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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Fungsi kognitif merupakan proses memperoleh pengetahuan dan 

pemahaman melalui pemikiran, pengalaman, dan indera seperti kemampuan 

untuk memahami dan bereaksi, memproses dan memahami, menyimpan 

dan mengambil informasi, membuat keputusan dan menghasilkan 

tanggapan yang sesuai.1 

Kognisi berasal dari bahasa latin “cognoscere” yang artinya 

“mengenal”. Fungsi kognitif penting untuk kehidupan sehari-hari dalam 

mengatur pikiran dan tindakan. Informasi di dunia ini sangat luas sehingga 

manusia memiliki kognisi untuk menyaring informasi hingga ke esensinya. 

Fungsi kognitif terbagi menjadi beberapa domain menurut DSM-V, yaitu 

atensi kompleks, bahasa, memori dan pembelajaran, fungsi eksekutif, 

persepsi motorik dan kognisi sosial.22 

Kegagalan atau penurunan fungsi kognitif dapat disebabkan dari 

berbagai hal, salah satunya adalah kondisi hiperglikemia kronis. Penelitian 

menyatakan beberapa mekanisme yang mendasari fungsi kognitif yang 

terkait diabetes melitus tipe 2, yaitu gangguan neurogenesis, disfungsi 

sawar darah otak (blood brain barrier), inflamasi, hiperglikemia, resistensi 

insulin, dan disfungsi vaskular.2 
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Gangguan fungsi kognitif akibat diabetes melitus belum jelas, 

namun banyak penelitian yang membuat hipotesa untuk membantu praktek 

klinis dalam memberikan terapi. Tingginya level sirkulasi insulin 

menyebabkan terjadinya penurunan regulasi reseptor insulin di sawar darah 

otak sehingga transpor insulin di otak akan terganggu dan terjadilah 

resistensi insulin. Resistensi insulin menyebabkan penurunan mekanisme 

plastisitas neuron, gangguan memori, pengurasan cadangan energi yang 

diperlukan untuk pembelajaran dan memori, peningkatan oksigen reaktif 

dan spesies nitrogen, peningkatan abnormalitas fosforilasi tau protein, dan 

akumulasi lipid beracun di otak. Seluruh peristiwa tersebut bertanggung 

jawab untuk degenerasi saraf yang menyebabkan terjadinya penurunan 

fungsi kognitif.25,27  

Prevalensi mild cognitive impairment di berbagai negara adalah 

15%-42%, sedangkan prevalensi di Indonesia sendiri belum jelas, namun 

pada usia lanjut ditemukan sekitar 32,4%.3 Penelitian lain oleh Kristin Yaffe 

dkk menyatakan responden dengan diabetes melitus dan kontrol glukosa 

yang buruk memiliki hubungan dengan fungsi kognitif yang lebih buruk. 

Hal ini menunjukkan keparahan diabetes melitus berkontribusi terhadap 

percepatan penurunan kognitif.5 Penelitian lain yang meneliti hubungan 

durasi terdiagnosa diabetes dengan penurunan fungsi kognitif menunjukkan 

bahwa pasien dengan diabetes melitus tipe 2 mengalami penurunan fungsi 

kognitif yang lebih prominen ketika durasi penyakit melebihi 5 tahun.6 

Di Indonesia, penelitian mengenai pengaruh kadar gula darah 

dengan fungsi kognitif sudah dilakukan, namun masih terbatas dan metode 
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yang dilakukan menggunakan HbA1c masih sedikit. Pemeriksaan HbA1c 

mencerminkan glukosa plasma rata-rata selama 8-12 minggu terakhir dan 

merupakan tes pilihan untuk menilai kontrol glikemik pada pasien diabetes 

melitus sehingga peneliti memilih kadar HbA1c untuk mengukur kadar 

glukosa yang belum pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia.7,8  

1.2 Perumusan Masalah 

1) Pemeriksaan kadar HbA1c belum menjadi pemeriksaan standar sebagai 

pemantau kondisi glikemik darah penderita diabetes melitus tipe 2, 

sementara pemeriksaan tersebut merupakan baku emas untuk mengukur 

kadar glukosa. 

2) Kondisi hiperglikemia kronis dapat mempengaruhi fungsi kognitif, namun 

belum dipastikan seberapa jauh hubungan kadar glukosa darah yang tidak 

terkontrol dengan perubahan fungsi kognitif pada pasien diabetes melitus 

tipe 2. 

3) Peningkatan usia dapat mempengaruhi penurunan fungsi kognitif. namun, 

belum ditemukan apakah usia muda dan menengah juga memberikan 

pengaruh terhadap fungsi kognitif pada pasien dengan diabetes melitus tipe 

2. 

4) Pendidikan yang lebih tinggi dapat merendahkan risiko penurunan fungsi 

kognitif, namun belum diketahui pengaruh pendidikan terhadap fungsi 

kognitif pada pasien diabetes melitus tipe 2. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

1) Apakah terdapat hubungan antara kadar HbA1c dengan fungsi kognitif 

pada pasien diabetes melitus tipe 2? 

2) Faktor-faktor apa yang berkontribusi dalam penurunan fungsi kognitif 

pada pasien diabetes melitus tipe 2? 

1.4 Tujuan 

1.4.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat kadar 

HbA1c dengan fungsi kognitf pada pasien diabetes melitus tipe 2. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1) Mengetahui hubungan tingkat kadar HbA1c dengan fungsi kognitif 

pada pasien diabetes melitus tipe 2 di Rumah Sakit Siloam Karawaci.   

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Akademis 

1) Memberikan data dasar bagi penelitian selanjutnya mengenai hubungan 

kadar HbA1c dengan fungsi kognitif pada pasien diabetes melitus tipe 

2.  

2) Menambah referensi mengenai menurunnya fungsi kognitif pada pasien 

diabetes melitus tipe 2 dan dapat menjadi masukan untuk penelitian 

yang selanjutnya. 
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1.5.2 Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi 

bagi masyarakat umum dan para ahli kesehatan khususnya pada pasien 

diabetes melitus tipe 2 yang berhubungan dengan menurunnya fungsi 

kognitif. 

  


