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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pada orang lanjut usia terdapat kecenderungan menurunnya kapasitas 

fungsional baik pada tingkat seluler maupun pada tingkat organ sejalan dengan 

terjadinya proses menua (Kaplan, 2010). Proses menua menimbulkan berbagai 

masalah pada usia lanjut, seperti masalah  kesehatan (kesehatan fisik maupun 

mental) dan masalah psikologis serta masalah sosial ekonomi. Prevalensi 

gangguan kognitif termasuk demensia saat ini meningkat sejalan bertambahnya 

usia, kurang dari 3% terjadi pada kelompok usia 65-70 tahun dan lebih dari 

25% terjadi pada kelompok usia 85 tahun ke atas (WHO, 1998). Bila hal 

tersebut tidak ditindaklanjuti dengan baik akan berkembang menjadi gangguan 

dengan tingkat yang lebih parah dan menyebabkan berbagai masalah di tiap 

aspek kehidupan, seperti menurunnya tingkat kemandirian lansia sehingga 

membutuhkan biaya sangat tinggi untuk merawat lansia, diperkirakan biaya 

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

serikat tahun 1996) (Rochmah, 2006). Salah satu cara menyikapi masalah di 

atas adalah dengan melakukan deteksi dini guna mencegah terjadinya 

peningkatan gangguan kognitif (Faiza, 2004). 

 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 di atas 7 persen, dan Indonesia merupakan Negara 
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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 2020 diperkirakan sebesar 28.822.879 (11,34%) (BPS-

Susenas, 2006). 

 Mini Mental State Examination (MMSE) adalah suatu instrumen singkat 

yang disusun untuk menilai secara kasar fungsi kognitif. Instrumen ini menilai 

kemampuan orientasi, daya ingat, berhitung, membaca dan menulis, 

visuospasial dan berbahasa (Kaplan, 2007). Selain MMSE, untuk menilai fungsi 

kognitif dapat menggunakan instrumen CDT dan Trail Making Test A&B. 

Keunggulan MMSE hampir sama dengan pemeriksaan Clock Drawing Test 

(CDT) yaitu dapat melakukan pemeriksaan fungsi kognitif pasien secara cepat 

dan relatif mudah serta murah, sedangkan Trail Making Test A&B 

membutuhkan biaya tinggi dan waktu lama.  Namun yang membedakan MMSE 

dengan CDT adalah MMSE mampu menilai tujuh kemampuan kognitif, 

sedangkan CDT hanya mampu menilai empat kemampuan kognitif yaitu daya 

ingat, bahasa, dan fungsi eksekutif, serta visospasial (Goldberg, 2008). 

 Bertambahnya usia merupakan faktor risiko mayor terjadinya penurunan 

fungsi kognitif pada lanjut usia, karena otak mengalami beberapa perubahan 

(NIH, 2002). Perubahan yang terjadi antara lain kerusakan mitokondria di otak 

akibat produksi radikal bebas, sehingga mengurangi pasokan energi sampai 

80% di otak (Rochmah, 2001), serta terjadinya perubahan struktural, perubahan 

neurokimia, perubahan sinaptik, dan perubahan fungsional pada otak (Nicholas, 
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2010). Tetapi pernyataan yang menyatakan bahwa seiring bertambahnya usia 

beresiko mengalami penurunan fungsi kognitif tidak sejalan dengan  hasil 

penelitian Otto Machlin yaitu seorang teknisi psikologi pada Institut 

Aeromedikal Sipil di Oklahoma yang menyatakan bahwa bertambahnya usia 

tidak selalu mengalami penurunan fungsi kognitif. Di dalam penelitiannya 

dikatakan bahwa kondisi “uzur” atau “jompo” tidak dialami oleh semua orang 

yang berusia lanjut. Menurutnya, dengan mempertahankan aktivitas mental, 

sosial, dan fisik, seseorang dapat mempertahankan kesehatan fungsi kognitifnya 

(Solso, 2008). 

 Faktor-faktor  yang mempengaruhi fungsi kognitif selain faktor usia di 

antaranya yaitu faktor biologi ( jenis kelamin, gangguan sosial, dan gangguan 

merawat diri), faktor sosioekonomi (pendidikan, status perkawinan, lingkungan 

tempat tinggal, dan ekonomi), perilaku (merokok, kansumsi buah dan sayuran), 

dan aktivitas (bekerja dan olah raga) (Faiza, 2004).  

 Kota Malang sendiri merupakan salah satu Kota di Jawa Timur yang 

berstruktur tua dengan jumlah penduduk 2.443.609 jiwa (BPPD Kota Malang, 

2010). Kepadatan penduduk terkonsentrasi di 3 kecamatan yaitu: Kecamatan 

Blimbing, Kecamatan Klojen dan Kecamatan Kedungkandang. Kecamatan 

Blimbing membawahi 12 kecamatan meliputi Kelurahan Lowokwaru, 

Kelurahan Tasikmadu, Kelurahan Tunggulwulung, Kelurahan Tunjungsekar, 

Kelurahan Tlogomas, Kelurahan Merjosari, Kelurahan Dinoyo, Kelurahan 

Sumbersari, Kelurahan Ketawanggede, Kelurahan Tulusrejo, Kelurahan 

Jatimulyo dan Kelurahan Mojolangu. Kecamatan Lowokwaru  merupakan 

kecamatan dengan  program  posyandu lansia yang paling aktif dan tingkat 
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aktivitas sosial terbanyak serta memiliki visi misi yang mulia. Selain itu, 

Kecamatan Lowokwaru tercatat sebagai wilayah kelurahan dengan  jumlah 

pekerja pedagang terbanyak, hal ini didukung oleh letak Kecamatan 

Lowokwaru yang dipenuhi oleh kampus negeri maupun swasta sebagai kota 

pendidikan sehingga penduduk di kecamatan tersebut khususnya usia lanjut 

menjadikannya sebagai lahan mata pencaharian. 

 Atas dasar permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang mengkaji adakah hubungan usia dengan skor mini mental state 

examination (fungsi kognitif)  pada lansia.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Adakah hubungan antara usia dengan skor mini mental state examination 

(fungsi kognitif) pada lansia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah hubungan 

antara usia dengan skor mini mental state examination (fungsi kognitif) 

pada lansia. 

1.3.2 Khusus  

1. Untuk mengetahui distribusi skor mini mental state examination 

berdasarkan usia. 

2. Untuk mengetahui distribusi skor mini mental state examination 

berdasarkan jenis kelamin. 

3. Untuk mengetahui distribusi  skor mini mental state examination 

berdasarkan pekerjaan. 
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1.4 Manfaat  

1.4.1 Klinis 

 Memberikan informasi pada kalangan medis tentang hubungan usia 

dengan skor MMSE pada lansia. 

1.4.2 Akademik 

Sebagai sumber data untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan hubungan usia dengan skor MMSE pada lansia. 

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. 

 

 


