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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dinyatakan bahwa Lanjut Usia 

adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. 

Keberhasilan pembangunan di berbagai bidang terutama bidang kesehatan 

menyebabkan terjadinya peningkatan Usia Harapan Hidup dunia termasuk 

Indonesia. Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang juga 

mengalami peningkatan populasi lanjut usia dimana pada tahun 2011 

populasi lanjut usia sebesar 6,9%, tahun 2012 sebesar 7,4% dan tahun 

2013 meningkat 7,5% (Kemenkes, 2013).  

Peningkatan jumlah penduduk usia lanjut berdampak pada 

timbulnya berbagai permasalahan yang komplek bagi lansia, keluarga 

maupun masyarakat yang meliputi aspek fisik, mental, biologis dan sosio 

ekonomi. Dilain sisi permasalahan yang dihadapi oleh lansia terkait 

dengan masalah kesehatan diantaranya adalah masalah kesehatan mental, 

dalam hal ini adalah demensia. 

Menurut Nugroho (2008), demensia adalah sindroma klinis yang 

meliputi hilangnya fungsi intelektual dan memori yang sedemikian berat 

sehingga menyebabkan disfungsi hidup sehari-hari. Demensia merupakan 

keadaan ketika seseorang mengalami penurunan daya ingat dan daya pikir 

lain yang secara nyata yang berdampak terganggunya aktivitas kehidupan 
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sehari-hari. Kemunduran kognitif pada demensia biasanya diawali dengan 

kemunduran memori atau daya ingat (pelupa). Demensia atau kepikunan 

berkaitan erat dengan usia lanjut. 

Menurut Setiati, dkk (2006), demensia adalah gangguan fungsi 

intelektual dan memori yang tidak berhubungan dengan tingkat kesadaran , 

demensia menyerang usia manula, bertambahnya usia maka makin besar 

peluang menderita penyakit dimensia. Peningkatan angka kejadian dan 

prevalensi kasus demensia mengikuti meningkatnya usia seseorang setelah 

lewat usia 60 tahun, prevalensi demensia meningkat dua kali lipat setiap 

pertambahan usia 5 tahun. Secara keseluruhan prevalensi demensia pada 

populasi berusia lebih dari 60 tahun adalah 5,6%.  

Menurut Alzheimer’s Association (2007), saat ini usia harapan 

hidup mengalami peningkatan, hal ini diperkirakan lebih dari 30 juta 

penduduk menderita dimensia dengan berbagai sebab. Peningkatan angka 

kejadian kasus dimensia berbanding lurus dengan meningkatnya harapan 

hidup suatu populasi. ( Depkes, 2001) 

Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO), secara 

global, diketahui bahwa 35,6 juta lansia di dunia menderita demensia. 

Pada tahun 2050 mendatang, diperkirakan presentase dari orang – orang 

berusia 60 tahun ke atas akan mencapai 22% jumlah populasi dunia.  

Dengan demikian, prevalensi global demensia akan terus meningkat 

(WHO, 2012).  Di Indonesia prevalensi demensia pada lansia tahun 2005 

mencapai 606,1 juta jiwa dengan tingkat insiden sebesar 191,4 juta jiwa, 



3 
 

dan pada tahun 2020 diperkirakan tingkat prevalensi demensia di 

Indonesia meningkat mencapai 1,016,8 juta jiwa dengan tingkat insiden 

sebesar 314,1 juta jiwa.  (Access Economics PTY Limited, 2006). 

Untuk Propinsi Kalimantan Barat belum memiliki data prevalensi 

demensia. Berdasarkan data Profil Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat, 

pada tahun 2012 memiliki penduduk lanjut usia sebanyak 264.362 juta 

jiwa, jika prevalensi demensia pada populasi diatas 60 tahun adalah 5,6% 

maka diperkirakan lansia yang mengalami demensia di Kalimantan barat 

sebesar 14.804 juta jiwa, dan Kabupaten Kubu Raya juga belum memiliki 

data prevalensi demensia, pada tahun 2012 jumlah penduduk lansia 

sebanyak 10.383 juta jiwa dan diperkirakan lansia yang mengalami 

demensia berjumlah  581 juta jiwa. (BAPPEDA Kubu Raya, 2012). Untuk 

Kecamatan Rasau Jaya juga belum memiliki data prevalensi demensia, 

menurut data monografi Kecamatan tahun 2015, jumlah lansia yang 

berusia diatas 60 tahun sebanyak 2.304 jiwa, dan diperkirakan jumlah 

lansia yang mengalami demensia sebesar 129jiwa. 

Demensia merupakan penyebab mayor disabilitas di dunia . 

Terhitung sebesar 11,9 % YLDs (Years Lived with Disability) 

merupakanakibat dari demensia. Demensia juga merupakan penyebab 

adanyakebergantungan dalam kehidupan lansia, baik di Negara 

berpenghasilantinggi (high-income country) maupun Negara menengah 

danyang berpenghasilan rendah (LMIC) di tahun 2010, perkiraan jumlah 
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biaya yang digunakan untuk perawatan demensia adalah sebesar US$ 604 

milyar (Alzheimer’s Disease International, 2010). 

Menurut Yustiani (2005), demensia merupakan kumpulan gejala 

klinik yang disebabkan oleh berbagai latar belakang penyakit, ditandai 

oleh hilangnya memori jangka pendek dan gangguan global fungsi mental, 

sehingga menimbulkan gangguan dalam aktifitas sehari-hari dan sosial 

yang disebabkan oleh berbagai keadaan yang bersifat irreversible dan 

reversible.  

Menurut Henderson (1994) dalam Punakarya (2011), menyebutkan 

bahwa selama proses penuaan, demensia tidak dapat dihindari karena 

terkait berbagai faktor gaya hidup terutama diet. Berbagai faktor yang 

berperan menyebabkan seseorang berisiko menderita demensia antara lain 

meliputi genetis, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan defisiensi 

riboflafin (vit.B12). Sedangkan dari sumber lain didapat bahwa demensia 

disebabkan oleh penyakit Alzheimer, hipertensi, stroke, tumor otak, 

depresi,gangguan sistemik (gizi, elektrolit,hormon, virus, alkohol) 

(Azizah, 2011). 

Menurut penelitian Verghese, dkk (2003), dilaporkan bahwa 

demensia berhubungan dengan berkurangnya partisipasi dalam aktivitas 

yang melibatkan fungsi kognitif dan fisik, seperti membaca Koran, 

majalah, mengisi teka teki silang, berpartisipasi dalam diskusi kelompok, 

bersepeda, berjalan kaki, atau mengerjakan pekerjaan rumah, dan lain-

lain.Sehingga dari ketiga sumber diatas dapat disimpulkan bahwa faktor 
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yang berperan dalam kejadian demensia antara lain umur,adanya riwayat 

penyakit hipertensi, tingkat pendidikan, aktivitas fisik, serta asupan 

makanan, kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnakarya (2011), mengenai 

defisiensi Riboflavin dan demensia pada lansia di Jakarta Barat 

mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikant 

antara umur, tingkat pendidikkan dan asupan riboflavin dengan kejadian 

demensia pada lansia (p value = 0,005). Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Pratiwi (2016) pada penelitian kualitatif di Balai Panti 

Sosial Tresna Werdha Kasongan Bantul Yogyakarta, didapat hasil bahwa 

faktor yang mempengaruhi dimensia pada lansia antara lain faktor 

ekonomi, faktor keluarga, faktor psikis, faktor gizi, faktor usia, faktor 

lingkungan, faktor pengalaman, serta faktor aktivitas lansia. 

Menurut Duron et al (2008), adanya riwayat penyakit hipertensi 

dikatakan sebagai salah satu penyebab kejadian demensia, 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 (Kamanjaya, 2014). 

Hasil penelitian dilakukan oleh Kamanjaya (2014), terhadap 50 

pasien lanjut usia hipertensi. Terdapat sedikit lanjut usia hipertensi yang 
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menderita depresi ( 28 % ) dan sedikit yang menderita demensia (12%). 

Tidak ada perbedaan gangguan kognitif ( demensia ) pada lanjut usia 

hipertensi antara kelompok hipertensi + depresi dan hipertensi tanpa 

depresi (p=0,331). Korelasi antara depresi dan demensia pada lanjut usia 

dengan hipertensi sangat lemah dan tidak signifikan ( r = 0,033 dan p = 

0,205 ) dan rasio prevalensi demensia pada lanjut usia dengan hipertensi 

yang mengalami depresi adalah RP = 2,571dengan interval kepercayaan 95 

% antara 0,527 – 17,087. 

Berdasarkan data sekunder dari Pustudan Polindes yang ada di 

Kecamatan Rasau Jaya tahun 2016, penderita hipertensi berusia ≥ 60 tahun 

yang berobat di Desa Rasau Jaya Satu sebanyak 47  lansia, Desa Rasau 

Jaya Dua sebanyak 15 lansia, Desa Rasau Jaya Tiga sebanyak 26, Desa 

Pematang Tujuh sebanyak 15 lansia, Desa Rasau Jaya Umum sebanyak 23 

lansia, dan yangpaling tinggi di Desa Bintang Mas sebanyak 51 lansia. 

Untuk mengetahui lansia mengalami atau tidak mengalami 

demensia digunakan tes Mini Mental state Examination (tes mini mental) 

dalam mendeteksi adanya dan tingkat kerusakan intelektual. National 

Institute For Health on Care Excellence (NICE), telah memvalidasi skor 

pemeriksaan MMSE, dimana skor 25-30 dikategorikan normal, 21-24 

dikategorikan ringan, 10-20 dikategorikan sedang dan < 10 dikategorikan 

tingkat berat/parah. 

Menurut Turana (2006), perjalanan penyakit demensia biasanya 

dimulai secara perlahan dan makin lama makin parah, sehingga keadaan 
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ini pada mulanya tidak disadari. Terjadi penurunan dalam ingatan, 

kemampuan untuk mengingat waktu dan kemampuan untuk mengenali 

orang, tempat dan benda. Penderita memiliki kesulitan dalam menemukan 

dan menggunakan kata yang tepat dan dalam pemikiran abstrak (misalnya 

dalam pemakaian angka).  

Sering terjadi perubahan kepribadian dan gangguan perilaku. 

Gejala awal biasanya adalah lupa akan peristiwa yang baru saja terjadi 

tetapi bisa juga bermula sebagai depresi, ketakutan, kecemasan, penurunan 

emosi atau perubahan kepribadian lainnya. Terjadi perubahan ringan 

dalam pola berbicara sehingga penderita menggunakan kata-kata yang 

lebih sederhana, menggunakan kata-kata yang tidak tepat atau tidak 

mampu menemukan kata-kata yang tepat. Ketidakmampuan mengartikan 

tanda-tanda bisa menimbulkan kesulitan dalam mengemudikan kendaraan 

dan pada akhirnya penderita tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya 

(Turana, 2006).  

Dari survey pendahuluan yang dilakukan pada awal bulan 

November sampai tanggal 11 Desember 2016 di enam Desa yang ada 

diKecamatan Rasau JayaKabupaten Kubu Raya terhadap masing-masing 

10 lansia yang menderita hipertensi dengan menggunakan Mini Mental 

State Examination (MMSE), didapatkanlansia yang mengalami demensia 

di Desa Rasau Jaya Satusebanyak 10%, di Desa Rasau Jaya Dua 0%,Desa 

Rasau Jaya Tiga20%, di Desa Pematang Tujuh10%,  di Desa Rasau Jaya 

Umum0%, dan tertinggi di Desa Bintang Mas30%. 
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Kebiasaan merokok lansia di enam Desa tersebut rata-rata sebesar 

61,7%, dimana Desa Rasau Jaya Umum dan Bintang Mas masing – 

masing menyumbang sebesar 70%, sedangkan untuk aktifitas lansia di 

enam Desa sepertibekerja di kebun dan memberi makan ternak sapi, yang 

terendah  terdapat di Desa Bintang Mas yaitu sebesar 40%, dan 

pemeriksaan tekanan darah pada waktu survey awal didapat bahwa lansia 

dari ke enam desa tersebutyang mengalami tekanan darah ≥ 140/90 mmHg 

sebesar 30%. 

Demensia khususnya yang terjadi pada lansia dapat mempengaruhi 

aktivitas hidupnya sehari-hari. Dari aktivitas otak (kognitif) seperti 

membaca, mengisi TTS, maupun bermain catur ataupun aktivitas fisik 

seperti berkebun, berternak maupun bersepeda merupakan salah satu cara 

dalam memperlambat terjadinya demensia. Hipertensi mempengaruhi 

seluruh sistem aliran darah, termasuk pembuluh darah pada otak. Jika 

pembuluh darah otak ini terganggu, risiko terjadinya gangguan fungsi 

kognitif otak meningkat. Gangguan kognisi pada usia lanjutbiasa dikenal 

dengan demensia. Salah satu penyebab timbulnya hipertensi antara lain 

gaya hidup dimana salah satunya adalah kebiasaan merokok. 

Tingginya angka demensia pada lansia yang pernah mengalami 

hipertensi serta banyaknya lansia yang masih memiliki kebiasaan merokok 

serta rendahnya lansia yang dapat beraktifitas di Desa Bintang Mas 

menjadikan alasan peneliti untuk meneliti faktor yang berhubungan 
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dengan demensia pada lansia di Desa Bintang MasKecamatan Rasau 

JayaKabupaten Kubu Raya. 

II. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan 

masalah “faktor apa saja yang dapat berhubungan dengan demensia pada 

lansia di Desa Bintang MasKecamatan Rasau JayaKabupaten Kubu Raya 

Tahun 2017”? 

III. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahuifaktor yang 

berhubungan dengan demensia pada lansia di Desa Bintang Mas 

Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017. 

b. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambarankasus demensia pada lansia di Desa Bintang 

Mas Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017. 

2. Mengetahuihubunganaktifitasfisik yang berhubungan dengan 

demensia pada lansia di Desa Bintang Mas Kecamatan Rasau Jaya 

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017. 

3. Mengetahuihubunganaktifitas kognitif yang berhubungan dengan 

demensia pada lansia di Desa Bintang Mas Kecamatan Rasau Jaya 

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017. 
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4. Mengetahuihubungankebiasaan merokok yang berhubungan 

dengan demensia pada lansia di Desa Bintang Mas Kecamatan 

Rasau Jaya Kabupaten Kubu RayaTahun 2017. 

5. Mengetahuihubungan penyakit hipertensi yang berhubungan 

dengan demensia pada lansia di Desa Bintang Mas Kecamatan 

Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017. 

IV. Keaslian Penelitian 

 

Sepengetahuan penulis, penelitian tentang Faktor Yang 

Berhubungan Dengan Demensia Pada Lansia Di Kecamatan Rasau Jaya 

ini belum pernah dilakukan di Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif dengan desain case control. Penelitian yang terkait 

dengan penelitian yang lainnya adalah: 

Tabel I.1 Keaslian Penelitian 

Peneliti 
Variabel 

Penelitian 

Subjek 

dan 

desain 

Perbedaan Persamaan Hasil 

RAHMAWATI  

 (2010) 

 

Bantul 

 

Pengaruh Jenis 

Kelamin,Pendi

dikan Dan 

Status 

PerkawinanTe

rhadap 

Terjadinya 

Demensia Pada 

Lansia 

 

Variabel 

bebas: 

jenis 

kelamin, 

pendidikand

an status 

perkawinan 

Variabel 

Terikat: 

Terjadinya 

demensia 

pada lansia 

 

 

 

 

 

 

 

32 

sampel 

Desain 

penelitia

n cross 

sectional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terletak pada 

variabel bebas 

yang diukur 

yaitu 

pendidikan, 

status 

perkawinan 

dan jenis 

kelamin. 

Tempat 

penelitian di 

PSTW 

 

 

 

 

Sama-sama 

meneliti 

demensia 

pada lansia, 

dan 

menggunaka

n instrumen 

MMSE (Mini 

Mental State 

Examination) 

 

 

 

 

 

 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

didapatkan  

hubungan  

yang  

signifikan  

antara  jenis  

kelamin (P 

=0,03.), 

pendidikan 

(p=0,03) dan 

status 

perkawinan 

(p=0,05) 

dengan 

terjadinya 

demensia. 
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Peneliti Variabel 

Penelitian 

Subjek 

dan 

desain 

Perbedaan Persamaan Hasil 

MUSRIFATUL 

ULIYAH 

(2009) 

 

Hubungan Usia 

Dengan 

Penurunan 

Daya Ingat 

(Demensia) 

Pada Lansia Di 

Panti Sosial 

Tresna 

Werdha Budi 

Sejahtera 

Landasan Ulin 

Kota 

Banjarbaru 

Kalimantan 

Selatan 

 

 

 

 

Variabel 

bebas:  

Penurunan 

daya ingat 

(demensia) 

Variabel 

Terikat: 

Usia 

 

 

 

 

 

Sampel 

sebanyak 

60 lansia, 

sampel 

diambil 

berdasarka

n 

kuesioner 

MMSE, 

desain 

penelitian 

mengguna

kan 

corelasion

al 

 

 

 

 

Terletak pada 

tempat 

penelitian 

yaitu di Panti 

Werdha, 

variabel 

terikat yaitu 

usia 

 

 

 

 

 

Sama-sama 

meneliti 

dimensia 

pada lansia, 

sama-sama 

mengguna 

kan MMSE 

pada deteksi 

demensia. 

 

 

 

 

 

Sebagian 

mengalami 

demensia 

berat, hasil 

uji 

Spearment 

menunjukan 

nilai p= 

0,019 yang 

memilki 

makna ada 

hubungan 

antara usia 

dengan 

demensia. 

TRIANA 

LINDA 

LARASATI 

(2012) 

 

Jambi 

 

 

Prevalensi 

Demensia di 

RSUD Raden 

Mattaher 

Jambi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

bebas:usia, 

Jenis 

kelamin, 

ada /tidak 

ada 

pasangan 

hidup. 

tingkat 

pendidikan

. 

Pekerjaan, 

riwayat 

penyakit, 

dan 

riwayat 

keluarga 

demensia  

 

Variabel 

terikat: 

demensia 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah  

 

Sampel 

sebanyak 

108 lansia, 

sampel 

diambil 

berdasarka

n 

kuesioner 

MMSE, 

desain 

penelitian 

mengguna

kan cross 

sectional 

dengan 

jenis 

penelitian 

deskriptif. 

 

 

 

 

Terletak pada  

 

Terletak pada 

Variabel 

bebas:usia, 

Jenis kelamin, 

ada /tidak ada 

pasangan 

hidup. tingkat 

pendidikan. 

Pekerjaan, 

riwayat 

penyakit, dan 

riwayat 

keluarga 

demensia  

Dan tempat 

penelitian di 

RSUD 

 

 

 

 

 

 

Sama-sama 

meneliti 

dimensia 

pada lansia, 

sama-sama 

mengguna 

kan MMSE 

pada deteksi 

dimensia. 

 

 

 

 

 

 

 

Sebanyak 56 

responden 

(51,9%) 

dalam 

kondisi 

normal, 39 

responden 

(36,1%) 

kemungkinan 

demensia, 

dan 13 

responden 

(12,0%) 

mengalami 

demensia. 
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Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian  sebelumnya adalah sebagai berikut:  

1. Perbedaaan  

a. Dari variabel yang ada, penelitian ini berbeda yaitu terletak pada 

variable bebas antara lain : pendidikan, status perkawinan, jenis 

kelamin, pekerjaan, dan riwayat keluarga yang demensia. 

b. Tempat penelitian yang berbeda. 

2. Persamaan  

Beberapa penelitian sebelumnya memiliki persamaan pada 

variabel  demensia pada lansia dengan menggunakan instrumen Mini 

Mental State Examination (MMSE). 

 


