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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Inkontinensia urin adalah pengeluaran urin yang tidak terkendali pada 

waktu yang tidak dikehendaki dan tanpa melihat frekuensi maupun jumlahnya 

yang mana keadaan ini dapat menyebabkan masalah fisik, emosional, sosial dan 

higienis bagi penderitanya (Martin et al, 2005).  

Prevalensi Inkontinensia urin cukup tinggi, yakni pada wanita kurang 

lebih 10-40%. Pada pria prevalensinyaa lebih rendah daripada wanita yaitu kurang 

lebih separuhnya. Dibandingkan pada usia produksi, pada usia lanjut prevalensi 

Inkontinensia Urin lebih tinggi (Setiati, dkk, 2007). 

Penyebab Inkontinensia urin antara lain terkait dengan melemahnya otot 

dasar panggul, aktifitas otot kemih meningkat, dan produksi urin meningkat atau 

adanya gangguan kemampuan ke toilet (Setiati, dkk, 2007). 

Gejala dari Inkontinensia Urin adalah frekuensi berkemih lebih dari 8 kali 

dalam 1 hari dan bertambah pada malam hari, urgensi berkemih terjadi secara 

tiba-tiba, keinginan kuat untuk berkemih dan ketidak mampuan untuk menahan 

keinginan berkemih. Dari gejala tersebut mengakibatkan masalah fisik dan 

perkerjaan, interaksi sosial dan gangguan pola tidur yang berdampak pada kualitas 

hidup seseorang (Purnomo, 2011) 

Penanganan pada penderita Inkontinensia Urin yang biasanya dilakukan 

yaitu berupa terapi latihan atau rehabilitasi, medikamentosa dan operasi 

(Purnomo, 2012). Anti kolinergik diberikan sebagai tatalaksana pertama 
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Inkontinensia Urin, tetapi setelah ditemukan adanya intoleransi pada Anti 

kolinergik pada penderita Inkontinensia Urin para peneliti mulai mencoba 

menggunakan  injeksi Toxin botulinum tipe A sebagai terapi Inkontinensia Urin.  

Toxin botulinum adalah racun eksotoksin yang didapatkan dari bakteri 

Clostridium botulinum, bakteri anaerob dengan gram positif. Botulinum tipe A 

adalah salah satu tipe dari tujuh macam neurotoksin yang dihasilkan Clostridium 

botulinum. Botulinum tipe A bekerja memblokir transmisi neuromuskular dengan 

mengikat reseptor di saraf motorik yang menghambat pelepasan asetilkolin dari 

eferen saraf parasimpatik yang menyebabkan relaksasi otot (Thenganatt, 2012) 

Dosis Toxin botulinum A yang diberikan pada pasien Inkontinensia Urin  

sebanyak 100 U injeksi intradetrusor . Dari penilitian yang dilakukan Visco et al 

(2012), dari 121 pasien yang diberikan injeksi Toxin botulinum A terdapat 85 

pasien yang mengalami perbaikan. Appell (2011), mengatakan dalam 

penelitiannya injeksi Toxin botulinum memberikan hasil yang efektif dan aman 

sebagai tatalaksana Inkontinensia Urin tipe stress dan tipe urgensi. Sedangkan 

Visco et al (2012) mengatakan, pemberian Toxin botulinum tidak memberikan 

efek yang jauh berbeda dari pemberian anti kolinergik solifenacin. Masalah inilah 

yang akan dibahas dalam tinjauan kedokteran pada skripsi ini.  

 Inkontinensia Urin adalah suatu penyakit yang tidak dapat mengendalikan 

pengeluaran urin dimana penyakit tersebut dapat mengganggu kegiatan beribadah. 

Inkontinensia Urin atau dalam Islam disebut Salisul Baul yang merupakan hadas 

yang kontinyu, berupa air kencing, air madzi, kentut, atau yang lainnya yang 

serupa menurut Mazhab Hanbali 
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Dalam perspektif fikih Islam yang terkena penyakit Salisul Baul atau 

sejenisnya, maka harus beristinja’ dan berwudhu setiap hendak shalat. Kemudian 

dia boleh untuk tidak memperdulikan apa yang keluar darinya selama belum 

masuk waktu shalat berikutnya. Menurut pendapat di atas Allah memberikan 

kemudahan bagi umatnya seperti pada Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 185 

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran 

bagimu” 

Dalam Islam berobat pada dasarnya dianjurkan, sebab berobat termasuk 

upaya memelihara jiwa dan raga. Memelihara jiwa dan raga termasuk tujuan 

syariat Islam. Dalam hadist Nabi dianjurkan berobat terapi jangan berobat dengan 

yang haram, racun, dan dalam hadist yang lain digunakan kosakata al-Khubuts, 

antara lain terdapat pada salah satu hadist diantaranya adalah hadist riwayat Abu 

Dawud yang menyebutkan bahwa Allah SWT menurunkan penyakit dengan 

obatnya dan setiap penyakit ada obatnya tetapi jangan berobat dengan yang haram 

(Zuhroni, 2003). 

Oleh karena itu, pada kenyataannya saat ini banyak obat-obatan yang 

diduga mengandung bahan yang diharamkan dalam Islam. Pada kondisi darurat 

obat-obatan yang mengandung bahan yang diharamkan boleh digunakan tapi 

sifatnya sementara sebagai altenatif (Rohimahulloh, 2011). 

Berkaitan dengan bahan obat-obatan yang haram berdasarkan syariat 

Islam, misalnya injeksi Toxin botulinum yang berasal dari toksin bakteri 

Clostridium Botulinum yang sangat berbahaya bagi manusia yang dapat 

ditemukan pada hasil dari pembentukan batang spora pada tanaman, tanah, air, 
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dan saluran cerna hewan. Namun saat ini setelah dilakukan penelitian Toxin 

botulinum ini dapat megobati Inkontinensia Urin yang tujuannya memperbaiki 

kualitas hidup. 

Dalam Islam penggunaan Toxin botulinum diharamkan karna terdapat 

unsur najis dan kotoran yang terdapat dalam bahan Toxin botulinum. Namun 

dalam hal dan tujuan tertentu misalnya kondisi darurat, sakit atau keharusan 

hukumannya menjadi diperbolehkan atau diberi keringanan (Zaharudin, 2015) 

Atas dasar uraian-uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui dan 

menjelaskan tentang TOXIN BOTULINUM A SEBAGAI TERAPI 

INKONTINENSIA URIN secara lebih lanjut melalui skripsi ini. Agar hasil dari 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, masyarakat, maupun Universitas 

YARSI. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana cara kerja toxin botulinum A pada terapi inkontinensia urin? 

2. Bagaimana efektifitas toxin botulinum A pada terapi inkontinensia urin? 

3. Bagaimana keamanan toxin botulinum A pada terapi inkontinensia urin? 

4. Bagaimana tinjuan Islam terhadap penggunaan toxin botulinum A pada 

terapi inkontinensia urin? 

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui manfaat terapi toxin botulinum A pada penderita 

inkontinensia urin ditinjau dari aspek kedokteran dan Islam. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui dan mampu menjelaskan cara kerja toxin 

botulinum A pada penderita inkontinensia urin. 

2. Mengetahui dan mampu menjelaskan manfaat toxin botulinum 

A dalam penatalaksanaan inkontinensia urin. 

3. Mengetahui dan mampu memjelaskan pandangan Islam 

tentang penggunaan toxin botulinum A pada penderita 

inkontinensia urin. 

 

1.4. Manfaat 

1.4.1. Bagi Penulis 

Penulis berharap agar dapat menambah wawasan pengetahuan 

mengenai tatalaksana toxin botulinum A pada penderita inkontinensia 

urin di tinjau dari aspek kedokteran dan Islam, serta mendapatkan 

pengalaman dalam menyusun karya ilmiah yang baik dan benar. 

 

1.4.2. Bagi Universitas YARSI 

Diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang sedang 

belajar di Universitas YARSI dan menjadi tambahan kepustakaan 

mengenai efektivitas toxin botulinum pada penderita inkontinensia urin 

ditinjau dari aspek kedokteran dan Islam. 
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1.4.3. Bagi Masyarakat 

Diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk 

menambah pengetahuan dan wawasan mengenai mengetahui kegunaan 

lain dari toxin botulinum A, serta efektivitas toxin botulinum pada 

penderita inkontinensia urin ditinjau dari aspek kedokteran dan Islam. 

 

  

 


