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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Gangguan kognitif adalah gangguan yang berkaitan dengan peningkatan usia. 

Gangguan ini menyebabkan penurunan fungsi otak yang berhubungan dengan kemampuan 

atensi, konsentrasi, kalkulasi, mengambil keputusan, reasoning, berpikir abstrak (Shiang 

Wu, 2011; Wiyoto, 2002). Salah satu gangguan kognitif yang menjadi masalah besar dan 

serius yang dihadapi oleh negara-negara maju dan mulai muncul di negara-negara 

berkembang termasuk di Indonesia adalah dementia (Rohmah et al, 2006). Pada orang 

lanjut usia terdapat kecenderungan menurunnya kapasitas fungsional baik pada tingkat 

seluler maupun pada tingkat organ sejalan dengan terjadinya proses menua (Kaplan et al, 

2010). Proses penuaan yang disertai proses degenerasi pada seluruh organ tubuh termasuk 

otak, akan menimbulkan berbagai gangguan neuropsikologis, dan masalah yang paling 

besar adalah demensia, diperkirakan mempunyai prevalensi 15% pada penduduk usia lebih 

dari 65 tahun (Fields RB, 1999). 

Salah satu tahapan penurunan fungsi kognitif adalah Mild Cognitive Impairment 

yang merupakan gejala perantara antara gangguan memori atau kognitif terkait usia (Age 

Associated Memori Impairment/AAMI) dan demensia. Penelitian menunjukkan bahwa 

lebih dari separuh (50-80%) orang yang mengalami MCI akan menderita demensia dalam 

waktu 5-7 tahun mendatang (Purwadi T, 2002).  

 Pada tahun 2020 di negara maju orang berusia di atas 80 tahun akan meningkat 

sebesar 65% dan mencapai 138% di negara berkembang. Pada keadaan tersebut insiden 

seseorang menjadi pikun atau demensia adalah 1% pada usia 75 tahun dan meningkat 

menjadi 10% pada usia di atas 85 tahun. Sementara populasi saat ini menunjukkan 5-7% 
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dari penduduk di atas 65 tahun menderita kepikunan atau demensia. Di Indonesia jumlah 

lansia di tahun 2000 mencapai 15,3 juta (7,4%) dan pada tahun 2005-2010 diperkirakan 

meningkat menjadi 19 juta (8,5%) (Lumbantobing, 1995). 

 Dari seluruh pasien yang menderita demensia, 50 hingga 60 persen diantaranya 

menderita jenis demensia yang paling sering dijumpai, yaitu demensia tipe Alzheimer 

(Alzheimer’s disease) (Sadock, 2007). 

 Selain demensia tipe Alzheimer jenis demensia terbanyak berikutnya  adalah 

demensia vaskuler, yang secara kausatif dikaitkan dengan penyakit serebrovaskuler. 

Hipertensi merupakan faktor predisposisi bagi seseorang untuk menderita demensia. 

Demensia vaskuler meliputi 15 hingga 30 persen dari seluruh kasus demensia. Demensia 

vaskuler paling sering ditemui pada seseorang yang berusia antara 60 hingga 70 tahun dan 

lebih sering pada laki-laki dari pada wanita. Sekitar 10 hingga 15 persen pasien menderita 

kedua jenis demensia tersebut (Maslim. R, 2001). 

Hilangnya fungsi kognisi pada penderita demensia sedemikian beratnya sehingga 

menyebabkan disfungsi hidup sehari-hari maka tingkat ketergantungan penderita demensia 

terhadap orang-orang di sekitarnya menjadi tinggi. Karena alasan tersebut maka biaya 

yang dikeluarkan untuk merawat penderita dengan gangguan kognitif menjadi sangat 

tinggi diperkirakan biaya sekitar US$ 83,9 milyar samapi US$ 100 milyar pertahun (data 

di Amerika Serikat tahun 1996)(Rochmah et al, 2006). 

 Beberapa penelitian menyatakan bahwa ada hubungan antara peningkatan 

tekanan darah sistolik dengan penurunan dari tingkat kognitif, dimana bila tekanan darah 

sistolik yang tinggi dan kronis akan mengakibatkan gangguan fungsi kognitif yang dapat 

berlanjut menjadi demensia vaskular dibandingkan dengan individu yang normotensi 

(Swan GE et al, 1998). Pada penelitian lain menyebutkan hipertensi dikaitkan dengan 
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penurunan kognitif selama 4 tahun masa tindak lanjut, dengan resiko tertinggi pada pasien 

yang tidak diobati (Frances H et al,2000). 

 Dalam penelitian yang dilakukan dengan metode cross-sectional menghubungkan 

hipertensi dan gangguan fungsi kognitif ringan, yang dilakukan terhadap subjek sebanyak 

918, dimana 292 adalah normotensi dan 626 hipertensi (rata-rata umur 76 tahun) 

disimpulkan bahwa riwayat hipertensi berhubungan dengan risiko gangguan kognitif 

ringan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pencegahan dan pengobatan hipertensi 

bisa berpengaruh kuat dalam menurunkan risiko gangguan kognitif (Reitz C et al., 2007). 

 Berdasarkan uraian diatas melihat semakin besarnya populasi lansia, serta 

meningkatnya penderita gangguan kognitif dan tingginya biaya perawatan maka 

diperlukan deteksi dini dengan pemeriksaan neuropsikologi. Mini mental State 

Examination (MMSE) dapat menjadi pedoman untuk evaluasi lebih lanjut mengetahui 

adanya disfungsi kognitif dan menginformasikan pada penderita atau keluarganya, 

menentukan tata laksana dan menjadi data dasar untuk melihat efektifitas dari pengobatan 

atau menentukan progresifitas penyakitnya. (Reisberg, 1989).  

Atas dasar permasalahan tersebut maka diperlukan penelitian yang mengkaji 

adakah hubungan hipertensi dengan gangguan fungsi kognitif pada lansia. Diharapkan 

nantinya dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam upaya 

pencegahan dan penanganan gangguan fungsi kognitif. 

1.2. Rumusan Masalah 

”Adakah hubungan antara hipertensi dengan terjadinya penurunan fungsi  

kognitif ?” 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan umum  

Untuk mengetahui hubungan antara hipertensi dengan penurunan fungsi 

kognitif pada lansia di Posyandu Lansia Sumbersari Malang. 

1.3.2. Tujuan khusus  

a. Mengetahui karakteristik penurunan fungsi kognitif pada lansia berdasarkan 

Jenis Kelamin di Posyandu Lansia Sumbersari Malang.  

b. Mengetahui karakteristik penurunan fungsi kognitif pada lansia berdasarkan 

Usia di Posyandu Lansia Sumbersari Malang. 

c. Mengetahui karakteristik penurunan fungsi kognitif pada lansia berdasarkan 

pembagian derajat hipertensi di Posyandu Lansia Sumbersari Malang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Klinis  

a. Sebagai bahan informasi yang berkaitan dengan hubungan hipertensi dengan 

gangguan fungsi kognitif. 

b. Memberikan informasi tentang perencanaan pengobatan dan pencegahan 

terhadap penderita hipertensi.  

1.4.2. Akademik  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk penelitian lebih lanjut. 

1.4.3. Masyarakat 

Sebagai tambahan informasi berkaitan dengan hubungan hipertensi dengan 

gangguan fungsi kognitif, sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan terjadinya 

gangguan fungsi kognitif pada penderita hipertensi. 

 


