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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang  

Katarak kini masih menjadi penyakit paling dominan pada mata dan 

merupakan penyebab utama dari kebutaan di seluruh dunia. Kebutaan karena 

katarak atau kekeruhan lensa mata merupakan masalah kesehatan global yang 

harus segera di atasi, karena kebutaan dapat menyebabkan berkurangnya 

kualitas sumber daya manusia dan kehilangan produktifitas (Astria, Sefti, 

&Jeavery, 2015)  

Katarak yaitu kekeruhan pada lensa mata yang di akibatkan karna adanya 

cairan yang bertambah sehingga menutupi lensa mata yang mengakibatkan 

cahaya sulit menembus lensa sehingga retina tidak bisa menangkap bayangan 

yang jelas. Kebanyakan katarak berkembang pada usia lanjut, dan akan lebih 

beresiko apabila disertai penyakit diabetes, mengkonsumsi obat-obatan 

tertentu seperti kortikosteroid, alkohol, rokok  

Irawan (2008 :22) mengemukakan bahwa : Rata – rata penderita katarak 

berasal dari ekonomi lemah sehingga banyak diantara mereka tidak tersentuh 

pelayanan kesehatan. Dan kebanyakan katarak terjadi karena proses 

degeneratif atau semakin bertambahnya usia seseorang. Bahkan, dari data 

statistik lebih dari 90 persen orang berusia di atas 65 tahun menderita katarak, 

sekitar 55 persen orang berusia 75-8  tahun daya penglihatannya berkurang 

akibat katarak. 
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Menurut WHO (World Health Organitation) pada kisaran tahun 2020 

tercatatpasien yang menderitapenyakit mata dan kebutaan mengalami 

peningkatansampai dua kali lipatPadahal 7,5% penderita penyakit kebutaan 

didunia dapat dicegah dan diobati. Kebutaan adalahgangguan dan 

permasalahan kesehatan masyarakat dan sosial ekonomi yang serius yang 

dapat mempengaruhi kualitas hidup bagi warga di setiap negara. Studi yang 

dilakukan Eye Disease evalence Research Group (2004) menyebutkan, pada 

tahun 2020 jumlah penderita penyakit mata dan kebutaan diduniadiperkirakan 

akan mencapai sebanyak 55 juta jiwa. Pada hasil studi tersebut menyebutkan, 

penyakit mata dan kebutaan meningkat khususnya bagi orang-orang yang 

telah berumur diatas 65 tahun. Semakin tinggi usia, semakin tinggi pula resiko 

kesehatan mata, WHO memiliki data mengenai kondisi kebutaan didunia, 

khususnya dinegara berkembang. 

Pada kondisi sekarang ini ada terdapat 45 juta penderita kebutaan di dunia, 

60% diantaranya berasal dari negara miskin atau berkembang. Ironisnya 

Indonesia menjadi Negara tertinggi di Asia Tenggara sebagai negara yang 

memiliki pebderita kebutaan dengan angka sebesar 1,5%. Menurut spesialis 

Mata dari RS Pondok Indah Dr Ratna SitompulSpM, mengatakan bahwa 

tingginya angka penderita kebutaan di Indonesia faktor utamanya disebabkan 

usia harapan hidup orang Indonesia semakin meningkat, Karena beberapa 

penyakit mata disebabkan proses penuaan. Artinya semakin banyak jumlah 

penduduk usia tua, semakin banyak pula penduduk yang berpotensi 

mengalami penyakit mata. 
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 Hingga kini jenis – jenis penyakit mata yang banyak terdapat di Indonesia 

adalah katarak (0,8%), glukoma (0,2%) serta kelainan refraksi (0,14%). 

Katarak adalah kelainan mata yang terjadi disebabkan oleh perubahan lensa 

mata yang keruh.Pada kondisi normal jernih dan tembus cahaya. Pada kondisi 

kebanyakan katarak banyak diderita mereka yang berusia tua. Karena itu, 

penyakit ini sering diremehkan kaum muda. Hal ini diperkuat berdasarkan 

data dari Departemen Kesehatan Indonsia (Depkes) bahwa 1,5  juta orang 

Indonesia mengalami kebutaan karena katarak dan rata-rata diderita yang 

berusia 40-55 tahun. 

Pada tahun 2014 telah dilakukan survey dengan metode RAAB (Rapid 

Assessment of Avoidable Blindness) di Jawa Barat untuk penduduk berusia 50 

tahun atau lebih, dan didapatkan angka kebutaan sebesar 2.8%, dengan 

penyebab utama kebutaan adalah katarak sebesar 71.7%, Data penduduk 

berusia 50 tahun dan lebih di Jawa Barat sebesar 15.1% dari total penduduk 

Jawa Barat 47.379.389 orang. Data Cataract Surgical Coverage (perbandingan 

antara jumlah operasi katarak dengan jumlah penderita katarak yang 

membutuhkan operasi) di jawa Barat adalah 42%, sehingga masih kurang 58% 

jumlah penderita katarak yang membutuhkan operasi. Hal ini terjadi karena 

tidak semua penduduk yang menderita katarak terdata dengan baik. 

Berdasarkan Data Puskesmas Kota Sukabumi tahun 2019 jumlah kasus 

katarak di Kota Sukabumi adalah 761 orang dan dari jumlah tersebut 121 

orang berasal dari keluarga miskin. 
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Oleh sebab itu, dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk 

menyusun karya tulis ilmiah dengan judul “Asuhan Keperawatan katarak 

pada keluarga Tn.O di kelurahan Limus Nunggal Puskesmas Limus Nunggal 

Kota Sukabumi”. 

 

B. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas dan 

upaya dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga secara langsung 

kepada klien dengan  katarak 

2. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus penyusunan Karya Tulis Ilmih ini yaitu : 

a. Dapat melakukan telaah dan analisa data dari hasil pengkajian pada 

klien dengan katarak. 

b. Dapat mendeskripsikan diagnosa keperawatan pada klien dengan 

katarak.  

c. Dapat melaksanakan perencanaan keperawatan pada klien dengan 

katarak.  

d. Dapat melakukan tindakan keperawatan pada klien dengan katarak.  

e. Dapat mendeskripsikan evaluasi tindakan keperawatan pada klien 

dengan katarak.  

f. Dapat membandingkan kesenjangan antara teori dan kenyataan 

dilapangan 
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C. Metode Telaahan  

1. Metode Telaahan  

Karya tulis ilmiah ini menggunakan metode deskriptif yang berbentuk 

hasil studi kasus. 

2. TehnikPengupulan Data  

Adapun dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik sebagai 

berikut : 

a. Wawancara 

Penulis mengadakan diskusi tanya jawab dengan klien, keluarga klien 

dan petugas kesehatan di sektitarnya agar memdapatkan data yang 

berkaitan dengan masalah katarak. 

b. Observasi 

Penulis malakukan pengamatan secara langsung dengan terjun ke 

lapangan pada klien dengan katarak. 

c. Studi Dokumentasi 

Penulis melakukan kegiatan studi dokumentasi untuk memvalidasi 

data-data yang diperoleh dari melihatt status klien pada catatan yang 

ada di puskesmas Limus Nunggal. 

d. Pemeriksaan Fisik 

Penulis melakukan kegiatan pemeriksaan fisik pada klien katarak 

dengan carapersistem. 
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D. Sistematika Penulisan  

Karya tulis ini disusun secara sistematis yang terdiri atas IV (empat) bab  

yaitu: pendahuluan, tinjauan pustaka, tinjauan kasus, kesimpulan dan 

rekomendasi.  

Penulisannya sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi karya tulis ilmiah, tujuan 

penulisan, metode telaahan dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini secara teoritis menjelaskan tentang gambaran penyakit katarak dan 

konsep - konsep asuhan keperawatan keluarga dengan katarak yang meliputi 

pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi dan evaluasi 

BAB III TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini ialah berisi tentang laporan dan penguraian mengenai asuhan 

keperawatan keluarga dengan katarak yang dilakukan melalui pendekatan 

proses keperawatan mulai dari pengkajian, perencanaan, implementasi dan 

evaluasi 

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang berasal dari asuhan keperawatan, yang 

telah disusun pada karya tulis ilmiah, dan memberikan rekomendasi yang 

ditujukan kepada pihak bersangkutan terkait dalam upaya peningkatan mutu 

asuhan keperawatan. 

 


