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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun 2017, diperkirakan terdapat 23,66 juta penduduk lansia (lanjut usia) 

di Indonesia. Berdasarkan data proyeksi penduduk, diprediksi jumlah penduduk 

lansia di Indonesia tahun 2020 adalah 27,08 juta, tahun 2025 adalah 33,69 juta, 

tahun 2030 adalah 40,95 juta, dan tahun 2035 adalah 48,19 juta1. Menurut 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013, penyakit yang sering 

diderita oleh lansia adalah golongan penyakit tidak menular, penyakit kronik, dan 

penyakit degeneratif2. Salah satu penyakit kronik degeneratif yang banyak diderita 

oleh lansia adalah Alzheimer.  

Menurut World Health Organization (WHO), terdapat kira-kira 47,47 juta 

orang dengan demensia di seluruh dunia pada tahun 2015. Pada tahun 2030, 

penderita demensia akan mencapai 75,63 juta orang dan pada tahun 2050, 

diperkirakan penderita demensia akan mencapai 135,46 juta orang. Hal ini sangat 

berhubungan dengan meningkatnya populasi lanjut usia3.  Indonesia diperkirakan 

akan menjadi negara keempat dengan penderita demensia terbanyak dari 18 negara 

di Asia Pasifik yang bergabung dalam Alzheimer’s Disease International4. 

Demensia sangat jarang terjadi pada usia muda dan lebih sering terjadi pada 

lansia karena fungsi fisiologis mengalami penurunan akibat proses degeneratif atau 

proses penuaan5. Alzheimer atau Alzheimer disease (AD) merupakan tipe paling 

umum dari demensia dengan jumlah 2 per 3 kasus pada orang dengan usia 65 tahun 

ke atas6.  Demensia merupakan kumpulan gejala yang ditandai dengan menurunnya 

fungsi kognitif yang melebihi proses penuaan normal. Penurunan fungsi kognitif 

biasanya diikuti dengan perburukan sikap sosial (social behaviour), kontrol emosi 

(emotional control), dan motivasi (motivation)7. Fungsi kognitif terdiri dari 6 hal 

yaitu atensi, memori, bahasa, visuospasial, fungsi eksekutif, dan kognisi sosial8.  

Usia dan genetik merupakan faktor risiko terjadinya demensia yang tidak dapat 

diubah (non-modifiable risk factor). Walaupun begitu, terdapat faktor risiko 

demensia yang dapat diubah (modifiable risk factor), seperti diabetes mellitus, 
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hipertensi, merokok, depresi, obesitas, pendidikan, dan kurangnya aktivitas fisik. 

Kurangnya aktivitas fisik merupakan salah satu faktor risiko penyakit 

kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular merupakan faktor risiko terjadinya 

demensia9, 10. Selain itu, aktivitas fisik diduga dapat memberikan stimulasi terhadap 

pertumbuhan saraf yang kemungkinan dapat menghambat penurunan fungsi 

kognitif pada lansia. Saat melakukan aktivitas fisik, otak distimulasi untuk 

meningkatkan protein yang disebut Brain-derived neutrophic factor (BDNF). 

Protein ini berperan untuk menjaga sel saraf agar tetap sehat. Aktivitas fisik juga 

berperan untuk meningkatkan persediaan nutrisi, mempertahankan aliran darah, 

dan menjaga plastisitas otak11. Namun, banyak sekali orang dewasa termasuk lansia 

memiliki gaya hidup sedentari, seperti menonton televisi, bermain komputer, dan 

sebagainya. Oleh sebab itu, mengubah gaya hidup sedentari (sedentary lifestyle) 

sangat penting untuk mencegah terjadinya demensia pada lansia. 

Hal ini didukung oleh studi yang dilakukan di Australia, Kanada, Norwegia, 

Spanyol, UK, dan Amerika Serikat mengatakan bahwa mayoritas lansia memiliki 

gaya hidup sedentari. Dari ketujuh negara tersebut, terdapat kira-kira 60% lansia 

yang duduk lebih dari 4 jam dalam sehari12. Banyak studi telah melaporkan 

menurunnya tingkat aktivitas fisik seiring dengan bertambahnya usia.  

Berdasarkan data-data di atas, menurunnya tingkat aktivitas fisik dan kasus 

demensia pada lansia tidaklah sedikit. Aktivitas fisik juga berpengaruh terhadap 

terjadinya demensia. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk meneliti 

hubungan tingkat aktivitas fisik terhadap fungsi kognitif pada lansia. 

 

 1.2 Rumusan Masalah 

Penderita demensia dan penurunan tingkat aktivitas fisik pada lansia tercatat 

tidak sedikit di berbagai negara. Demensia, yang diawali dengan penurunan fungsi 

kognitif dapat dicegah dengan rutin melakukan aktivitas fisik. Beberapa penelitian 

telah membuktikan adanya hubungan antara tingkat aktivitas fisik dan fungsi 

kognitif. Namun, ada juga penelitian yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan 

antara aktivitas fisik dan fungsi kognitif. Beberapa penelitian di berbagai negara 

juga masih memperdebatkan hal ini. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan 
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penelitian mengenai hubungan tingkat aktivitas fisik terhadap fungsi kognitif pada 

lansia di Serpong dan Karawaci. 

 

 1.3 Pertanyaan Penelitian 

• Apakah ada hubungan antara tingkat aktivitas fisik terhadap fungsi kognitif 

pada lansia di Serpong dan Karawaci ?  

• Apakah ada faktor lain yang berpengaruh terhadap fungsi kognitif pada lansia 

di Serpong dan Karawaci ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

• Untuk mengetahui hubungan tingkat aktivitas fisik terhadap fungsi 

kognitif pada lansia di Serpong dan Karawaci. 

• Untuk mengetahui faktor lain yang berpengaruh terhadap fungsi 

kognitif pada lansia di Serpong dan Karawaci. 

 

1.4.2 Tujuan khusus 

• Untuk mengetahui tingkat aktivitas fisik pada lansia di Serpong dan 

Karawaci. 

• Untuk mengetahui nilai fungsi kognitif pada lansia di Serpong dan 

Karawaci. 

 

 1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat akademik 

• Menjadi referensi dan data baru bagi penelitian berikutnya mengenai 

hubungan tingkat aktivitas fisik terhadap fungsi kognitif pada lansia. 

1.5.2 Manfaat praktis  

• Menjadi sumber edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan 

aktivitas fisik demi meningkatkan fungsi kognitif. 

  


