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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Lansia 

2.1.1 Definisi Lansia  

 Lansia bukan merupakan sebuah penyakit melainkan sebuah proses dari tahap 

lanjut suatu kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemapuan tubuh untuk 

beradaptasi dengan berbagai macam permasalahan kesehatan, seseorang akan dikatakan 

lansia bila usianya beradda di 65 tahun ke atas (Efendi & Mukhufdli, 2009). Pada tahap 

usia lanjut sering terjadi berbagai macam kemunduran pada fungsi organ tubuh sehingga 

akan sering terjadi ketidak mampuan jaringan tubuh untuk memperbaiki diri ataupun 

mempertahankan dalam fungsi normal dan menyebabkan tubuh tidak bisa dalam 

bertahan terhadap infeksi yang akan terjadi (Wijayanti, 2008).  Organisasi kesehatan 

dunia (WHO) telah mengartikna lansia sebagai sebuah kelompok masyarakat yang 

mudah terkena atau terserang kemunduran dari fungsi fisik dan mental (Watson, 2003). 

2.1.2 Batasan Usia Lansia 

 Batasan-batasan usia lansia menurut pendapat para ahli: 

1) Kelompok usia lansia dimulai dari usia 50 tahun, selain itu dalam Undang-

Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia menetapkan bahwa 

dikatakan lansia bila sudah berusia 60 tahun ke atas (Kemenkes RI, 2013). 
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2) Sedangkan menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) lansia dikategorikan 

sebagai: 

a. Usia pertengahan (middle age)  : 45-59 tahun 

b. Lanjut usia (elderly)   :60-74 tahun 

c. Lanjut usia tua (old)   :75-90 tahun 

d. Usia sangat tua (very old)  : berada di atas 90 tahun. (Kushariyadi, 

2010). 

3) Dalam buku Maryam et al (2010) batasan usia lanjut meliputi: 

a. Pra usia lanjut (prasenilis) yaitu seseorang yang berusia antara 45-59 tahun. 

b. Usia lanjut merupakan sesorang yang sudah berusia 60 tahun atau lebih yang 

mana usia lanjut adalah tahap masa tua dalam perkembangan seorang 

individu sedangkan lanjut usia adalah sesorang yang sudah berumur atau 

sudah tua. 

c. Usia lanjut resiko tinggi yaitu seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih, bisa 

juga seseorang yang berusia 60 tahun lebih dengan berbagai masalah 

kesehatan. 

d. Usia lanjut potensial merupakan usia lanjut yang masih mampu melakukan 

pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. 

e. Usia lanjut tidak potensial adalah usia lanjut yang tidak berdaya dalam 

mencari nafkah sehingga hidupmya tergantung pada bantuan orang lain. 
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2.1.3 Perubahan pada Lansia 

a.  Perubahan Fisiologis 

 Penuaan intrinsik mengarah pada peubahan yang diakibatkan oleh terjadinya 

proses penuaan normal yang terlah di atur secara genetik, penuaan intrinsik terjadi 

akibat pengaruh dari luar seperti penyakit, polusi udara ataupun dari sinar matahari, 

adapun perubahan yang terjadi akibat penuaan fisik adalah: 

 Perubahan sel 

Perubahan sel pada lansia mengakibatkan penurunan tampilan dan fungsi fisik 

yang mana lansia menjadi lebih pendek akibat dari pengurangan lebar dari bahu 

dan terjadi pelebaran lingkar dada, perut dan diameter pelvis keadaan kulit juga 

menjadi tipis dan berkeriput, masa tubuh berkurang dan masa lemak menjadi 

bertambah. 

 Perubahan kardiovaskular  

Perubahan struktur jantung dan system dari vaskuler mengakibatkan penurunan 

dari kemampuan untuk berfunngsi secara efisien. Keadaan katup jantung menjadi 

lebih tebal, kaku dan keadaan ini mengakibatkan keadaan jantung serta arteri 

menjadi kehilangan elastisitasnya mengakibatkan adanya timbunan kalsium dan 

lemak yang berada di dinding arteri sehingga bisa mengakibatkan tekanan dara 

meningkat akibat dari resistensi pembuluh dara perifer meningkat (Fatimah, 

2010). 
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 Perubahan system pernafasan 

Perubahan system pernafasan berhubungan dengan usia yang mempengaruhi 

kapasitas dan fungsi paru meliputi: 

1. Pelemahan pada otot pernafasan akibat atrofi, kehilangan kekuatan dan 

menjadi kaku. 

2. Paru mengalami kehilangan elastisitas sehingga untuk menarik nafas menjadi 

lebih berat dan kapasitas maksimum dan kedalaman pernafasan menjadi 

menurun. 

3. Berkurangnya elastisitas bronkus. 

4. Ukuran alveoli melebar (membesar secara progresif) dan jumlahnya 

berkurang. 

5. Gangguan terjadinya pertukaran gas. (Fatimah, 2010) 

b.  Perubahan Psikologis 

 Gejala psikologis pada lansia dapat berupa rasa takut, cemas, tegang, stress, 

depresi, mudah sedih, cepat merasa marah, mudah tersinggung, gugup dan keadaan 

mental yang tidak stabil. Adapun perubahan yang terjadi terhadap mental/psikologis 

lansia: 

 Perubahan yang terjadi pada bidang mental atau psikis lansia berupa siakp yang 

semakin egosentrik, mudah curiga dan bertambah pelit atau tamak bila memiliki 

sesuatu. 

 Ingin mempertahankan hak dan hartanya serta ingin tetap berwibawa. 

 Mengharapkan tetap diberi peranan dalam masyarakat. 
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Sedangkan faktor yang mempengaruhi perubaha mental pada lansia berupa: 

1. Keadaan fisik, terutama organ perasa. 

2. Kesehatan/penyakit. 

3. Tingkat pendidikan. 

4. Hereditas (keturunan). 

5. Lingkungan sekitar. (Nugroho, 2008). 

2.1.4 Tipe Usia Lanjut 

 Tipe usia lanjut tergantung pada pengalaman hidup, karakter, kondisi fisik, 

mental, social dan lingkungan dari kehidupan lansia itu sendiri, tipe tersebut antara lain: 

a. Tipe arif bijaksana 

Lansia dengan tipe arif bijaksana biasanya kaya akan hikmah, pengalaman, 

bersikap ramah, sederhana, rendag hati, menesuaikan diri dengan perubahan 

zaman, dermawan dan menjadi panutan. 

b. Tipe mandiri 

Tipe mandiri biasanya lansia mengganti kegiatan yang hilang dengan kegiatan 

yang baru dan selektif dalam mencari pekerjaan. 

c. Tipe tidak puas 

Lansia yang tipe tidak puas mengalami konflik lahir batin karena menentang 

proses penuaan suhingga menyebabkab lansia menjadi pemarah, tidak sabar, 

mudah tersinggung, sulit dilayani dan banyak menuntut. 
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d. Tipe pasrah 

Lansia dengan tipepasrah selalu menerima dan menggu datangnya nasib baik, 

mengikuti kegiatan agama dan pekerjaan apa saja di lakukan. 

e. Tipe bingung 

Lansia dengan tipe ini sering marasa kaget, mengasingkan diri, menyesal, 

kehilangan kepribadian, minder, pasif dan acuh tak acuh. (Maryam et al, 2010). 

2.2 Konsep Hipertensi 

2.2.1 Definisi Hipertensi 

 Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi yang sangat umum dan 

serius yang dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan termasuk diantaranya resiko 

morbiditas dan mortalitas kadrdiovaskuler yang secara langsung berhubungan dengan 

peningkatan tekanan darah dan resiko lainnya berupa stroke, angina, gagal jantung, 

kematian (Siyad, 2011). Seseorang dikatakan hipertensi apabila tekanan darah sistolik 

lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik berada pada 90 mmHg pada saat 

dilakukan pengukuran selama dua kali dengan selang waktu lima menit ketika dalam 

posisi istirahat/tenang (Depkes, 2013). 

 Hipertensi bisa menyerang siapa saja baik itu usia muda maupun usia lanjut, 

hipertensi juga sering disebut sebagai silent killer karena seringkali penderita yang sudah 

bertahun-tahun mengalami hipertensi tanpa merasakan gangguan atau gejala yang timbul 

serta hipertensi termasuk dalam penyakit yang mematikan walaupun hipertensi tidak 

secara langsung membunuh penderitanya melainkan hipertensi memicu akan terjadinya 

komplikasi jenis penyakit lain yang tergolong berat dan mematikan, hipertensi juga 
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termasuk dalam penyakit degenerative yang umumnya tekanan darah bertambah secara 

perlahan seiring dengan bertambahnya usia penderita (Tryanto,2014). 

2.2.2 Jenis-Jenis Hipertensi   

 Jenis hipertensi dibagi menjadi dua yaitu hipertensi primer dan hipertensi 

skunder, hipertensi primer adalah peningkatan tekanan darah yang terjadi ketika tekanan 

darah di arteri meningkat karena pengaruh dari resistensi perifer, hipertensi primer dibagi 

menjadi dua jenis yaitu: 

 Benign Hypertensio  

Terjadi peningkatan moderat pada tekanan darah dengan tekanan sistolik 200 

mmHg dan tekanan diastolic di atas 100 mmHg, namun jika dalam kondisi 

istirahat atau tidur tekanan darah akan kembali ke tingkat normal. 

 Malignant Hypertension 

Terjadi peningkatan dara sistolik mencapai sekitar 250 mmHg dan tekanan 

diastolik sekitar 150 mmHg yang menyebabkan gejala penyakit yang parah seperti 

masalah pada ginjal, masalah pada retina, bahkan menyebabkan kematian. 

(Schiffrin et al, 2016). 

 Sedangkan hipertensi sekunder merupakan 10% dari seluruh kasus hipertensi 

adalah hipertensi sekunder yang didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah karena 

suatu kondisi fisik yang ada sebelumnya seperti penyakit ginjal atau gangguan tiroid 

(Faktor pencetus munculnya hipertensi sekunder antara lain penggunaan kontrasepsi 

oral, neurogenik, peningkatan volume intravaskuler, stress dan luka bakar (Udjianti, 

2010). 
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2.2.3 Klasifikasi Hipertensi 

 Klasifikasi hipertensi di lihat berdasarkan tekanan pada sistolik dan tekanan pada 

diastolik dalam satuan mmHg dan dibagi menjadi beberapa tingkatan hipertensi seperti 

berikut: 

Tabel 2.1 Klasifikasi Hipertensi Menurut WHO 

Kategori Tekanan Sistolik 
(mmHg) 

Tekanan Diastolik 
(mmHg) 

Normal  120-129 80-84 

High normal 130-139 85-89 

Grade 1 hypertension (mild) 140-159 90-99 

Grade 2 hypertension (moderate) 160-179 100-109 

Grade 3 hypertension (severe) > 180 > 110 

Isolated systolic hypertension > 140 <90 

(WHO, 2005) 

2.2.4 Etiologi Hipertensi 

 Hipertensi merupakan suatu jenis penyakit yang kondisi medisnya beragam, 

meskipun hipertensi di bagi menjadi dua bagian primer (esensial) dan sekunder namun 

lebih dari 90% kejadian hipertensi tergolong dalam hipertensi primer yang mana 

hipertensi primer terjadi empat kali lebih sering pada kulit hitam dibandingkan pada kulit 

putih dan kejadian lebih banyak pada pria paruh baya dibandingkan dengan wanita paruh 

baya, faktor penyebab dari hipertensi esensial biasanya faktor lingkungan seperti gaya 

hidup yang penuh tekanan, asupan diet tinggi natrium, obesitas, merokok dan riwayat 

keluarga hipertensi (Siyad, 2011). Sedangkan hipertensi sekunder biasanya disebabkan 



15 
 

oleh kondisi medis atau penggunaan obat, namun penyebab paling umum dari hipertensi 

sekunder adalah penyakit ginjal kronis atau renovaskuler (Bell et al, 2015). 

2.2.5 Patofisiologi Hipertensi 

 Tekanan dara dipengaruhi oleh volume sekuncup dan total peripheral resistence, 

jika terjadi peningkatan dari salah satu variable tersebut yang tidak terkompensasi maka 

akan menyebabkan hipertensi. Mekanisme terjadinya hipertensi yaitu dengan 

terbentuknya angiotensin II dari angiotensin I oleh angiotensin I convertime enzyme (ACE) 

yang memegang peran penting fisiologis dalam mengatur tekanan darah, didalam darah 

mengandung angiotensinogen yang diproduksi oleh hati selanjutnya renin yang 

diproduksi oleh ginjal akan diubah menjadi angiotensin I dan kemudian di ubah lagi 

menjadi angiotensin II oleh ACE. Angiotensin II inilah yang mempunyai peran penting 

dalam menaikkan tekanan darah melalui dua cara: 

 Cara pertama yaitu meningkatnya sekresi hormon antidiuretik (ADH) dan rasa 

haus, ADH diproduksi di hipotalamus dan bekerja pada ginjal untuk mengatur 

osmolalitas dan volume urin. Peningkatan ADH mengakibatkan volume urin yang di 

ekskresikan menjadi menurun dan menyebabkan pekat serta osmolitas yang tinggi, unruk 

mengencerkannya volume cairan ektraseluler akan ditingkatkan dengan cara mengambil 

cairan di bagian intraseluler sehingga mengakibatkan volume darah meningkat dan 

tekanan darah juga ikut meningkat. 

 Cara kedua yaitu dengan cara menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks 

adrenal, aldosteron merupakan hormon steroid yang berperan pada ginjal dalam 

mengatur volume cairan ekstraseluler dengan cara mengurangi ekskresi NaCl (garam) 
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dan mereabsorpsinya dari tubulus ginjal. Peningkatan konsentrasi NaCl akan di cairkan 

kembali dengan cara meningkatkan volume ekstraseluler yang pada gilirannya akan 

meningkatkan volume dan tekanan darah (Nuraini, 2015). 

 Peningkatan tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung dan resistensi perifer 

melalui mekanisme dari system persyarafan yang komplek, pembuluh darah mempunyai 

reseptor yang peka terhadap perubahan tekanan darah. Apabila tekanan darah meningkat 

maka akan terjadi peningkatan pada resistensi perifer dengan cara vasokontriksi (Rony et 

al, 2008). 

2.2.6 Faktor Resiko Hipertensi 

 Pada dasarnya hipertensi tidak mempunyai penyebab yang spesifik, hipertensi 

terjadi sebagai respon dari peningkatan cardiac output atau peningkatan tekanan perifer 

namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi antara lain: 

1. Genetik 

Adanya faktor genetik pada keluarga tertentu akan menyebabkan keluarga 

tersebut mengalami hipertensi hal ini dikarenakan adanya peningkatan kadar 

sodium intraseluler dan minimalnya rasio antara potassium terhadap sodium 

individu dengan orang tua yang mengalami hipertensi mempunyai serisko dua 

kali lebih besar untuk mengalami hipertensi juga dibandingkan dengan orang 

yang tidak mempunyai riwayat keluarga hipertensi, selain itu sekitar 70-80% kasus 

hipertensi esensial dalam riwayat hipertensi keluarga (Nuraini, 2015). 
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2. Obesitas  

Hubungan antara obesitas terhadap kejadian hipertensi bersifat lemah, hal ini 

mengartikan bahwa obesitas merupakan faktor salah satu faktor yang 

menyebabkan terjadinya hipertensi namun masih membutuhkan faktor 

pendukung lain untuk meningkatkan terjadinya hipertensi (Lasianjayani & 

Martini, 2014). Sedangkan menurut Hall (1994, dalam Nuraini, 2015) perubahan 

fisiologis dapat menjelaskan hubungan antara obesitas dengan hipertensi yaitu 

akibat dari terjadinya resistensi insulin dan hiperinsulinemia, aktivitas saraf 

simpatis dan system reninangiotensin dan akibat dari perubahan fisik pada ginjal.  

3. Merokok  

Merokok merupakan salah satu faktor yang paling signifikan dalam peningkatan 

tekanan darah, dikarenakan kandungan nikotin dalam rokok dapat meningkatkan 

kadar karbondioksida yang menyebabkan dinding oembuluh darah mengalami 

penebalan dan penebalan tersebut yang memicu terjadinya vasokontruksi 

(Vlachopoulus et al, 2016). 

4. Stress  

Stress dapat meningkatkan tekanan darah sewaktu dikarenakan hormaon 

adrenalin meningkat saat seseorang stress dan bisa mengakibatkan jantung 

memompa darah lebih cepat sehingga tekanan darah juga ikut meningkat 

(Nurainni, 2015). 

5. Kualitas tidur  

Efek dari kualitas tidur terhadap hipertensi telah dipelajari sejak lama, kebiasaan 

dari kualitas tidur yang buruk atau durasi tidur yang singkat dikaitkan dengan 
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resiko tinggi terjadinya hipertensi pada populasi umum dan kualitas tidur atau 

durasi tidur yang tepat akan memberikan faktor perlindungan sebanyak 40% 

dalam mengurangi kejadian hipertensi (Lu et al, 2015). 

6. Usia  

Tekanan darah akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia karena 

penurunan dari elastisitas pembuluh darah dan penurunan dari berbagai fungsi 

organ dalam, semakin meningkatnya usia seseorang maka semakin beresiko 

terjadi peningkatan tekanan darah karena adanya proses degenerasi (Hornsten et 

al, 2016). 

2.2.7 Hipertensi pada Lansia 

 Hipertensi merupakan suatu keadaan yang sangat umum terjadi pada lansia (60 

tahun) dengan capaian prevalensi di Amerika Serikat sebanyak 60-80% per individu 

(Solini & Grossman, 2016). Hipertensi yang terjadi pada lansia (65 tahun lebih) 

merupakan suatu masalah kesehatan masyarakat yang semakin meningkat dikaitkan 

dengan peningkatan pada Systolic Blood Pleasure (SBP) lebih dari 140 mmHg dan Diastolic 

Blood Pleasure (DBP) pada 90 mmHg yang mana akibat dari peningkatan tersebut 

mengakibatkan terjadinya masalah kardiovaskular seperti stroke dan gagal jantung 

dengan prevalensi kejadian masalah melebihi 50% pada orang dengan usia yang lebih tua 

(70 tahun keatas) (Kjeldsen et al, 2016). 
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2.3 Konsep Depresi 

2.3.1 Definisi Depresi 

 Depresi adalah sebuah perasaan sedih, pesimis dan ketidakberdayaan yang 

berkaitan dengan suatu penderitaan, depresi dapat terjadi karena serangan yang 

ditunjukkan kepada diri sendiri atau perasaan marah yang mendalam (Nugroho, 2008). 

Depresi juga dikatakan sebagai gangguan emosional atau suasana hati yang buruk 

ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan, putus harapan, perasaan bersalah dan 

tidak berarti sehingga dapat mempengaruhi motivasi untuk melakukan aktivitas sehari-

hari (Dirgayunita, 2016). 

 Depresi menurut WHO (World Health Organization) adalah suatu gangguan 

kesehatan mental umum yang ditandai dengan tekanan gangguan mood, kehilangan 

kesenangan atau minat, harga diri rendah, perasaan bersalah, gangguan makan dan tidur. 

Masalah ini dapat berupa akut atau kronik dan dapat menyebabkan gangguan 

kemampuan individu untuk melakukan aktivitas dan pada kasus parah depresi dapat 

menyebabkan resiko bunuh diri (Irawan, 2013). 

2.3.2 Gejala Depresi  

 Pada dasarnya seseorang atau indivisu yang mengalami depresi menunjukkan 

adanya gejal fisik, psikis dan sosial: 

1. Gejala fisik yang biasa timbul seperti: 

a. Gangguan pola tidur, insomnia atau tidur yang berlebih (hiperinsomnia). 

b. Penurunan aktivitas fisik misalnya kehilangan minat terhadap aktivitas yang 

disukai. 
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c. Kehilangan nafsu makan. 

d. Energy lemah, merasa kelelahan dan lamban. 

e. Sulit berkonsentrasi, mengingat dan menentukan. 

2. Gejala psikis meliputi: 

a. Perasaan sedih, cemas atau hampa yang terus-menerus. 

b. Rasa putus asa dan pesimis terhadap sesuatu. 

c. Rasa bersalah, perasaan tidak berharga dan terbebani. 

d. Tidak bisa tenang dan mudah tersinggung. 

e. Sensitive dan kehilangan percaya diri. 

3. Gejala sosial meliputi: 

a. Menurunnta aktivitas sehari-hari, menarik diri, menyendiri dan malas. 

b. Tidak ada motivasi dalam melakukan apapun. 

c. Hilang keinginan untuk terus hidup dan berperasaan ingin bunuh diri 

(Dirgayunita, 2016). 

2.3.3 Faktor Penyebab Depresi 

 Depresi terjadi dua kali lebih tinggi pada perempuan dibandingkan dengan laki-

laki, hal ini mungkin terjadi karena tingkatan harapan hidup mereka yang semakin 

meningkat, pengaruh dukungan social yang buruk dan adanya paparan stress psikososial 

(Nakulan et al, 2015). Faktor resiko dari kejadian depresi antara lain: 

1. Faktor sesio demografi meliputi kelompok usia tua, jenis kelamin, komordibitas 

kronis, tingkat pendidikan yang rendah, pengangguran, social ekonomi yang 

renddah, gangguan kongnitif, status pernikahan, kehilangan, hidup sendiri, 
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batasan ADL, adanya gangguan fungfi pengeliatan dan pendengaran. Diantara 

semua, kelompok usia tua dan jenis kelamin merupakan faktor resiko yang tidak 

dapat diubah atau dimodifikasi (Baruna et al, 2010). 

2. Faktor biologis, termasuk diantaranya masalah penyakit kronis yang diakaitkan 

dengan adanya gejala depresi, hal ini dikarenakan keadaan suasana hati yang 

tetekan dan perasaan takut terhadap komplikasi yang memburuk pada tingkat 

kesehatannya, jika komplikasi buruk itu terjadi bisa mengakibatkan peningkatan 

gangguan mood (depresi) pada penderita (Wahyudi et al, 2012). Adapun kondisi 

medis yang mempengaruhi terjadinya depresi adalah inveksi virus, penyakit 

maligna, penyakit serebrovaskular, penyakit kardiovaskular dan penyakit 

metabolic (Irawan, 2013). 

2.3.4 Depresi pada Lansia 

Gangguan pada psikologis berkontribusi terhadap penurunan status fungsional 

dan kualitas hidup pada lansia, termasuk salah satu penyebabnya adalah depresi yang 

merupakan sebagai frekuensi sebuah penyakit tinggi di seluruh dunia dikarenakan depresi 

bersifat multifaktoral dan berkaitan dengan kejadian lansia yang mengalami masalah pada 

penyakit kronis. Lansia dengan depresi mempunyai gejala umum seperti perubahan 

suasana hati, gangguan tidur dan nafsu makan menurun yang terjadi selama lebih dari 2 

atau 3 minggu (Martial et al, 2016). 

2.3.5 Pengukuran Tingkat Depresi 

Meskipun ada banyak isntrumen dalam melakukan pengukuran tingkat depresi 

dalam hal ini salah satu instrument pengukuran depresi adalah Geriatric Depression Scale 

(GDS) yang berisi 30 item pertanyaan, pada tahun 1986 GDS dikembangkan lagi 
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menjadi GDS short form isinya 15 pertanyaan dengan kategori pilihan jawaban 

IYA/TIDAK, 10 diantaranya adalah pertanyaan yang menunjukkan gejala depresi jika 

jawaban yang di pilih IYA dan sisanya (nomor pertanyaan 1, 5, 7, 11, 13) menunjukkan 

gejala depresi jika jawaban yang di pilih TIDAK, untuk skor 0-4 termasuk kategori 

normal, 5-8 menunjukkan adanya depresi ringan, 9-11 menunjukkan depresi sedang dan 

12-15 manandakan depresi berat. Keunggulan dari kuisioner ini memiliki sensitivitas dan 

spesifitas yang tinggi yaitu 95% untuk sensitivitas dan spesifitas 89% kemudian lebih 

mudah digunakan pada keadaan sakit secara fisik atau masalah moderat pada kesehatan 

mental yang memiliki rentang perhatian pendek atau mudah merasa lelah dan hanya 

membutuhkan waktu 5-7 menit untuk menyelesaikan semua pertanyaan (Greenberg, 

2012). Kuesioner ini dalam translate bahasa Indonesia mempunyai sensitifitas yaitu 

80,5% dan spesifitas yaitu 75% dan dengan cronbach α = 0,94% sehingga kuesioner ini 

reliabel untuk digunakan (Njoto, 2014). 

2.4 Konsep Hipertensi Terhadap Depresi Lansia 

Hipertensi merupakan keadaan dimana terjadi peningkatan tekanan darah diatas 

normal yang mengakibatkan peningkatan terjadinya morbiditas dan mortalitas, tekanan 

yang tinggi pada pembuluh darah menyebabkan meningkatnya resiko terhadap gagal 

jantung, stroke, serangan jantung dan kerusakan ginjal (Saleh et al, 2014). Selain itu lansia 

dengan hipertensi juga cendrung mengalami gejala somatik serta terganggunya peran 

sosial sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap gangguan  psikis yang termasuk 

didalamnya gangguan depresi (Li et al, (2015). 
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Konsep lain juga mengatakan bahwa hipertensi adalah salah satu kelompok 

penyakit kronis yang paling umum terjadi pada lansia diseluruh dunia sehingga hipertensi 

merupakan masalah yang multifaktoral dimana faktor genetic serta faktor psikososial dan 

lingkungan sangat berperan didalamnya (Staanetic et al, 2017). Dimana penyakit kronis 

merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kematian dan juga kesembuhan penyakit 

kronis yang tidak dapat dipastikan karena proses perkembangan penyakit tidak dapat 

diketahui dengan pasti (Bestari & Wati, 2016). Hal ini menjadikan lansia dengan penyakit 

kronis terutama hipertensi mengalami berbagai masalah keterbatasan dalam melakuakn 

aktifitas sehingga lansia tersebut akan mempunyai kebutuhan yang khusus dikarenakan 

lansia dengan hipertensi seringkali mengalami masalah pada kesehatan mental yaitu 

depresi yang mengakibatkan lansia akan mengalami keadaan suasana hati yang tertekan 

dan adanya perasaan takut akan komplikasi (Fu et al, 2015). Dimana depresi pada lansia 

juga dapat bertindak sebagi penghalang untuk melakukan gaya hidup sehat dan 

perawatan akan kesehatannya (Korhonen, 2016). 


