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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Teori

1. Lanjut Usia dan Proses Menua

a. Definisi Lanjut usia

Lanjut usia merupakan kelompok penduduk berumur tua. Go-

longan penduduk yang mendapat perhatian atau pengelompokan ter-

sendiri ini adalah populasi penduduk berumur 60 tahun atau lebih

(Bustan, 2007).

Lanjut usia adalah fase menurunnya kemampuan akal dan fi-

sik, di mulai dengan adanya beberapa yang perubahan dalam hidup.

Sebagai mana di ketahui, ketika manusia mencapai usia dewasa, ia

mempunyai kemampuan reproduksi dan melahirkan anak. Ketika kon-

disi hidup berubah, seseorang akan kehilangan fungsi dan tugas ini,

dan selanjutnya, yaitu usia lanjut, kemudian mati. Bagi manusia yang

normal, siapa, tentu telah siap menerima keadaan baru dalam setiap

fase hidupnya dan mencoba menyesuaikan diri dalam kondisi lingkun-

ganya (Darmojo, 2004).

Menurut organisasi kesehatan dunia WHO dalam phsycology-

mania (2013) mengelompokkan lanjut usia atas empat kelompok yaitu:

1) Kelompok usia pertegahan (middle age) adalah usia antara 45-59

tahun.
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2) Kelompok lanjut usia(elderly age) usia antara 60-74 tahun.

3) Kelompok usia tua (old age) usia antara 75-79 tahun.

4) Kelompok sangat tua (very old) usia 80 tahun keatas.

b. Proses Menua

Proses penuaan seringkali dianggap sebagai suatu hal yang ha-

rus terjadi dan sudah ditentukan oleh Tuhan dan tidak mungkin diham-

bat oleh manusia dan harus dialami dan Tuhan sudah menentukan ke-

matian seseorang. Proses penuaan memang sedemikian prosesnya di-

anggap manusia tidak akan mampu melakukan dalam intervensi untuk

memperpanjang umurnya. Tetapi yang perlu dipertanyakan mengapa

ada orang yang berumur panjang dan ada yang cepat mati malahan ti-

dak jarang bayi baru lahir atau belum lahir sudah mati dan sebaliknya

ada orang yang berumur panjang malahan ada yang mencapai 100 ta-

hun lebih (Bustan, 2007).

c. Tanda dan Gejala menuaan

Tanda dan gejala menuann menurut Morton (2011) yaitu:

1) Perubahan Organik

Menurunkan jumlah kolagen, unsur seluler pada sistem saraf, otot,

dan organ vital lainnya menghilang. Menurun jumlah sel yang ber-

fungsi normal, menurun jumlah lemah meningkat, jumlah darah

yang dipompakan menurun, Jumlah udara yang diekspirasi paru le-

bih sedikit, menurun ekskresi hormon , aktivitas sensorik dan per-
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sepsi menurun, penyerapan lemak, protein, dan karbohidrat menu-

run, umen arteri menebal

2) Sistem Persarafan

Penurunan jumlah neuron dan peningkatan ukuran, jumlah sel neu-

roglial, penurunan syaraf dan serabut syaraf, penebalan leptome-

ninges di medulla spinalis, peningkatan masalah resiko neurologis,

cedera serebrovaskuler, parkinsonisme, konduksi serabut saraf me-

lintasi sinaps makin lambat, penurunan ingatan jangka-pendek dera-

jat sedang, gangguan pola gaya berjalan; kaki dilebarkan, jalan

langkah pendek, dan menekuk ke depan, risiko hemoragi sebelum

muncul gejala meningkat.

3) Sistem Pendengaran

Hilangya neuron auditoriu, kehilangan pendengaran dari frekuensi

yang tinggi ke frekuensi rendah, serumen meninkat, angiosklerosis

telinga, Penurunan ketajaman pendengaran dan isolasi sosial (khu-

susnya, kemampuan untuk mendengar konsonan). Sulit mendengar

menurun, khususnya bila ada suara latar belakang yang menggang-

gu, atau bila percakapan cepat, Impaksi serumen dapat menyebab-

kan kehilangan pendengaran

4) Sistem Penglihatan

Fungsi sel batang dan sel kerucut menurunt, penumpukan, penuru-

nan kecepatan gerakan mata, ukuran lensa dan penguningan lensa

peningkat, penurunan sekresi air mata, penurunan ketajaman pen-
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glihatan, lapang penglihatan, dan adaptasi, kepekaan terhadap ca-

haya yang menyilaukan meningkat, peningkatan insiden glaucoma,

gangguan persepsi kedalaman dan peningkatan kejadian jatuh, ku-

rang dapat membedakan warna biru, violet dan hijau, peningkatan

kekeringandan iritasi mata.

5) Sistem Muskuloskletal

Penurunan massa otot, aktivitas myosin adenosine tripospat menu-

run, perburukan dan kekeringan pada kartilago sendi, penurunan

kekuatan otot, densitas tulang menurun, penurunan tinggi badan,

nyeri dan kekakuan pada sendi, peningkatan risiko fraktur.

6) Sistem Perkemihan

Masa ginjal menurun, tidak ada glomerulus, jumlah nefron yang

berfungsi menurun, perubahan dinding pembuluh darah kecil penu-

runan tonus otot kandung kemih, penurunan GFR, kemampuan

penghematan natrium menurun, peningkatan BUN, aliran darah gin-

jal menurun, penurunan penngkatan urgensi, kapasitas kandung ke-

mih dan peningkatan urin residual.

7) Sistem Endokrin

Penurunan testosterone, hormone pertumbuhan, insulin, androgen,

aldosteron, hormone tiroid, termoregulasi menurun, penurunan res-

pons demam, nodularitas dan fibrosis pada tiroid menurun, penuru-

nan laju metabolic basal, kemampuan untuk menoleransi stressor

seperti pembedahan menurun, penurunan berkeringat dan menggigil
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dan pengaturan suhu, Respons insulin menurun, toleransi glukosa,

penurunan kepekaan tubulus ginjal terhadap hormone antidiuretic ,

insiden penyakit tiroid meninkat.

8) Sistem Reproduksi

Atrofi dan fibrosis dinding serviks dan uterus, elastisitas vagina dan

lubrikasi menurun, penurunan hormone dan oosit , involusi jaringan

kelenjar mamae, poliferasi jaringan stroma dan glandular, kekerin-

gan vagina dan rasa terbakar dan nyeri pada saat koitus, penurunan

volume cairan semina dan ejakulasi, elevasi testis menurun , hiper-

trofi prostat jaringan ikat payudara digantikan dengan jaringan le-

mak, sehingga pemeriksaan payudara lebih mudah dilakukan.

9) Sistem Gastrointestina.

Ukuran hati menurun, tonus otot pada usus menurun, penurunan se-

kresi asam lambung, Atrofi lapisan mukosa, perubahan asupan aki-

bat penurunan nafsu makan, ketidaknyamanan setelah makan kare-

na jalannya makanan melambat, penurunan penyerapan kalsium dan

besi, peningkatan resiko konstipasi, spasme esophagus, dan penya-

kit divertikuler.
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d. Permasalahan Lanjut usia

Masalah yang sering terjadi menurut Nurgroho (2000) adalah:

1) Secara individu: pengaruh proses menua yang dapat menimbulkan

berbagai masalah baik secara fisik dan biologis, mental maupun so-

sial ekonomi. Semakin tambah usia seseorang akan mengelami ke-

muduran terutama dalam bidang kemampuan fisik yang dapat men-

gakibatkan penurunan pada peranan-peranan sosial .

2) Lanjut usia ditandai dengan kemunduran fisik, tetapi dapat juga

berpengaruh terhadap kondisi mental, semaking lanjut usia seseo-

rang kesibukan sosial juga semakin berkurang yang mana dapat

mengakibatkan berkurangnya interaksi dengan linkunganya hal ini

dapat menberikan dampak kebahagiaan seseorang.

3) Sebagai dari lanjut usia masih mempunyai kemampuan untuk be-

kerja permasalah yang munkin timbul adalah bagaimana memfung-

sikan tenaga dan kemampuan mareka tersebut didalam situasi ke-

terbatasan kesempatan kerja.

4) Masih ada sebagian lanjut usia dalam keadaan terlantar, selain itu

yang tidak mempunyai bekal hidup dan pekerjaan atau penghasilan

dan mareka juga tidak mempuanyai keluarga.

5) Pada masyarakat tradisional biasanya pada lanjut usia dihargai dan

di hormati sehingga mareka masih dapat berperan yang berguna ba-

gi masyarakat.
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2. Inkontinensia urine

a. Definisi Inkontinensia Urine

Inkontinensia urin merupakan keluarnya urin yang tidak ter-

kendali sehingga menimbulkan masalah higienis dan sosial Inkonti-

nensia urin adalah masalah yang sering dijumpai pada orang lanjut usia

dan menimbulkan masalah fisik dan psikososial, seperti dekubitus, ja-

tuh, depresi dan isolasi dari lingkungan sosial Inkontinensia urin terda-

pat bersifat akut atau persisten, Inkontinensia urin yang bersifat akut

dapat diobati bila penyakit atau masalah yang mendasar diatasi masa-

lahnya infeksi saluran kemih, obat–obatan, gangguan kesadaran, vagi-

nitis atrofik dan masalah psikologik Inkontinensia urin yang persisten

biasanya dapat dikurangi dengan berbagai terapi modalitas (Martin dan

Frey, 2005).

b. Klasifikasi Inkontenensia urine

Inkontinensia urin dapat di klasifikasikan menjadi 2 yaitu

1) Inkontinensia urine akut (Transient incontinence): Inkontinensia urin ini

merupakan terjadi secara mendadak, terjadi kurang dari 6 bulan dan bi-

asanya berkaitan dengan kondisi sakit akut atau masalah iatrogenik

menghilang jika kondisi akut teratasi. Penyebab umum dari Inkonti-

nensia Urin Transien ini sering disingkat DIAPPERS, yaitu:

a) D Delirium atau kebingungan - pada kondisi berkurangnya kesadaran

baik karena pengaruh dari obat atau operasi, kejadian inkontinensia
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dapat dihilangkan dengan mengidentifikasi dan menterapi penyebab

delirium.

b) I Infection – infeksi saluran kemih seperti urethritis dapat menyebab-

kan iritasi kandung kemih dan timbul frekuensi, disuria dan urgensi

yang menyebabkan seseorang tidak mampu mencapai toilet untuk

berkemih.

c) A Atrophic Uretritis atau Vaginitis – jaringan teriritasi dapat menye-

babkan timbulnya urgensi yang sangat berespon terhadap pemberian

terapi estrogen.

d) P Pharmaceuticals –dapat karena obat-obatan, seperti terapi diuretik

yang meningkatkan pembebanan urin di kandung kemih.

e) P Psychological Disorder – seperti stres, depresi, dan anxietas.

f) E Excessive Urin Output– karena intake cairan, alkoholisme diuretik,

pengaruh kafein.

g) R Restricted Mobility – dapat penurunan kondisi fisik lain yang

mengganggu mobilitas untuk mencapai toilet.

h) S Stool Impaction – dapat pengaruh tekanan feses pada kondisi kons-

tipasi akan mengubah posisi pada kandung kemih dan menekan sa-

raf.

2) Inkontinensia urin kronik (persisten):

Inkontinensia urin tidak berkaitan dengan kondisi akut dan ber-

langsung dengan lama (lebih dari 6 bulan) ada 2 penyebab Inkontinen-

sia urin kronik (persisten) yaitu: menurunnya kapasitas kandung kemih
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akibat hiperaktif dan karena kegagalan pengosongan kandung kemih

akibat lemahnya kontraksi otot detrusor. Inkontinensia urin kronik ini

dikelompokkan lagi menjadi 4 tipe (stress, urge, overflow , fungsional).

Berikut ini adalah penjelasan masing-masing tipe Inkontinensia urin

kronik atau persisten:

a) Inkontinensia urin tipe stress: Inkontinensia urin terjadi apabila urin

dengan secara tidak terkontrol keluar akibat peningkatan tekanan di

dalam perut, melemahnya otot dasar panggul, operasi dan penuru-

nan estrogen. Pada gejalanya antara lain kencing sewaktu batuk,

mengedan, tertawa, bersin, berlari, atau hal yang lain yang mening-

katkan tekanan pada rongga perut. Pengobatan dapat dilakukan den-

gan tanpa operasi (misalnya dengan Kegel exercises, dan beberapa

jenis obat-obatan), maupun dengan operasi.

b) Inkontinensia urin tipe urge: timbulnya pada keadaan otot detrusor

kandung kemih yang tidak stabil, di mana otot ini bereaksi secara

berlebihan Inkontinensia urin dapat ditandai dengan ketidakmam-

puan menunda berkemih setelah sensasi berkemih muncul manifes-

tasinya dapat merupa perasaan ingin kencing yang mendadak (urge),

kencing berulang kali (frekuensi) dan kencing di malam hari (noktu-

ria).

c) Inkontinensia urin tipe overflow : pada keadaan ini urin mengalir

keluar dengan akibat isinya yang sudah terlalu banyak di dalam

kandung kemih, pada umumnya akibat otot detrusor kandung kemih
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yang lemah. Biasanya hal ini bisa dijumpai pada gangguan saraf

akibat dari penyakit diabetes, cedera pada sumsum tulang belakang,

dan saluran kencing yang tersumbut. Gejalanya berupa rasanya ti-

dak puas setelah kencing (merasa urin masih tersisa di dalam kan-

dung kemih), urin yang keluar sedikit dan pancarannya lemah.

d) Inkontinensia urin tipe fungsional: dapat terjadi akibat penurunan

yang berat dari fungsi fisik dan kognitif sehingga pasien tidak dapat

mencapai ketoilet pada saat yang tepat. Hal ini terjadi pada demen-

sia berat, gangguan neurologic, gangguan mobilitas dan psikologik

(Setiati, 2007; Cameron, 2013).

c. Etiologi dan faktor- faktor Resiko

Secara umum dengan penyebab inkontinensia urin merupa-

kan kelainan urologis, neurologis dan fungsional. Kalainan urologis

pada inkontinensia urin dapat disebabkan karena adanya tumor, batu,

atau radang. Kelainan neurologis sebagai kerusakan pada pusat miksi

di pons, antara pons atau sakral medula spinalis, serta radiks S2-S4

akan terjadi menimbulkan gangguan dari fungsi kandung kemih dan

hilang sensibilitas kandung kemih. (Setiati dan Pramantara, 2007).

Sering dengan bertambahnya usia, ada beberapa perubahan

padaanatomi atau fungsi organ kemih, antara lain disebabkan oleh

melemahnya otot dasar panggul, kebiasaan mengejan yang salah atau

karena penurunan estrogen. Kelemahan otot dasar panggul yang da-

pat terjadi karena kehamilan, setelah melahirkan, kegemukan, meno-
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pause, usia lanjut, kurang aktivitas dan operasi vagina. Dengan pe-

nambahan berat badan dan tekanan selama kehamilan dapat menye-

babkan melemahnya otot dasar panggul karena ditekan dengan la-

manya sembilan bulan.

Proses persalinan juga dapat membuat otot-otot dasar pang-

gul menjadikan rusak akibat regangan otot atau jaringan penunjang

serta robekan pada jalan lahir, sehingga dapat meningkatkan risiko

terjadinya Inkontinensi urin. Pada menurunnya kadar hormon estro-

gen dalam wanita di usia menopause (50 tahun ke atas), akan terjadi

penurunan tonus otot vagina atau otot pintu saluran kemih (uretra),

sehingga menyebabkan terjadinya Inkontinensia urin. Faktor risiko

yang lain sebagai obesitas atau kegemukan, riwayat operasi kandun-

gan dan lainnya juga dapat berisiko mengakibatkan Inkontinensia

urin. Semakin lanjut usia seseorang semakin besar kemungkinan da-

pat mengalami Inkontinensia urin, karena terjadi pada perubahan

struktur kandung kemih dan otot dasar panggul ini mengakibatkan

seseorang yang tidak dapat menahan air seni. Selain itu adalah kon-

traksi (gerakan) abnormal dari dinding kandung kemih, sehingga wa-

laupun kandung kemih yang baru terisi sedikit sudah menimbulkan

rasa ingin berkemih. Resiko Inkontinensia urin sangat meningkat pa-

da wanita dengan nilai indeks massa tubuh yang lebih besar (Setiati

dan Pramantara, 2007).
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Dengan pembesaran kelenjar prostat pada pria merupakan

penyabab yang paling umum yang terjadinya obstruksi aliran urine

dari kandung kemih. Kondisi ini menyebabkan kejadian inkontinen-

sia urin karena adanya mekanisme overflow. Namun, inkontinensia

ini dapat juga disebabkan oleh karena obstruksi yang berakibat kons-

tipasi dan juga adanya massa maligna (cancer) dalam pelvis dialami

oleh pria atau wanita. Akibat dari obstruksi, tonus kandung kemih

akan menghilang sehingga disebutkan kandung kemih atonik. Kan-

dung kemih yang kondisinya penuh gagal berkontraksi, akan tetapi

kemudian menyebabkan overflow, sehingga dapat terjadi inkontinen-

sia. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung, merokok

juga sebagai akibat pada terjadinya inkontinensia urin, Merokok da-

pat meningkatkan risiko terkena inkontinensia urin disebab karena

merokok itu dapat menyebabkan kandung kemih terlalu aktif karena

efek nikotin pada dinding kandung kemih, Konsumsi kafein dan al-

kohol juga terjadi meningkatkan risiko inkontinensia urin karena ke-

duanya bersifat diuretik, yang menyebabkan kandung kemih terisi

dengan memicu dan cepat keinginan untuk sering buang air kecil. (

Stockslager & Jaime, 2007; Stanley &Patricia, 2006).

d. Anatomi Sistem Urinaria Bagian Bawah

Dapat terdiri atas kandung kemih dan uretra yang keduanya

harus bekerja dengan secara sinergis untuk dapat menjalankan fung-

sinya dalam menyimpan dan mengeluarkan urin. Kandung kemih se-
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bagai organ berongga yang terdiri dari mukosa, otot polos detrusor,

dan serosa. Perbatasan antara kandung kemih dan uretra, terdapat

sfingter uretra interna yang di terdiri atas otot pols. Sfingter interna

ini selalu tertutup pada saat fase pengisian atau penyimpanan dan

terbuka pada saat isi kandung kemih sudah penuh dan saat miksi atau

pengeluaran. Pada sebelah distal dari sfingter interna terdapat uretra.

Uretra pria dan wanita yang dibedakan berdasarkan ukuran panjang-

nya. Pada wanita ukurang panjang uretra kurang lebih 4 cm sedang-

kan dan pada pria kurang lebih 20 cm di sebelah distal dari uretra

terdapat sfingter uretra eksterna terdiri atas otot bergaris dari otot da-

sar panggul. Sfingter ini membukakan pada saat miksi sesuai dengan

perintah dari korteks serebri (Purnomo, 2008).

e. Fisiologi dan Patofisiologi Berkemih

Dalam proses berkemih yang normal dikendalikan oleh me-

kanisme volunter danin volunter. Sfingter uretra eksternal dan otot

dasar panggul yang berada dibawah kontrol mekanisme volunter.

Sedangkan pada otot detrusor kandung kemih dan sfingter uretra in-

ternal berada pada bawah kontrol sistem saraf otonom. Ketika otot

detrusor berelaksasi maka terjadinya proses pengisian kandung ke-

mih dan sebaliknya jika otot ini berkontraksi maka proses berkemih

(pengosongan kandung kemih) akan berlangsung. Dengan kontraksi

otot detrusor kandung kemih disebabkan dengan aktivitas saraf para-

simpatis, dimana aktivitas itu dapat terjadi karena dipicu oleh asetil-
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koline. Ketika terjadi perubahan-perubahan pada mekanisme normal

ini maka dapat menyebabkan proses berkemih terganggu. Pada usia

lanjut baik wanita atau pria terjadinya perubahan anatomis dan fisi-

ologis dari sistem urogenital bagian bawah. Perubahan tersebut akan

berkaitan dengan menurunnya kadar hormon estrogen pada wanita

dan hormon androgen pada pria. Perubahan yang terjadi ini berupa

peningkatan fibrosis dan kandungan kolagen pada dinding kandung

kemih yang dapat mengakibatkan fungsi kontraktil dari kandung

kemih tidak efektif lagi. Pada otot uretra dapat terjadi perubahan

vaskularisasi pada lapisan submukosa, atrofi mukosa dan penipisan

otot uretra. Dengan keadaan ini menyebabkan tekanan penutupan

uretra berkurang. Otot dasar panggul juga dapat mengalami peruba-

han merupa melemahnya fungsi dan kekuatan otot. Secara keseluru-

han perubahan yang terjadi pada sistem urogenital bagian bawah

akibat dari proses menua sebagai faktor kontributor terjadinya In-

kontinensia urin (Setiati dan Pramantara, 2007).

f. Pengukuran Inkontinensia Urin

Diagnosis Inkontinensia urin tujuannya untuk :

1) Menentukan kemungkinan Inkontinensia urin tersebut dengan re-

versebel.

2) Menentukan kondisi yang memerlukan diuji diagnostik khusus.

3) Menentukan jenis penanganan operatif, perilaku dan obat.
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Diagnosis Inkontinensia urin ini dilakukan lewat observasi

langsung serta pertanyaan penapis. Pada pertanyaan penapis diagnosis

Inkontinensia urin ini berisi dengan riwayat obstreti, ginekologi, gejala

dan keluhan utama dengan gangguan berkemih.

International Consultation on Incontinence Questionnaire

Short Form (ICIQ-SF) dan The Three Incontinence Questions (3IQ)

merupakan salah satu contoh alat ukur yang berisi pertanyaan penapis

diagnosis Inkontinensia urin. ICIQ-SF merupakan instrumen yang telah

diterima setelah perkembangan dari beberapa seri kuesioner yang dapat

diaplikasikan pada pasien dengan inkontinensia. Pertanyaan pada kue-

sioner, ICIQSF telah secara penuh tervalidasi. ICIQ-SF ini menggam-

barkan usaha untuk menangkap dan merefleksikan pandangan pasien,

serta disusun untuk mengevaluasi kondisi pasien secara tepat (Abrams,

2003).

Sedangkan tipe inkontinensia urin dapat diketahui dengan

menggunakan 3IQ. Alat ukur 3IQ ini terdiri dari tiga pertanyaan den-

gan pilihan jawaban dimana dari masing-masing pilihan jawaban terse-

but merupakan petunjuk dari gejala tipe inkontinensia urin yang terjadi.

Dari pemeriksaan dengan menggunakan kuesioner diagnosis inkontine-

sia urin kita dapat menentukan jenis inkontinensia (Brown et al.,

2006).

Instrument pengukuran inkontinensia lainnya adalah Sandvix

Severity Index (SSI ). Sandvix Severity Index (SSI ) merupakan alat un-
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tuk mengukur derajat Inkontinensia urin dengan menggunakan skala

SSI. SSI terdiri dari dua pertanyaan dengan hasil penilaian itu sehu-

bungan dengan Inkontinensia urin yang terjadi dapatkan dengan men-

galikan skor jawaban dan pertanyaan pertama dengan skor pertanyaan

kedua (Setiati dan Pramantara2007; Brown 2006).

Hasil pengelompokkannya adalah sebagai berikut :

1) 0 = tidak mengalami inkontinensia

2) 1 - 2 = inkontinensia ringan

3) 3 – 6 = inkontinensia sedang

4) 8 – 9 = inkontinensia parah

5) 12 = inkontinensia sangat parah

(Murphy , 2007).

3. Depresi

a. Definisi

Depresi adalah salah satu ganguan mental yang umum serta

sering di jumpai. Di dalam DSM-IV (diagnostic and sta Statistical

Manual of Mental Disorder, fourt edition), depresi ini tergolong ke da-

lam ganguan perasan. Depresi sering mengenai pada wanita dibandin-

gan dengan pria (Idrus, 2007). Menurut Zauszniewski & Wykle (2006)

sebagai sekumpulan sindrom yang di manifestasikan pada perubahna

efektif dan somatik. Depresi menrupakan perpanjangan kesedihan dan

duka yang abnormal (Stuart & Laraia 2005). Menutur Reborn, 2008

Mengatakan depresi dapat diartikan sebagai gangguan perasaan (afek)
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yang ditandai sebagai afek disforik (kehilangan kegembiraan / gairah)

disertai sebgai gejala-gejala yang lain seperti gangguan tidur dan me-

nurunnya selera makan. Penderita yang mungkin tampil dengan kece-

masan yang mencolok sehingga gejala-gejala depresi lebih ringan se-

perti kehilangan gangguan tidur, selera makan, dan kelelahan seringka-

li terlewatkan. Pada umumnya mood secara dominan muncul adalah

perasaan yang tidak berdaya dan kehilangan harapan (Riesza, 2008 ).

b. Etiologi dan patofisiologi depresi

Penyebab depresi sangat kompleks, adalah penyebab eksternal

dan penyebab internal, tetapi lebih sering kombinasi dari keduanya.

Sedangkan tingkat berat ringannya depresi itu tergantung dengan ke-

pribadian mental, kematangan individu, penyakit fisik, progesivitas

dan tingkat pendidikan. Hingga sekarang etiologi depresi yang pasti

belum diketahui. Hal ini sebagai beberapa faktor predisposisi yang di-

ketahui terkaitan dengan terjadinya depresi, adalah: faktor genetik, fak-

tor neurobiologi dan faktor lingkungan. Dalam kondisi lingkungan se-

bagai kehilangan orang yang dicintai, penderita yang mengelami pe-

nyakit kronik seperti (diabetes melitus, hipertensi, gagal jantung, In-

kontinensia urin, Parkinson, Alzheimer). Dalam kelainan neurobiologi

berkaitan dengan gangguan neurohormonal sebagai epinefrin, dopa-

min, tiroid serta gangguan aktivitas. Walaupun hal ini di anggap faktor

genetik karena sebagai salah satu factor penentu walaupun pengaruh

lingkungan dianggap sangat berperan merupa penyebab depresi. Faktor
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neurobiologik dan faktor genetik bisa mengakibatkan terjadinya dis-

fungsi reseptor kortisol yang baik dalam jumlah atau sensitivitas di hy-

pothalamus ataupun hipofisis. Otak adalah berfungsi sebagai pusat

komando dari seluruh organ-organ tubuh yang baik dalam fungsi per-

tumbuhan maupun dalam degenerasi. Bagian dari otak bertugas mela-

kukan fungsi dan peran ini disebutkan sebagai “sistem limbic” Den-

gan gangguan terhadap sistem limbik ini dapat diakibatkan karena ke-

lainan atau perubahan emosi dan somatik. Sistem limbic ini berfungsi

mengatur keseimbangan emosi dan fisik. Pada gangguan terhadap sis-

tem ini dapat menyebabkan kelainan, perubahan emosi dan somatik.

Selain itu sistem limbic, terdapat juga aksis HPA berfungsi sebagai

pengatur neuroendokrin dan metabolisme. Hiperaktivitas dari aksis

HPA dapat mengakibatkan terjadinya pada gangguan depresi. Keadaan

ini terjadi akibat pada reduksi jumlah maupun fungsi dari reseptor kor-

tisol. Dimana kortisol ini berfungsi dalam mengatur metabolisme neu-

ron, berinteraksi dengan serotonin dari otak termasuk sistem limbic.

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor genetik yang berinterak den-

gan faktor lingkungan dapat mencetuskan pada gangguan depresi. Fak-

tor-faktor perantara depresi potensial antara lain adalah penyakit fisik,

kehilangan dalam kehidupan, misalnya: kematian dalam anggota ke-

luarga, walaupun saat masa anak-anak atau kehilangan baru-baru ini,

kehidupan yang penuh stres atau kurangnya dukungan sosial. Awalnya

diyakini bahwa perubahan pada neurotransmitter (norepinefrin, seroto-
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nin dan asam gamma-aminobutirat) pada pusat hipotalamus otak ikut

menentukan terjadinya gejala depresi. (Reborn, 2008; Purba, 2006).

c. Gejala depresi

Secara umum gejala depresi mayor sebagai jiwa yang tertekan

hampir setiap hari. Kesedihan, menangis, keputusasaan, yang tidak

berharga atau perasaan bersalah, ganguan psikomotor, kehilangan mi-

nat dan kesenangan dalam beraktivitas, kesulitan dalam berpikir dan

berkonsultasi , kehilangan nafsu makan, gangguan pola tidur, dan kele-

lahan, pikiran berulang tentang kematian, dan percobaan/ ide bunuh di-

ri (Manthorps, 2005). Pada penelitian lain gejala depresi dibagi menja-

di tiga gejala yaitu gejala efektif, kognitif dan somatik.

1) Gejala efektif: termasuk jiwa yang tertekan kesedihan, menagis,

melambatnya pembicaraan, dan disertai menurunnya produktivitas

kerja.

2) Gejala Kognitif: menunjuk dengan penderita mengeluh atas kese-

dihan masa depan yang suram, merasa bersalah, keinginan untuk

bunuh diri kegelisahan putus asa, mudah tersinggung, ketegangan

dan sering khawatir terhadap persoalan-persoalanyang kecil.

3) Gejala somatik: biasanya insomnia yang berupa kesulitan tidur,

dapat keluhan yang meliputi seluruh organ tubuh misalnya: mulut

kering, perut kembung, nyeri ulu hati, kepala, jantung berdebar-

debar, diare, sakit dan kadang disertai keluhan hilangnya gairah

seksual (Hsu, 2009).
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d. Instrumen Pengukuran Depresi

1). Inventaris Depresi Beck

Inventaris Depresi Beck (IDB) berisikan pertanyaan berkenan dengan

21 karakteristik depresi meliputi : alam perasaan, pesimisme, rasa

kegagalan, kepuasan, rasa bersalah, rasa terhukum, kekecewaan

terhadap seseorang, kekerasan terhadap diri sendiri, keinginan untuk

menghukum diri sendiri, keinginan untuk menangis, mudah

tersinggung, menarik diri dari kehidupan sosial, ketidakmampuan

membuat keputusan, gambaran tubuh, fungsi dalam pekerjaan,

gangguan tidur, kelelahan, gangguan selera makan, kehilangan berat

badan, pelepasan jabatan sehubungan dengan pekerjaan, dan hilangnya

libido.

Skala Depresi Beck berisi 13 hal yang menggambarkan berbagai gejala

dan sikap yang berhubungan dengan depresi. Setiap hal direntang

dengan menggunakan skala 4 poin untuk membedakan intensitas

gejala. Alat dengan mudah dinilai dan dapat dilakukan sendiri atau

diberikan oleh perawat dalam waktu kira-kira 5 menit. Penilaian nilai-

nilai dengan cepat membantu dalam memperkirakan beratnya depresi.

Penilaian Inventaris Depresi Beck ini berdasarkan : 0-4 (depresi tidak

ada atau minimal), 5-7 (depresi ringan), 8-15 (depresi sedang), lebih

atau sama dengan 15 termasuk depresi berat.

2). Geriatric Depression Scale (GDS) Brink dan Yesavage

Pengukuran tingkat depresi pada lansia menggunakan Skala Depresi
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Geriatrik/Geriatric Depression Scale (GDS) bentuk singkat oleh Brink

dan Yesavage (1983) dalam Maryam dkk,(2008). GDS berisikan 15

butir pertanyan tentang kejadian-kejadian yang dialami responden.

Terdiri dari pertanyaan favorable pada item nomor 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10,

12, 14, 15 dan pertanyaan unfavorable yaitu pada pertanyaan  nomor 1,

5, 7, 11, dan 13.

Nilai satu poin untuk setiap respon yang cocok dengan jawaban ya

atau tidak dan respon yang tidak sesuai diberi nilai nol. Poin-poin

tersebut dijumlahkan untuk mengetahui skor total, sehingga jumlah

skor total 15 dan skor minimal 0. Kemudian dengan mengetahui skor

total ditentukan tingkatan depresi dengan kriteria :   0 – 4 (tidak ada

gejala depresi), 5 – 8 (gejala depresi ringan), 9 – 11 (gejala depresi

sedang), dan 12 – 15 (gejala depresi berat) (Sherry, 2012).

3. Depression Anxiety Stress Scale 42 (DASS 42)

Tingkatan depresi ini diukur dengan menggunakan Depression Anxiety

Stress Scale 42 (DASS 42) oleh Lovibond & Lovibond (1995) (Iyus

dan Titin, 2014). Psychometric Properties of The Depression Anxiety

Stress Scale 42 (DASS) terdiri dari 42 item. DASS adalah seperangkat

skala subyektif yang dibentuk untuk mengukur status emosional nega-

tif dari depresi, kecemasan, dan stress. DASS 42 dibentuk tidak hanya

untuk mengukur secara konvensional mengenai status emosional, teta-

pi untuk proses yang lebih lanjut untuk pemahaman, pengertian, dan

pengukuran yang berlaku di manapun dari status emosional, secara
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signifikan biasanya digambarkan sebagai stress. DASS dapat diguna-

kan baik itu oleh kelompok atau individu untuk tujuan penelitian.

Tingkatan depresi pada instrumen ini berupa normal, ringan, sedang,

berat, sangat berat. Psychometric Properties of The Depression Anxiety

Stress Scale 42 (DASS) terdiri dari 42 item yang dimodifikasi dengan

penambahan item menjadi 49 item, penambahannya dari item 43-49

yang mencakup 3 subvariabel, yaitu fisik, emosi/psikologis, dan peri-

laku. Jumlah skor dari pernyataan item tersebut, memiliki makna 0-29

(normal); 30-59 (ringan); 60-89 (sedang); 90-119 (berat); >120 (Sangat

berat) (Iyus dan Titin, 2014).

4. Hubungan antara Inkontinensia Urin dengan Derajat Depresi

Pada lansia muncul gangguan kesehatan berupa penurunan fungsi

tubuh dan kognitif. Salah satu dalam gangguan kesehatan yang sering di-

jumpai pada lansia adalah Inkontinensia urin. Pandangan salah yang ber-

pendapat bahwa Inkontinensia urin sebagai bagian normal dari proses me-

nua menyebabkan dengan masalah ini lepas dari perhatian kalangan ma-

syarakat atau tenaga medis. Dengan keadaan ini menjadikan masalah In-

kontinensia urin berkembang menjadi lebih buruk dan akhir pada kompli-

kasi medis yang lainnya.

Depresi merupakan penyakit mental yang sering dijumpai pada

lansia. Prevalensi yang terbesar terjadi pada lansia diatas 60 tahun. Bebe-

rapa faktor sebagai: faktor psikologis, biologis, sosial, penyakit fisik,

gangguan neurologis yang menurun dan kehilangan pasangan hidup dapat
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menjadikan lansia itu rentan mengalami gangguan depresi. Gangguan ke-

sehatan yang berlanjutan dan terus-menerus dapat memperberat depresi

bagi sendiri.

Inkontenensia pada lansia berdampak pada timbulnya penurunan

kualitas hidup lansia salah satunya adalah penampilan diri (body image)

lansia.  Teunissen (2005) mengungkapkan bahwa salah satu dampak dari

inkontenensia urin adalah timbulnya masalah fisik pada pasien misalnya

kerusakan kulit, dan menyebabkan masalah psikolsosial seperti rasa malu,

isolasi, dan menarik diri dari pergaulan.

Inkontinesia urin yang berkepanjangan dengan dampak yang diba-

wanya menyebabkan kualitas hidup dan harga diri lansia menurun. Kondi-

si kualitas hidup dan harga diri yang rendah menyebabkan timbulnya kek-

hawatiran lansia terhadap kondisi kehidupannya dan pada akhirnya dapat

membawa lansia pada kondisi depresi ( Setiati, 2007 ; Reborn, 2008; Jak-

son, 2005).
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B. Kerangka teori

Keterangan:

: diteliti

: tidak diteliti

Gambar 2.1 Kerangka Teori

Sumber:  Martin dan Frey (2005), Setiati dan pramantara (2007),

Cameron (2013), Reborn (2008).

Inkontinensia
Urine lansia

Depresi pada
lansia

Faktor penyebab Inkontinensia
Urine lansia:

1. Inkopenten outlet kandung
kemih

2. Penurunan kapasitas
kandung kemih

3. Penurunan tonus otot
kandung kemih

4. Kelemahan otot dasar
panggul

Kualitas hidup
lansia  menurun:
1. Body image
2. Masalah

fisik

Sebab-sebab Depresi pada lansia:
- Faktor genetik
- Faktor biologik
- Faktor psikososial

Faktor resiko terjadinya
depresi lansia:
- Umur
- Jenis kelamin
- Status perkawinan
- Status fungsional baru
- Status sosial ekonomi
- Tingkat pendidikan
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C. Kerangka Konsep

Gambar 2.2. Kerangka Konsep

Sumber:  Sherry (2012), Murphy (2007).

D. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

H0: Tidak da hubungan antara inkontinensia urin dengan depresi pada lan-

jut usia.

Ha: Ada hubungan antara inkontinensia urin dengan depresi pada lanjut

usia.

Wanita dan pria
lanjut usia

Inkontinensia urin
Klasifikasi inkontinensia urin

- Tidak mengalami inkontinensia
- Inkontenensia ringan
- Inkontenensia sedang
- Inkontenensia parah
- Inkontenensia sangat parah

Depresi
- Tidak depresi
- Depresi ringan
- Depresi sedang sampai

berat


