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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 1.1  Latar Belakang 

Proyeksi angka harapan hidup penduduk Indonesia terus mengalami 

peningkatan dari 70 tahun pada periode 2010-2015 menjadi 75 tahun pada 

periode 2030-2035.1 Angka harapan hidup pada lansia tahun 2016 di Kota 

Semarang mencapai angka 77 tahun. Negara bagian Asia seperti Jepang 

mempunyai total rata-rata angka harapan hidup 83 tahun Saat ini diseluruh 

dunia, jumlah lanjut usia diperkirakan lebih dari 629 juta jiwa .Di Indonesia, 

berdasarkan data proyeksi penduduk  tahun 2017 terdapat 23,66 juta jiwa 

penduduk lansia atau 9,03 % dari jumlah penduduk Indonesia dan diprediksi 

akan meningkat menjadi 48,19 juta pada tahun 2035 atau 15,77% dari jumlah 

penduduk Indonesia.1Dengan jumlah penduduk lansia sebesar ini, Indonesia 

menduduki peringkat ke-4 dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. 

Peningkatan jumlah lansia membawa konsekuensi tersendiri terutama dibidang 

kesehatan yaitu terjadinya transisi epidemiologi penyakit dari penyakit infeksi 

menular menjadi penyakit-penyakit degeneratif seperti penurunan fungsi 

kognitif yang dapat menjadi problem bagi lansia maupun keluarga dan 

lingkungan.2,3,4Salah satu kelainan yang diduga memiliki hubungan dengan 

penurunan fungsi kognitif ini adalah adanya defisiensi vitamin D. 
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 Penelitian oleh Setiati dkk terhadap 74 orang penghuni panti jompo di 

Jakarta menemukan prevalensi lansia dengan defisiensi vitamin D mencapai 

35%.5 Prevalensi ini masih lebih rendah dibandingkan penelitian menurut 

Arifin dkk  dengan kasus defisiensi vitamin D pada wanita di Klinik 

Kandungan RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta mencapai 81%.6Salah satu 

kondisi yang berkaitan dengan kekurangan vitamin D adalah penurunan fungsi 

kognitif.  

 Fungsi kognitif meliputi aspek orientasi ,registrasi, memori, atensi, 

visuospasial dan bahasa.7 Proses degenerasi ini akan menyebabkan terjadinya 

kerusakan pada neuron dan oligodendrosit diotak yang berpengaruh terhadap 

menurunnya fungsi kognitif.8 Penurunan fungsi kognitif terdapat pada penyakit 

seperti Alzheimer yang paling sering ditemukan pada orang tua dengan 

peningkatan 0,5% per tahun pada usia 69 tahun sampai  8% per tahun pada usia   

> 85 tahun dan  merupakan salah satu resiko dari rendahnya kadar vitamin D 

didalam tubuh.4,9 

 Berdasarkan penelitian Eyles, dkk vitamin D dapat disintesis dan 

dimetabolisme secara lokal pada sistem saraf pusat yang dipengaruhi oleh 

adanya enzim 1𝛼-hydroxylase serta ditemukan banyak reseptor-reseptor 

vitamin D yang berlokasi di hipocampus, cortex dan sistem limbik yang 

merupakan area untuk fungsi kognitif. Pada manusia, vitamin D merupakan 

hormon yang mengatur proses neurotransmision, neuroprotection , 

neuroimmunodulation dan proses-proses lain yang ada di otak.10,11,12 
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  Saat ini terdapat beberapa penelitian yang menghubungkan antara kadar 

vitamin D dengan fungsi kognitif, meskipun hasilnya beragam. Berdasarkan 

penelitian Llewellyn, dkk terhadap 896 pasien lansia didukung pula dengan 

penelitian oleh  Tofanello, dkk di  Italia melalui uji kohort pada 1927 pasien 

lansia menunjukkan rendahnya kadar vitamin D memiliki resiko untuk 

terjadinya disfungsi kognitif sebesar 1-1,36%.13,14 Tetapi, penelitian oleh Jane 

maddock, dkk melaporkan tidak terdapat bukti bahwa konsentarasi vitamin D 

serum berhubungan dengan fungsi kognitif.15 

 Masih beragamnya hasil penelitian-penelitian tersebut mendorong peneliti 

untuk melakukan penelitian mengenai hubungan kadar vitamin D dengan 

fungsi kognitif pada lansia dengan memperhatikan faktor faktor yang juga 

dapat mempengaruhi seperti faktor usia , jenis kelamin , dan pendidikan.15,7 

 1.2  Permasalahan Penelitiaan 

 Berdasarkan latar belakang diatas dapat disusun permasalahan 

penelitian sebagai berikut apakah ada hubungan antara kadar vitamin D 

dengan fungsi kognitif pada lansia? 

 1.3  Tujuan Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Umum 

  Tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahui  hubungan kadar vitamin 

D  terhadap fungsi kognitif pada lansia. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui kadar vitamin D pada lansia di  Posyandu Lansia Kota 

Semarang 

2. Menganalisis derajat fungsi kognitif pada lansia di Posyandu 

Lansia Kota Semarang 

3. Mengetahui hubungan antara usia , pendidikan dan pekerjaan 

terhadap fungsi kognitif pada Lansia 

4.Menganalisis hubungan kadar vitamin D dan kemampuan fungsi    

kognitif pada lansia di Posyandu Lansia Kota Semarang 

 

 1.4  Manfaat Penelitian 

 1.4.1 Manfaat untuk Pengetahuan dan penelitian 

• Diharapkan hasil penelitian mampu menambah pengetahuan 

bahwa kadar vitamin D dapat mempengaruhi kemampuan fungsi 

kognitif. 

• Penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan 

untuk penelitian selanjutnya terkait vitamin D dan fungsi kognitif . 

 1.4.2 Manfaat untuk Masyarakat 

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tambahan 

sebagai pertimbangan pentingnya kecukupan vitamin D pada lansia . 
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 1.5  Orisinilitas Penelitian 

  Berikut beberapa penelitian yang pernah dilaporkan terkait hubungan 

kadar vitamin D dengan prevalensi kemampuan fungsi kognitif pada lansia. 

 Tabel 1. Daftar penelitian sebelumnya 

No Penelitian dan 

Judul 

Metode Kesimpulan 

1. Consuelo H,Wilkins,et al, 

Vitamin D Deficiency Is 

Associated With Worse 

Cognitive Performance and 

Lower Bone Density in 

Older African American. 

Cross sectional 

study 

Menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan kadar vitamin D yang 

rendah dengan peningkatan resiko 

gangguan fugsi kognitif. 

2. Elske M. Brouwer-Brolsma, 

et al, Cognitive 

Performance: A Cross-

Sectional Study on Serum 

Vitamin D and Its Interplay 

With Glucose Homeostasis 

in Dutch Older Adults 

 

Cross sectional 

study 

Kadar Vitamin D serum yang lebih 

tinggi berhubungan secara signifikan 

dengan fungsi perhatian dan memori. 

3. David J.Llewellyn,et al, 

Vitamin D and Risk of 

Cognitive Decline in Elderly 

Persons (2010)14 

Prospective 

study 

Disimpulkan bahwa kadar vitamin D 

rendah (<25 nmol/L) memiliki efek 

pada penurunan MMSE (Mini-Mental 

State Examination), suatu uji fungsi 

kognitif, sebesar 0,3 poin tiap tahun, 

4. Jane maddock, et al Vitamin 

D and Cognitive function: A 

Mendelian randomisation 

study15 

Cohort study 

dengan metode 

Mendelian 

randomisation 

Tidak terdapat bukti konsentrasi 

vitamin D serum sebagai faktor 

penyebab penurunan kinerja kognitif 

pada pertengahan ke kehidupan 

selanjutnya 

  

 Penelitian tentang hubungan antara vitamin D dengan fungsi kognitif 

mempunyai hasil yang beragam dan kontroversial. Adapun perbedaan 
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penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian sebelumnya sebagai 

berikut : 

1. Penelitian oleh Consuelo H,Wilkins,et al melakukan analisis kadar 

vitamin D terhadap fungsi kognitif , performa fisik dan juga bone mass 

density sedangkan pada penelitian kali ini hanya melakukan analisis pada 

vitamin D terhadap fungsi kognitif saja  

2. Penelitian oleh Elske M. Brouwer-Brolsma,et al dilakukan pada orang 

dengan usia 65 tahun keatas sedangkan pada penelitian kali ini dilakukan 

pada orang dengan usia 60 tahun keatas yang berjenis kelamin perempuan  

di Posyandu Lansia Kota Semarang 

3. Penelitian oleh David J.Llewellyn,et al dan  Jane maddock, et al dilakukan 

dengan desain Cohort sedangkan pada penelitian ini menggunakan desain 

Cross-sectional dan dilakukan di Indonesia khususnya di Posyandu Lansia 

Kota Semarang. 
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