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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Menurut WHO (World Health Organization) lanjut usia (lansia) adalah 

kelompok penduduk yang berumur 60 tahun atau lebih.1 Secara global pada tahun 

2013 proporsi populasi penduduk berusia lebih dari 60 tahun adalah 11,7% dari 

total populasi dunia dan diperkirakan jumlah tersebut akan terus meningkat seiring 

dengan peningkatan usia harapan hidup. Populasi lansia di 

Indonesia berdasarkan Susenas 2015 berjumlah  21.500.193 jiwa atau 8,43% dari 

total penduduk. Gangguan kognitif banyak ditemukan pada lansia. Data WHO 

menyebutkan bahwa tahun 2015 jumlah lanjut usia yang hidup dengan gangguan 

kognitif di seluruh dunia diperkirakan mencapai 47.470.000, mencapai 75.630.000 

pada tahun 2030 dan 135.460.000 pada tahun 2050.2 Salah satu gangguan kognitif 

yang paling sering terjadi pada lansia yaitu demensia. Demensia lebih sering terjadi 

pada wanita yaitu 16% sedangkan pada pria 11%. Data lain  menunjukan kejadian 

jatuh akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Sebanyak 28%-35% 

lansia yang berusia 65 tahun atau lebih mengalami jatuh setiap tahunnya, dan 

presentasenya meningkat ketika usia 70 tahun keatas sebanyak 32%-42%.3Di  

Indonesia prevalensi cidera jatuh pada penduduk diatas usia 55 tahun mencapai 

49,4%, umur diatas 65 tahun keatas 67,1%.4 

 Fungsi kognitif adalah suatu proses pengolahan masukan sensoris (taktil,  

visual dan auditorik) untuk diubah, diolah, dan disimpan serta selanjutnya 

digunakan untuk hubungan interneuron secara sempurna sehingga suatu individu 



2 
 

 
 

mampu melakukan penalaran terhadap masukan sensoris tersebut.5 Fungsi kognitif 

meliputi aspek-aspek tertentu yang dikenal dengan domain kognitif yaitu atensi, 

memori, bahasa, kemampuan visuospasial, dan fungsi eksekutif (fungsi 

perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan).6 Kemunduran fungsi kognitif 

dapat berupa mudah lupa (forgetfulness), gangguan kognitif ringan (Mild Cognitive 

Impairment / MCI), sampai ke demensia sebagai bentuk klinis yang paling berat.7 

Gangguan fungsi kognitif merupakan masalah yang serius sebab dapat 

mengganggu aktivitas sehari-hari dan kemandirian lansia di masa yang akan datang. 

Kondisi gangguan fungsi kognitif ini sangat bervariasi antara ringan, sedang dan 

berat.8 Pada lansia dengan penurunan fungsi kognitif dapat menyebabkan 

penurunan persepsi, sensori, respon motorik dan penurunan reseptor propioseptif 

pada sistem saraf pusat (SSP) sehingga dapat menyebabkan gangguan 

keseimbangan postural.9 

Gangguan keseimbangan postural biasanya disebabkan oleh kelemahan otot 

ektremitas, stabilitas postural, dan juga gangguan secara fisiologis dari salah satu 

indera yang ada dalam tubuh kita, selain itu faktor lain seperti penuaan juga turut 

mempengaruhi terjadinya gangguan keseimbangan..10 Gangguan keseimbangan 

postural adalah menyebabkan lansia mudah jatuh dan salah satu faktor risiko dari 

jatuh tersebut ialah adanya gangguan fungsi kognitif.  Jatuh merupakan salah satu 

penyebab utama cedera pada populasi lansia.11 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian untuk 

mengetahui hubungan antara fungsi kognitif dengan gangguan keseimbangan 

postural pada lansia. 
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1.2    Rumusan Masalah Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka masalah penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut : Apakah terdapat hubungan antara fungsi 

kognitif dengan gangguan keseimbangan postural pada lansia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1   Tujuan Umum 

 Mengetahui hubungan antara fungsi kognitif dengan gangguan 

keseimbangan postural pada lansia. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1 Mengetahui gambaran fungsi kognitif pada lansia.  

2 Mengetahui gambaran gangguan keseimbangan postural pada lansia. 

3 Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gangguan keseimbangan postural 

pada lansia. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat untuk lmu pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penegtahuan 

mengenai fungsi kognitif hubungannya dengan gangguan keseimbangan 

postural pada lansia.  

1.4.2 Manfaat untuk Bidang penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan untuk 

penelitian selanjutnya mengenai fungsi kognitif dan gangguan 

keseimbangan postural lansia. 

1.4.3 Manfaat untuk Klinisi 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para klinisi 

dalam pengelolaan pasien lansia dengan gangguan fungsi kognitif dan 

gangguan keseimbangan postural. 

1.4.4 Manfaat untuk Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan infromasi mengenai 

hubungan fungsi kognitif dengan gangguan keseimbangan postural pada 

lansia. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Keaslian penelitian 

Penulis Judul Desain Penelitian Hasil 

Coresa T, 

Ngestiningsih D   

 

Gambaran 

Fungsi 

Kognitif Pada 

Lansia Di Unit 

Rehabilitasi 

Sosial Pucang 

Gading 

Semarang  

J Kedokt 

Diponegoro12 

 

 

 Observasional, Cross 

sectional 41 lansia 

sebagai subyek 

dilakukan tes fungsi 

kognitif dengan 

MMSE 

Terdapat 60,9% lansia 

probable gangguan 

kognitif. 

MMSE sensitif dalam 

mendeteksi gangguan 

kognitif pada lansia.  
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Siswo, P., 

Arsyad, N., 

Waluyo, I., 

Subu M, A,et all 

Cognitive and 

Attention 

Based 

Differential of 

Falls among 

Elderly in Two 

Elderly Homes 

in Cengkareng 

Sub District, 

West Jakarta,. 

J. Ergon. 13 

Observasional,Cross 

Sectional, 80 lansia 

sebagai subyek 

dengan adanya 

frekuensi jatuh >1 atau 

1, riwayat jatuh, tes 

fungsi kognitif dengan  

Moca ina dan MMSE. 

Dari hasil penelitian 

didapatkan adanya 

gangguan kognitif  

dengan riwayat jatuh 

sebanyak 3 kali  

 

Kochhann R, 

Camozzato AL, 

Godinho C, 

Cerveiro MO, 

Forster LMK, 

Fagundes 

Chaves ML 

 

 

 

 

Cognitive 

complaints 

compared to 

performance 

on a mental 

state 

screening test 

in elderly 

outpatients.14 

Deskriptif analitik 

,200 pasien subyek 

dilakukan tes fungsi 

kognitif dengan 

MMSE 

Hasil penelitian 

didapatkan 63% pasien 

mengalami gangguan 

fungsi kognitif 

menggunakan MMSE 
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Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, dalam hal :  

1. Pada Penelitian ini test fungsi kognitif pada lansia menggunakan 

MOCA Ina  

2. Untuk mengetahui fungsi keseimbangan postural menggunakan test 

Romberg dan Tes Romberg dipertajam dan kuesioner Morse Fall 

Scale 

3. Sampel penelitian pada lansia di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut 

Usia Pucanggading dan Kelurahan Sampangan Kota Semarang 

dengan perbedaan latar belakang pendidikan, sosial dan budaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


