
ELIMINATION DISORDERSELIMINATION DISORDERS

Ade Rahmawati Srg,M.PsiAde Rahmawati Srg,M.Psi



EnuresisEnuresis

��Dalam DSMDalam DSM--IVIV--TR terbagi atas 3 TR terbagi atas 3 
subtipe:subtipe:

1. Noctural only1. Noctural only

2. Diural only2. Diural only

3. Noctural dan diural3. Noctural dan diural



PREVALENSIPREVALENSI

�� Ngompol dijumpai pada sekitar 13Ngompol dijumpai pada sekitar 13--33 % 33 % 
dari anak usia 5 tahun.dari anak usia 5 tahun.

�� Lebih serng pada anak lakiLebih serng pada anak laki--lakilaki

�� Menurun seiring bertambahnya usia anak Menurun seiring bertambahnya usia anak �� Menurun seiring bertambahnya usia anak Menurun seiring bertambahnya usia anak 
(Houts,2003 dalam Mash & Wolfe 2005)(Houts,2003 dalam Mash & Wolfe 2005)

�� Diural enuresis lebih sedikit dijumpai Diural enuresis lebih sedikit dijumpai → → 

sekitar 3 % dari usia 6 thnsekitar 3 % dari usia 6 thn



PENYEBABPENYEBAB

�� Tidak terbangun sat butuh untuk BAKTidak terbangun sat butuh untuk BAK

�� Deficiency ADH (antidiurentic hormone)Deficiency ADH (antidiurentic hormone)→ → 

ADH membantu mengurangi volume urine ADH membantu mengurangi volume urine 
selama waktu tidurselama waktu tidurselama waktu tidurselama waktu tidur

�� Faktor keturunanFaktor keturunan

-- Pada pasangan suamiPada pasangan suami--istri yang memiliki istri yang memiliki 
riwayat enuresisriwayat enuresis→ → 77% dari anaknya juga 77% dari anaknya juga 
mengalamimengalami



PENYEBABPENYEBAB

Sambungan…Sambungan…

-- Hanya salah satu dari orang tua pernah Hanya salah satu dari orang tua pernah 
memiliki riwayat enuresis memiliki riwayat enuresis → → 44% dari anak 44% dari anak 

yang mengalamiyang mengalamiyang mengalamiyang mengalami

-- Kedua ortu tidak mengalami enuresis Kedua ortu tidak mengalami enuresis → → 

15% dari anak yang mengalami15% dari anak yang mengalami



TREATMENTTREATMENT

�� Behavioral InterventionBehavioral Intervention

-- Prinsip classical conditioningPrinsip classical conditioning

-- Prinsip operant conditioningPrinsip operant conditioning

Pharmacological InterventionPharmacological Intervention�� Pharmacological InterventionPharmacological Intervention

Desmopressin Desmopressin 



ENCOPRESISENCOPRESIS

�� BAB pada kondisi yang tidak tepat, mis pada BAB pada kondisi yang tidak tepat, mis pada 
lantai, pakaian dsblantai, pakaian dsb

�� Kriteria DSMKriteria DSM--IVIV--TRTR

-- Kejadian muncul setidaknya 1 kali dalam 3 Kejadian muncul setidaknya 1 kali dalam 3 -- Kejadian muncul setidaknya 1 kali dalam 3 Kejadian muncul setidaknya 1 kali dalam 3 
bulanbulan

-- Usia anak Usia anak > > 4 tahun

DSMDSM--IVIV--TR terbagi atas :TR terbagi atas :

1.1. With or without constipationWith or without constipation

2.2. Overflow incontinenceOverflow incontinence



PENYEBABPENYEBAB

�� Family distrubance & stressFamily distrubance & stress

�� Abnormalitas defecation dynamicsAbnormalitas defecation dynamics

�� Kecemasan BAB pada tempat tertentu Kecemasan BAB pada tempat tertentu 
atau tmpt umumatau tmpt umum→ → Pengalaman toilet Pengalaman toilet atau tmpt umumatau tmpt umum→ → Pengalaman toilet Pengalaman toilet 

training yang tidak menyenangkan dan training yang tidak menyenangkan dan 
penuh tekananpenuh tekanan

�� Overly aggressiveOverly aggressive



TREATMENTTREATMENT

�� Kombinasi medical dan behavioral Kombinasi medical dan behavioral 
interventionintervention

�� Behavioral Methods Behavioral Methods → → Toilet training, Toilet training, 

pujian, menyedikan jadwal rutin waktu pujian, menyedikan jadwal rutin waktu pujian, menyedikan jadwal rutin waktu pujian, menyedikan jadwal rutin waktu 
untuk ke toilet setelah makanuntuk ke toilet setelah makan


