
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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 urologi. 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 
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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. 

Teknik ini terbukti bermanfaat pada inkontinensia urgensi dan stress, namun 

untuk itu diperlukan motivasi yang kuat untuk berlatih menahan keluarnya 

urin dan hanya berkemih pada interval waktu tertentu saja. Latihan kandung 

kemih (bladder training) lebih mudah dan lebih cocok untuk dilakukan oleh 

lansia 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 
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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). Prevalensi 

inkontinensia urin di Indonesia sulit ditentukan dengan pasti. Hal ini karena 

hasil penelitian epidemiologi yang beragam dalam subyek penelitian, metode 

kuesioner, dan definisi inkontinensia urin yang digunakan. 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-laki dengan perbandingan 1,5 : 1  (Setiati, dkk, 2007). 

Hasil wawancara dengan pegawai Panti Wredha Dharma Bakti 

Surakarta pada bulan Desember 2011, terdapat 43 lansia yang mengalami 

inkontinensia urin dari 85 lansia 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 lansia 

yang tinggal di panti, termasuk penataksanaan nonfarmakologi 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. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dapat 
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dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :  

”Apakah ada pengaruh latihan bladder training terhadap penurunan 

inkontinensia pada lansia di Panti Wredha Dharma Bakti Surakarta?”. 

 

C. Tujuan Penilitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh latihan bladder training terhadap inkontinensia pada 

lansia di Panti Wreda Dharma Bakti Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui frekuensi berkemih pada lansia di Panti Wredha Dharma 

Bakti Surakarta sebelum dilakukan latihan bladder training. 

b. Mengetahui frekuensi berkemih pada lansia di Panti Wredha Dharma 

Bakti Surakarta setelah dilakukan latihan bladder training. 

c. Mengetahui pengaruh bladder training terhadap penurunan 

inkontinensia pada lansia di Panti Wreda Dharma Bakti Surakarta. 

 

D. Manfaat Penilitian 

1. Bagi peneliti 

Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan pelatihan 

bladder training terhadap penurunan inkontinensia pada lanjut usia. 

2. Bagi IPTEK 

Menambah khasanah pengetahuan dengan informasi tentang pengaruh 

latihan bladder training terhadap penurunan inkontinensia pada lajut usia. 

3. Bagi Perawat dan Petugas Panti Wreda Dharma Bakti Surakarta 

Sebagai pertimbangan perawat dan petugas Panti Wreda Dharma Bakti 
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Surakarta mengenai pentingnya latihan bladder training bagi lanjut usia 

untuk mengatasi masalah inkontinensia urin pada lanjut usia. 

4. Bagi Lanjut Usia 

Meningkatkan pengetahuan lanjut usia dalam mengatasi inkontinensai urin 

dengan cara latihan bladder training. 

 
E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 
Topik Nursallam 

2003 
Rachmawati 

2011 
Prasetyawan 

2011 
Judul 

 
 
 

“Bladder-Retention 
Training Terhadap 
Perubahan 
Kemampuan dan 
Enuresis pada anak 
usia sekolah (7-10 
tahun) Di SDN 
Selodono” 

“Hubungan Antara 
Inkontinensia Urin 
Dengan Depresi 
Pada Wanita 
Lanjut Usia Di 
Panti Wreda 
Drarma Bhakti 
Surakarta” 

“Perbedaan 
Frekuensi 
Berkemih Sebelum 
dan Sesudah 
Bladder Training 
Pada Pasien 
Gangguan 
Persyarafan Di 
RSUD 
Dr.Moewardi 
Surakarta”. 

Metode 
Penelitian 

Quasi Experiment 
dengan uji 
Wilcoxon dan 
Mann Whitney 

Deskriptif korelasi 
menggunakan 
proses pendekatan 
cross sectional 

Pre Experiment 
dengan Pretest-
postest One Group 
Design 

Sampel Anak usia sekolah 
(7-10 tahun) 
dengan enuresis 

20 responden Semua pasien 
dengan gangguan 
persyarafan 

Hasil Ada pengaruh 
bladder-retention 
training terhadap 
penurunan 
frekuensi enuresis 
pada anak usia 
sekolah (7-10 
tahun) 

Ada hubungan 
antara 
inkontinensia urin 
dengan depresi 
pada wanita lanjut 
usia di panti wreda 
dharma bakti 
Surakarta 

Ada perbedaan 
frekuensi berkemih 
sebelum dan 
sesudah bladder 
retraining pada 
pasien dengan 
gangguan 
persyarafan 

  


