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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

“Kebocoran” urin merupakan keluhan terbanyak yang tercatat pada 

Papyrus Ebers (1550 SM), dengan terapi menggunakan buah beri untuk 

mengatasinya. Pada tahun 2001 Asia Pacific Continence Advisory Board 

(APCAB) menyatakan prevalensi inkontinensia urin pada wanita Asia adalah 

sekitar 14,6%. Prevalensi ini bervariasi di setiap negara karena banyak faktor, 

diantaranya adalah adanya perbedaan definisi inkontinensia yang 

dipergunakan, populasi sample penelitian, dan metodologi penelitian. 

Prevalensi inkontinensia urin sulit dinilai karena alasan budaya dan sosial. 

Prevalensi yang rendah mungkin disebabkan oleh kurangnya pelaporan karena 

di Asia inkontinensia masih dianggap sebagai suatu yang memalukan dan tabu 

untuk dibicarakan (Iskandar, 2002). 

Di Amerika Serikat saat ini tercatat 13 juta orang mengalami 

inkontinensia dengan 11 juta diantaranya berjenis kelamin wanita. Dua puluh 

lima persen wanita antara usia 30-59 tahun pernah mengalami inkontinensia 

urin, sementara pada individu berusia 60 tahun atau lebih, 15%-30% 

menderita inkontinensia urin. Di antara wanita berusia pertengahan, suatu 

penelitian mengindikasikan bahwa dari 58% populasi yang melaporkan 

inkontinensia hanya 25% yang mencari terapi untuk kondisi tersebut. Thomas 

mengidentifikasikan bahwa hanya 1 dari 10 wanita akan mencari pelayanan 
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kesehatan profesional untuk masalah inkontinensianya (Iskandar, 2002). 

Tahun 2001, berdasarkan hasil dari 21 penelitian, Hampel menemukan 

bahwa stress incontinence merupakan bentuk paling sering (49%) 

inkontinensia pada wanita sementara urge incontinence merupakan bentuk 

tersering (40-80%) pada pria. Penelitian Thomas et al  melaporkan bahwa 

gejala stress incontinence lebih sering terjadi pada wanita berusia 45-54 tahun, 

sementara urge incontinence kejadiannya akan meningkat seiring dengan 

pertambahan usia (antara 35-64 tahun). Sementara Kondon dan rekannya 

menemukan prevalensi stress incontinence maksimum (43%) pada kelompok 

usia 50 tahun. (Vitriana, 2002). Sedangkan (Tjokorda, 2009) menyebutkan 

bahwa salah satu penelitian pertama prevalensi neurogenic bladder adalah 

survey dari APCAB (Asia Pacific Continence Advisory Board) pada tahun 

1998 yang mencakup 7875 laki – laki dan perempuan (sekitar 70% 

perempuan) dari 11 negara termasuk 499 dari Indonesia. 

Secara medis adanya inkontinensia urin akan mempredisposisi 

timbulnya ruam perineal, ulkus dekubitus, infeksi traktus urinarius, urosepsis, 

jatuh dan fraktur. Secara psikososial akan menyebabkan pasien merasa malu, 

terisolasi, depresi dan merasa mengalami regresi. Dilihat dari segi ekonomi 

biaya yang diperlukan untuk mengatasinya cukup besar, di Amerika lebih dari 

10 miliar dolar dikeluarkan untuk mengatasi masalah inkontinensia ini pada 

tahun 2007. Stigma tentang inkontinensia urin disertai dengan kurangnya 

pemahaman tenaga profesional kesehatan tentang pilihan intervensi 

menyebabkan kurang tepatnya terapi untuk kondisi ini dengan konsekuensi 
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yang serius pada pasien-pasien berusia lanjut (lansia). Beberapa bentuk terapi 

termasuk intervensi terapi fisik yang umum dilakukan seperti terapi latihan, 

latihan beban, biofeedback dan stimulasi elektrik, bersifat efektif dalam 

memperbaiki atau mengobati inkontinensia urin sesuai dengan kondisi 

individual sebagai suatu bentuk terapi utama ataupun terapi tambahan untuk 

terapi medikamentosa ataupun operasi. Terapi inkontinensia urin secara dini 

dan efektif diperlukan untuk mengembalikan fungsi fisik dan emosional orang 

yang menderitanya (Budi, 2009). 

Eliminasi urine merupakan salah satu dari proses metabolik tubuh. 

Produk sampah dikeluarkan melalui paru-paru, kulit, ginjal dan pencernaan. 

Paru-paru secara primer mengeluarkan karbondioksida, sebuah bentuk gas 

yang dibentuk selama metabolisme pada jaringan. Inkontinensi urine terjadi 

bila syaraf-syaraf yang berhubungan dengan proses eliminasi urine mengalami 

gangguan. Sistim syaraf pusat mengintegrasikan kontrol traktus urinarius. 

Pusat miksi yang berasal dari pontine memperantarai relaksasi spinkter dan 

kontraksi detrusor secara sinkron; sementara lobus frontalis, basal ganglia dan 

cerebellum mengatur efek inhibisi dan fasilitasi. Gangguan pada refleks 

peregangan yang dimulai oleh reseptor regang sensorik pada dinding kandung 

kemih menyebabkan sinyal sensorik dari reseptor regang kandung kemih yang 

dihantarkan ke segmen sakral medula spinalis melalui nervus pelvikus 

mengalami gangguan sehingga refleks kembali lagi ke kandung kemih melalui 

serat saraf parasimpatis (Rama, 2009).  

Suatu kandung kemih neurogenic bisa kurang aktif, di mana kandung 
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kemih tidak mampu berkontraksi dan tidak mampu menjalankan pengosongan  

kandung kemih dengan baik atau menjadi terlalu aktif dan melakukan  

pengosongan  berdasarkan  reflek yang  tak  terkendali. Suatu kandung kemih 

yang terlalu aktif biasanya terjadi akibat adanya gangguan pengendalian 

kandung kemih yang normal oleh medula spinalis dan otak. Cedera ini 

seringkali pada awalnya menyebabkan kandung kemih menjadi kaku dalam 

beberapa hari, minggu, atau bulan. Selanjutnya kandung kemih menjadi over 

aktif dan melakukan pengosongan yang tidak terkendali (Paul, 2007).  

Latihan kandung kemih (bladder retraining) adalah jalan yang 

digunakan untuk mengatasi beberapa masalah yang berhubungan dengan 

urine. Bladder retraining membantu untuk mengurangi; frekuensi kapan akan 

klien buang air kecil lebih dari delapan kali sehari, urgency atau keadaan 

mendesak yang tiba – tiba hasrat buang air kecil dengan kuat, nocturia, stress 

incontinence ketika urine bocor saat batuk atau tertawa. Latihan bladder 

retraining bisa meningkatkan jumlah urine dalam kandung kemih. Hal 

tersebut dapat mencapai antara dua sampai delapan ons gelas urine. Latihan 

kandung kemih bisa membantu buang air kecil yang sering, di mana setiap 

tiga sampai empat jam dengan latihan. Retraining akan memberi kan dampak 

perbaikan dalam beberapa minggu  (UCLA Division of Geriatrics and the 

University of Chicago Section of Geriatrics, 2009). 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan perawat sebagai  tenaga medis 

adalah bagaimana menangani inkontinensia ataupun neurogenic bladder yaitu 

dengan memberikan bladder retraining. Hidayat (2002) menyatakan bahwa 
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cara untuk bisa merubah kemampuan ataupun kontrol urine. Pembelajaran 

bladder retraining diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk dapat 

melakukan bladder-retention training. Penggunaan bladder retraining selama 

beberapa hari dapat membantu meningkatkan  kapasitas fungsional kandung 

kemih pada malam hari (Cendron, 1999). Dari uraian di atas, penulis tertarik 

akan melakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan frekuensi berkemih 

pada pasien gangguan persyarafan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebelum 

dan sesudah mendapatkan bladder retraining. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas dapat 

dikemukakan perumusan masalah penelitian sebagai berikut: ”Adakah 

perbedaan frekuensi berkemih  sebelum dan sesudah bladder retraining  pada 

pasien gangguan persyarafan?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan 

penelitian adalah : 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan frekuensi berkemih  sebelum dan sesudah 

bladder retraining  pada pasien gangguan persyarafan  di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui frekuensi berkemih  pada pasien gangguan 

persyarafan  sebelum dilakukan bladder retraining di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. 

b. Untuk mengetahui frekuensi berkemih  pada pasien gangguan 

persyarafan  setelah dilakukan bladder retraining di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta  

c. Untuk mengetahui perbedaan frekuensi berkemih  sebelum dan 

sesudah bladder retraining  pada pasien gangguan persyarafan  di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi 

kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. 

Manfaat penelitian ada dua yaitu : 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan pengaruh bladder retraining 

terhadap frekuensi berkemih  pada pasien gangguan persyarafan  sehingga 

dapat digunakan sebagai kerangka dalam pengembangan ilmu keparawatan 

dewasa atau medikal bedah. 

2. Praktis 

a. Bagi peneliti 

Menerapkan pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan 
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penelitian. 

b. Bagi profesi keperawatan 

Diharapkan penelitian ini memberikan masukan bagi profesi dalam 

mengembangkan perencanaan keperawatan yang akan  dilakukan 

tentang pengaruh bladder retraining terhadap frekuensi berkemih pada 

pasien gangguan persyarafan . 

c. Bagi ilmu pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 

kesehatan umumnya bagi para penderita yang mengalami gangguan 

pola eliminasi dan khususnya yang mengalami inkontinensia. 

d. Bagi rumah sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada 

perawat Rumah Sakit Dr. Moewardi  Surakarta untuk melakukan 

tindakan mandiri keperawatan. 

e. Bagi pasien 

Mendapatkan pelayanan yang profesional.  

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang  perbedaan lama bladder retraining terhadap 

frekuensi berkemih pada pasien gangguan persyarafan  belum pernah ada yang 

meneliti. Adapun kemiripan  penelitian yang berhubungan : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ribek (2000) tentang “Analisa lama waktu 

tindakan keperawatan pemasangan kateter dan infus di ruang perawatan 
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penyakit dalam RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta”. Dalam penelitian ini 

menggunakan deskriptif analitik dengan metode observasi. Sampel yang 

diambil adalah 30 tindakan keperawatan pemasangan infus dan 30 

tindakan pemasangan keteter yang dilaksanakan pada pasien IRNA di 

ruang perawatan penyakit dalam RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Di ambil 

kesimpulan tidak ada perbedaan bermakna antara lama waktu pemasangan 

infus antara spk dan akper serta perbedaan bermakna lama waktu 

pemasangan kateter. Perbedaan penelitian ini adalah Ribek menganalisis 

lama waktu pemasangan infus dan kateter. Sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti menekankan pada penurunan frekuensi 

berkemih sebelum dan sesudah menjalani bladder retraining. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Murwantini (2004) tentang  “insiden 

infeksi saluran kemih pada pasien yang terpasang kateter IRNA V Paviliun 

Cendrawasih RS Dr. Sarjdito Yogyakarta”. Metode yang digunakan 

deskriptif perspektif eksploratif dengan pendekatan observasional. Pasien 

yang diambil adalah semua pasien yang terpasang kateter uretra pada 

IRNA V Paviliun Cendrawasih RS Dr. Sardjito Yogyakarta. Perbedaan 

penelitian ini adalah Murwantini menganalisis isnsiden infeksi saluran 

kemih. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah menekankan 

pada pasien gangguan persyarafan yaitu stroke dan cedera tulang belakang 

dengan terapi bladder retraining.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nursallam (2003) tentang ”Pengaruh 

Bladder-Retention Training Terhadap Perubahan Kemampuan dan 
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Enuresis pada Anak Usia Sekolah (7-10 tahun) Di SDN Selodono”. 

Metode panalitian menggunakan quasi exsperiment dengan uji Wilcoxon 

dan Mann Whitney. Sampel adalah siswa yang berusia 7 – 10 tahun. Data 

dari 38 anak yang duduk di kelas 1 terdapat 2 anak yang berusia 7 tahun, 9 

anak berusia 8 tahun, dan 2 anak berusia 10 tahun masih mengalami 

enuresis. Selain itu didapatkan data dari 34 anak yang duduk di kelas 2 

terdapat 3 anak yang masing-masing usianya 8, 9, 10 tahun masih 

mengalami enuresis. Hasil dari penelitian adalah Ada pengaruh bladder-

retention training terhadap penurunan frekuensi enuresis pada anak usia 

sekolah (7-10 tahun). Penelitian ini menekankan pada kasus enuresis pada 

anak usia sekolah (7- 10 tahun). Berbeda pada penelitian yang akan 

dilakukan, yaitu pada kasus gangguan persyarafan dengan inkontinensia. 


