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Selamat Tinggal Inkontinensia Urin 

Pengobatan untuk Rasa Ingin Buang Air Kecil Mendesak dan Sering 

Pendahuluan 

Inkontinensia urin pada wanita adalah masalah global, dengan tingkat kejadian mulai dari 17% hingga 60%. Semakin tua seorang wanita, 

semakin besar kemungkinan ia terkena inkontinensia urin. Di Amerika Serikat, diperkirakan 10 juta wanita menderita inkontinensia urin, dan 

masalah sosial yang disebabkan oleh penyakit ini menghabiskan biaya sekitar $ 2,6 miliar dalam pengeluaran tahunan pemerintah. 

Di Hong Kong, studi pertama tentang inkontinensia urin diterbitkan pada tahun 1988. Para peneliti menemukan bahwa hanya 3% dari lebih dari 

1.000 pasien yang mengalami inkontinensia urin. Pada 1990-an, penelitian tentang inkontinensia urin mulai meningkat, dan proporsi wanita 

penderita inkontinensia urin berkisar antara 13 hingga 21%. 

Pada tahun 2006, sebuah penelitian di Hong Kong menunjukkan bahwa selain wanita berusia tua, wanita berusia muda, misalnya yang berusia 

dua puluhan, juga dapat menderita inkontinensia urin. Sayangnya, lebih dari 78% wanita di Hong Kong tidak menganggap inkontinensia urin 

sebagai penyakit, dan sebagian besar wanita terlalu malu untuk membicarakan penyakit ini. Hanya 28% wanita mau berkonsultasi dengan dokter 

untuk mendapatkan perawatan medis. Di antara mereka, 7% wanita di Hong Kong merasa bahwa pendidikan dasar tentang penyakit ini sudah 

cukup. 

Mengingat hal ini, staf medis kami berharap dapat berkontribusi pada kesejahteraan wanita di Hong Kong. Kami menulis buku ini untuk 

mendorong para wanita dalam menghadapi inkontinensia urin, dan berharap bahwa wanita yang mengalami masalah ini dapat mencari perawatan 

medis sesegera mungkin untuk mendapatkan kembali kehidupan yang sehat dan bahagia. 

 

Divisi Urologi, Rumah Sakit North District 

Konsultan: Zhang Haowan 

 

Bab Satu: Inkontinensia Urin dan Dampaknya?  

Definisi Inkontinensia Urin 

Inkontinensia urin didefinisikan oleh Ikatan Kontinensia Internasional sebagai “keluhan mengenai pengeluaran urin tak terkendali dari saluran 

kemih.  

Fungsi Kandung kemih Normal 

Kandung kemih yang normal dan sehat dapat menahan air seni "dengan mudah", dan mengeluarkan urin dengan lancar sesuai kehendak. Untuk 

mencapai fungsi ini, seseorang harus memiliki sistem saraf yang baik serta sistem kemih yang sempurna. 

Kandung kemih orang dewasa normal dapat menampung hingga 300-500 mililiter urin, dan mengeluarkan urin sekitar 6-8 kali sehari. Ketika 

kandung kemih menyimpan sekitar 200 mililiter urin, sistem saraf mulai mengirimkan sensasi ingin buang air kecil ke otak. Karena dukungan 

otot dasar panggul dan otot saluran kemih, biasanya seseorang dapat menahan buang air kecil sementara dengan mengencangkan otot ini. Ketika 

kantung kemih berangsur-angsur penuh hingga 300-500 ml urin, kita dapat mencari kamar mandi dan buang air kecil.  

Jenis-jenis Inkontinensia Urin yang Umum Terjadi 

1. Inkontinensia Urin Akibat Tekanan 

Akibat otot dasar panggul yang tidak cukup kuat, kemampuan mengendalikan lubang saluran kemih melemah. Terutama saat aktivitas yang 

meningkatkan tekanan pada perut, seperti batuk, tertawa, berlari atau mengangkat benda berat, urin dapat keluar di luar kehendak. Wanita yang 

telah beberapa kali melahirkan secara normal, yang mengalami obesitas, batuk kronis, atau telah melewati masa menopause beresiko lebih tinggi 

untuk menderita inkontinensia urin akibat tekanan. 

2. Inkontinensia Urin Mendesak 

Akibat terlalu sensitif atau otot kandung kemih yang berkontraksi secara abnormal, penderita dapat merasakan keinginan untuk buang air kecil 

secara mendadak, dan ini disebut kandung kemih yang terlalu aktif. Karena sebagian kasus serupa bersifat primer, penyebabnya belum 

ditemukan. Namun beberapa kasus diakibatkan oleh penyakit lain. Contohnya, penderita infeksi saluran kemih, diabetes, stroke atau kerusakan 

saraf tulang belakang sering kali mengalami gejala kandung kemih yang terlalu aktif, atau bahkan inkontinensia urin mendesak. 

3. Inkontinensia Urin Gabungan 

Penderitanya mengalami inkontinensia urin akibat tekanan sekaligus inkontinensia urin mendesak 

4. Inkontinensia Urin Akibat Urin Berlebih 

Urin yang berlebihan berkumpul di kandung kemih akibat berkurangnya kemampuan kontraksi otot kandung kemih atau gangguan kronis pada 

lubang saluran kemih (umum terjadi pada pria). Penderita dapat mengeluarkan urin di luar kehendak kalaupun tidak ada rasa ingin buang air 

kecil. Lemahnya kontraksi otot kandung kemih sebagian besar diakibatkan oleh penyakit pada sistem saraf saluran kemih atau retensi urin kronis 

akibat hyperplasia prostat. Kondisi ini juga umum terjadi pada penderita diabetes. 

5. Inkontinensia Urin Fungsional 

Penderita jenis ini mengalami rasa ingin buang air kecil dan memiliki fungsi saluran kemih normal, namun ia tidak dapat pergi ke kamar mandi 

pada waktunya karena masalah teknis, sehingga terjadi inkontinensia urin. Inkontinensia urin fungsional sering kali terjadi pada manula serta 

penderita difabel, penyakit Alzheimer, dan penyakit sendi. 

Dampak Inkontinensia Urin terhadap Penderita 

Aspek Fisik: 
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•Penderitanya lebih berisiko mengalami radang saluran kemih. 

· Kulit mengalami iritasi berkepanjangan akibat urin, yang dapat mengakibatkan ruam, kerusakan kulit atau penyakit kulit. 

Aspek Psikologis: 

•Penderita akan takut bahwa bau yang disebabkan oleh air seni tercium oleh orang lain, sehingga ia kehilangan rasa aman dan percaya diri, serta 

sering merasa cemas. 

•Penderita dapat berpikir bahwa citra dirinya rusak dan karena itu menghindari komunikasi dengan orang lain. 

•Beberapa penderita mungkin tidak mau berpartisipasi dalam aktivitas sosial. Dalam beberapa kasus yang parah, hubungan dengan keluarga dan 

teman dapat rusak. 

Aspek Keluarga: 

•Beberapa penderita dapat mengurangi aktivitas seksual untuk menghindari rasa malu, dan ini merusak hubungan dengan pasangan. 

•Beberapa penderita yang tidak dapat bangun dari tempat tidur harus mengandalkan keluarga untuk merawat kebersihan pribadi, sehingga 

anggota keluarga pun mengalami beban fisik, mental dan ekonomi. 

 

Bab Dua: Penyebab, Diagnosa, dan Pengobatan Inkontinensia Urin Akibat Tekanan 

Definisi Inkontinensia Urin Akibat Tekanan 

Inkontinensia urin akibat tekanan mengacu pada pengeluaran urin selama aktivitas yang meningkatkan tekanan pada perut, seperti batuk, tertawa, 

berlari atau mengangkat benda berat. 

Penyebab Inkontinensia Urin Akibat Tekanan 

1. Akibat otot dasar panggul yang tidak cukup kuat, kemampuan mengendalikan lubang saluran kemih melemah. Terutama saat aktivitas yang 

meningkatkan tekanan pada perut, seperti batuk, tertawa, berlari atau mengangkat benda berat, urin dapat keluar di luar kehendak. 

2. Setelah menopause, wanita menghasilkan estrogen yang lebih sedikit, dan jaringan lunak pada lapisan mukosa saluran kemih menjadi kurang 

kuat, sehingga kemampuan mengendalikan lubang saluran kemih melemah.  

 

Faktor-faktor yang Meningkatkan Resiko Inkontinensia Urin Akibat Tekanan 

·Wanita berisiko dua kali lebih tinggi untuk menderita inkontinensia dibandingkan dengan pria. 

·Wanita yang pernah mengandung 

·Wanita yang telah melahirkan beberapa kali 

·Wanita yang telah melalui fase menopause 

·Penderita obesitas 

·Penderita diabetes 

·Wanita yang pernah mengalami operasi area panggul, seperti pengangkatan rahim 

·Sembelit 

Gejala 

Di Hong Kong, sekitar 60% penderita dapat sekaligus mengalami sensasi ingin buang air kecil yang mendesak atau sering, mengompol di malam 

hari, dan inkontinensia urin yang disebabkan oleh rasa mendesak untuk buang air kecil.  

Gejala Awal 

Saat penderita batuk, tertawa, berlari atau mengangkat benda berat, urin dapat keluar di luar kehendak. Penderita umumnya tidak merasa 

terganggu, dan tidak butuh popok atau pembalut. 

Gejala Menengah 

Penderita butuh menggunakan pembalut atau popok. Volume dan frekuensi inkontinensia urin akan meningkat. 

Gejala Parah 

Penderita perlu sering berganti popok atau pembalut, karena gerakan sesedikit apapun dapat mengakibatkan pengeluaran urin dalam jumlah besar. 

Penderita juga dapat merasakan pergeseran kandung kemih, rahim atau vagina. 

Dampak Inkontinensia Urin Akibat Tekanan 

Aspek Psikologis 

Karena penderita perlu menggunakan pembalut, aroma urin tak terelakkan akan tercium dari tubuhnya. 

Infeksi kulit dan saluran kemih juga umum terjadi. Beberapa penderita wanita akan mengurangi aktivitas seksual sehingga merusak hubungan 

dengan pasangan mereka. 

Aspek Psikologis 

Karena pengeluaran urin di luar kehendak, penderita akan mengalami tekanan psikologis yang kian meningkat. Mereka dapat tanpa sadar 

mengurangi keluar rumah untuk menghindari rasa malu, dan ini akan sangat mengganggu kualitas hidup mereka. Penderita inkontinensia urin 

akibat tekanan beresiko 50% lebih tinggi untuk mengalami depresi dibandingkan dengan orang yang sehat.  

Cara Mendiagnosa Inkontinensia Urin 

Catatan medis terperinci dapat membantu mengidentifikasi jenis inkontinensia urin. Dokter akan bertanya kepada pasien mengenai catatan medis 

yang relevant, termasuk kebiasaan buang air kecil, inkontinensia urin, apakah pernah menjalani operasi dan apakah tengah menderita penyakit 

jangka panjang (seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, dll.). Pasien juga perlu mengisi kuesioner berjudul “Masalah Buang Air 
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Kecil dan Dampak Inkontinensia Urin”, yang membantu staf medis untuk lebih memahami kondisi pasien serta melakukan diagnosa dengan 

tepat.  

Pemeriksaan Klinis 

The doctor will examine abdomen and lower body to determine if there is any pelvic organ prolapse and check the relaxation degree of the 

pelvic floor muscles. 

Catatan Pengeluaran Urin 

The voiding daily is a simple and easy-to-fill record that helps the medical staff analyze the patients’ urination and work out a treatment plan. 

The patient only needs to record what she has drunk and the amount in the last three days, and fill in the time of urination, the amount and the 

condition of urinary incontinence. (Please refer to Chapter Four for more information on the voiding daily.) 

Studi Urodinamis 

Uji ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi fungsi kandung kemih dan saluran kemih pasien dan umumnya tepat untuk wanita yang 

menjalani evaluasi sebelum operasi. Ini adalah pemeriksaan invasif ringan yang dapat selesai dalam setengah jam serta tidak perlu rawat inap. 

Selama pemeriksaan, staf medis akan memasukkan kateter ke dalam saluran kemih dan anus pasien untuk mengukur tekanan pada kandung 

kemih. Karena penyebab dan keparahan inkontinensia urin bervariasi untuk setiap orang, operasi yang dilakukan akan sedikit bervariasi 

bergantung pada kondisi setiap individu. Karena itu, tujuan utama uji ini adalah untuk mengetahui penyebab inkontinensia urin pada setiap 

pasien serta mengevaluasi kelemasan otot dasar panggul atau jaringan lunak saluran kemih. 

Pengobatan 

Lebih dari 80% wanita dapat sembuh akibat pengobatan tanpa operasi. Hanya 20% pasien yang mengalami inkontinensia urin serius, dan 

pengobatan tanpa operasi tidak dapat memperbaiki kondisi mereka. Jika ini halnya, mereka dapat mempertimbangkan untuk menjalani operasi. 

(Silahkan mengacu pada Bab Lima dan enam untuk informasi lebih jauh mengenai pengobatan tanpa operasi.) 

Operasi 

Hanya 20% pasien wanita yang membutuhkan operasi. Tujuan operasi adalah untuk memperkuat kemampuan kontraksi otot dasar panggul dan 

saluran kemih, sehingga ada kemampuan untuk mengendalikan urin. 

Operasi pemasangan pita adalah operasi yang umum dilakukan untuk mengobati inkontinensia urin akibat tekanan. Dokter akan memasang pita 

dalam tubuh pasien untuk memperkuat sokongan otot dasar panggul dan jaringan lunak pada bagian tengah saluran kemih, yang akan 

meningkatkan kemampuan pasien untuk mengendalikan urin dan meredakan inkontinensia urin.  

Ada berbagai jenis pita di pasaran. Harga dan metode suspensinya agak berbeda, namun efek keseluruhannya hampir sama.  

Jenis Operasi 

1. Pita Vagina Pelepas Tekanan / Tension-free Vaginal Tape 

Pemasangan Tension-free Vaginal Tape melibatkan operasi invasif minimal. Keuntungannya sebagai berikut: 

• Sederhana dan cepat. Operasi dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 30 menit. Dibandingkan dengan operasi tradisional, operasi ini memiliki 

lebih banyak keuntungan, seperti waktu penyembuhan yang lebih cepat, komplikasi yang lebih sedikit, luka operasi yang kecil dan rasa nyeri 

minimal.  

·Aman. Bius lokal dapat digunakan dalam operasi ini. 

· Efeknya lebih bagus. Tingkat kesuksesan pengobatan mencapai 85 hingga 90 persen. 

2. Suntikan Agen Pengembang ke dalam Saluran Kemih 

Dalam operasi ini, dokter akan menyuntikkan agen pengembang yang dapat hancur secara alami ke bagian tengah lapisan mukosa saluran kemih 

untuk membuat gumpalan yang dapat meningkatkan kekuatan saluran kemih, sehingga fungsi saluran kemih pun membaik. Operasi ini dapat 

dilakukan dengan bius lokal dan tidak meninggalkan bekas luka, sehingga pasien dapat dipulangkan dari rumah sakit pada hari yang sama. 

Dua Hal Penting yang Dapat Membantu Pasien Menghadapi Inkontinensia Urin Akibat Tekanan  

1. Runtuhkan Penghalang Psikologis dan Cari Bantuan Medis 

Inkontinensia urin akibat tekanan sering kali diabaikan oleh penderitanya, karena kebanyakan wanita terlalu malu untuk membicarakan penyakit 

ini. Banyak orang yang salah menyangka bahwa inkontinensia urin adalah fenomenal fisiologis normal untuk manula, sehingga mereka 

bermentalitas negatif, yaitu menyerah saja atau menerimanya dengan berat hati, dan hal ini pun menunda pengobatan inkontinensia urin. 

Faktanya, inkontinensia urin akibat tekanan dapat disembuhkan selama penderitanya menghadapi penyakit ini dengan berani dan meminta 

diagnosa profesional oleh dokter dan menjalani pengobatan yang tepat sesegera mungkin. Jika Anda telah mengalami gejala-gejala inkontinensia 

urin, mohon pergi ke rumah sakit dan berkonsultasi dengan staf medis. Ini tdak hanya akan membantu Anda meredakan gejala, namun juga 

meningkatkan kualitas hidup Anda. 

2. Perhatikan Detail-detail Kehidupan dan Kembangkan Kebiasaan Baik 

Minum air yang cukup (6 hingga 8 cangkir air) per hari. Sekitar 200 mililiter per cangkir.  

Hindari merokok dan minum minuman yang dapat menstimulasi pengeluaran air seni, seperti kopi dan alkohol. 

Makan serat yang cukup setiap hari, dan biasakan buang air kecil dan buang air besar secara teratur. 

Latih otot dasar panggul secara rutin untuk menjaga kemampuan mengendalikan pengeluaran urin. 

Jaga berat badan dan hindari obesitas. 

 

Asupan air per hari yang dianjurkan  
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Asupan Waktu 

Dua cangkir (400 ml) Sarapan pagi 

Satu cangkir (200 ml) Kudapan antara 

sarapan pagi dan 

makan siang 

Satu cangkir (200 ml) Makan siang 

Satu cangkir (200 ml) Waktu minum teh 

Satu cangkir (200 ml) Makan malam 

Total Delapan cangkir 

(1600 ml) 

*** Jangan minum air 2 jam sebelum waktu tidur. 

 

Bab Tiga: Penyebab, Diagnosa dan Pengobatan Kandung kemih yang terlalu aktif 

Definisi Kandung kemih yang terlalu aktif (Overactive Bladder / OAB) 

Penyebab pasti kandung kemih yang terlalu aktif masih belum diketahui, namun umumnya gejala-gejalanya dipercaya diakibatkan oleh 

kegagalan fungsi saluran kemih bawah. Contohnya, penderita perlu segera pergi ke kamar mandi setiap kali mereka merasakan sensasi mendesak 

untuk buang air kecil. Pada kasus yang parah, penderita mungkin tidak dapat mengendalikan pengeluaran urin, dan ini berujung pada 

inkontinensia urin. Beberapa penderita turut mengalami gejala berupa sering merasa ingin buang air kecil dan sering buang air kecil di malam 

hari.  

Kandung kemih dapat menyimpan urin dan mengeluarkan urin dari dalam tubuh pada waktu dan tempat yang tepat. Kandung kemih normal 

dapat menyimpan hingga 300-500 mililiter urin. Ketika kandung kemih sudah penuh, sistem saraf mengirimkan sinyal rasa ingin buang air kecil 

untuk memberi tahu bahwa sudah saatnya buang air kecil. Akan tetapi, penderita OAB memiliki masalah dengan fungsi penyimpanan kandung 

kemih. Kalaupun kandung kemih baru berisi sedikit urin, misalnya, 50-100 mililiter, otot kandung kemih akan mendadak berkontraksi, yang 

mengakibatkan peningkatan tekanan dalam kandung kemih. Ini tak elak akan mengakibatkan rasa ingin buang air kecil yang mendesak secara 

tiba-tiba dan sering, serta sering ingin buang air kecil di malam hari. Pada kasus yang parah, penderita dapat mengalami inkontinensia urin akibat 

ketidakmampuan untuk mengendalikan pengeluaran urin. 

Gejala 

·Sering ingin buang air kecil (buang air kecil hingga delapan kali atau lebih di siang hari). 

·Rasa mendesak untuk buang air kecil (ingin buang air kecil, namun biasanya urin yang keluar hanya sedikit). 

·Ingin buang air kecil di malam hari (sekali atau lebih). 

·Rasa ingin buang air kecil yang muncul tiba-tiba mengakibatkan inkontinensia urin (inkontinensia urin mendesak). 

Siapa yang Lebih Berisiko Menderita Kandung kemih yang terlalu aktif? 

Banyak orang yang berpikir bahwa hanya wanita dan manula yang dapat mengalami kandung kemih yang terlalu aktif. Faktanya, orang-orang 

dari segala usia, bahkan anak-anak, baik laki-laki atau perempuan, beresiko menderita OAB. Secara umum, wanita memiliki peluang lebih besar 

daripada pria untuk mengalami OAB pada usia empat puluhan, tetapi angka kejadian pada pria akan meningkat setelah mereka berusia 70 tahun. 

Pria lanjut usia dipercaya beresiko lebih tinggi untuk mengalami masalah sistem urin lainnya, misalnya hiperplasia prostat jinak, yang dapat 

berefek sekunder pada terjadinya kandung kemih yang terlalu aktif. Inkontinensia urin adalah salah satu gejala kandung kemih yang terlalu aktif, 

yang terjadi pada sekitar sepertiga pasien. Namun, pasien wanita memiliki peluang 50% lebih tinggi untuk mengalami inkontinensia urin 

daripada pria, dan sekitar 16% pasien pria mengalami inkontinensia urin. 

Apakah Kandung kemih yang Terlalu Aktif adalah Penyakit yang Umum? 

Kandung kemih yang terlalu aktif adalah penyakit yang sangat umum. Menurut statistik dari Amerika, lebih dari 50 juta orang di seluruh dunia 

menderita penyakit ini, dan tingkat kejadiannya kira-kira setara dengan banyaknya penyakit perkotaan yang umum, seperti asma, diabetes, dan 

depresi. Menurut Asosiasi Urologi Hong Kong, diperkirakan lebih dari 400.000 orang di Hong Kong mengalami kandung kemih yang terlalu 

aktif. Meskipun penyakit ini sangat umum, masyarakat memiliki pemahaman yang tidak memadai tentang gejala dan pengobatannya. Data dari 

Asosiasi Urologi Hong Kong menunjukkan bahwa 90% pasien tidak tahu apa itu OAB, dan lebih dari 75% pasien tidak pernah berkonsultasi 

dengan dokter. Sebagian besar dari mereka salah mengerti bahwa gejala yang dialaminya adalah fenomena fisiologis normal. Karena 

konsep-konsep yang keliru ini, banyak pasien mengabaikan masalahnya, yang tidak hanya menunda perawatan, tetapi juga memperburuk 

kondisinya. Akibatnya, pasien harus menjalani perawatan yang lebih rumit. 

Dampak Kandung kemih yang Terlalu Aktif 

Kandung kemih yang terlalu aktif memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan fisiologis dan psikologis penderitanya, dan ini 

sangat merusak kualitas hidup penderita.  

Aspek Fisiologis 

Karena penderitanya sering kali perlu terburu-buru ke kamar mandi, kemungkinan jatuh dan retak tulang akan turut meningkat. Infeksi kulit dan 

saluran kemih juga umum terjadi. Beberapa pasien wanita mengurangi aktivitas seksual sehingga merusak hubungan dengan pasangannya. 

Aspek Psikologis 
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Karena rasa ingin buang air kecil yang mendesak dan pengeluaran urin di luar kehendak, pasien akan mengalami tekanan psikologis yang kian 

bertambah besar. Mereka dapat dengan tak sadar mengurangi waktu untuk keluar rumah demi menghindari rasa malu, dan karena itu penderita 

OAB berpeluang 50% lebih besar untuk mengalami depresi dibandingkan dengan orang yang sehat. Rasa ingin buang air kecil di malam hari 

turut mempengaruhi kualitas tidur pasien, sehingga mengurangi efisiensi kerja di siang hari.  

Diagnosa Kandung kemih yang terlalu aktif 

Bertanya tentang Sejarah Medis 

Dokter akan bertanya tentang sejarah medis pasien dan kondisi keseluruhannya, dan ia akan menilai apakah masalah penyimpanan urin 

diakibatkan oleh faktor-faktor lain, seperti terlalu banyak minum atau minum diuretik. 

Analisis Urin dan Darah 

Analisis urin dan darah dilakukan untuk memeriksa fungsi ginjal dan memastikan tidak adanya masalah urinasi lain seperti radang saluran kemih, 

kandung kemih atau ginjal. 

Catatan Pengeluaran Urin 

Catatan pengeluaran urin berisi kondisi urinasi dan kebiasaan minum selama tiga hari berturut-turut. 

Catatan mendetail dan benar dapat sangat membantu untuk mendapatkan diagnosa yang tepat. (Silahkan mengacu pada Bab Empat untuk 

informasi lebih lanjut.) 

Pemeriksaan Khusus Urologi 

Sesuai diagnosa klinis, dokter akan membuat daftar pemeriksaan yang diperlukan, seperti sisa volume urin, endoskopi saluran kemih dan 

kandung kemih, serta studi dinamis urin. 

Pengobatan Kandung kemih yang terlalu aktif 

Saat ini, pengobatan OAB yang utama berupa obat oral yang dikombinasikan dengan latihan kandung kemih serta otot dasar panggul karena 

faktor keamanannya yang sangat tinggi. Untuk penderita parah, dokter dapat memilih Botox atau operasi. 

Pengobatan Oral 

Obat utama untuk kandung kemih yang terlalu aktif adalah obat anti-kolinergik yang mengurangi kontraksi abnormal kandung kemih untuk 

meningkatkan fungsi kandung kemih. Ini dapat mengurangi frekuensi keinginan mendesak untuk buang air kecil, frekuensi buang air kecil serta 

pengeluaran urin di luar kehendak, dan juga meningkatkan kapasitas penyimpanan kandung kemih, sehingga meredakan gejala kandung kemih 

yang terlalu aktif. Efek samping dari obat anti-kolinergik termasuk mulut kering, pandangan buram, dan sembelit. Berbagai jenis obat 

anti-kolinergik memiliki selektivitas dan efek persisten yang berbeda pada kandung kemih. Obat anti-kolinergik tradisional cenderung lebih tidak 

spesifik. Walaupun dapat secara efektif mengurangi kontraksi abnormal, obat jenis ini juga dapat menurunkan sekresi kelenjar ludah dan gerakan 

peristaltik pada usus besar, sehingga pasien dapat mengalami mulut kering, pandangan buram dan sembelit, lalu berhenti minum obat. Saat ini, 

obat anti-kolinergik yang baru lebih tepat sasaran (hanya efektif untuk jaringan kandung kemih), yang tidak hanya membantu mengurangi 

kontraksi abnormal kandung kemih, tetapi juga mengurangi efek samping. Obat baru lebih dapat diterima dan memungkinkan pasien untuk 

menghindari efek samping, sehingga memastikan efek pengobatan yang lebih baik. Setelah minum obat anti-kolinergik selama sekitar empat 

hingga enam minggu, pasien dapat mengisi catatan pengeluaran urin lagi sehingga dokter dapat menilai efektivitas obat. 

Latihan Kandung Kemih dan Latihan Otot dasar panggul 

Walaupun obat-obatan adalah cara perawatan utama, dokter biasanya menyarankan agar pasien memulai satu set latihan kandung kemih pada 

saat yang sama. Pendekatan dua cabang ini akan memulihkan pasien lebih cepat. Ketika pasien merasakan sensasi ingin buang air kecil, ia dapat 

mencoba membiasakan diri untuk menahannya sementara waktu. Jangan segera pergi ke kamar mandi, cobalah untuk sengaja mengendalikan 

kandung kemih, dan pada saat sama melakukan kontraksi otot anus untuk membantu mengurangi rasa ingin buang air kecil. Latihan kandung 

kemih dapat meningkatkan kapasitas kandung kemih dan mengurangi frekuensi buang air kecil. Selain itu, latihan otot dasar panggul juga dapat 

meringankan gejala kandung kemih yang terlalu aktif. Pasien dapat berkonsultasi dengan fisioterapis dan perawat spesialis tentang cara 

mengidentifikasi otot-otot dasar panggul dan bagaimana melatihnya. (Silakan merujuk pada Bab Lima dan Enam untuk informasi lebih lanjut.) 

Suntikan 

Selain obat-obatan oral, pasien dengan gejala berat dapat memilih injeksi Botox pada otot kandung kemih untuk menstabilkan kontraksi otot 

kandung kemih yang tidak normal. Namun, risiko perawatan ini relatif lebih tinggi. Kemanjuran setiap injeksi bertahan 6 hingga 10 bulan, dan 

obat harus disuntikkan secara teratur. Oleh karena itu, perawatan ini hanya cocok untuk sejumlah kecil pasien yang mengalami gejala parah. 

Operasi 

Operasi hanya cocok untuk pasien berkondisi parah dan jika obat-obatan oral tidak efektif. Operasi ini bertujuan untuk memecahkan otot-otot 

kandung kemih dan mengurangi tekanan pada otot-otot kandung kemih, sehingga meningkatkan jumlah urin yang dapat ditampungnya. Selain itu, 

arus listrik dapat dengan kekuatan tertentu dapat digunakan untuk mengiritasi jalur saraf untuk memperlambat atau bahkan menghentikan 

transmisi saraf, sehingga mengurangi tingkat kontraksi kandung kemih. Namun, jenis operasi ini tidak banyak digunakan, karena tingkat 

keberhasilannya hanya mencapai 30%, dan dapat terjadi komplikasi setelah operasi, seperti peradangan dan dislokasi jalur saraf panggul. 

Dua Hal Penting yang Dapat Membantu Pasien Menghadapi Kandung kemih yang terlalu aktif  

1. Runtuhkan Penghalang Psikologis dan Cari Bantuan Medis 

Kandung kemih yang terlalu aktif selalu diabaikan oleh pasien, karena sebagian besar pasien terlalu malu untuk membicarakan penyakit ini. 

Banyak orang keliru percaya bahwa kandung kemih yang terlalu aktif adalah fenomena fisiologis yang normal, dan masalah kandung kemih 

tidak dapat dipulihkan, sehingga mereka bermentalitas negatif, yaitu menyerah saja atau menerimanya dengan berat hati, dan hal ini pun 
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menunda pengobatan kandung kemih yang terlalu aktif. Faktanya, kandung kemih yang terlalu aktif dapat disembuhkan selama pasien 

berinisiatif untuk melakukan konsultasi dengan staf medis. Jika Anda mengalami gejala-gejala kandung kemih yang terlalu aktif, silakan pergi ke 

rumah sakit dan mencari diagnosis profesional dokter dan menerima perawatan yang tepat sesegera mungkin. Itu tidak hanya akan membantu 

Anda menghilangkan gejala, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup Anda. 

2. Perhatikan Detail-detail Kehidupan dan Kembangkan Kebiasaan Baik 

Minum air yang cukup (6 hingga 8 cangkir per hari). Sekitar 200 ml per cangkir.  

Hindari merokok dan minum minuman yang dapat menstimulasi pengeluaran air seni, seperti kopi dan alkohol. 

Usahakan hindari makanan pedas. 

Latih otot dasar panggul secara rutin untuk menjaga kemampuan mengendalikan pengeluaran urin. 

Jaga berat badan dan hindari obesitas. 

 

Bab Empat: Cara Mengisi Catatan Pengeluaran Urin dan Apa Pentingnya 

Apa itu Catatan Pengeluaran Urin? 

Catatan pengeluaran urin adalah buku saku yang berisi catatan waktu dan volume konsumsi air serta pengeluaran urin per hari. Jika pasien 

mengalami inkontinensia urin, waktu, volume, dan keparahan inkontinensia urin juga perlu dicatata. Semua data perlu dicatat selama tiga hari. 

Karena banyak pasien yang perlu bekerja, mereka juga dapat membuat catatan satu sekali setiap beberapa hari (jumlahnya tiga hari).  

Pentingnya Catatan Pengeluaran Urin 

Banyak pasien yang menderita gejala rasa ingin buang air kecil mendesak, sering, atau di malam hari, tapi sebagian besar diakibatkan oleh terlalu 

banyak minum atau kebiasaan buang air kecil “untuk jaga-jaga saja”. Karena itu, pasien perlu mengisi catatan pengeluaran urin terperinci sebagai 

bahan rujukan. Dokter dan perawat spesialis dapat sesuai dengannya menganalisis kondisi individu, membuat rencana untuk pasien, serta 

mengajarkan cara memperbaiki pola makan dan kebiasaan buang air kecil. Selain itu, catatan pengeluaran urin juga memungkinkan pasien untuk 

lebih memahami kondisi mereka. Dengan membuat catatan rutin, pasien dapat mengetahui perkembangan dan keefektifan terapi perilaku serta 

meningkatkan rasa percaya diri dalam terapi perilaku. 

 

Catatan Konsumsi Air dan Pengeluaran Urin Divisi Kontinensia, Rumah Sakit North District 

Waktu 

Minum 

(setelah 

bangun) 

ml/cc 

Mililiter 

Waktu Buang 

Air Kecil 

(setelah 

bangun) 

Volume urin Volume enuresis (urin yang keluar di luar 

kehendak) 

Aktivitas saat 

mengalami 

enuresis 

Air Teh Sup Lainnya ml/cc 

Mililiter 

+ 

Sedikit 

++ 

Sedang 

+++ 

Banyak 

++++ 

Sangat 

banyak 

1 2 3 4 

Mis: 9:30 200 8:00  250         

 

1= tertawa, batuk, bersin 

2= berlari, mengangkat benda berat 

3= tidak dapat dihindari, tidak ada toilet 

4= alasan lain 

Catatan ini sangat penting untuk perawatan Anda. Mohon usahakan untuk mengisi formulir ini sesering mungkin, dan bawa kembali sebagai 

rujukan saat kunjungan selanjutnya. Terima kasih atas kerja sama Anda! 

1. Mohon catat volume semua minuman dan urin selama 3 hari, dihitung dalam jangka waktu 24 jam sehari, mulai dari pagi hari sejak bangun 

tidur.  

2. Setiap kali Anda buang air kecil, mohon ukur volume urin dengan cangkir pengukur dan catat volumenya dalam satuan mililiter (ml atau 

cc). 

3. Minuman meliputi air, teh, sup, jus, dll. dan catat volumenya dalam satuan mililiter (ml atau cc). 

4. Mohon catat volume enuresis jika ada. 

+ sedikit (beberapa tetes) 

++ sedang (pakaian dalam atau pembalut basah) 

+++ banyak (pakaian bagian luar basah) 

++++ banyak banyak (lantai atau pakaian/seprai basah) 

5. Mohon catat aktivitas atau alasan saat terjadi enuresis. 

1= tertawa, batuk, bersin 

2= berlari, mengangkat benda berat 

3= tidak dapat dihindari, tidak ada toilet 

4= alasan lain 

Tanggal: __________________ 
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Bab Lima: Pengobatan Tanpa Operasi – Latihan Otot dasar panggul 

 

Cocok untuk: 

 

·Pasien yang diduga mengalami atau tengah mengalami inkontinensia urin 

·Pasien yang memiliki kandung kemih yang terlalu aktif 

 

Apa Itu Latihan Otot Dasar Panggul? 

 

Latihan otot dasar panggul, juga dikenal sebagai latihan KEGEL, adalah metode perawatan yang sederhana, dapat dilakukan sendiri, tidak 

bersifat invasif, tidak melibatkan operasi dan tidak mengakibatkan efek samping. Latihan ini cocok untuk penderita inkontinensia urin akibat 

tekanan ringan dan menengah. Latihan kontraksi otot ini dapat membantu menjaga dan mengembalikan kekuatan, ketangguhan, kontraksi, 

ketahanan dan respon otot dasar panggul sehingga meredakan inkontinensia urin, relaksasi vagina dan masalah lain. Selain itu, latihan ini juga 

dapat mengurangi sensasi mendesak untuk buang air kecil dan meredakan gejala-gejala kandung kemih yang terlalu aktif, dan ini tentunya akan 

membantu menyembuhkan inkontinensia urin. 

 

Apa Itu Otot Dasar Panggul? 

 

Otot dasar panggul terdiri atas otot, ligamen dan jaringan ikat. Otot ini terletak di antara pubis dan tulang ekor, serta menyokong organ-organ 

pada panggul, seperti kandung kemih, saluran kemih, rektum, rahim dan vagina. 

 

Cara Melatih Otot Dasar Panggul 

 

Anda dapat berbaring pada punggung, duduk atau berdiri saat melatih otot dasar panggul. 

 

Disarankan untuk melakukan latihan otot dasar panggul secara berulang dalam sehari. Setiap sesi meliputi latihan lambat dan latihan cepat. 

 

(1) Latihan kontraksi berlanjut (latihan lambat) 

 

Latihan lambat dapat meningkatkan kekuatan, kontraksi, dan ketahanan otot dasar panggul. 

 

(2) Latihan kontraksi cepat (latihan cepat) 

 

Latihan cepat dapat mengurangi sensasi mendesak untuk buang air kecil dengan cara mempengaruhi penyampaian oleh saraf. 

 

Latihan Lambat (Cocok untuk Penderita Inkontinensia Urin Akibat Tekanan) 

 

1) Rilekskan tubuh, lalu bernafas dengan lancar. 

 

2) Perlahan-lahan kontraksikan otot anus atau vagina (seperti menahan buang air besar atau buang angin). Coba tahan kontraksi selama 5-10 

detik, lalu lemaskan selama 5-10 detik. Ulangi 10 kali dalam satu set.  

 

3 Jika Anda gagal menahan kontraksi selama 10 detik, coba selama 5 detik dan ulangi 10 kali. 

 

4) Dianjurkan untuk mengulangi rata-rata 5-10 set setiap hari. 

 

Latihan Singkat (Cocok untuk Penderita Inkontinensia Urin Mendesak) 

 

Saat Anda merasa ingin buang air kecil, jangan segera pergi ke kamar mandi. Anda harus melemaskan tubuh dan berhenti bergerak sama sekali.  

 

1) Atur nafas agar tetap lancar, dan jangan menahan nafas. 

 

2) Segera kontraksikan otot anus atau vagina (seperti menahan buang air besar atau buang angin). Coba tahan kontraksi selama 1-5 detik, lalu 
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lemaskan selama 1-5 detik. Ulangi 5-10 kali hingga rasa ingin buang air kecil menghilang.  

 

3) Anda dapat melakukan latihan ini kapanpun Anda merasa ingin buang air kecil. 

 

4) Selain itu, Anda perlu mengembangkan kebiasaan minum teratur. 

 

Latihan Otot Dasar Panggul Menggunakan Perangkat 

 

Beberapa pasien tidak merasakan kontraksi otot dasar panggul atau tidak bisa mengencangkan otot dasar panggul sendiri. Jika kasusnya seperti 

ini, staf medis akan memilih metode latihan menggunakan perangkat, termasuk terapi gelombang elektromagnet / extra corporeal magnetic 

innervation (EXMI), sistem elektrostimulasi, dan corong vagina. 

 

1. Terapi Gelombang Elektromagnet / Extra Corporeal Magnetic Innervation (EXMI) 

 

Berdasarkan prinsip fisik induksi magnet, perawatan non-invasif tanpa operasi dikembangkan oleh George Institute of Technology. Perawatan ini 

disetujui oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat pada bulan Juni 1998 dan kini dipakai secara luas untuk perawatan 

inkontinensia urin akibat tekanan, mendesak, dan gabungan. Pasien hanya perlu duduk di atas kursi perawatan, dan gelombang elektromagnetik 

reguler akan dipancarkan dari bawah kursi. Selama perawatan, pasien hanya akan merasakan sedikit getaran. Otot dasar panggulnya akan 

distimulasi oleh denyutan gelombang elektromagnet sesuai hukum fisika, yang akan membantu otot berkontraksi dan melemas, sehingga 

memperkuat otot dasar panggul. 

 

Perawatan akan berlangsung selama 8 bulan. Pasien perlu menjalani perawatan ini 2 kali seminggu, 20 menit setiap kalinya. Efek klinisnya 

menginspirasi, karena inkontinensia urin akan membaik atau bahkan sembuh total setelah perawatan. Hanya sejumlah kecil pasien yang mungkin 

masih membutuhkan kunjungan lanjutan atau perawatan teratur untuk memastikan bahwa kemajuan yang diharapkan tetap stabil. 

 

2. Sistem Elektrostimulasi 

 

Semacam alat kecil akan ditempatkan dalam anus pasien pria dan vagina pasien wanita. Otot dasar panggul pasien akan menguat akibat stimulasi 

listrik lemah, yang dapat mengurangi rasa ingin buang air kecil serta inkontinensia urin akibat tekanan. 

 

Perawatan ini berlangsung selama 8-20 minggu. Pasien menjalani perawatan ini 2 kali seminggu, 20 menit setiap kalinya. Efek klinisnya 

menginspirasi, karena inkontinensia urin akan membaik atau bahkan sembuh total setelah perawatan. Hanya sejumlah kecil pasien yang mungkin 

masih membutuhkan kunjungan lanjutan atau perawatan teratur untuk memastikan bahwa kemajuan yang diharapkan tetap stabil. Pasien juga 

dapat mengoperasikan sistem perawatan ini sesuai instruksi untuk melatih otot dasar panggul di rumah. 

 

3. Corong Vagina 

 

Corong ini terdiri atas 5 bobot yang berbeda, yang teringan 20 gram dan terberat 70 gram. Corong akan ditempatkan dalam vagina. Dianjurkan 

untuk membiarkan corong dalam tubuh selama 1 menit, dan selama itu pasien harus tetap berdiri. Bobot corong yang ditempatkan dalam tubuh 

akan dinaikkan secara bertahap. Latihan ini perlu dilakukan dua kali sehari, 15 menit setiap kalinya untuk memperkuat otot dasar panggul. 

 

(Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai sistem pengobatan ini, silahkan hubungi staf medis Divisi Urologi.) 

 

Bab Enam: Pengobatan Tanpa Operasi – Latihan Kandung Kemih dan Terapi Perilaku 

 

Latihan kandung kemih terutama bertujuan untuk membantu Anda memperoleh kembali fungsi kandung kemih.  

 

Sebelum mulai latihan, Anda perlu memeriksa catatan pengeluaran urin untuk tahu interval di antara setiap kali buang air kecil dan volumenya. 

Anda dapat berangsung-angsur memperlama interval antara setiap kali buang air kecil melalui latihan ini. Contohnya, pertama-tama mungkin 

menurut catatan pembuangan urin Anda perlu buang air kecil setiap 45 menit. Setelah latihan kandung kemih selama 5-15 menit, Anda dapat 

pergi ke kamar mandi setiap 50-60 menit. Setelah beberapa hari, jiak Anda merasa tidak kesulitan buang air kecil setiap 60 menit, Anda dapat 

memperpanjang waktu 15 menit lagi. Anda perlu terus melakukan latihan kandung kemih dan secara berangsur-angsur Anda pun akan meraih gol, 

yaitu buang air kecil setiap 3-4 jam. Selama latihan, jika Anda merasa sangat ingin buang air kecil atau bagian bawah perut terasa agak tidak 

nyaman, Anda dapat mencoba metode-metode berikut ini: 

 

1. Fokuskan diri pada pekerjaan yang menyita semua perhatian. Anda dapat mencoba untuk menelepon, bermain mahjong, membuat kerajinan 
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tangan, membaca surat kabar, atau menonton TV. 

 

2. Duduk dan tarik nafas dalam-dalam. Fokuskan diri pada udara yang keluar masuk paru-paru, tapi abaikan sensani pada kandung kemih Anda. 

 

3. Saat Anda sangat ingin buang air kecil, dorong diri dan katakan pada diri sendiri bahwa Anda tidak sedang buru-buru, bahwa Anda tidak perlu 

menggunakan toilet, dan Anda dapat mengendalikannya. 

 

4. Lakukan latihan otot dasar panggul untuk mengurangi rasa ingin buang air kecil. Secara umum, rasa ingin buang air kecil akan perlahan-lahan 

menghilang, dan Anda dapat mengalami peningkatan kemampuan untuk mengendalikan kandung kemih, serta frekuensi rasa ingin buang air 

kecil pun menurun. 

 

Selain itu, kebanyakan pasien mengira bahwa mengurangi konsumsi air dapat menurunkan frekuensi buang air kecil. Akan tetapi, penurunan 

asupan air secara berlebih dapat membuat urin menjadi lebih pekat, sehingga kandung kemih pun lebih sensitif dan rasa ingin buang air kecil 

lebih sering muncul. Pasien perlu minum air yang cukup dan berhenti minum air 2 jam sebelum waktu tidur untuk mengurangi frekuensi rasa 

ingin buang air kecil di malam hari. 

 

Ucapan terima kasih 
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