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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Menopause adalah waktu setelah berhentinya menstruasi selama setahun. 

Pasca menopause merupakan masa setelah waktu tersebut.1 Gejala yang dapat 

ditimbulkan antara lain adalah hot flush, keringat malam, insomnia, penambahan 

berat badan, kekeringan vagina dan gangguan suasana hati.2 Dari sekian banyak 

gejala, prevalensi dari gejala kelupaan pada wanita menopause adalah 57%.3 

Pada suatu penelitian yang dilakukan di Tulungagung, Jawa Timur, 

terhadap wanita pasca menopause, ditemukan prevalensi gangguan fungsi kognitif 

sebesar 45%.4 Walaupun transisi menuju menopause merupakan perubahan pada 

sistem reproduksi namun juga terdapat perubahan pada sistem neurologis. 

Penurunan kadar estrogen dianggap dapat berdampak pada sistem neurologis yang 

diregulasi oleh estrogen sehingga dapat mempengaruhi fungsi kognitif.5  

Kurangnya estrogen pada menopause dihipotesiskan berperan dalam atrofi 

kortikal dan subkortikal yang dapat mengganggu kognisi, terutama di hipokampus. 

Ini dapat dibuktikan dengan beberapa penelitian yang membuktikan bahwa volume 

otak pada wanita yang menerima terapi hormon lebih besar daripada volume otak 

wanita yang tidak menerima terapi hormon.6 

Beberapa penelitian telah membuktikan hubungan estrogen terhadap fungsi 

kognitif pada wanita menopause.7,8 Meskipun demikian, penelitian lain 
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menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara estrogen dan fungsi kognitif 

pada wanita menopause.9,10 Oleh karena itu, penelitian ini harus dilakukan untuk 

mengetahui dampak estrogen terhadap fungsi kognitif dengan cara membandingkan 

fungsi kognitif pada wanita pre menopause dan pasca menopause dimana pada 

populasi wanita pasca menopause, kadar estrogen sudah menurun. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dikarenakan pengaruh kadar estrogen terhadap penurunan fungsi kognitif 

berdampak pada wanita pasca menopause dan masih ditemukan diskrepansi pada 

penelitian sebelumnya maka penelitian ini harus dilakukan.  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah maka didapat 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan antara fungsi kognitif pada wanita pre 

menopause dan pasca menopause?  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

1. Untuk mengetahui perbedaan fungsi kognitif pada wanita dalam 

tahapan reproduksi yang berbeda  
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1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui perbedaan fungsi kognitif pada wanita pre 

menopause dan pasca menopause 

2. Untuk mengetahui prevalensi gangguan fungsi kognitif pada wanita 

pasca menopause  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademik  

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

penulis 

2. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat penelitian bagi 

mahasiswa 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah jumlah publikasi 

mengenai perbandingan fungsi kognitif pada wanita pre menopause 

dan pasca menopause  

4. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar dan perbandingan bagi 

penelitian yang akan datang  

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah data baru mengenai 

hubungan fungsi kognitif dan menopause 

 




