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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Lansia 

2.1.1 Definisi 

Menurut Undang-Undang no 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia, 

lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun atau lebih.13 

Bertambahnya usia akan menyebabkan terjadinya proses menua. Penuaan 

merupakan proses normal perubahan yang berhubungan dengan waktu, sudah 

dimulai sejak lahir dan berlanjut sepanjang hidup. Usia tua adalah fase akhir 

dari rentang kehidupan.14 

 

 2.1.2 Batasan Lansia 

 Menurut World Health Organization (WHO) ada beberapa batasan umur 

Lansia, yaitu:  

a. Usia pertengahan (middle age) : 45 – 59 tahun  

b. Usia lanjut (ederly) : 60 – 74 tahun  

c. Lansia tua (old) : 75 – 90 tahun  

d. Lansia sangat tua(very old) : > 90 tahun  

Menurut Depkes RI (2003), lansia dibagi atas :  

a. Pralansia : Seseorang yang berusia antara 45-59 tahun.  

7 
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b. Lansia : Seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih  

c. Lansia resiko tinggi : Seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih  

 

 2.1.3 Teori-Teori Proses Penuaan 

 Banyak teori mengenai proses menua yang dikemukakan oleh para ahli 

dunia. Berikut ini adalah beberapa teori proses menua yang dianut oleh banyak 

orang 17 

 1. Teori Genetik Clock 

Teori ini mengemukakan bahwa proses menua suatu spesies telah 

terprogram secara genetik. Masing-masing spesies mempunyai jam 

genetik yang terus berputar dan akan mati bila jam itu berhenti berputar 

meskipun tanpa pengaruh lingkungan atau penyakit. 

 2.  Mutasi Somatik (Teori Eror Catastrophe) 

Teori ini mengemukakan bahwa menua disebabkan oleh kesalahan-

kesalahan sepanjang kehidupan yang apabila berlangsung lama akan 

terjadi kesalahan dalam proses transkripsi dan translasi yang 

menyebabkan terbentuknya enzim yang salah. Hal tersebut menyebabkan 

terjadinya reaksi metabolisme yang salah dan terjadilah katastrop 

 3.  Rusaknya sistem imun tubuh 

Teori ini mengemukakan bahwa mutasi berulang menyebabkan kelainan 

pada antigen permukaan sel yang dapat menyebabkan sistem imun tubuh 

menganggap sel yang berubah sebagai sel asing dan menghancurkannya. 
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Hal tersebut terjadi karena berkurangnya kemampuan sistem imun tubuh 

dalam mengenali dirinya sendiri akibat dari mutasi yang berulang 

  

4.  Teori menua akibat metabolisme  

Teori ini mengemukakan bahwa perpanjangan umur berasosiasi dengan 

tertundanya proses degenerasi yang akan terjadi karena pengurangan 

masukan kalori. Menurunnya masukan kalori menyebabkan menurunnya 

beberapa proses metabolisme dan menurunnya pengeluaran hormon yang 

berkaitan dengan proliferasi. 

 Berdasakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli, 

bertambahnya usia menyebabkan menurunnya fungsi tubuh secara fisiologis 

baik dari segi fisik maupun mental. Berikut beberapa tanda fisik dan mental 

lansia seiring bertambahnya usia:17 

 1. Sistem saraf 

Bertambahnya usia menyebabkan degenerasi sel saraf dan oligodendrosit 

sehingga menyebabkan menurunnya fungsi otak, seperti pada fungsi 

kognitif 

 2.  Sistem Muskuloskeletal 

Kalsium tulang berangsur angsur turun mengakibatkan tulang kehilangan 

massa dan kepadatannya sedangkan kartilago, tendon dan ligamen akan 

mengalami penurunan cairan yang sebabkan kekuatan dan pergerakan 

dari sistem muskuloskeletal berkurang.  

 3.  Sistem Kardiovaskular  
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Cardiac Output menurun, dinding arteri menjadi kaku, terjadi disfungsi 

endotel yang akan sebabkan vasokonstriksi dan meningkatnya tekanan 

darah. 

  

 4.  Sistem reproduksi  

Perempuan akan mengalami menopause, menurunnya aliran darah dan 

jumlah lubrikasi vagina yang menyebabkan hubungan sexual menjadi 

tidak nyaman bahkan menimbulkan nyeri. 

 5.  Panca Indra 

Meliputi fungsi penglihatan, fungsi pendengaran,fungsi perabaan,fungsi 

perasa dan fungsi penghidu yang akan menurun seiring bertambahnya 

usia. 

  2.2  Vitamin D 

  2.2.1  Definisi 

 Vitamin D tergolong vitamin yang mudah larut dalam lemak dan 

merupakan prahormon jenis sterol. Vitamin D merupakan kelompok senyawa 

sterol yang terdapat dialam. Di alam, vitamin D banyak ditemukan pada 

makanan contohnya minyak ikan, hati, kuning telur, dan beberapa makanan 

hewani lainnya. Vitamin D terdiri dari 2 jenis, yaitu vitamin D2 ( ergocalsiferol 

) dan vitamin D3 ( cholecalsiferol ). Ergokalsiferol biasanya terdapat dalam 

tanaman, sedangkan kholekalsiferol terdapat pada hewan. Pada tumbuhan 

iradiasi ergosterol menyebabkan terbentuknya ergokalsiferol (Vitamin D2). 

Pada hewan, iradiasi 7 𝛼-dehidrokolesterol menghasilkan kholekalsiferol 
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(Vitamin D3).
12,10,Vitamin D bukan hanya sekedar terdapat di alam namun juga 

mampu disintesis di kulit dan pada kebanyakan kondisi hal tersebut merupakan 

sumber utama vitamin D. Sumber dari makanan hanya diperlukan jika pajanan 

terhadap matahari kurang memadai. Manusia memperoleh 80-90% vitamin D 

dari paparan matahari dan sisanya dari diet. 18,19 

 

  2.2.2 Struktur Kimia Vitamin D  

  Vitamin D termasuk dalam grup sterol. Vitamin D terdiri dari 2 jenis 

yaitu vitamin D2 ( ergokalsiferol) dan vitamin D3 (kholekalsiferol).18 

    

      Ergokalsiferol 

 

   Kholekalsiferol 

Gambar 1 . Struktur kimia ergokalsiferol dan kholekalsiferol 

Sumber :https://examine.com/supplements/vitamin-d/ 

 

  2.2.3 Metabolisme Vitamin D 

  Vitamin D dibentuk melalui proses metabolisme yang kompleks. Vitamin 

D yang berasal dari kulit dan diet makanan akan diabsosrbsi kemudian dibawa 

https://examine.com/supplements/vitamin-d/
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kesirkulasi melalui duktus torasikus oleh protein pengikat vitamin D menuju ke 

hepar untuk dimetabolisme oleh sitokrom P450 vitamin D-25-hydroxylase 

(25OHase) menjadi 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D). Selanjutnya 25-

hydroxivitamin D dihidroksilasi oleh enzim 25-hydroxyvitamin D-1𝛼-

hydroxylase (1-OHase/ CYP27B1) menjadi bentuk aktifnya, yaitu 1,25-

dihydroxivitaminD. Kemudian oleh enzim vitamin D-24-hydroxylase 

(24OHase/CYP24A1) akan diubah menjadi bentuk inaktifnya yaitu calcitroic 

acid (1,24,25 hydroxyvitamin D) yang akan dieksresi melalui empedu maupun 

ginjal.18,20,21 

  Provitamin (7-dehidrokolesterol) adalah produk antara dari sintesa 

kolesterol dan ergosterol. Provitamin diproduksi melimpah dikulit hewan 

vertebrata termasuk pada manusia. Ketika kulit terpapar dengan sinar 

ultraviolet, provitamin D pada sel epidermis dan dermis kulit menyerap radiasi 

sinar ultraviolet yang kemudian mengubah provitamin D menjadi previtamin 

D. Karena provitamin D tidak tahan panas, maka pemanasan sedikit saja akan 

mengubahnya menjadi vitamin D. Bentuk aktif vitamin D ( 1,25-

dihydroxyvitamin D ) akan berikatan dengan protein sebelum diedarkan ke 

organ tubuh lain. Dalam sel tubuh, resptor nuklear yang spesifik akan mengurai 

ikatan tersebut dan melepaskan protein kealam darah, sedangkan vitamin D 

akan tetap berada didalam sel. Organ yang memiliki reseptor nuklear spesifik 

diantaranya adalah tulang, kulit, otot luruk, sel endotelial vaskular, limfosit T 

dan B yang aktif.  
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Gambar 2. Metabolisme Vitamin D 

Sumber :https://www.globalrph.com/2008/vitamin_d_synthesis.gif 

 

  2.2.4 Fungsi Vitamin D 

  Fungsi utama vitamin D adalah mengontrol homeostasis kalsium pada 

pengaturan tulang dan metabolisme otot dalam tubuh manusia.  

  Beberapa fungsi vitamin D didalam tubuh antara lain : 

  A.  Homeostasis kalsium dan metabolisme tulang 

Apabila kadar kalsium didalam ginjalyang mensintesis calcitrol menurun 

akan terjadi peningkatan aktivitas kompleks calcitrol-reseptor. Apabila 

kadar kalsium masih belum adekuat, maka kelenjar paratiroid akan 

mensekresi hormon paratiroid (PTH) yang akan menstimulasi produksi 

calcitrol dan pelepasan kalsium dari tulang . Calcitrol mengatur distribusi 

kalsium yang berasal dari diet, serum dan tulang. Kadar kalsium harus 

tetap konstan sehingga proses dasar seperti pensinyalan dan sekresi tidak 
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terganggu. Penemuan reseptor vitamin D pada otot manusia memberikan 

bukti pentingnya vitamin D terhadap fungsi muskuloskeletal.22,23 

  B.   Neuroprotektor 

Terdapat banyak bukti peranan vitamin D didalam regulasi 

perkembangan dan fungsi sel saraf. Ada bukti bahwa vitamin D dapat 

disintesis dan dimetabolisme secara lokal pada sistem saraf pusat. 

Metabolit vitamin D-25(OH)D3 dan 1,25(OH)D3 dapat melewati sawar 

darah otak dan terlibat dalam berbagai fungsi metabolisme didalam 

susunan saraf pusat. Keterlibatan vitamin D pada susunan saraf pusat 

dipengaruhi oleh adanya enzim 1𝛼-hydroxylase yang bertanggung jawab 

pada pembentukan vitamin D dan adanya VDR yang banyak ditemukan 

didalam neuron, sel glia , astrosit, oligodendrosit, dan sel schwan. 

11,24,25Didalam sel otak vitamin D terlibat dalam mengatur homeostasis 

kalsium neuron . Hal ini menunjukkan efek proteksi vitamin D terhadap 

neuron dengan cara menurunkan influks kalsium kedalam neuron dan 

menurunkan aktivas PKC.  

Regulasi kalsium otak oleh vitamin D juga terjadi melalui down-regulasi 

L-type voltage-sensitive Calcium channels(L-VSCCs) pada sel-sel 

hipokampus yang dapat melindungi sel saraf dari kematian sel 

eksitotoksik.25 Vitamin D juga dapat melindungi struktur dan integritas 

neuron melalui peningkatan induksi sintesis neurothropin (NT), NGF, 

reseptor NGF, dan meregulasi faktor-faktor tropik seperti glial cell 

derived neurothropic factor (GDNF) pada korteks dan striatum. 26 
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 C.   Immunomodulator dan Anti Inflamasi 

Selain berperan dalam regulasi kalsium vitamin D juga mempunyai sifat 

imunoregulasi. Aktivitas imunomodulasi vitamin D terjadi melalui 

reseptor vitamin D (VDR) yang terdapat pada semua sel-sel imun seperti 

antigen presenting cell (APC) dan sel T yang teraktivasi. Vitamin D 

berfungsi dalam pengaturan dan differensiasi sel-sel pada sistem imun 

secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian vitamin D 

menyebabkan penurunan sekresi IL-2 dan interferon-𝛾 oleh sel T CD4 

dan meningkatkan produksi IL-5 dan IL-10 yang dapat memicu apoptosis 

sel dendritik. Penelitian lain menyebutkan bahwa calcitrol dapat 

menghambat baik Th1 maupun Th2, termasuk IL-4. Fungsi 

imunomodulator vitamin D didalam sel saraf melalui inhibisi sintesis 

inducible nitric oxide synthase (iNOS), suatu enzim yang diproduksi 

sebaga respon terhadap inflamasi dan berbahaya bagi sel-sel saraf.26 

Fungsi antiinflamasi vitamin D bekerja degan menurunkan sekresi 

sitokin proinflamasi seperti C-reactive protein (CRP), IL-6,IL-12,TNF-𝛼 

danmeningkatkan sekresi sitokin antiinflamasi seperti IL-4, IL-5,dan IL-

10. Pemberian vitamin D dapat menghambat produksi TNF- 𝛼, IL-6 dan 

NO pada sel mikroglia , menunjukkan efek antiinflamasi langsung 

vitamin D terhadap mikroglia.27 

 2.2.5 Defisiensi Vitamin D 

  Kadar vitamin D yang normal diperlukan untuk memelihara proses 

biokimiawi dalam tubuh. Terdapat beberapa faktor risiko defisiensi vitamin D 

antara lain : 
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• Penurunan sintesis kulit, misalnya pada kulit berwarna,usia tua, musim, 

ketinggian daerah yang mengurangi paparan terhadap sinar matahari. 

• Penurunan bioavailabilitas, misalnya malabsorpsi dan obesitas. 

• Peningkatan katabolisme pada penggunaan obat-obat seperti 

antikonvulsan, glukokortikoid, HAART 

• Penurunan sintesis vitamin D, misalnya pada penyakit hepar, penyakit 

ginjal 

• Peningkatan eksresi melalui urin. 

• Penyakit genetik dan herediter misalnya ricketsia, osteomalasia,penyakit 

tiroid, penyakit granulomatosis, dan lain-lain.18,19 

 

 Dari berbagai penelitian penyakit yag diakibatkan oleh defisiensi vitamin 

sangat beragam . Defisiensi vitamin D dapat menggangu perkembangan otak 

danpemeliharaan jaringan tubuh temasuk jaringan saraf. Defisiensi vitamin D 

dapat menjadi faktor resiko adanya kelemahan otot, osteomalasia , kanker , 

diabetes mellitus type I , multiple sklerosis, hipertensi , gangguan 

perkembangan pada anak, preeklamsia, depresi, skizofrenia dan penyakit 

lainnya.18 

  Oleh sebagian besar ahli defisiensi vitamin D dinyatakan sebagai kadar 

25-hydroxyvitamin D kurang dari 20 ng per mililiter (50 nmol/liter), sedangkan 

insufisiensi adalah kadar antara 21-29 ng/mililiter (52-72 nmol/liter) dan 

sufisien adalah kadar diatas 30 ng/mililiter . Intoksikasi vitamin D apabila 

didapatkan kadar vitamin D meningkat diatas 150 ng/mililiter.18 
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  Rekomendasi asupan vitamin D menurut beberapa sumber adalah 200 IU 

sampai 1000 IU per hari. Menurut the Institute of Medicine  adalah 200 IU per 

hari pada anak sampai dengan usia 50 tahun , 400 IU per hari pada usia 51 

sampai 70 tahun, dan 600 IU pada usia diatas 71 tahun .18 Pada pasien dengan 

defisiensi vitamin D di rekomendasikan pemberian suplemen vitamin D 10.000 

IU per hari selama 8-12 minggu, sedangkan untuk insufisiensi vitamin D dapat 

diberikan suplemen vitamin D 1000-2000 IU per hari. 19 

 2.2.6 Pengukuran Vitamin D  

 Kadar 25-hydroxyvitamin D (25-(OH)D)  dalam plasma adalah 

biomarker standart dalam penilaian status kadar vitamin D dalam tubuh 

seseorang karena mencerminkan input vitamin D yang berasal dari kulit dan 

makanan. Selain itu, 25-(OH)D mempunyai waktu paruh di sirkulasi yang 

panjang yaitu 3-4 minggu. Walaupun metabolit aktif vitamin D adalah 

1,25(OH)2D, kadar 1,25(OH)2D serum tidak direkomendasikan untuk 

menentukan status vitamin D karena waktu paruh di sirkulasi pendek yaitu 4-6 

jam dan kadarnya dalam serum sangat rendah, 1000 kali lebih rendah 

dibandingkan dengan kadar 25(OH)D. Selain itu, pada saat terjadi defisiensi 

vitamin D, sekresi hormon paratiroid akan meningkat sebagai respon 

kompensatori yang akan menstimulasi ginjal untuk meningkatkan produksi 

1,25(OH)2D sehingga pada saat terjadi defisiensi vitamin D didapatkan kadar 

25(OH)D menurun sedangkan kadar 1,25(OH)2D dipertahankan pada kadar 

normal bahkan meningkat.  

 Metode yang paling sering digunakan untuk mengukur kadar konsentrasi 

25-hydroxyvitamin D adalah high-performance liquid chromatography (HPLC) 
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dan radioimmunoassay (RIA). HPLC merupakan gold standart tetapi masih 

jarang digunakan karena harga alatnya yang relatif mahal . Selain dengan 

menggunakan metode HPLC dan RIA , pengukuran Vitamin D juga dapat 

dilakukan menggunakan metode ELISA dengan kelebihan sangat spesifik dan 

presisi , relatif mudah dan cepat untuk dilakukan.22,28 

 

 2.3 Fungsi Kognitif  

 2.3.1 Definisi 

  Kognitif berasal dari bahasa Yunani yaitu cognoscere yang berarti 

mengetahui.29 Pengertian kognitif menurut behavioral neurology, adalah suatu 

proses dimana semua masukan sensoris (taktil, visual dan auditorik) akan diubah, 

diolah, disimpan, dan selanjutnya digunakan untuk hubungan interneuron secara 

sempurna sehingga individu mampu melakukan penalaran terhadap masukan 

sensoris tersebut.30 

  Konsep yang paling banyak dianut, bahwa fungsi kognitif mencakup 

lima domain, yaitu : 

 1.  Attention ( pemusatan perhatian ) 

  Atensi adalah kemampuan untuk bereaksi atau memusatkan perhatian 

terhadap stimulus tertentu.31Beberapa dari bentuk atensi terlibat hampir di 

semua domain kognitif lainnya sehingga gangguan pada atensi dapat 

mempengaruhi fungsi kognitif lainnya seperti memori, bahasa dan fungsi 

kognitif.32 
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2.  Language ( bahasa ) 

 Bahasa merupakan perangkat dasar komunikasi dan modalitas dasar yang 

membangun kemampuan fungsi kognitif. Gangguan pada bahasa dapat 

mempengaruhi pemeriksan pada memori dan juga fungsi eksekusi.33 

 3. Memory ( daya ingat ) 

 Fungsi memori terdiri dari proses penerimaan dan penyandian informasi 

serta penyimpanan dan juga proses mengingat .33 Ada tiga jenis memori yaitu 

memori segera mengacu pada kejadian setelah beberapa detik , memori jangka 

pendek mengacu pada kejadian setelah beberapa menit, jam, hari dan memori 

jangka panjang mengacu pada kejadian bertahun-tahun lamanya. 34 

 4. Visuospasial( Pengenalan ruang) 

 Kemampuan visuospasial merupakan kemampuan konstruksional seperti 

menggambar atau meniru berbagai macam gambar (misal:lingkaran, kubus) 

dan menyusun balok-balok.35 

 5.  Executive function ( fungsi eksekutif ) 

 Fungsi eksekutif adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dengan 

tepat dalam mencapai suatu tujuan.36 Lezack membagi fungsi eksekutif 

menjadi 4 komponen yaitu kemauan, perencanaan, bertujuan dan pelaksanaan 

yang efektif. 

 

 2.3.2 Anatomi Fungsional Fungsi Kognitif 

  Masing-masing domain kognitif tidak dapat berjalan sendiri-sendiri 

dalam menjalankan fungsinya, tetapi sebagai satu kesatuan, yang disebut sistem 

limbik.37 Struktur limbik terdiri dari amigdala, hipokampus, dan korpus 
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mamillare, alveolus,fimbria,forniks,traktus mammilotalamikus dan striae 

terminalis membentuk jaras-jaras penghubung sistem ini. Peran sentral sistem 

limbik meliputi memori, pembelajaran, motivasi, emosi, fungsi neuroendokrin dan 

aktivitas otonom.38 

 

Gambar 3. Sistem Limbik 

Sumber :Spinwarp.ucsd.edu 

 

  2.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Kognitif 

    Faktor yang berpengaruh terhadap fungsi kognitif, yaitu : 

  1.  Usia 

Bertambahnya usia menyebabkan degenerasi sel saraf dan oligodendrosit 

sehingga otak akan mengalami atrofi menyebabkan terjadinya penurunan 

fungsi kognitif.39,40 

  2.  Jenis Kelamin 

Jenis kelamin berperan dalam gangguan fungsi kognitif . Dalam 

penelitian disebutkan prevalensi gangguan fungsi kognitif didapatkan 
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lebih banyak pada pria , sedangkan laju penurunan fungsi kognitif lebih 

cepat pada wanita.41 

  2.  Genetik 

Gen yang berpengaruh terhadap fungsi kognitif diantaranya yaitu 

Apolipoprotein E ( APO E) alel 𝜀4 yang merupakan prediktor terjadinya 

penyakit Alzheimer. Pada lansia sehat, gen Brain derived Neutropic 

Factor (BDNF) mempengaruhi fungsi kognitif karena perannya dalam 

neuroplastisitas dan neuroprotektif.42,43,44 

  3.   Tingkat Pendidikan 

Pemeriksaan kognitif memiliki komponen diantaranya tingkat pendidikan 

yang mencerminkan lama dan kualitas pendidikan, status ekonomi, 

penyakit kronis atau pola hidup yang kurang sehat , budaya, ras, dan 

kognitif .  

  3.   Hormon 

Growth Hormone Releasing Hormone (GHRH) akan meningkatkan 

Insulin Like Growth Factor 1 (IGF-1) yang berperan dalam neurogenesi 

dan angiogenesis pada lansia sehat maupun lansia dengan Mild Cognitive 

Impairment (MCI).45 

  4.  Penyakit sistemik  

Penyakit sistemik yang sering mempengaruhi fungsi kognitif yaitu 

penyakit yang menyebabkan terganggunya aliran darah ke otak seperti 

hipertensi dan diabetes. 46,47 
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  5.   Aktfitas Fisik 

Olahraga yang mempengaruhi BDNF yang berperan penting dalam 

neuroplastisitas dan neuroprotektif  serta akan meningkatkan produksi 

dari IGF-1 yang berperan dalam neurogenesis dan angiogenesis.48 

  6.   Stress 

Stress yang berulang akan mensupresi fungsi kortex prefrontal sehingga 

melemahkan fungsi memori. 

 

  2.3.4 Gangguan Fungsi Kognitif 

  Penurunan fungsi kognitif dimulai dari mudah lupa dengan ciri 

kognitifnya adalah proses berfikir melambat, kesulitan memusatkan perhatian 

dan memerlukan lebih banyak petunjuk/isyarat (cue) untuk mengingat kembali. 

Selanjutnya akan menjadi Mild Cognitive Impairment (MCI) dengan kriteria 

diagnostik adanya gangguan daya ingat (memori) yang tidak sesuai dengan 

usianya namun belum demensia. Tahapan selanjutnya adalah Demensia yang 

merupakan suatu sindroma penurunan kemampuan intelektual progresif yang 

menyebabkan deteriorasi kognitif dan fungsional, sehingga mengakibatkan 

gangguan fungsi sosial, pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. 49 

 

  2.3.5 Mini Mental State Examination (MMSE)  

  Mini Mental State Examination (MMSE) merupakan skrining penilaian 

yang paling sering digunakan untuk pemeriksaan fungsi kognitif . 

Diperkenalkan oleh Folstein pada tahun 1975 dan telah banyak digunakan 

didunia dan Indonesia. MMSE digunakan untuk skrining pasien dengan 
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gangguan fungsi kognitif, melacak perubahan fungsi kognitif dari waktu ke 

waktu dan sering kali untuk menilai terapi gangguan fungsi kognitif. 

  Pemeriksaan fungsi kognitif menggunakan MMSE memiliki keuntungan 

lebih cepat waktunya yaitu antara 5-10 menit dan mudah dilakukan. Penilaian 

dari MMSE ini terdiri dari penilaian orientasi (tanggal berapa ?) , memori 

tertunda dan memori segera dari 3 kata (contoh : jeruk, kursi,rupiah), 

penamaan benda, pengulangan ungkapan, kemampuan mengikuti perintah 

sederhana, menulis, kemampuan visuospasial ( meniru gambar segitiga yang 

menumpuk) dan atensi. 

  MMSE menilai fungsi kognitif secara kuantitatif dengan skor maximal 

adalah 30. Status kognitif pasien dapat digolongkan menjadi normal (27-30) , 

ringan (21-26), Sedang (15-20) , Sedang-Berat (10-14) , Berat (0-9)50 

 

  2.3.6 Hubungan  Kadar Vitamin D dengan Fungsi Kognitif 

 Berdasarkan peranan vitamin D pada berbagai jalur metabolisme tubuh, 

timbul beberapa pertanyaan apakah kadar vitamin D berhubungan dengan 

penurunan fungsi kognitif . Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 

rendahnya kadar vitamin D pada lansia berhubungan dengan penurunan 

kemampuan dari fungsi kognitif. Beberapa penelitian yang menghubungkan 

kadar vitamin D dengan fungsi kognitif pada lansia pun hasilnya beragam.Hal 

tesebut disebabkan belum jelasnya mekanisme bagaimana vitamin D 

mempengaruhi fungsi kognitif. Peran vitamin D pada fungsi kognitif adalah 

dengan ditemukannya bukti bahwa vitamin D dapat disintesis dan 

dimetabolisme secara lokal pada sistem saraf pusat . Metabolit vitamin D-
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25(OH)D3 dan 1,25(OH)D3 dapat melewati sawar darah otak dan terlibat dalam 

berbagai fungsi metabolisme didalam susunan saraf pusat. Keterlibatan vitamin 

D pada susunan saraf pusat dipengaruhi oleh adanya enzim 1𝛼-hydroxylase 

yang bertanggung jawab pada pembentukan vitamin D dan adanya VDR yang 

banyak ditemukan di hipokampus, cortex dan sistem limbic yang merupakan 

area kunci untuk fungsi kognitif . Selain itu tindakan neuroprotektif vitamin D 

pada otak yang alami penuaan juga berupa meningkatkan sintesis  neurotrofin 

yang bertanggung jawab atas perkembangan dopaminergic neurons, sel saraf di 

substansi nigra, yang menghasilkan dopamin,  mengurangi regulasi L-VGCCs 

serta mengatur peradangan pada saraf terkait dengan penuaan.  
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2.4 Kerangka teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka Teori 
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2.5  Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kerangka Konsep 

 

2.6  Hipotesis 

 1.  Hipotesis Mayor 

Terdapat hubungan antara kadar vitamin D dengan fungsi kognitif pada 

lansia. 

 2.  Hipotesis Minor 

i. Terdapat hubungan antara kadar vitamin D  dengan fungsi kognitif pada 

lansia yang diperiksa dengan MMSE 
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-usia  

-jenis kelamin 

-pendidikan 

-aktifitas fisik 

-Depresi 

 


