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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

2.1 Demensia 

2.1.1 Definisi 

Definisi demensia menurut WHO adalah sindrom neurodegeneratif 

yang timbul karena adanya kelainan yang bersifat kronis dan progesifitas 

disertai dengan gangguan fungsi luhur multiple seperti kalkulasi, kapasitas 

belajar, bahasa, dan mengambil keputusan. Kesadaran pada demensia 

tidak terganggu. Gangguan fungsi kognitif biasanya disertai dengan 

perburukan kontrol emosi, perilaku, dan motivasi.
7
  

Menurut International Classification of Diseases 10 ( ICD 10 ). 

Penurunan  memori yang paling jelas terjadi pada saat belajar informasi 

baru, meskipun dalam. Pada kasus yang lebih parah memori tentang 

informasi yang pernah dipelajari juga mengalami penurun. Penurunan 

terjadi pada materi verbal dan non verbal. Penurunan ini juga harus 

didapatkan secara objektif dengan mendapatkan informasi dari orang – 

orang yang sering bersamanya, atau pun dari tes neuropsikologi atau 

pengukuran status kognitif. Tingkat keparahan penurunan dinilai sebagai 

berikut.
8 
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Mild, tingkat kehilangan memori yang cukup mengganggu 

aktivitas sehari-hari, meskipun tidak begitu parah,  tapi tidak dapat hidup 

mandiri. Fungsi utama yang terkena adalah sulit untuk mempelajari hal 

baru.
8
 

Moderat, derajat kehilangan memori merupakan hambatan serius 

untuk hidup mandiri. Hanya hal – hal yang sangat penting yang masih 

dapat diingat. Informasi baru disimpan hanya sesekali dan sangat singkat. 

Individu tidak dapat mengingat informasi dasar tentang di mana dia 

tinggal, apa telah dilakukan belakangan ini, atau nama-nama orang yang 

akrab.
8
 

Severe, derajat kehilangan memori ditandai oleh ketidakmampuan 

lengkap untuk menyimpan informasi baru. Hanya beberapa  informasi 

yang dipelajari sebelumnya yang menetetap. Individu tersebut gagal untuk 

mengenali bahkan kerabat dekatnya.
8 

Penurunan kemampuan kognitif lain ditandai dengan penurunan 

penilaian dan berpikir, seperti perencanaan dan pengorganisasian, dan 

dalam pengolahan informasi secara umum. Tingkat keparahan penurunan, 

harus dinilai sebagai berikut.
8 

Mild, penurunan kemampuan kognitif menyebabkan penurunan 

kinerja dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak pada tingkat 

ketergantungan individu tersebut pada orang lain. Tidak dapat melakukan 

tugas sehari-hari yang lebih rumit atau kegiatan rekreasi.
8 
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Moderat, penurunan kemampuan kognitif membuat individu tidak 

dapat melakukan aktivitasnya tanpa bantuan orang lain dalam kehidupan 

sehari-hari, termasuk belanja dan penanganan kebutuhan sehari - hari. 

Dalam rumah, hanya tugas – tugas sederhana yang dipertahankan. 

Kegiatan semakin terbatas dan keadaan buruk dipertahankan.
8
 

Severe, penurunan ini ditandai dengan  ada atau tidak adanya 

pemikiran yang dapat dimenerti.
8
 Hal – hal tersebut tadi ada minimal 6 

bulan baru dapat dikatakan dementia.  

Tingkat keparahan keseluruhan demensia dinyatakan melalui 

tingkat penurunan memori atau kemampuan kognitif lainnya, dan bagian 

mana yang mengalami penurunan yang lebih parah (misalnya ringan pada 

memori dan penurunan moderat dalam kemampuan kognitif menunjukkan 

demensia keparahan moderat).
8
 

Pada dementia harus tidak didapatkan delirium. Selain itu, pada 

demensia terjadi penurunan pengendalian emosi atau motivasi, atau 

perubahan perilaku sosial, bermanifestasi sebagai berikut ( setidaknya ada 

salah satu ).
8
 

1. Emosi  yang labil 

2. Lekas  marah 

3. Apatis 

4. perilaku sosial yang kasar 
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 Menurut PPDGJ – III, Demensia merupakan suatu sindrom akibat 

penyakit / gangguan otak yang biasanya bersifat kronik – progresif, 

dimana terdapat gangguan fungsi luhur kortikal yang multiple ( multiple 

higher cortical function ), termasuk di dalamnya : daya ingat, daya pikir, 

orientasi, daya tangkap ( comprehension ), berhitung, kemampuan belajar, 

berbahasa, dan daya nilai ( judgement ). Umumnya disertai dan ada 

kalanya diawali dengan kemrosotan  ( deterioration ) dalam pengendalian 

emosi, perilaku sosial, atau motivasi hidup.
9
 

Pedoman diagnostik demensia menurut PPDGJ III.
9 

1. Adanya penurunan kemampuan daya ingat dan daya pikir, yang 

sampai mengganggu kegiatan harian seseorang ( personal activities of 

daily living ) seperti : mandi, berpakaian, makan, kebersihan diri, 

buang air besar dan kecil 

2. Tidak ada gangguan kesadaran ( clear consiousness ). 

3. Gejala dan disabilitas sudah nyata untuk paling sedikit 6 bulan. 

 

2.1.2 Beberapa Penyebab Timbulnya Demensia 

Demensia juga dapat muncul pada individu yang mengalami 

delirium, dan hal ini sering bertumpang tindih dengan demensia.
9
 Delirium 

adalah sindrom otak organik karena gangguan fungsi atau metabolisme 

otak secara umum atau karena keracunan yang menghambat metabolisme 

otak. Gejala utama ialah kesadaran yang menurun. Gejala – gejala lain 
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ialah : penderita tidak mampu mengenal orang dan berkomunikasi dengan 

baik, ada yang bingung atau cemas, gelisah dan panik, ada pasien yang 

terutama berhalusinasi dan ada yang hanya berbicara komat – kamit dan 

inkoheren. Onset biasanya mendadak, sering dalam beberapa jam atau 

hari. Delirium sering dapat ditelusuri ke salah satu atau lebih faktor yang 

berkontribusi, seperti penyakit medis yang parah atau kronis, obat-obatan, 

infeksi, trauma kepala, operasi, obat atau alkohol. 
9-12

 Beberapa penyakit 

lain yang dapat menyebabkan demensia di rangkum sebagai berikut.
13

 

Penyakit yang Menyebabkan Demensia 

Penyakit parenkim SSP 

1. Penyakit Alzheimer ( demensia degeneratif primer ) 

2. Penyakit Pick ( demensia degeneratif primer ) 

3. Korea Huntington 

4. Penyakit Parkinson* 

5. Sklerosis multiple 

Gangguan sistemik 

1. Gangguan endokrin dan metabolik 

   Penyakit tiroid* 

   Penyakit paratiroid* 

   Gangguan pituitaria – adrenal* 

   Keadaan pasca – hipoglikemia 

 



11 
 

2. Penyakit hati 

   Ensefalopati hepatik kronik progesif* 

3. Penyakit saluran kemih 

   Ensefalopati uremik kronik* 

   Ensefalopati uremik progesif ( demesia dialisis )* 

4. Penyakit kardiovaskuler 

   Hipoksia atau anoksia srebral* 

   Demensia multi – infark* 

   Aritmia kardiak* 

   Penyakit radang pembuluh darah* 

5. Penyakit paru – paru 

   Ensefalopati respiratorik* 

Keadaan defisiensi 

1. Defisiensi sianokobalamin* 

2. Defisiensi asam folat* 

Obat dan toksin 

Tumor intrakranial* dan trauma serebri* 

Proses infeksi 

1. Penyakit Creutzfeldt – Jakob* 

2. Maningitis kriptokok* 

3. Neurisifilis* 

4. Tuberkulosis dan meningitis fungi* 

5. Ensefalitis virus 
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6. Gangguan terkait dengan virus imunodefisiensi human ( HIV ) 

{seperti SIDA  dan  Kelompok penyakit terkait dengan SIDA [AIDS 

– related kompleks ( ARCI ) ] } 

Gangguan aneka ragam 

1. Degenerasi hepatolentikular* 

2. Demensia hidrosefalik* 

3. Sarkoidosis* 

4. Hidrosefalus bertekanan normal* 

Ket : *keadaan diperlukan untuk pemberian terapeutik spesifik. 

 

Sebuah sindrom di mana timbul gejala seperti demensia pada 

penyakit jiwa fungsional disebut psudodementia. Depresi adalah salah satu 

penyakit jiwa fungsional yang harus disingkirkan dalam mendiagnosis 

demensia.
14

 Perbedaan demensia, delirium dan depresi ada pada tabel 1.
15 
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Tabel 1. Perbedaan Delirium, Demensia, Depresi
15 

  Delirium Demensia Depresi 

Onset Akut Kronis dan berbahaya 

Bertepatan dengan 

perubahan hidup, 

kadang-kadang 

tiba-tiba 

Kewaspadaan 

Perubahan tingkat 

kesadaran. 

Kewaspadaan dapat 

berfluktuasi 

mungkin bervariasi mungkin bervariasi 

Perilaku 

motorik 

Berfluktuasi, letargi 

atau hiperaktif 
mungkin bervariasi 

Perilaku 

psikomotor dapat 

gelisah, terbelakang 

atau terpengaruh 

Perhatian 
Gangguan dan 

berfluktuasi 
biasanya normal 

Biasanya normal, 

tetapi mungkin 

terganggu 

Kesadaran Gangguan, dikurangi Jelas Jelas 

Lamanya Jam Bulan sampai tahun 

Setidaknya dua 

minggu sampai 

beberapa bulan 

Progression tiba-tiba Lambat tapi stabil Bervariasi 

Orientasi 

Berfluktuasi dalam 

tingkat keparahan, 

biasanya terganggu 

Mungkin terganggu 
Mungkin 

disorientasi selektif 

Memory Terbaru dan segera 
Terbaru dan gangguan 

memori lama 
Gangguan selektif  
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Delirium Dementia Depression 

Pikir 

 

Disorganisasi, 

terdistorsi, koheren, 

lambat atau 

dipercepat 

Kesulitan dengan 

abstraksi, fungsi 

berpikir menurun, 

kesulitan menemukan 

kata-kata, penilaian 

buruk 

Utuh, tapi mungkin 

menyuarakan 

keputusasaan dan 

depresiasi diri 

Persepsi 

Terdistorsi, ilusi, 

delusi dan 

halusinasi, kesulitan 

membedakan realitas 

Mispersepsi, sering 

absen 

Utuh, delusi, 

halusinasi absen 

kecuali pada kasus 

yang berat 

Stability Variabel, jam ke jam cukup Stabil 
beberapa 

variabilitas 

Emosi 
Irritable, agresif, 

takut 
Labil. Apatis, Irritable 

Flat, tidak 

responsif, atau 

sedih, mungkin 

mudah tersinggung 

Tidur 
kebingungan 

nocturnal 

Sering terganggu; 

berkeliaran malam hari 

dan kebingungan 

Dini hari 

kebangkitan 

Gambaran 

Lain 

Penyebab fisik 

mungkin tidak jelas 
  

Riwayat gangguan 

mood 

Sumber : Royal Australian College of General Practitioners. Comparison of 

Delirium, Dementia, and Depression. Australian : Curtin University of 

Technology, 2006.   
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2.1.3 Demensia pada Lanjut Usia 

Semakin bertambahnya usia, energi pelan – pelan berkurang, reaksi 

terhadap kejadian di sekitarnya lambat, daya kreatif dan inisiatif berangsur 

– angsur menyempit, penurunan memori dan penurunan fungsi kognitif 

dapat mengganggu rutinitas sehari-hari. Bentuk paling ringan, terkait usia 

adalah gangguan memori ditandai dengan pengakuan tentang dirinya 

sendiri telah kehilangan memori dan pada test memori menunjukan 

penurunan objektif dibanding dengan dewasa muda.
10,16

 Sekitar 10 % dari 

orang berusia 65 tahun atau lebih mengalami penurunan kognitif, dan 

hampir 15 % menjadi Alzheimer pada setiap tahun.
16 

Pada proses penuaan 

memori yang mengalami penurunan terutama pada memori jangka pendek 

dan memori tentang masa lalunya.
17

   
 

Penelitian “ The cognitive neuroscience of human aging “, yang 

mengandalkan sebagian besar pada teknik neuroimaging, berkaitan dengan 

perubahan kognitif pada saraf, termasuk perubahan struktural dan 

fungsional di korteks prefrontal, daerah lobus mediotemporal dan traktus 

saraf telah menemukan beberapa hal tentang proses penuaan pada anatomi 

otak. Perubahan saraf terkait usia dalam post-mortem dan in vivo, otak 

dewasa yang lebih tua cenderung memiliki volume substansia grisea yang 

lebih rendah dari daripada otak dewasa muda usia 21, 22 tahun. Penurunan 

volume ini tampaknya bukan dari kematian sel, tetapi lebih karena 

kepadatan sinaptik yang lebih rendah, pada dewasa usia lebih dari 23 

tahun. Kepadatan synaps neokortikal terus menurun antara usia 20 dan 
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100, dan terus meluas. Densitas sinaptik pada orang tua yang tidak 

demensia suatu saat akan  mencapai penurunan densitas, seperti yang 

terlihat pada penyakit Alzheimer saat usia 130.
18

  

Semakin bertambahnya usia volume otak pada usia lanjut 

mengalami perubahan. Namun, perubahan volume pada regio yang satu 

dengan yang lain tidak seragam, seperti prefrontal korteks ( PFC ) dan 

struktur medial temporal, yang  terutama dipengaruhi oleh proses penuaan 

normal atau patologis, dan daerah lainnya, seperti korteks oksipital, masih 

tersisa dan relatif tidak terpengaruhi.
18

 Atrofi hippocampus dan neokorteks 

sangat terkait dengan demensia pada segala usia. Plak neuritik dan 

penipisan neurofibrillary sangat terkait dengan demensia pada usia 75 

tahun, tetapi hubungan itu kurang kuat di 95 tahun. Perbedaan antara 

lansia muda dan lansia tua diamati pada kedua hippocampus dan 

neokorteks, meskipun efeknya kurang mencolok pada penipisan 

neurofibrillary neokorteks.
19

 

 

2.2 Demensia dan Hipertensi 

2.2.1 Hipertensi 

Hipertensi berdasarkan sebabnya digolongkan menjadi hipertensi 

primer dan sekunder. Hipertensi primer adalah keadaan tekanan darah 

yang tinggi namun tidak ditemukan penyebab sekunder, seperti penyakit 

renovascular, gagal ginjal, pheochromocytoma, aldosteronisme, atau 
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kelainan Mendel (monogenik).
20 

Tekanan darah dan hipertensi dapat di 

kelompokan sebagai berikut dibawah ini. Tekanan darah pada lanjut usia 

yang telah didiagnosis hipertensi dikatakan terkontrol jika tekanan darah 

<140/90 untuk lanjut usia tanpa penyakit diabetes melitus dan <130/80 

untuk lanjut usia dengan diabetes melitus.
21 

Tabel 2.  Klasifikasi Tekanan Darah JNC – 7 Usia > 18 tahun
21 

Kategori Sistolik ( mmHg ) Diastolik ( mmHg ) 

Normal < 120 < 80 

Prehipertensi 120 – 139 80 – 89 

Hipertensi stage 1 140 – 159 90 – 99 

Hipertensi Stage 2  160  100 

Sumber : JNC – 7, U.S Department of Health and Human Service. 

Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure, 

editor : National Institutes of Health, 2003. 

Hipertensi sendiri merupakan faktor risiko untuk terjadinya 

demensia tipe vaskular. Tekanan darah sistolik yang tinggi dari usia 

pertengahan hingga usia lanjut sangat beresiko terjadi demensia di usia 

lanjut nanti. Dan kemudian diperkuat dengan ditemukannya demensia 

pada hipertensi yang tidak diobati. Demikian pula, pengobatan 

antihipertensi di usia pertengahan  akan memiliki resiko demensia lebih 

kecil dibandingkan  pengobatan pada lanjut usia.
22-24 
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2.2.2  Hipertensi Usia Lanjut dengan Demensia Vaskular 

Demensia vaskular ialah sindrom demensia yang disebabkan oleh 

disfungsi otak yang diakibatkan oleh penyakit serebrovaskular atau stroke.  

Penyakit aterosklerosis merupakan penyebab umum timbulnya stroke dan 

juga penyebab demensia vaskular.
22, 25

  

Berbagai penyakit vaskular otak dapat muncul dengan berbagai 

bentuk, dan yang paling sering adalah stroke.
 
Pada lanjut usia sendiri 

sering terjadi gangguan pembuluh darah yang berkaitan dengan penuaan, 

kemudian menyebabkan berbagai jenis lesi vaskular yang dapat 

menimbulkan lesi pada parenkim otak seperti iskemia, infark, perdarahan, 

edema, sklerosis hipokampus dan lesi pada substansia alba.
22, 25

 Pada 

lanjut usia faktor risiko terjadinya demensia vaskular sering juga 

mengakibatkan risiko timbulnya demensia alzheimer, sehingga saling 

tumpang tindih. Demensia pada orang tua sendiri terjadi bukan karena 

sebab tunggal. Berbagai faktor seperti, obesitas abdominal, resistensi 

insulin, hipertensi, dislipidemia, dan beberapa komponen sindroma 

metabolik, merupakan faktor risiko timbulnya penyakit pembuluh darah 

dan menyebabkan demensia vaskular. Pada usia pertengahan yang telah 

terpapar oleh fakor risiko tersebut akan memiliki risiko yang lebih besar 

terkena demensia di lanjut usia nanti.
24, 25

 

 

  



19 
 

2.2.3 Hubungan Lesi Vaskular dengan Penurunan Fungsi Kognitif 

Pada pembuluh darah besar sampai sedang pada usia lanjut terjadi 

aterosklerosis yang merupakan bagian dari penuaan. “ The circle of Willis 

“ adalah pembuluh darah yang sering terkena pada lanjut usia hipertensi. 

Studi cross sectional mendapatkan ada hubungan antara penurunan fungsi 

kognitif dengan lesi pada pembuluh darah tersebut.
25

  

Pada gangguan pembuluh darah kecil yang dikenal dengan Small 

Vessel Disease ( SVD ). SVD bukan merupakan satu kesatuan tersendiri. 

Hal ini berkaitan dengan infark lakunar pada kedua substansia alba dan 

grisea regio subkortikal yang menyebar secara merata dan memberikan 

gambaran yang buruk. SVD terdiri dari perubahan intraserebral yaitu 

iskemik yang berhubungan dengan penuaan, dan diperparah dengan 

hipertensi kronis. Perubahan ini termasuk fibrosis mikrovaskuler dan 

penebalan membrana basement, yang kemudian menyebabkan 

penyempitan lumen arteri karena hilangnya sel – sel otot polos. Selain itu 

juga terjadi pelebaran ruang perivaskular dan terjadi kebocoran protein 

plasma. Perubahan ini dapat menyebabkan oklusi pembuluh darah, 

mikroaneurisma, dan nekrosis fibrinoid dari  dinding pembuluh darah.
25- 27 

Infark besar ( melebihi 10 mm ) sering terjadi karena iskemik, dan 

merupakan konsekuensi karena adanya oklusi arteri. Stroke tunggal yang 

besar atau stroke di lokasi strategis meberikan gambaran klinis paling jelas 

dan mudah untuk mendiagnosa. Memang, pada stroke hemisfer akut, baik 

pada korteks atau thalamus, iskemik atau hemoragik, mengakibatkan 
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penurunan kognitif dengan proporsi yang signifikan pada pasien. Analisis 

terbaru menunjukkan bahwa 10 % dari pasien mengalami demensia 

sebelum stroke pertama mereka. Sementara yang lainnya berkembang 

menjadi demensia segera setelah stroke pertama, dan lebih dari sepertiga 

berkembang menjadi demensia setelah stroke berulang. Penurunan 

kognitif dapat muncul diam-diam dalam beberapa bulan setelah stroke. 

Istilah demensia multi - infark ( MID ) menggambarkan efek kumulatif 

dari beberapa stroke. Ini berarti bahwa lesi kecil, bahkan lesi yang belum 

menuimbulkan gejala klinis dapat berujung pada penurunan kognitif.
25 

Infark lakunar ( cavitating anemic infarcts ), berukuran sampai 10 

mm, terlihat pada pemeriksaan radiologis dan setelah pemeriksaan 

menyeluruh ( gross examintion ). Infark tersebut sebagian besar terbatas 

pada substansia alba pada serebral dan struktur subkortikal. Inti 

subkortikal merupakan bagian yang paling rentan karena hanya mendapat 

aliran darah dari end arteries, yang hampir tanpa anastomosis. Infark 

lakunar berhubungan dengan hipertensi yang telah terbukti juga 

berhubungan dengan penurunan kognitif.
25, 28

 Meskipun istilah khusus 

yang digunakan untuk menunjukkan bagian besar lakunar pada kawasan 

yang sama, seperti etat lacunaire atau status lacunaris ( bila dilihat di 

substansia grisea ) dan crible etat atau status cribrosus ( jika dilihat di 

substansia alba ), namun istilah-istilah ini hanyalah istilah deskriptif dan 

tidak mencerminkan patogenesis.
25, 29 
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Nekrosis kortikal laminar atau nekrosis pseudolaminar ditandai 

dengan hilangnya neuron dan gliosis di neokorteks yang disebabkan oleh 

hipotensi secara menyeluruh atau hipoksemia. Hal tersebut sering 

dikaitkan dengan lesi materi putih ( white matter lesion ( WMLs ) ).
25, 30  

Hippocampal sclerosis (HS), sebuah temuan neuropatologis ( 10%) 

pada individu di atas usia 85, ditandai dengan hilangnya sel dan gliosis. 

Keadaan tersebut disebabkan oleh iskemik, hipoksia pada lanjut usia 

dengan gagal jantung dan hipoperfusi serebral, dan hal tersebut sering 

dikaitkan dengan demensia.
25, 31

 
 

WMLs 65 % ditemukan pada lebih usia lanjut dari 65 tahun, dan 

frekuensi tersebut meningkat pada pasien dengan penyakit serebrovaskular 

atau dengan resiko kardiovaskular. WMLs telah diakui sejak ditemukan 

oleh Binswanger, sebagai penyebab demensia. Sehingga tentu tidak 

mengherankan bahwa kerusakan konektivitas antar neuron akan 

mengakibatkan gangguan kognitif. WMLs biasanya terdiri dari beberapa 

derajat variabel, demielinasi, kerusakan aksonal, astrocytosis reaktif 

ringan, edema, reaksi makrofag, dan microangiopathy yang menembus 

arteri. Penyebab patologi yang mendasari WMLs mencakup berbagai lesi, 

termasuk microangiopathy, vena collagenosis, iskemia kronis dan 

Wallerian degenerasi.
25, 32 

Perdarahan mikro ( Microbleed ) adalah istilah yang digunakan 

untuk menggambarkan ekstravasasi darah ke perivaskular, atau 

pendarahan intraserebral yang kecil ( kurang dari 10 mm ). Prevalensi ini 
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meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Biasanya, perdarahan mikro 

ini berhubungan dengan cerebral amyloid angiopathy ( CAA ) dan 

hipertensi. Patogenesis yang berkaitan dengan efek kognitif yang tepat 

masih harus dikaji ulang, namun sampai sekarang perdarahan cerebral 

yang kecil ini ( Cerebral Microbleeds ) ini masih dikelompokan sebagai 

penyebab demensia yang termasuk hemorrhagic demensia. 
25, 31, 32 

 

2.2.4 Hubungan Terapi Hipertensi dengan Demensia  

Semua kelainan diatas menyebabkan demensia. Walaupun semua 

kelainan tersebut tidak mutlak karena hipertensi, namun dengan 

mengendalikan faktor risiko seperti hipertensi salah satunya diyakini 

memberikan manfaat dalam mencegah timbulnya demensia.
25, 34 

 

2.3 Pemeriksaan Mini Mental State Examination pada Demensia 

Mini Mental State Examination (MMSE) adalah salah satu alat 

yang paling umum untuk pemeriksaan penurunan kognitif pada dewasa tua 

dan lanjut usia. MMSE dikembangkan untuk membedakan antara lanjut 

usia dengan atau tanpa gangguan neuropsikiatri awal dalam proses 

penyakit. Dengan mengetahui lebih awal gangguan neuropsikiatri orang 

tersebut maka dapat meningkatkan waktu pengobatan farmakologis dan 

non farmakologis untuk menunda terjadinya gangguan neuropsikiatri 

tersebut terutama gangguan kognitif. Hal ini juga digunakan selama masa 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cerebral_amyloid_angiopathy
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tindakan pada pasien yang menderita gangguan kognitif untuk menilai 

perkembangan penyakit.
35, 36 

MMSE mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menilai lima 

bidang fungsi kognitif (orientasi, memori langsung, perhatian / 

konsentrasi, daya ingat, bahasa). Dan beberapa komponen ini telah diteliti 

ulang dan menunjukan bahwa pada demensia memang terdapat beberapa 

gangguan tersebut.
36, 37

  

Analisis komponen diatas yang dilakukan jepang baru – baru ini, 

mengidentifikasi tiga faktor yang terkait dengan tingkat keparahan 

demensia pada orang dewasa tua. Faktor pertama merupakan indeks 

sederhana termasuk : penamaan, pengulangan verbal, memori langsung 

dan menulis. Faktor kedua berhubungan dengan memori : orientasi 

temporal,  tertundanya recall dan orientasi spasial. Faktor ketiga terkait 

dengan tugas – tugas kompleks : praksis konstruksi, membaca kalimat, 

perhatian / konsentrasi dan pemahaman lisan. Skor MMSE yang rendah 

dalam setiap faktor dapat memberikan gambaran demensia pada pasien 

tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa MMSE akurat mencerminkan 

profil kognitif orang dewasa tua.
36 
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Tabel 3. Mini – Menta State Examination ( MMSE )
22

  

Tes minimental ( The mini mental state examination ). Skor 

   Orientasi 

1. Sebutkan : tahun berapa sekarang 

  musim apa 

  tanggal 

  bulan 

  hari 

2. Sebutkan di mana kita sekarang 

  negara 

  propinsi 

  kota 

  rumah sakit 

  bagian 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Registrasi  

3. Pemeriksa menyebutkan 3 nama benda dengan antara 1 detik waktu 

menyebut nama benda tersebut ( misalnya : buku, mangkok, 

payung ). Setelah slesai suruh penderita menyebutnya. Beri angka 1 

untuk tiap jawaban yang betul. Kemudian, bila salah, suruh ulang 

sampai betul semua. 

 

 

3 
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Tes minimental ( The mini mental state examination ). Skor 

Perhatian dan kalkulasi 

4. Hitungan kurang 7. Misalnya 100 – 7, pen – dapatannya ( hasilnya ) 

dikurang lagi dengan 7, demikian seterusnya sampai 5 jawaban. 

Jadi : 100 -7 = 93 – 7 = 86 – 7 = 79; 72; 65. Beri angka 1 bagi tiap 

jawaban yang betul. Tes 4 ini dapat di ganti dengan tes meng – eja, 

yaitu meng – eja mundur kata : kartu ( utrak ). 

 

Mengingat kembali 

5. Tanyakan nama benda yang telah di sebutkan pada pertanyaan 

nomor 3. Beri angka 1 bagi tiap jawaban yang betul. 

6. Anda tunjuk pada pinsil dan arloji. Suruh pasien menyebutkan 

nama benda yang anda tunjuk. 

7. Suruh pasien mengulang kalimat beriukut : “ Tanpa kalau, dan atau 

tetapi “ 

8. Suruh pasien melakukan 3 tingkat, yaitu : 

Ambil kertas dengan tangan kananmu 

 Lipat kedua kertas itu 

 Dan letakkan kertas itu di lantai 

9. Anda tulis kalimat suruhan dan suruh pasien melakukannya : “ 

Tutup matamu “ 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

3 

 

 

 

1 
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Tes minimental ( The mini mental state examination ). Skor 

10. Suruh penderita menulis satu kalimmat pilihannya sendiri ( kalimat 

harus mengandung subyek dan obyek dan harus mempunyai 

makna. Salah eja tidak diperhitungkan bila memberi skor ). 

11. Perbesarlah gambar dibawah ini sampai 1,5 cm tiap sisi dan suruh 

pasien mengkopinya, berilah angka 1 bila semua sisi digambarnya 

dan potongan antara segi lima tersebut membentuk segi empat. 

1 

 

 

1 

       Jumlah 

skor 

30 

 

 

 

Sumber : Lumbantobing S.M. Neurogeriatri. Jakarta : Balai Penerbit 

FKUI, 2001 : 68. 

  

Keterangan : Baik / normal :  25 – 30, Gangguan kognitif ringan : 21 – 24,  

Gangguan kognitif sedang :  10 – 20,  Gangguan kognitif berat :  < 10 .
38

 

 

2.4 Depresi 

2.4.1 Definisi 

Menurut WHO, depresi adalah gangguan mental yang umum, 

ditandai dengan kesedihan, kehilangan minat atau kesenangan, perasaan 

bersalah atau harga diri yang rendah, susah tidur atau nafsu makan 

berkurang, perasaan kelelahan, dan kurang konsentrasi.
39

  

Depresi bisa tahan lama atau berulang, secara substansial merusak 

kemampuan individu untuk melakukan tugasnya di tempat kerja, sekolah 



27 
 

atau menghadapi kehidupan sehari-hari. Pada tahap yang paling parah, 

depresi dapat menyebabkan bunuh diri. Ketika depresi ringan, orang dapat 

diobati tanpa obat-obatan tetapi ketika depresi sedang atau berat mereka 

mungkin memerlukan obat-obatan dan konseling.
39

  

Depresi adalah gangguan yang dapat didiagnosis dan diobati oleh 

non-spesialis sebagai bagian dari perawatan kesehatan primer. Perawatan 

spesialis diperlukan untuk sebagian kecil orang dengan depresi rumit atau 

mereka yang tidak merespon pengobatan lini pertama.
39

  

Menurut PPDGJ III, gejala utama pada depresif afek depresif, 

kehilangan minat dan kegembiraan, dan berkurangnya energi yang menuju 

meningkatnya keadaan mudah lelah ( rasa lelah yang nyata sesudah kerja 

sedikit saja ) dan menurunnya aktivitas.
9 

2.4.2 Depresi, Lansia, Hipertensi ( Penyakit Kronis ) 

Gejala depresi meningkat seiring dengan bertambahnya usia. 

Depresi memiliki prevalensi yang sangat tinggi pada populasi lanjut usia. 

Depresi pada usia lanjut berhubungan dengan kualitas hidup yang buruk, 

meningkat komorbiditas, penurunan harapan hidup, hilangnya otonomi, 

dan risiko bunuh diri. Depresi pada lanjut usia juga berisiko lebih besar 

terjadinya penyakit kardiovaskular dibandingkan perokok.
40-43

 Selain itu, 

pada lanjut usia yang menderita penyakit kronis akan berisiko untuk 

menjadi depresi lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki penyakit 

kronis.
44

 



28 
 

Depresi pada lanjut usia ini sangat berkaitan dengan gangguan 

fungsi fisik, yang dari waktu ke waktu semakin memburuk. Kecacatan 

atau kekurangan fungsi fisik pada lanjut usia adalah faktor utama yang 

mengakibatkan aktivitas sehari hari terganggu. Keterbatasan fisik 

membuat beberapa kegiatan sosial menjadi terbatas. Lanjut usia akan 

mudah mengalami depresi pada keadaan seperti ini. Jika kecacatan atau 

kekurangan tersebut dapat ditangani maka mungkin saja depresi akan 

turun. Jika kecacatan fisik tersebut terus disertai depresi tidak heran 

kondisi lanjut usia akan semakin memburuk.
42 

Gejala depresi yang timbul pada lanjut usia berbeda dengan depresi 

pada usia dewasa. Gejala utama pada depresi yang timbul pada lanjut usia 

adalah sebagai berikut.
45 

1. Depresi atau suasana hati sedih  

2. Anhedonia ( hilangnya minat dalam aktivitas yang menyenangkan )   

3. Gangguan tidur ( meningkat atau menurun )  

4. Gangguan nafsu makan ( meningkat atau menurun ) biasanya dengan 

perubahan berat badan 

5. Gangguan Energi ( meningkat atau menurun ), biasanya kelelahan  

6. Memori dan / atau konsentrasi yang buruk  

7. Perasaan bersalah atau tidak berharga  

8. Psikomotor retardasi atau agitasi ( perubahan dalam kecepatan mental 

dan fisik yang dirasakan oleh orang lain ) 

9. Pikiran berharap sudah mati, ide bunuh diri atau usaha bunuh diri 
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2.4.3 Pemeriksaan Skala Depresi Geriatri 

Sebagian besar pemeriksaan diagnostik depresi pada lanjut usia 

berasal dari apa yang kita ketahui tentang gejala yang timbul dan etiologi, 

daan ditambah dengan riwayat penyakit fisik ( termasuk riwayat keluarga, 

nutrisi, terapi yang sedang dijalani, status fungsional ), yang kemudian 

disesuaikan dengan hasil laboratorium. Tidak ada penanda biologis untuk 

membuat diagnosis, meskipun untuk beberapa subtipe depresi, seperti 

depresi vaskular, terdapatnya hyperintensities substansia alba subkortikal 

pada pencitraan resonansi magnetik ( MRI ).
42 

Skrining dengan skala Depresi Geriatri ( SDG ) sangat bermanfaat 

untuk menilai ada tidaknya depresi. Skrining dalam perawatan primer 

sangat penting. Tidak hanya menilai adanya frekuensi depresi tinggi, tetapi 

juga adanya ide bunuh diri yang tinggi. Prevalensi bunuh diri yang serius 

dalam perawatan primer adalah 1 % dan prevalensi mendekati 5 % di 

antara orang dewasa tua yang terdapat gejala depresi yang signifikan.
42

 

SDG ini berisi pertanyaan pertanyaan untuk memori dan konsentrasi, 

sehingga dapat menditeksi depresi awal pada lanjut usia yang cenderung 

menimbulkan gangguan tersebut. Selain itu, setiap pertanyaan dari SDG 

ini hanya dijawab ya atau tidak, hal tersebut meningkatkan reliabilitas 

penilaian dan tidak membuang banyak waktu.
46 

Baru - baru ini telah 

dikembangkan SDG dengan 15 pertanyaan. SDG dengan 15 pertanyaan 

maupun 30 sama – sama meberikan hasil yang baik untuk skrining depresi, 

namun terkadang pada SDG dengan 15 pertanyaan menimbulkan positif 
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palsu walaupaun sedikit.
47

 Meskipun banyak yang menemukan skrining 

untuk depresi dan mencoba membandingkannya dengan SDG, hasil yang 

ditemukan dari skrining tersebut tidak jauh berbeda dengan SDG. Hal 

tersebut membuktikan bahwa SDG masih diakui untuk skrining 

depresi.
48,49

 Berikut di bawah ini adalah beberapa pertanyaan yang 

diajukan pada skala depresi geriatri dengan 30 pertanyaan. Responden 

mendapat skor 1 jika jawaban responden sesuai dengan jawaban yang ada, 

total nilai: 0-9 = normal; 10-19 = depresi ringan; 20-30 = depresi berat.
50 

 Tabel 4.  Skala Depresi Geriatri
50 

Skala Depresi Geriatri 

1. Apakah pada dasarnya Anda puas dengan kehidupan Anda ? 

(tidak ) 

2. Apakah Anda telah banyak menghentikan aktivitas dan minat – 

minat Anda ? ( ya ) 

3. Apakah Anda merasa hidup Anda kosong ? ( ya ) 

4. Apakah Anda sering merasa bosan ? ( ya ) 

5. Apakah Anda banyak menaruh harapan pada masa depan ? 

(tidak) 

6. Apakah Anda merasa terganggu dengan adanya pemikiran 

bahwa Anda tidak dapat lepas dari pikiran yang sama ? ( ya ) 

7. Apakah Anda cukup bersemangat dalam sebagian besar waktu 

Anda ? ( tidak ) 

8. Apakah Anda takut bahwa suatu hal yang buruk akan menimpa 

Anda ? ( ya ) 

9. Apakah Anda merasa gembira dalam sebagian besar waku Anda 

? ( tidak ) 

10. Apakah Anda merasa tidak mungkin tertolong ? ( ya )  

11. Apakah Anda sering menjadi gelisah atau sering / mudah terkejut 

? ( ya ) 

12. Apakah Anda lebih suka tinggal di rumah, daripada keluar dan 

mengerjakan sesuatu hal yang baru ? ( ya ) 

13. Apakah Anda sering mengkhawatirkan masa depan ? ( ya ) 

14. Apakah Anda berpikir bahwa Anda memiliki masalah – masalah 

ingatan lebih banyak daripada sebagian besar orang ? ( ya ) 
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Skala Depresi Geriatri 

15. Apakah Anda berpikir bahwa tetap hidup saat ini merupakan 

suatu hal yang menyenangkan ? ( tidak ) 

16. Apakah Anda sering merasa tidak enak hati atau sedih ? ( ya ) 

17. Apakah Anda berpikir bahwa Anda benar – benar tidak berharga 

saat ini ? ( ya ) 

18. Apakah Anda cukup sering khawatir mengenai masa lampau (ya) 

19. Apakah Anda merasa bahwa kehidupan itu menyenangkan ? 

(tidak) 

20. Apakah sulit bagi Anda untuk memulai suatu ptoyek baru ? ( ya ) 

21. Apakah Anda merasa diri Anda penuh energi ? ( tidak ) 

22. Apakah Anda merasa bahwa situasi yang ada menggambarkan 

keputusan ? ( ya ) 

23. Apakah Anda berpikir bahwa sebagian besar orang lebih baik 

dari diri Anda sendiri ? ( ya ) 

24. Apakah Anda sering menjadi kesal, dikarenakan suatu hal kecil ? 

( ya ) 

25. Apakah Anda sering merasa menangis ? ( ya ) 

26. Apakah Anda mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi ? ( ya ) 

27. Apakah Anda menikmati bangun pada pagi hari ? ( tidak ) 

28. Apakah Anda lebih sukamenghindari perkumpulan sosial ? ( ya ) 

29. Apakah mudah bagi Anda untuk membuat suatu keputusan ? 

(tidak) 

30. Apakah pemikiran atau benak Anda sejernih masa – masa 

lampau ? ( tidak ) 

 

Sumber : Yesavage, J.A., Brink, T.L., Rose, T.L., Lum, O., Huang, V., Adey, 

M., Leirer, V.O. (1983). Development and Validation of a Geriatric 

Depression Screening Scale: A Preliminary Report. Journal of Psychiatric 

Research 1983; 17 : 37 – 49. 
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2.5 Depresi dan Demensia ( Sindroma Demensia dari Depresi ) 

Sindrom demensia dari depresi ( pseudodemensia ) adalah 

gangguan kognitif pada pasien geriatrik yang terdepresi, yang mudah 

dikacaukan dengan demensia sejati ( true demensia ).
 22,51

 Depresi yang 

dapat menyebabkan pseudodemensia adalah depresi berat. Hal tersebut 

ditemukan pada sebuah kasus pasien lanjut usia dengan riwayat menderita 

depresi dan mengkonsumsi simvastatin. Pasien tersebut dalam remisi 

selama 3 tahun, namun keadaanya bingung, agitasi dan gangguan kognitif. 

Pasien tersebut diduga pseudodemensia, karena menderita depresi dan 

efek samping dari obat simvastatin. Simvastatin sendiri diduga dapat 

mengakibatkan depresi. Hal tersebut dapat terjadi karena simvastatin  

mengakibatkan terlalu rendahnya kadar kolesterol. Penurunan kolesterol 

tersebut juga ditemukan pada depresi mayor dan bipolar disorder. 

Sehingga simvastatin mungkin menambah efek depresi pada pasien. 

Akhirnya pasien tersebut diberikan terapi antidepresi dan simvastatin di 

hentikan. Setelah itu, pasien tersebut mengalami perbaikan kognitif.
 52,53

  

Perbaikan kognitif pada pasien yang mengalami depresi ini tidak pulih 

sepenuhnya. Hal tersebut diduga lama menderita depresi dapat 

mempengaruhi fungsi kognitif orang tersebut, sehingga fungsi kognitif 

tidak pulih seutuhnya. 
54, 55

 

Pada demensia sejati, kinerja intelektual biasanya bersifat global, 

dan gangguan adalah terus – menerus buruk; pada pseudodemensia, defisit 

dalam atensi dan konsentrasi adalah bervariasi. Membedakan kedua 
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gangguan tersebut adalah sulit. Selain itu, atensi sangat berkaitan erat 

dengan fungsi kognitif lainnya, terutama kecepatan psikomotor dan fungsi 

eksekusi. Atensi sendiri terdiri dari kecepatan pemrosesan informasi, 

atensi selektif dan pengolahan otomatis.
23, 56

    

Dibandingkan dengan pasien yang menderita demensia sejati, 

pasien dengan pseudodemensia lebih jarang memiliki gangguan bahasa 

dan untuk berfokabulasi. Jika tidak yakin, pada psudodemensia lebih 

senang berkata “ Saya tidak tahu “; dan pasien cenderung tidak kooperatif 

dalam menjalankan pemeriksaan tersebut.
23, 57

 Perbedaan pseudodemensia 

dan demensia di rangkum pada tabel 5.
23
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Tabel 5.  Perbedaan Demensia dan Pseudodemensia
23 

a. Berdasarkan Perjalanan Klinis dan Riwayat Penyakit 

Pseudodemensia Demensia 

 Keluarga selalu menyadari  

    disfungsi  dan keparahannya 

 Onset dapat ditentukan dengan     

     agak tepat 

 Gejala terjadi singkat sebelum   

     dicari bantuan medis 

 Perkembanganya gejala yang    

     cepat setelah onset 

 Riwayat disfungsi psikiatrik  

     sebelumnya sering ditemukan 

Keluarga sering tidak menyadari   

    disfungsi dan keparahannya 

Onset dapat ditentukan hanya dalam   

    batas yang luas 

Gejala biasanya berlangsung lama    

    sebelum dicari bantuan medis 

Perkembangan gejala yang lambat    

    pada perjalanan penyakit 

Riwayat disfungsi psikiatrik  

    sebelumnya adalah jarang 

 

b. Berdasarkan Keluhan dan Perilaku Klinis 

Pseudodemensia Demensia 

 Pasien biasanya lebih mengeluh     

    kehilangan kognitif  

 Keluhan disfungsi kognitif pasien 

     biasanya terinci 

 Pasien menekankan     

          Ketidakmampuan 

Pasien biasanya sedikit mengeluhkan  

    kehilangan kognitif 

Keluhan disfungsi kognitif pasien  

    biasanya tidak jelas 

Pasien menyangkal ketidakmampuan 
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Pseudodemensia Demensia 

 Pasien menonjolkan kegagalan 

 Pasien melakukan sedikit usaha     

      untuk melakukan tugas yang     

      sederhana sekalipun 

 Pasien biasanya               

           mengomunikasikan        

      perasaan penderitaan yang    

      kuat 

 Perubahan afektif serig pervasif 

 

Pasien senang akan pencapaian,   

    tetapi menyepelekan 

Pasien berusaha untuk melakukan  

    tugas 

Pasien menggunakan catatan,     

    kalender, dll,  

    untuk tetap ingat 

 

Pasien sering tampak tidak khawatir 

   afek labil dan dangkal 

Hilangnya ketrampilan sosial           

sering awal dan menonjol 

 Perilaku sering kali tidak sesuai    

       dengan keparahan disfungsi    

       kognitif 

      Pelemahan disfungsi nokturnal      

        adalah jarang 

Ketrampilan sosial biasanya   

   dipertahankan 

Perilaku biasanya sesuai dengan        

   keparahan disfungsi kognitif 

 

Perlemahan disfungsi nokturnal 

sering 
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c. Berdasarkan Gambaran klinis yang berhubungan dengan daya ingat, 

kognitif, dan disfungsi intelektual. 

Pseudodemensia Demensia 

 Atensi dan konsentrasi           

         dipertahankan dengan baik 

 “ Tidak tahu “ adalah jawaban     

          yang sering  

 Pada pemeriksaan orientasi, pasien     

         sering memberikan jawaban “    

         tidak tahu “ 

 Kehilangan daya ingat untuk     

          kejadian yang baru dan agak     

          lama biasanya parah 

Atensi dan konsentrasi biasanya    

   terganggu 

Sering jawaban yang hampir 

 

Pada pemeriksaan orientasi, pasien  

    Sering keliru antara jarang dengan    

    sering 

Kehilangan daya ingat untuk kejadian   

     yang baru biasanya lebih parah   

    dibandingkan kejadian yang lama 

 Kehilangan daya ingat untuk  

          kejadian periode atau kejadian    

          spesifik adalah sering  

          ditemukan 

 Variabilitas yang jelas dalam  

           kinerja tugas dengan kesulitan 

       yang sama. 

Kekosongan daya ingat untuk periode  

     tertentu adalah jarang 

 

 

Kinerja yang buruk secara konsisten   

     pada tugas dengan kesulitan yang   

     serupa 

Sumber : Harold I. Kaplan M, Benjamin J. Sadock, Jack A. Grebb MD. 

Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis. Jakarta : 

Binarupa Aksara, 2010 : 544. 


