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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Cognitive merupakan kata sifat dari cognition yang memiliki makna 

berjalannya proses pikiran yang membuat kita menjadi waspada akan objek pikiran 

dan presepsi, mencakup semua objek pengamatan, pemikiran, dan ingatan 

(Dorland, 2014). Salah satu masalah kesehatan utama di kalangan lanjut usia adalah 

kemunduran fungsi kognitif (Kusumoputro dan Sidiarto, 2001). Penurunan fungsi 

koginitif pada lanjut usia merupakan penyebab terbesar terjadinya ketidakmampuan 

dalam melakukan aktivitas normal sehari-hari, dan juga alasan tersering yang 

menyebabkan terjadinya ketergantungan terhadap orang lain untuk merawat diri 

sendiri (Mongisidi, dkk, 2013). Kemunduran fungsi kognitif dapat berupa mudah 

lupa (forgetfulness) yaitu bentuk gangguan kognitif yang paling ringan, gangguan 

ini diperkirakan dikeluhkan oleh 39% lanjut usia berusia 50 - 59 tahun, meningkat 

menjadi lebih dari 85% pada usia lebih dari 80 tahun dan menjadi salah satu 

masalah utama para lanjut usia (Kusumoputro dan Sidiarto, 2001). Mudah-lupa ini 

bisa berlanjut menjadi Gangguan Kognitif Ringan (Mild Cognitive Impairment-

MCI) sampai ke Demensia sebagai bentuk klinis yang paling berat. Demensia 

adalah suatu kemunduran intelektual berat dan progresif yang mengganggu fungsi 

sosial, pekerjaan, dan aktivitas harian seseorang (Asosiasi Alzheimer Indonesia, 

2003). 

Menurut World Health Organization, di kawasan Asia Tenggara populasi lansia 

sebesar 8% atau sekitar 142 jiwa. Pada tahun 2050 diperkirakan populasi lansia 

meningkat 3 kali lipat dari tahun ini. Pada tahun 2000 jumlah lansia sekitar 

5.300.000 (7,4%) dari total populasi, sedangkan pada tahun 2010 jumlah lansia 

24.000.000 (9,77%) P dari total populasi, dan tahun 2020 diperkirakan jumlah 

lansia mencapai 28.800.000 (11,34%) dari total populasi (Depkes, 2013). 

Berdasarkan data proyeksi penduduk, diperkirakan tahun 2015, terdapat 21,68 

juta jiwa penduduk lansia di Indonesia (8,49 persen) dari populasi penduduk, hal 
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ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang akan memasuki era 

penduduk menua (ageing population) karena jumlah penduduknya yang berusia 60 

tahun ke atas (penduduk lansia) melebihi angka 7 persen. Diprediksi jumlah 

penduduk lansia tahun 2020 (27,08 juta), tahun 2025 (33,69 juta), tahun 2030 

(40,95 juta) dan tahun 2035 (48,19 juta) (Badan Pusat Statistik, 2015). Pada abad 

ke-21 tantangan khusus bidang kesehatan dari terus meningkatnya jumlah Lansia 

yaitu timbulnya masalah degeneratif dan Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti 

diabetes, hipertensi, dan gangguan-gangguan kesehatan jiwa yaitu depresi, 

demensia, gangguan cemas, sulit tidur (Depkes, 2013).  

Kelebihan berat badan dan obesitas pada individu diketahui sebagai risiko 

tinggi untuk demensia (Kim, et al, 2016). Namun, pada penelitian yang dilakukan 

oleh Aslan et.al. tahun 2015 menunjukkan lemah atau tidak adanya bukti terhadap 

hubungan IMT pada usia lanjut dan fungsi kognitif. IMT yang lebih tinggi dan 

penurunan IMT yang lebih lama di usia lanjut dikaitkan dengan berkurangnya risiko 

demensia, menunjukkan bahwa IMT yang rendah atau penurunan IMT yang cepat 

pada lansia merupakan indikator pre klinis dari penyakit yang mendasarinya, 

terutama bagi mereka yang awalnya kelebihan berat badan dan obesitas (Hughes, 

et al, 2009). Pada usia lanjut, konsekuensi merugikan dari obesitas dan memiliki 

berat badan yang berlebih jarang terlihat, bahkan terlihat lebih berpotensi sebagai 

efek proteksi (Kim, et al, 2016). Selanjutnya, penelitian terbaru dengan populasi 

yang besar mencapai 2 juta jiwa penduduk, menyatakan hasil yang terbalik terhadap 

hubungan IMT dan faktor risiko demensia pada pralansia dan lansia (Qizilbash, 

dkk, 2015). Hingga saat ini adanya efek protektif atau efek merugikan terhadap 

IMT yang tinggi masih menjadi kontroversi, namun setelah dilakukan penelitian 

pada populasi di Korea terhadap 5.125 dewasa dengan usia 45 tahun atau lebih 

ditemukan bahwa obesitas merupakan faktor risiko yang rendah terhadap 

penurunan fungsi kognitif pada pralansia dan lansia (Kim, et al, 2016).  

Manusia semakin tua setelah melewati puncak kedewasaan maka ia akan 

kembali kepada kejadiannya. Manusia akan menjadi lemah dan mengalami 



 
 

 

 

3 
   
 

 

 

kemunduran dan dalam ilmu kedokteran saat ini dikenal dengan proses degeneratif 

(Hardisman, 2010). 

Proses degeneratif ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan 

mengagungkan kebesaran Tuhan (tujuan tauhid). Namun juga bertujuan untuk 

stimulasi agar manusia mau berfikir dan menggali aspek yang ada dibalik itu. 

Dengan kata lain, menurut Qur`an proses degeneratif yang ada juga harus digali 

menurut ilmu pengetahuan (Hardisman, 2010). 

Konsumsi pola dan jenis makanan yang tidak seimbang mendatangkan bahaya 

diantaranya adalah berbagai macam penyakit degeneratif. Dalam Al-Qur`an 

dinyatakan bahwa pengaturan pola dan jenis makanan harus mencakup dan 

memenuhi dua syarat utama, yakni aspek hukum (halal) secara syariah yang tegas 

dan aspek kandungan kebaikan zat nya (tayyiban). Tayyiban dalam makna luas 

dapat berarti harus sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan dan tidak 

membahayakan tubuh (Hardisman, 2010).  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai 

hubungan indeks massa tubuh (IMT) dengan fungsi kognitif pada lanjut usia di 

Panti Sosial Tresna Werdha 1 dan tinjauannya dari sisi Islam. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka didapatkan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran kondisi indeks massa tubuh pada lansia di Panti Sosial 

Tresna Werdha 1? 

2. Bagaimana gambaran fungsi kognitif pada lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha 1? 

3. Bagaimana menurut Islam tentang hubungan antara indeks massa tubuh dan 

fungsi kognitif pada lansia?  
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1.4 Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan indeks massa 

tubuh(IMT) dengan fungsi kognitif pada lanjut usia(lansia) di Panti Sosial Tresna 

Werdha 1 dan tinjaunnya dari sisi Islam. 

b. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambaran indeks massa tubuh pada lansia di Panti Sosial 

Tresna Werdha 1. 

2. Mengetahui gambaran fungsi kognitif pada lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha 1. 

3. Mengetahui adakah hubungan antara indeks massa tubuh dan fungsi 

kognitif pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha 1 dan tinjaunnya dari sisi 

Islam. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian diharapkan dapat menjadi, pengetahuan dan pengalaman terhadap 

proses penelitian khususnya mengenai pengaruh indeks massa tubuh terhadap 

fungsi kognitif pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha 1 dan tinjaunnya dari sisi 

Islam. 

2. Manfaat Bagi Institusi 

Menjadi bahan pustaka dan literature bagi Fakultas Kedokteran Universitas 

YARSI. 

3. Manfaat Bagi Panti Sosial Tresna Werdha 1 

Meningkatkan pengetahuan perawat dan lansia di Panti Sosial Tresna Werdha 

1 mengenai pengaruh indeks massa tubuh terhadap fungsi kognitif pada lansia. 

 

 

 

 


