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PENELITIAN 

 
PENGARUH LATIHAN BLADDER TRAINING TERHADAP  

PENURUNAN INKONTINENSIA  PADA LANJUT USIA  
DI PANTI WREDA DHARMA BAKTI  

SURAKARTA 
 

Sri Wulandari *  
Agus Sudariyanto, S.Kep., Ners., M.Kes ** 
Agustaria Budinugroho, S.Kep, Ners** 
  
Abstrak 
 

Pada lanjut usia sering terjadi masalah “empat besar” yang memerlukan 
perawatan segera, yaitu : imobilisasi, ketidakstabilan, gangguan mental, dan 
inkontinensia. Masalah inkontinensia tidak disebabkan langsung oleh proses penuaan, 
pemicu terjadinya inkontinensia pada lanjut usia adalah kondisi yang sering terjadi pada 
lanjut usia yang dikombinasikan dengan perubahan terkait usia dalam sistem urinaria.  
Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk  mengurangi inkontinensia urine pada lanjut 
usia antara lain dengan pemberian latihan bladder training. Prevalensi inkontinensia pada 
lanjut usia wanita di Asia cukup tinggi yaitu sebesar 38% dan pria 19%. Hasil wawancara 
dengan pegawai panti wreda dharma bakti surakarta pada bulan desember 2011, 
terdapat 43 lansia yang mengalami inkontinensia dari 85 lansia yang tinggal di panti, atau 
prevalensinya mencapai 50,58%. Dari pihak panti belum melakukan penatalaksanaan 
untuk mengatasi inkontinensia, termasuk salah satunya dengan bladder training. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh latihan bladder training 
terhadap penurunan inkontinensia pada lanjut usia di Panti Wredha Dharma Bakti 
Surakarta Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode quasy 
eksperimen dan design non equivalent control group design. Populasi penelitian adalah 
lanjut usia di panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta yang berjumlah 43 lanjut usia dan 
sample penelitian ditentukan sebanyak 24 lanjut usia yang dibagi dalam kelompok 
perlakuan yaitu kelompok yang diberikan latihan bladder training dan kelompok kontrol 
yang tidak diberikan latihan apapun. Instrument penelitian berupa lembar observasi 
frekuensi berkemih lanjut usia dalam kurun waktu 12 jam pengamatan. Teknik analisis uji 
adalah uji paired t-test (uji beda rata-rata). Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Rata-rata 
frekuensi berkemih lanjut usia di panti Wredha Dharma Bhakti sebelum pemberian latihan 
bladder training pada kelompok perlakuan adalah 8,25 kali per 12 jam dan pada 
kelompok kontrol 8,08 kali per 12 jam, (2) rata-rata frekuensi berkemih lanjut usia di panti 
Wredha Dharma Bhakti sesudah pemberian latihan bladder training pada kelompok 
perlakuan adalah 4,92 kali per 12 jam dan pada kelompok kontrol 8,25 kali per 12 jam, 
dan (3) hasil uji t-test pre test frekuensi berkemih diperoleh nilai thitung sebesar 0,343 
dengan p-value 0,735, maka H0 diterima  disimpulkan bahwa frekuensi berkemih awal 
(pre test) pada kedua kelompok tidak berbeda (matching), sedangkan pada akhir (post 
test) berbeda dengan nilai thitung sebesar 7,348 dengan p-value 0,000, maka H0 ditolak, 
disimpulkan bahwa post test frekuensi berkemih antara kelompok perlakuan dan kontrol 
berbeda. Dimana rata-rata post test kelompok perlakuan lebih rendah dibandingkan 
kelompok kontrol, sehingga disimpulkan terdapat pengaruh latihan bladder training 
terhadap penurunan inkontinensia pada lanjut usia di Panti Wreda Dharma Bakti 
Surakarta. 
 
Kata kunci: lanjut usia, inkontinensia urine, bladder training, frekuensi berkemih, panti 

wreda dharma bakti surakarta,  
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THE EFFECT OF BLADDER TRAINING ON DECREASING ELDERLY INCONTINENCE 
IN PANTI WREDA DHARMA BAKTI SURAKARTA 

   
Sri Wulandari *  
Agus Sudariyanto, S.Kep., Ners., M.Kes ** 
Agustaria Budinugroho, S.Kep, Ners** 
 
Abstract 
 

There are four major problem in elderly which need urgent treatment; 
immobilization, instability, mental disorder, and incontinence. Incontinence is not directly 
caused by aging process, but a condition on elderly which combined with alteration of 
urinary system. There are some techniques to decrease urinary incontinence, for 
example: bladder training. . Incontinence prevalence on elderly women in Asia is high 
(38%) and 19% on men. Interviews with panti wreda dharma bakti Surakarta staff in 
December 2011 showed that there were 43 of 85 elderly people living in elderly home 
experienced incontinence, or the prevalence reached 50.58%. The institution has been 
done nothing to address the management of incontinence, including one with bladder 
training. The objective of this research is to identify the effect of bladder training on 
decreasing elderly incontinence in Panti Wreda Dharma Bakti Surakarta. This is a 
quantitative research with quasy experiment method and non equivalent control group 
design. The population of this research was elderly in Dharma Bhakti Elderly Home of 
Surakarta numbered of 43 people and the sample was 24 people, divided into treatment 
group which trained with bladder training and control group which wasn’t treated at all. 
The instrument was observation sheet of elderly urination frequency in the 12 hours of 
observation. Data were analyzed with t-test. The result of this research showed: (1) The 
elderly average frequency before bladder training on treatment group was 8.25 times per 
12 hours and 8,08 times per 12 hours on control group. (2) The elderly average frequency 
after bladder training on treatment group was 4.92 times per 12 hours, and (3) The t-test 
result on urination frequency was 0.343 with p-value 0.735, which meant there was no 
distinction on initial urination frequency between these two groups (matching), but there 
was a distinction on the post test where the urination average of treatment group was 
lower than control group. This result came to conclusion that there was an effect of 
bladder training on decreasing incontinence in Panti Wreda Dharma Bhakti Surakarta. 
 
Keywords: elderly, urinary incontinence, bladder training,urination frequency, panti wreda 

dharma bakti Surakarta
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PENDAHULUAN 
 

Pada masa lanjut usia secara 
bertahap seseorang mengalami 
berbagai kemunduran, baik 
kemunduran fisik, mental, dan sosial 
(Azizah, 2011). Perubahan fisik yang 
terjadi pada setiap lanjut usia sangat 
bervariasi, perubahan ini terjadi 
dalam berbagai sistem, yaitu sistem 
integumen, sistem kardiovaskuler, 
sistem gastrointestinal, sistem 
reproduksi, sistem muskuloskeletal, 
sistem neurologis, dan sistem 
perkemihan. Semua perubahan 
fisiologis ini bukan merupakan 
proses patologis, tetapi perubahan 
fisiologis umum yang perlu 
diantisipasi (Potter & Perry, 2005).  

Pada lanjut usia sering terjadi 
masalah “empat besar” yang 
memerlukan perawatan segera, 
yaitu : imobilisasi, ketidakstabilan, 
gangguan mental, dan inkontinensia. 
Bagi lanjut usia masalah 
inkontinensia merupakan masalah 
yang tidak menyenangkan (Watson, 
2003). Masalah inkontinensia tidak 
disebabkan langsung oleh proses 
penuaan, pemicu terjadinya 
inkontinensia pada lanjut usia adalah 
kondisi yang sering terjadi pada 
lanjut usia yang dikombinasikan 
dengan perubahan terkait usia 
dalam sistem urinaria (Stanley & 
Beare, 2007).  

Masalah yang sering dijumpai 
pada lanjut usia adalah inkontinensia 
urin. Inkontinensia urin merupakan 
keluarnya urin yang tidak terkendali 
dalam waktu yang tidak dikehendaki 
tanpa memperhatikan frekuensi dan 
jumlahnya yang akan menyebabkan 
masalah sosial dan higienis 
penderitanya. Selain masalah sosial 
dan hieginis inkontinensia urin 
mempunyai komplikasi yang cukup 
serius seperti infeksi saluran kemih, 
kelainan kulit, gangguan tidur, 
problem psikososial seperti depresi, 
mudah marah dan terisolasi (Setiati, 
dkk, 2007). Inkontinensia urin 
merupakan masalah yang belum 
terselesaikan pada lanjut usia. 
Inkontinensia urin pada lanjut usia 
dapat menimbulkan masalah baru 

bagi lanjut usia, oleh karena itu 
inkontinensia memerlukan 
penatalaksanaan tersendiri untuk 
dapat diatasi (Purnomo, 2008). 

Terapi inkontinensia urin 
secara dini dan efektif  diperlukan  
untuk mengembalikan fungsi fisik 
dan emosional bagi lanjut usia yang 
mengalami inkontinensia urin. 
Adapun penatalaksanaan 
nonfarmakologi dari inkontinensia 
urin adalah dengan latihan bladder 
training yang merupakan terapi yang 
paling efektif. Tujuan dari terapi ini 
untuk memperpanjang interval 
berkemih yang normal dengan teknik 
distraksi atau teknik relaksasi 
sehingga frekuensi berkemih hanya 
6-7 kali per hari atau 3-4 jam sekali. 
Latihan kandung kemih (bladder 
training) lebih mudah dan lebih 
cocok untuk dilakukan oleh lanjut 
usia dibandingkan terapi 
nonfarmakologi lainnya, seperti 
latihan otot dasar panggul, habit 
training, promted voiding, terapi 
biofeedback, stimulasi elektrik, 
neuromodulasi, penggunaan kateter 
menetap (indwelling catheter) 
(Setiati, dkk,  2007). 

Prevalensi inkontinensia urin 
cukup tinggi, yakni pada wanita 
kurang lebih 10-40% dan 4-8% 
sudah dalam keadaan cukup parah 
pada saat datang berobat. Pada pria 
prevalensinya lebih rendah daripada 
wanita yaitu kurang lebih 
separuhnya. Survai yang dilakukan 
diberbagai negara Asia didapat 
bahwa prevalensi pada beberapa 
negara Asia adalah rata-rata 21,6% 
(14,8% pada wanita dan 6,8% pada 
pria). Dibandingkan pada usia 
produksi, pada usia lanjut prevalensi 
inkontinensia lebih tinggi. Prevalensi 
inkontinensia urin pada manula 
wanita sebesar 38% dan Pria 19% 
(Purnomo, 2008). Sekitar 50% usia 
lanjut di instalasi perawatan kronis 
dan 11-30% di masyarakat 
mengalami inkontinensia urin. 
Prevalensinya meningkat seiring 
dengan peningkatan umur. 
Perempuan lebih sering mengalami 
inkontinensia urin dibandingkan laki-
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laki dengan perbandingan 1,5 : 1  
(Setiati, dkk, 2007). 

Hasil wawancara dengan 
pegawai Panti Wredha Dharma Bakti 
Surakarta pada bulan Desember 
2011, terdapat 43 lanjut usia yang 
mengalami inkontinensia urin dari 85 
lanjut usia yang tinggal di panti 
wreda atau prevalensi inkontinensia 
urin di Panti Wreda Dharma Bakti 
Surakarta mencapai 50,58%. Dari 
pihak Panti Wreda Dharma Bakti 
Surakarta belum melakukan 
penatalaksaan untuk mengatasi 
inkontinensia urin yang terjadi pada 
lanjut usia yang tinggal di panti, 
termasuk penataksanaan non 
farmakologi seperti salah satunya 
bladder training. 

Berdasarkan penjabaran di 
atas, peneliti ingin mengetahui lebih 
lanjut tentang pengaruh latihan 
bladder training terhadap penurunan 
inkontinensia pada lanjut usia di 
Panti Wreda Dharma Bakti 
Surakarta. 

Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh latihan 
bladder training terhadap penurunan  
inkontinensia pada lanjut usia di 
Panti Wreda Dharma Bakti 
Surakarta. 

 
LANDASAN TEORI 
 
Perubahan Sistem Renal dan 
Urinaria pada Lanjut Usia 
 

Lanjut usia merupakan 
bagian dari proses tumbuh 
kembang. Perkembangan manusia 
berawal dari bayi, anak-anak, 
dewasa, dan akhirnya menjadi tua, 
jadi manusia tidak secara tiba-tiba 
menjadi tua. Dimasa ini seseorang 
mengalami kemunduran fisik, 
mental, dan sosial secara bertahap 
(Azizah, 2011). Lanjut usia bukanlah 
suatu penyakit, namun merupakan 
tahap lanjut dari proses kehidupan 
yang ditandai penurunan 
kemampuan tubuh untuk 
beradaptasi dengan stress 

lingkungan (Pudjiastuti dan Utomo, 
2003 dalam Azizah, 2011). Penuaan 
adalah keadaan normal, dengan 
perubahan fisik dan tingkah laku 
yang akan terjadi pada seseorang 
pada saat mencapai usia tahap 
perkembangan kronologis tertentu 
(Stanley dan Beare, 2007).  

Menurut World Health 
Organization (WHO) (1999), lanjut 
usia berdasarkan usia kronologis 
atau biologis digolongkan menjadi 
empat kelompok yaitu ; 1) usia 
pertengahan (middle age) adalah 
kelompok usia 45 sampai 59 tahun, 
2) Lanjut usia (elderly) adalah 
kelompok usia 60 sampai 74 tahun, 
3) Lanjut usia tua (old) adalah 
kelompok usia 75 sampai 90 tahun, 
dan 4) usia sangat tua (very old) 
adalah kelompok usia di atas 90 
tahun (WHO, 1999 dalam Azizah, 
2011). 

Pada lanjut usia terjadi 
kemunduran fisik pada semua 
sistem, termasuk sistem renal dan 
sistem urinaria. Proses penuaan 
mempengaruhi sistem renal dan 
sistem urunaria dalam berbagai 
cara. Proses penuaan secara tidak 
langsung menyebabkan masalah 
inkontinensia (Stanley & Beare, 
2007). Setiati, dkk (2007) dan 
Smeltzer & Bare (2006) juga 
menyatakan bahwa inkontinensia 
lebih sering dijumpai pada lanjut 
usia, khususnya perempuan. Faktor 
resiko yang menyebabkan kejadian 
inkontinensia lebih sering dialami 
wanita adalah usia, jenis kelamin, 
dan persalinan per vaginam 
(Smeltzer & Bare, 2006).  

Perubahan anatomi sistem 
berkemih pada lanjut usia 
berhubungan dengan inkontinensia 
urin pada lanjut usia dapat berkaitan 
dengan perubahan struktur anatomi 
pada sistem urinaria, yaitu : 1) Ginjal 
(Ren) merupakan unit fungsional 
dari ginjal adalah nefron. Pada masa 
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dewasa lanjut, jumlah nefron telah 
berkurang setengahnya dari jumlah 
nefron dewasa muda. Selain itu 
nefron yang tersisa memiliki lebih 
banyak ketidaknormalan (Stanley & 
Beare, 2007). Menurut Maryam, dkk 
(2008) pada lanjut usia ginjal 
mengalami pengecilan dan nefron 
menjadi atrofi. 2) Kandung kemih 
(Vesica Urinaria) terjadi perubahan 
yang pada umumnya menyertai 
penuaan, termasuk kapasitas 
kandung kemih yang lebih kecil 
(Stanley & Beare, 2007). Otot-otot 
kandung kemih melemah, sehingga 
kapasitasnya menurun hingga 200 
ml yang menyebabkan frekuensi 
berkemih meningkat (Maryam, dkk 
2008). 

Pola berkemih, frekuensi 
berkemih, dan volume berkemih 
pada setiap orang sangat bervariasi 
yang dipengaruhi oleh beberapa 
faktor antara lain ; 1) diet dan intake, 
2) respon keinginan awal untuk 
berkemih, 3) gaya hidup, 4) stress 
psikologi, 5) tingkat aktifitas, 6) 
tingkat perkembangan, dan 7) 
kondisi patologis. Frekuensi 
berkemih orang normal rata-rata 
sebanyak 5-6 kali atau 4 jam sekali 
dengan volume kurang lebih 300 ml 
setiap miksi atau sekitar 1500 ml per 
hari (Purnomo, 2011). Menurut 
Stanley & Beare (2007) frekuensi 
berkemih normal adalah setiap 3 jam 
sekali atau tidak lebih dari 8 kali 
dalam sehari. Tidak normalnya 
berkemih pada seseorang lanjut usia 
adalah apabila frekuensi berkemih 
lanjut usia sebanyak 1 kali per 2 jam 
tanpa bisa ditahan atau bisa 
dikatakan berkemih sebanyak 12 kali 
dalm 24 jam (Meiner & Lueckenotte, 
2006). Observasi frekuensi berkemih 
dilakukan selama satu hari dan akan 
mendapatkan hasil yang maksimal 
jika observasi dilakukan selama 7 
hari (Kincade, et al, 2005) 

  

Konsep Inkontinensia Urin pada 
Lanjut Usia 
 

Beberapa sumber 
menyebutkan pengertian dari 
inkontinensia urin adalah sebagai 
berikut : Setiati, dkk (2007) 
menyatakan bahwa inkontinensia 
urin atau mengompol merupakan 
salah satu masalah besar bagi orang 
berusia lanjut, khususnya  
perempuan. Sedangkan menurut 
Syamsuhidayat (2005) dan Smelzer 
& Bare (2002) inkontinensia urin 
adalah keluarnya urin dari kandung 
kemih diluar kemauan dan tidak 
terkendali, sementara itu menurut 
Watson (1991) dalam Mayam, dkk 
(2008) inkontinensia urin 
menyebabkan masalah sosial dan 
higienis bagi penderitanya. 

Penting untuk mengetahui 
penyebab dari inkontinensia urin 
sehingga penatalaksanaanya dapat 
dilakukan dengan tepat. Empat 
penyebab pokok dari inkontinensia 
urin pada pasien usia lanjut, yaitu ; 
gangguan urologik, gangguan 
neurologis, gangguan fungsional 
atau psikologis, dan gangguan 
lingkungan (Setiati, dkk 2007). Perlu 
dibedakan pula antara inkontinensia 
urin akut dan kronik (Nursalam, 
2008). Adapun macam-macam 
inkontinensia adalah sebagai berikut 
; 1) Inkontinensia akut terjadi secara 
mendadak. 2) Inkontinensia Urin 
Kronik (Persisten) secara klinis 
dibagi menjadi 4 tipe, yaitu ; a) Tipe 
urgensi, b) Tipe stress, c) Tipe 
overflow atau luber, d) Tipe 
fungsional (Nursalam, 2008 dan 
Purnomo, 2008). 

 Kelainan fungsi saluran 
kemih bawah yang melatarbelakangi 
inkontinensia  urin persisten, yaitu ; 
1) Kegagalan kandung kemih dalam 
menyimpan urin akibat hiperaktif 
atau menurunnya kapasitas kandung 
kemih atau lemahnya tahanan 
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saluran keluar. 2) Kegagalan 
pengosongan kandung kemih akibat 
lemahnya kontraksi otot destrusor 
atau meningkatnya tahanan aliran 
keluar. Kelainan fungsi tersebut 
akan mempengaruhi tipe 
inkontinensia urin presisten dan 
penatalaksanaannya (Setiati, dkk 
2007).  

 
Latihan Kandung Kemih (bladder 
training) pada Lanjut Usia 
 

Menurut Setiati, dkk (2007) 
dan Maryam, dkk (2008) telah 
dikenal beberapa terapi dalam 
penatalaksanaan pasien dengan 
inkontinensia urin. Umumnya berupa 
tatalaksana nonfarmakologis, 
farmakologis, maupun pembedahan. 
Intervensi perilaku yang merupakan 
tatalaksana nonfarmakologis 
memiliki resiko yang rendah dengan 
sedikit efek samping, namun 
memerlukan motivasi dan kerjasama 
yang baik dari pasien. Intervensi 
perilaku akan berhasil jika pasien 
mempunyai motivasi untuk sembuh 
dan dukungan keluarga serta 
lingkungan sekitar. Secara umum 
strategi meliputi edukasi pada 
pasien atau pengasuh pasien 
(caregiver). Pasien harus paham 
terlebih dahulu tentang intervensi 
perilaku yang akan dilakukan.  

Latihan kandung kemih 
(bladder training) merupakan terapi 
nonfarmakologi yang efektif 
dibanding terapi yang lainnya. 
Dengan melakukan latihan kandung 
kemih yang baik akan membantu 
penderita inkontinensia urin dalam 
jadwal berkemih sehingga 
menurunkan frekuensi berkemih. 
Terapi ini bertujuan memperpanjang 
interval berkemih yang normal 
dengan berbagai teknik distraksi 
atau teknik relaksasi sehingga 
frekuensi berkemih dapat berkurang, 
hanya 6-7 kali per hari atau 3-4 jam 

sekali. Penderita diinstruksikan 
untuk berkemih pada interval waktu 
tertentu, mula-mula tiap jam, 
selanjutnya interval berkemih 
diperpanjang secara bertahap 
sampai penderita ingin berkemih 
setiap 2-3 jam. Akan tetapi, sekali 
lagi ditekankan bahwa ini hanya 
berhasil bila ada motivasi yang kuat 
dari penderita untuk berlatih 
menahan keluarnya urin dan hanya 
berkemih pada interval waktu 
tertentu (Syarief, 2008 dalam 
Prasetyawan, 2011).  

Menurut Maryam, dkk (2008) 
tujuan dari latihan kandung kemih 
(bladder training) adalah sebagai 
berikut ; a) Untuk melatih seseorang 
mengembalikan kontrol miksi 
(kemampuan berkemih) dalam 
rentang waktu 2-4 jam, b) Agar klien 
dapat menahan kencing dalam 
waktu yang lama, c) 
Mempertahankan klien tetap dalam 
kondisi kering, d) Mencegah 
inkontinensia urgensi, e) 
Memberikan rasa nyama.  Tujuan 
akan tercapai jika lanjut usia 
mempunyai motivasi untuk 
melakukan latihan kandung kemih 
dalam waktu yang telah ditentukan.  

Bladder training dapat 
meningkatkan jumlah yang dapat 
ditahan oleh kandung kemih dan 
dapat mengontrol bila terjadi 
urgency. Cara memulai latihan 
kandung kemih adalah segera pergi 
ke toilet ketika merasa ingin buang 
air kecil dan tunggu lima menit 
sebelum buang air kecil. 
Kemungkinan tidak akan mudah 
saat melakukan untuk pertama 
kalinya. Pelan-pelan saja untuk 
memulainya, tunggu jarak periode 
antara lima ke sepuluh menit. 
Jumlahkan menit sampai tiga puluh 
menit. Kosongkan kandung kemih 
ketika kandung kemih terisi penuh. 
(Setyawati, 2008 dalam 
Prasetyawan, 2011). Latihan kadung 
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kemih akan berhasil jika motivasi 
dari lanjut usia tinggi dan dukungan 
dari orang-orang disekitar cukup 
baik (Syarif, 2008 dalam 
Prasetyawan, 2011). 

Menurut Kozier (1995) dalam 
Nursalam (2008), metode bladder 
training meliputi ; 1) anjurkan lanjut 
usia untuk uang air kecil pada waktu 
yang dijadwalkan, karena hal ini 
akan meningkatkan tonus otot 
kandung kemih dan kontrol volunter, 
2) interval jadwal berkemih dapat 
diperpanjang jika lanjut usia mampu 
mengontrol berkemihnya, 3) satu 
setengah jam sebelum miksi dan 
dua jam sebelum tidur berikan 
minum sebanyak 150-200 ml, 4) 
hindarkan minuman yang 
mengandung stimulan seperti teh, 
kopi, dan minuman berakohol, 5) 
berikan motivasi kepada lanjut usia 
dengan memodifikasi tingkah laku 
dan libatkan keluarga dalam 
perawatan lanjut usia. Metode ini 
akan berhasil dengan dukungan dan 
motivasi dari keluarga.  

Terapi farmakologis atau 
medikamentosa telah dibuktikan 
mempunyai efek yang baik terhadap 
inkontinensia tipe urgensi dan 
stress. Obat-obatan yang digunakan 
dapat digolongkan menjadi : 
antikolinergik-antispasmodik, agonis 
adrenergik α, estrogen topikal, dan 
antagonis adrenergik α. Tetapi 
dalam penggunaan obat-obatan 
diatas harus dihentikan efek 
sampingnya terutama pada lanjut 
usia (Purnomo, 2008). Terapi 
operatif dilakukan atas pertimbangan 
yang matang dan didahului dengan 
evaluasi urodinamik. Pada 
perempuan dengan prolaps pelvik 
yang signifikan dan inkontinensia 
tipe stress yang tidak membaik. 
Pada laki-laki dengan tanda 
obstruksi saluran kemih akibat 
hipertrofi prostat (Setiati, dkk 2007). 

 

Kerangka Konsep 
 

V. Bebas   
 
 
 
 V. Terikat 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                    V. Perancu 

 
Gambar.1 Kerangka Konsep 

 
Hipotesis 
 
Ho ;   Tidak ada pengaruh latihan 

bladder training terhadap 
penurunan inkontinensia 
pada lanjut usia di Panti 
Wreda Dharma Bakti 
Surakarta. 

Ha ;1.  Ada pengaruh latihan 
bladder training terhadap 
penurunan inkontinensia 
pada lanjut usia di Panti 
Wreda Dharma Bakti 
Surakarta. 

 2.  Ada perbedaan frekuensi 
berkemih antara sebelum 
dan sesudah latihan bladder 
training pada kelompok 
perlakuan. 

 3.  Ada perbedaan frekuensi 
berkemih antara kelompok 
perlakuan dengan kelompok 
kontrol setelah dilakukan 
latihan bladder training. 

 
 
 

Faktor- faktor yang 
mempengaruhi: 
1. Usia 
2. Jenis kelamin    
3. Penyakit    
4. Persalinan per vaginam 
 

Inkontinensia 
urine setelah 

bladder training 
 

Latihan Kandung Kemih 
(bladder training) 

Inkontinensia 
urine sebelum 

bladder training 
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METODELOGI PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 
 

Penelitian ini termasuk jenis 
penelitian kuantitatif. Metode  
penelitian pada penelitian ini 
menggunakan metode quasy 
eksperimental dengan 
menggunakan rancangan penelitian 
non equivalent control group desaign 
(Sugiono, 2009). Dalam rancangan 
ini, ada dua kelompok yang dipilih 
secara acak (pemilihan sampel yang 
dimasukkan dalam kelompok konrol 
dan kelompok perlakuan dipilih 
secara acak). Kelompok 
eksperimental diberi perlakuan 
sedangkan kelompok kontrol tidak. 
Pada kedua kelompok diawali 
dengan pre-test, dan setelah 
pemberian perlakuan selesai 
dilakukan pengukuran kembali (post-
test) (Notoatmodjo, 2010). 

 
Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 
adalah lanjut usia yang berada di 
Panti Wreda Dharma Bakti 
Surakarta yang mengalami 
inkontinensia urin sebanyak 43 lanjut 
usia. 

Sampel penelitian ini yaitu lanjut 
usia yang mengalami inkontinensia 
urin tanpa ada riwayat DM, infeksi 
saluran kemih, dan BPH (Benigna 
Prostat Hipertrofi) yang sesuai 
kriteria insklusi yang ditetapkan oleh 
peneliti dan berjumlah 24 lanjut usia. 

 
Instrumen Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan alat 
ukur berupa lembar observasi 
frekuensi urine per 12 jam. 
 
Analisis Data  
 

Analisis bivariat digunakan 
untuk menyatakan analisis terhadap 

dua variabel, yakni variabel bebas 
dan variabel tergantung 
(Saatroasmoro dan Ismael, 2002). 
Analisis bivariat dilakukan terhadap 
dua variabel yang diduga 
berhubungan atau berkorelasi 
(Notoatmodjo, 2010). 

Pada penelitian ini sebelum 
analisis data, dilakukan uji 
normalitas untuk mengetahui 
distribusi data normal atau tidak dan 
uji homogenitas yang bertujuan 
untuk mengetahui varians kedua 
kelompok sama (homosecedaticity) 
atau tidak. Setelah dilakukan uji 
normalitas dan homogenitas apabila 
data berdistribusi normal dan 
homogen maka uji hipotesis yang 
akan digunakan pada penelitian ini 
adalah Uji Paired sampel t-tes (t-
dependen/t-tes berpasangan) untuk 
mengetahui perbedaan 
inkontinensia urin sebelum dan 
sesudah dilakukan latihan kandung 
kemih (bladder training) pada 
kelompok perlakuan dan kontrol 
dengan data berbentuk interval. 
Selain itu, dilakukan juga Uji t-tes 
independent untuk mengetahui 
inkontinensia urin antara kelompok 
perlakuan dan kelompok kontrol 
setelah dilakukan latihan kandung 
kemih (bladder training) dengan 
data berbentuk interval. 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
 
Analisis Univariat 
 
Deskripsi Frekuensi Berkemih 
 
Tabel 1.   Distribusi Frekuensi 

Berkemih 
Pengamatan  N Min Max Mean Median SD 
Perlakuan        

- Pre test 12 7 10 8,25 8,00 1.22 
- Post test 12 3 7 4,92 5,00 1,08 

Kontrol        
-Pre test 12 7 10 8,08 8,00 1,16 
-Post test 12 7 10 8,25 8,00 1,14 

Pada kelompok perlakuan 
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Frekuensi berkemih pretest 
diperoleh frekuensi berkemih 
terendah adalah 7 kali dan tertinggi 
10 kali dengan rata-rata sebanyak 
8,25 kali, sedangkan standar 
deviasinya adalah 1,22. Sedangkan 
frekuensi berkemih post test 
diperoleh frekuensi berkemih 
terendah adalah 3 kali dan tertinggi 
7 kali dengan rata-rata sebanyak 
4,92 kali, sedangkan standar 
deviasinya adalah 1,08. Distribusi 
frekuensi berkemih menunjukkan 
adanya penurunan frekuensi 
berkemih dari pre test ke post test.  

Pada kelompok kontrol frekuensi 
berkemih pretest diperoleh frekuensi 
berkemih terendah adalah 7 kali dan 
tertinggi 10 kali dengan rata-rata 
sebanyak 8,08 kali, sedangkan 
standar deviasinya adalah 1,16. 
Sedangkan frekuensi berkemih post 
test diperoleh frekuensi berkemih 
terendah adalah 7 kali dan tertinggi 
10 kali dengan rata-rata sebanyak 
8,25 kali, sedangkan standar 
deviasinya adalah 1,14. Distribusi 
frekuensi berkemih pada kelompok 
kontrol menunjukkan tidak adanya 
peningkatan frekuensi berkemih dari 
pre test ke post test. 
 
Analisis Bivariat 
 
Hasil Uji Paired sample t-test  
 
Tabel 2. Hasil Uji Paired sample t-

test 
No Kelompok thitung pv Kesimpulan  
1 
2 

Perlakuan 
Kontrol 

13,009 
1,483 

0,000 
0,166 

H0 ditolak 
H0 diterima 

 
Hasil uji paired sample t-test 

menunjukkan pada kelompok 
perlakuan diperoleh nilai thitung 
sebesar 13,009 dengan p-value 
0,000, maka H0 ditolak, sehingga 
disimpulkan terdapat perbedaan 
rata-rata frekuensi berkemih pre test 
dan post test pada kelompok 
perlakuan. Selanjutnya berdasarkan 

rata-rata  pre test lebih tinggi 
dibandingkan rata-rata post test, 
sehingga disimpulkan terdapat 
pengaruh latihan bladder training 
terhadap penurunan inkontinensia 
pada kelompok perlakuan.  

Sedangkan pada kelompok 
kontrol  diperoleh nilai thitung sebesar 
1,483 dengan p-value 0,166, maka 
H0 diterima, sehingga disimpulkan 
tidak terdapat perbedaan rata-rata 
pre test dan post test frekuensi 
berkemih pada pada kelompok 
kontrol. 
 
Hasil Uji Independent sample t-
test  
 
Tabel 3. Hasil Uji Independent 

sample t-test 
No Kelompok thitung pv Kesimpulan  
1 
2 

Pre test 
Post test 

0,343 
7,348 

0,735 
0,000 

H0 diterima 
H0 ditolak 

 
Hasil uji independent sample 

t-test pre test frekuensi berkemih 
diperoleh nilai thitung sebesar 0,343 
dengan p-value 0,735, maka H0 
diterima. Berdasarkan keputusan 
tersebut, maka disimpulkan bahwa 
pre test frekuensi berkemih antara 
kelompok perlakuan dan kontrol 
tidak berbeda, atau pada awal 
penelitian frekuensi berkemih antara 
kelompok perlakuan dan kontrol 
adalah matching. 

Hasil uji independent sample 
t-test post test frekuensi berkemih 
diperoleh nilai thitung sebesar 7,348 
dengan p-value 0,000, maka H0 
ditolak. Berdasarkan keputusan 
tersebut, maka disimpulkan bahwa 
post test frekuensi berkemih antara 
kelompok perlakuan dan kontrol 
berbeda. Berdasarkan nilai rata-rata 
post test berkemih pada kelompok 
perlakuan adalah 4,92 lebih kecil 
dari kelompok kontrol sebesar 8,08, 
sehingga disimpulkan bahwa 
pemberian bladder training 
berpengaruh terhadap penurunan 
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inkontinensia urin pada lanjut usia di 
panti Wredha Dharma Bhakti  
Surakarta. 
 
Pembahasan  
 
Karakteristik Responden 
 

Distribusi jenis kelamin 
responden menunjukkan distribusi 
tertinggi pada kedua kelompok 
adalah perempuan.  Distribusi 
tersebut sesuai dengan penelitian 
Vitriana (2002) mengemukakan data 
tentang inkontinesia 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.  Hal tersebut juga 
disimpulkan dalam penelitian  Burgio 
(2004) tentang Current Perspective 
on Management Using Bladder and 
Behaviour Training. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa 55% dari 
sampel penelitian adalah perempuan 

Distribusi responden menurut 
umur menunjukkan distribusi 
tertinggi lanjut usia adalah berusia 
lebih dari 70 tahun. Pada kelompok 
perlakuan terdapat 6 responden 
(50%) berusia 71-74 tahun dan 6 
responden (50%) berusia 60-70 
tahun), sedangkan pada kelompok 
kontrol terdapat 8 responden (67%) 
berusia 71-74 tahun dan 4 
responden (33%) berusia 60-70 
tahun. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden merupakan kelompok 
orang yang rentan terhadap kejadian 
inkontinensia urin. Hal tersebut 
sebagaimana dikemukakan oleh 
Stanley & Beare (2007) yang 
menyatakan bahwa pada lanjut usia 
terjadi kemunduran fisik pada semua 

sistem, termasuk sistem renal dan 
sistem urinaria. Proses penuaan 
mempengaruhi sistem renal dan 
sistem urunaria dalam berbagai 
cara. Proses penuaan secara tidak 
langsung menyebabkan masalah 
inkontinensia.  Distribusi penelitian 
menunjukkan sebagian besar 
responden merupakan lanjut usia 
yang berusia 71-74 tahun, hal ini 
mendukung hasil penelitian Chiarelli 
(2006) tentang Urinary stress 
incontinance and overactive bladder 
symtoms in older women. Penelitian 
ini menunjukkan sebagian besar 
responden merupakan lanjut usia 
yang berusia 60-79 tahun. 

Distribusi tingkat pendidikan 
lanjut usia menunjukkan pada kedua 
kelompok distribusi tertinggi lanjut 
usia adalah tidak sekolah atau SD. 
Pada kelompok perlakuan distribusi 
terbesar adalah tidak sekolah yaitu 
sebanyak 4 responden (33%), 
sedangkan pada kelompok kontrol 
distribusi terbesar adalah SD 
sebanyak 4 responden (33%). 
Tingkat pengetahuan lanjut usia 
tersebut menunjukkan lanjut usia 
merupakan kelompok yang 
berpendidikan dasar. Tingkat 
pendidikan berhubungan dengan 
kemampuan seseorang dalam 
memahami suatu instruksi atau 
perintah. Tingkat pendidikan lanjut 
usia berhubungan dengan 
kemampuan  lanjut usia dalam 
memahami dan  melaksanakan 
instruksi latihan bladder training 
yang diberikan oleh peneliti. 

 
Pengaruh latihan Bladder training 
terhadap Penurunan 
inkontinensia urin lanjut usia 
 

Hasil analisis uji paired sample 
t-test  diperoleh nilai p-value 0,000 
untuk kelompok perlakuan dan p-
value 0,166 untuk kelompok kontrol. 
Hasil uji independent sample t-test 
nilai p-value 0,735 untuk nilai pre 
test dan nilai p-value 0,000 untuk 
nilai post test. Selanjutnya lanjut usia 
yang mendapatkan latihan bladder 
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training mengalami penurunan 
frekuensi berkemih dari rata-rata 
8,25 kali menjadi 4,92 kali per 12 
jam. Berdasarkan hasil uji t-test 
tersebut disimpulkan bahwa ada 
pengaruh latihan bladder training 
terhadap penurunan inkontinensia 
pada lanjut usia di Panti Wreda 
Dharma Bakti Surakarta 

Latihan kandung kemih 
(bladder retraining) adalah jalan 
yang digunakan untuk mengatasi 
beberapa masalah yang berkaitan 
dengan urinarisasi. Bladder 
retraining adalah salah satu upaya 
mengembalikan fungsi kandung 
kemih yang mengalami gangguan ke 
keadaan normal atau ke fungsi 
optimalnya sesuai dengan kondisi. 
Pemberian bladder training  melatih 
lanjut usia dalam meningkatkan 
kemampuan menahan kandung 
kemih selama mungkin, sehingga 
frekuesi berkemih dapat berkurang. 
Hal tersebut sebagaimana 
dikemukakan oleh Burgio (2004) 
dalam penelitiannya yang 
menyatakan bahwa pemberian 
latihan bladder training sangat efektif 
dalam meningkatkan  kemampuan 
menahan kemih (urge incontinence), 
sehingga kemampuan tersebut akan 
mengakibatkan frekuensi berkemih 
lanjut usia menurun.   

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pemberian 
latihan bladder training terbukti 
berpengaruh terhadap penurunan 
inkontensia urin pada lanjut usia di 
panti Wredha Dharma Bhakti 
Surakarta. Hasil ini mendukung hasil 
penelitian terdahulu, yaitu penelitian 
yang dilakukan Nursallam (2003) 
tentang ”Pengaruh Bladder-
Retention Training Terhadap 
Perubahan Kemampuan dan 
Enuresis pada Anak Usia Sekolah 
(7-10 tahun) di SDN Selodono, 
menyimpulkan ada pengaruh 
bladder-retention training terhadap 

penurunan frekuensi enuresis pada 
anak usia sekolah (7-10 tahun). 
Penelitian Tutik (2001) dengan judul 
“hubungan antara bladder retraining 
dengan proses pemulihan 
inkontinesia urin pada pasien stroke” 
diperoleh kesimpulan bahwa 
terdapat perbedaan yang bermakna 
terhadap masa pemulihan 
inkontinesia urin pada pasien yang 
memperoleh program bladder 
retraining.  

Hasil penelitian ini juga 
mendukung hasil penelitian Burgio 
(2004) tentang Current Perspective 
on Management Using Bladder and 
Behaviour Training. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa pemberian 
latihan bladder training  didukung 
oleh penggunaan terapi kebiasaan 
berkemih mampu meningkatkan 
kemampuan menahan kemih lanjut 
usia. 

 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan 
 
1. Rata-rata frekuensi berkemih 

lanjut usia di panti Wredha 
Dharma Bhakti sebelum 
pemberian latihan bladder 
training pada kelompok 
perlakuan adalah 8,25 kali per 
12 jam dan pada kelompok 
kontrol 8,08 kali per 12 jam. 

2. Rata-rata frekuensi berkemih 
lanjut usia di panti Wredha 
Dharma Bhakti sesudah 
pemberian latihan bladder 
training pada kelompok 
perlakuan adalah 4,92 kali per 
12 jam dan pada kelompok 
kontrol 8,25 kali per 12 jam. 

3. Hasil uji t-test diperoleh 
kesimpulan terdapat perbedaan 
rata-rata frekuensi berkemih 
pada pre test dan post test 
antara kelompok perlakuan dan 
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kelompok kontrol. Frekuensi 
berkemih awal (pre test) pada 
kedua kelompok tidak berbeda 
(matching), sedangkan pada 
akhir (post test) berbeda, dimana 
rata-rata post test kelompok 
perlakuan lebih rendah 
dibandingkan kelompok kontrol, 
sehingga disimpulkan terdapat 
pengaruh latihan bladder training 
terhadap inkontinensia pada 
lanjut usia di Panti Wreda 
Dharma Bakti Surakarta. 

 
 
Saran  
 
1. Bagi Lanjut usia 

Lanjut usia hendaknya mengikuti 
dengan disiplin semua instruksi 
dalam terapi bladder retraining, 
sehingga dihasilkan frekuensi 
berkemih  yang paling optimal. 

2. Bagi Perawat dan Petugas Panti 
Wredha Dharma Bhakti  
Perawat dan petugas panti 
hendaknya senantiasa 
mengingatkan dan 
menginformasikan kepada lanjut 
usia tentang pentingnya 
menahan kencingnya, sehingga 
mampu merangsang 
kemampuan kandung kemih 
untuk menahan urine. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Peneliti yang ingin melakukan 
penelitian dengan subyek 
sejenis, hendaknya menambah 
jumlah faktor-faktor yang 
berhubungan dengan frekuensi 
berkemih  pada lanjut usia yang 
mengalami inkontinensia, 
sehingga diketahui faktor apakah 
yang paling dominan yang 
berhubungan dengan frekuensi 
berkemih  pasien. 
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