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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Incontinencia urine adalah ketidakmampuan menahan air kencing. Gangguan 

ini lebih sering terjadi pada wanita yang pernah melahirkan daripada yang belum 

pernah melahirkan (Santoso, 2008). Incontinencia urine merupakan eliminasi 

urine dari kandung kemih yang tidak terkendali atau terjadi di luar keinginan 

(Brunner&Suddarth, 2002).  

Menurut Salomon (2000), Incontinencia urine pada lanjut usia menduduki 

urutan kelima. Pada tahun 1998 Asia Pacific Continence Advisory Board 

(APCAB) menyatakan prevalensi inkontinensia urin pada wanita Asia adalah 

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

diantaranya adalah adanya perbedaan definisi inkontinensia yang dipergunakan, 

populasi dan sampel penelitian, dan metodologi penelitian (Vitriana, 2002). 

Terapi incontinencia urine secara dini dan  rutin, efektif diperlukan untuk 

mengembalikan fungsi fisik dan emosional orang yang menderitanya (Lapitan 

CM, 2001). Kegel mengenalkan latihan dasar panggul atau Kegel Exercise untuk 

mengontrol incontinencia urine stress. Menurut Smith (2006), kegel exercise 

merupakan saran utama dalam mengatasi incontinencia urine stress dan 

incontinencia urine campuran.  
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Electrical stimulation untuk incontinencia urine telah di test selama kurang 

lebih sekitar 25 tahun yang lalu. Pertama kali diperkenalkan di Eropa untuk 

intervensi incontinencia urine. Electrical stimulation dapat bermanfaat untuk 

incontinencia urine dengan ketidak mampuan spingter (Fall dan Eriksen, 1989).  

Intervensi arus electrical stimulation menggunakan anal atau vaginal elektrode 

dengan arus intermiten, intensitas toleransi pasien yang berhasil dengan penyakit 

kronik menggunakan electrical stimulation di inkontinencia urine stress bervariasi 

dari 6 sampai 92% (Leach, 1989). 

Metode ini paling sedikit diterima dalam terapi walaupun sudah rutin 

digunakan selama 2 dekade. Prinsip stimulasi elektrik adalah menghasilkan 

kontraksi otot lurik uretra dan parauretra dengan memakai implant/non-implant 

(anal atau vaginal) elektrode untuk meningkatkan tekanan uretra (Talseth, 1999).   

Berdasarkan penelitian terhadap lansia di Panti Wreda Sindang Asih 

Semarang tahun (2009)  Kegel exercise yang dilakukan sebanyak 10 kali dalam 3 

minggu menyebabkan terjadinya penurunan frekuensi incontinencia urine sebesar 

18,3 % yaitu: dari 9,86 kali menjadi 6,19 kali. Melihat adanya keterkaitan antara 

kegel exercise dengan penurunan kejadian incontinencia urine, maka penulis 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh Kegel exercise dan 

electrical stimulation terhadap incontinencia urine pada usia lanjut. 

B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah Apakah ada pengaruh kegel exercise dan 

electrical stimulation terhadap incontinencia urine pada usia lanjut? 
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C.   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh kegel exercise dan 

eletrical stimulation terhadap incontinencia urine pada usia lanjut. 

D.   Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap 

inkontinensia urin pada usia lanjut dengan menggunakan  kegel exercise 

dan elektrical stimulation 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan informasi baru tentang manfaat kegel exercise dan 

electrical stimulation terhadap incontinencia urine pada usia lanjut 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut dan 

gambaran secara riset di lapangan mengenai pengaruh kegel exercise 

dan elektrical stimulation terhadap incontinencia urine pada usia lanjut 

c. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan khasanah pengetahuan 

mengenai pengaruh kegel exercise dan elecrical stimulatiom terhadap 

incontinencia urine pada usia lanjut  

d. Memberikan informasi berkenaan dengan kegel exercise dan electrical 

stimulation




