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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini populasi orang lanjut usia semakin lama semakin meningkat 

dan diperkirakan jumlah populasi usia lanjut > 60 tahun hampir mencapai 600 

juta orang dan akan menjadi 2 milyar pada tahun 2050, di Indonesia sendiri 

jumlah penduduk lanjut usia sudah diatas 7 persen, dan Indonesia merupakan 

Negara tertinggi dalam pertumbuhan penduduk lanjut usia (414% dalam kurun 

waktu 1990-2010) serta negara keempat dalam hal berpenduduk struktur tua 

setelah China, India, Amerika Serikat. Badan Pusat Statistik (BPS) mensurvai 

bahwa jumlah lansia di Indonesia sebanyak 17.717,800 jiwa atau 7,90%, dan 

jumlahnya pada tahun 2010 diprakirakan sebesar 23.992.552 (9,77%) dan pada 

tahun 2020 sebesar 28.822.879 (11,34%) (BPS-Susenas, 2006). 

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). 

Hilangnya fungsi intelektual dan ingatan atau memori pada penderita 

demensia akan menyebabkan disfungsi pada kehidupan sehari-hari maka 

tingkat ketergantungan penderita terhadap orang-orang disekitarnya menjadi 
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tinggi. Karena alasan tersebut maka biaya yang dikeluarkan untuk merawat 

penderita dengan gangguan kognitif menjadi sangat tinggi, diperkirakan biaya 

sekitar US$83,9 milyar sampai US$100 milyar pertahun (data di Amerika 

serikat tahun 1996) (Rochmah et al, 2006). 

Berdasarkan uraian diatas melihat semakin besarnya populasi lansia, 

serta meningkatnya penderita gangguan kognitif dan tingginya biaya perawatan 

maka diperlukan deteksi dini dengan pemeriksaan neuropsikologi. Meliputi 

evaluasi, memori, orientasi, bahasa, kalkulasi, praksis, visuospasial, dan 

visioperseptual (Reisberg, 1989). 

Mini mental State Examination (MMSE) dan atau Clock Drawing Test 

(CDT) dapat menjadi pemeriksaan penapisan, menjadi pedoman untuk evaluasi 

lebih lanjut mengetahui adanya disfungsi kognitif dan menginformasikan pada 

penderita, keluarga atau pengasuhnya, menentukan tata laksana untuk 

gangguan behaviornya, menjadi data dasar untuk melihat efektifitas dari 

pengobatan atau menentukan progresifitas dari penyakitnya. Pada pemeriksaan 

ini harus dipertimbangkan tingkatan pendidikan, sosial, dan budaya (Reisberg, 

1989). 

Kabupaten Tulungagung sendiri merupakan salah satu Kabupaten di 

Jawa Timur yang berstruktur tua dengan jumlah penduduk 970.429 jiwa, 

dengan uraian  278.513 jiwa berusia 45-59 tahun dan 173.811 jiwa lebih dari 

60 tahun (BPPD Kabupaten Tulungagung, 2005). 

Kepadatan penduduk terkonsentrasi di 3 kecamatan yaitu: Kecamatan 

Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan boyolangu. Berdasarkan 
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hasil survei Kecamatan Kedungwaru merupakan kecamatan dengan program 

posyandu lansia yang paling aktif. 

Penyakit yang diderita oleh lansia pada umumnya adalah penyakit 

kronik yang sudah berlangsung lama dan  menahun. Beberapa dari penyakit 

kronik yang kerap diderita merupakan salah satu faktor resiko terjadinya 

demensia adalah hipertensi dan diabetes mellitus (Kaplan et al, 2010). 

Atas dasar permasalahan tersebut maka diperlukan penelitian yang 

mengkaji adakah hubungan hipertensi dengan penurunan skor clock drawing 

test (fungsi kognitif) pada usia pertengahan. Diharapkan nantinya dari hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam upaya pencegahan dan 

penanganan gangguan fungsi kognitif. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara hipertensi dengan penurunan skor 

clock drawing test (fungsi kognitif) pada usia pertengahan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah hubungan 

antara hipertensi dengan penurunan skor clock drawing test (fungsi 

kognitif). 

1.3.2 Khusus  

1. untuk mengetahui prevalensi penurunan skor clock drawing test  

menurut jenis kelamin. 

2. untuk mengetahui prevalensi penurunan skor clock drawing test 

menurut usia 50-54 tahun dan usia 55-59 tahun. 
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3. untuk mengetahui prevalensi penurunan skor clock drawing test  

berdasarkan penderita hipertensi dan non hipertensi. 

1.4 Manfaat  

1.4.1 Klinis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada 

kalangan medis mengenai penurunan skor clock drawing test (fungsi 

kognitif) yang terjadi pada usia pertengahan dengan faktor resiko hipertensi. 

1.4.2 Akademik 

Dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber data untuk penelitian 

berikutnya, serta dijadikan sebagai pendorong bagi pihak yang 

berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

1.4.3 Masyarakat 

Memberikan informasi pada masyarakat mengenai pentingnya 

mengenal tentang fungsi kognitif dengan faktor resiko hipertensi dan 

bagaimana cara deteksi dini, sehingga tidak jatuh kedalam kondisi 

demensia. 

 

 


