
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dementia merupakan sindroma organik dengan penyakit neurodegeneratif 

yang progresif dan ditandai dengan penurunan kognitif, memori, perilaku, 

kepribadian, mood tanpa penurunan kesadaran (Rapid Psychiatry). Diabetes 

adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemi. 

Kedua penyakit tersebut adalah penyakit yang terus meningkat dan lama 

terdeteksi, mengakibatkan penyakit tersebut menjadi penyakit dengan tingkat 

mortalitas tertinggi, nomor 5 bagi Dementia dan 7 bagi Diabetes (WHO, 

2018)  

Meskipun Diabetes sendiri tidak selalu mengakibatkan Dementia dan 

setiap pasien Dementia tidak selalu memiliki riwayat Diabetes, namun salah 

satu komplikasi dari Diabetes adalah peningkatan tekanan darah, kolestrol dan 

penyakit jantung, dan gejala-gejala ini meningkatkan kemungkinan pasien 

untuk mengalami Dementia tipe vaskular. Riset lain menyatakan bahwa 

Diabetes juga dapat menganggu regulasi level amyloid beta dan menghasilkan 

terjadinya Alzheimer, patogenesis hal tersebut masih asing bagi para peneliti 

namun hubungan antara kedua penyakit tersebut terbukti memungkinkan. 

Karena meningkatnya riset dalam hal tersebut, beberapa peneliti mengatakan 

hal ini sebagai Diabetes tipe 3. 

Pada pasien yang mengalami Dementia dan Diabetes sering terlambat 

dalam menentukan diagnosis dan hal tersebut dapat mengakibatkan pasien 
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terelambat dalam persiapan dan pengobatan, sedangkan pasien yang 

mempunyai dua penyakit tersebut memerlukan bantuan dari orang lain untuk 

mengontrol gula darahnya agar tidak hiperglikemi dan hipoglikemi, meminum 

obat secara teratur dan menjalani pola hidup dan diet sehat, karena penurunan 

memori pasien yang termasuk gejala Dementia.  

Allah SWT tidak membebani hambaNya diluar kemampuannya (QS. Al 

Baqarah:286). Menurut Islam, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa 

setiap penyakit ada obatnya dan bisa disembuhkan atas izin Allah SWT, 

kecuali mati atau tua. Dementia dapat termasuk sebagi penyakit penuaan maka 

hal tersebut tidak mempunyai obatnya walaupun Diabetes dapat dikontrol, 

disini peran keluarga sangat penting dalam menjaga anggotanya yang 

mengalami penyakit tersebut. Lebih khususnya lagi pada anak untuk menjaga 

orangtua (QS. Al-Isra:20) karena Dementia dan Diabetes lebih banyak terjadi 

pada orang tua/lansia.  

Berdasarkan ketertarikan penulis terhadap persoalan tertentu, penulis 

mengangkat masalah tersebut dalam skripsinya yang berjudul “Munculnya 

Dementia sebagai akibat dari Diabetes Mellitus ditinjau dari sudut 

pandang kedokteran dan Islam.” 

 
 

1.2. Permasalahan 

1. Apakah etiologi Diabetes mellitus? 

2. Bagaimana patofisiologi Dementia? 

3. Bagaimana patogenesis Dementia sebagai akibat penyakit Diabetes? 

4. Bagaimana pandangan Islam tentang munculnya Dementia sebagai akibat 

Diabetes mellitus? 
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1.3. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Memahami dan dapat menjelaskan bagaimana Dementia dapat muncul 

sebagai akibat dari Diabetes Mellitus ditinjau dari pandangan kedokteran 

dan agama Islam. 

 
2. Tujuan Khusus 

1. Memahami dan dapat menjelaskan etiologi Diabetes mellitus 

2. Memahami dan dapat menjelaskan patofisiologi Dementia 

3. Memahami dan dapat menjelaskan patogenesis terjadinya Dementia yang 

diakibatkan oleh Diabetes . 

4. Memahami dan menjelaskan pandangan Islam tentang munculnya 

Dementia yang diakibatkan oleh Diabetes. 

 

1.4. Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Dengan menulis skripsi ini diharapkan penulis dapat menambah ilmu 

tentang hubungan munculnya Dementia yang diakibatkan Diabetes , serta 

menambah pengalaman dalam cara menyusun karya tulis yang baik dan 

benar. 

2.  Bagi Universitas YARSI 

Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah bahan referensi 

di perpustakaan Universitas YARSI dan civitas akademika mengenai 
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munculnya Dementia sebagai akibat dari Diabetes Mellitus ditinjau dari 

pandangan kedokteran dan agama Islam. 

3. Bagi Masyarakat 

Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko 

Diabetes Mellitus yang salah satunya dapat mengakibatkan Dementia pada 

penderitanya. Dengan demikian akan meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat.   
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