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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tidur 

2.1.1 Definisi Tidur 

Tidur adalah kondisi periodik alami saat tubuh dan pikiran 

beristirahat, dimana biasanya mata terpejam dan kesadaran secara penuh 

atau sebagian hilang, sehingga terdapat penurunan dari gerakan tubuh dan 

penurunan respon pada stimulus eksternal22. Tidur didefinisikan sebagai 

kondisi tidak sadar, dimana orang tersebut masih bisa dibangunkan dengan 

rangsang sensorik atau rangsang yang lain23. 

Tidur merukapan fenomena kompleks yang bisa dipahami dan 

dinilai pada berbagai level. Tidur bisa didekskripsikan pada level perilaku 

(berkurangnya gerakan tidur, kesadaran, dan kemampuan bereaksi) dan 

pada level otak (berdasarkan aktivitas EEG). Tidur bisa dikarakteristikkan 

dengan durasinya, dengan distribusinya dalam periode 24 jam, dan dengan 

kualitasnya24. 

2.1.2 Arsitektur Tidur 

Arsitektur tidur mengacu pada struktur organisasi dasar dari tidur 

normal. Secara fisiologis, terdapat 2 tipe tidur, yakni tidur non-rapid eye-

movement (NREM) dan tidur rapid eye-movement (REM). Tidur NREM 

dibagi menjadi tahap 1, 2, 3, dan 4 yang mempresentasikan keberlanjutan 

kedalaman tidur. Setiap tahap memiliki karateristik yang unik bergantung 

pada pola gelombang otak, pergerakan mata, dan tonus otot. Siklus tidur dan 
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tahapannya bisa dilihat dengan menggunakan alat electroencephalographic 

(EEG) yang merekam pola kelistrikan dari aktivitas otak25. 

1. Tidur NREM 

Tidur NREM dikarakteristikkan dengan penurunan dari fungsi 

fisiologis. Semakin tidur menjadi lebih dalam, gelombang otak yang 

dipantau dengan menggunakan EEG semakin pelan dan memiliki 

amplitudo yang lebih besar, pernapasan dan denyut jantung melambat, 

dan tekanan darah menurun. Fase NREM dibagi menjadi 4 stadium26 : 

a. Tahap 1 

Tahap 1 adalah saat timbulnya rasa kantuk atau transisi dari 

kondisi bangun ke tidur. Selama tahap ini, gelombang otak dan 

aktivitas otot mulai melambat. Seseorang akan mengalami 

sentakkan otot tiba-tiba, dan sensasi terjatuh.27 

b. Tahap 2 

Tahap 2 adalah periode tidur ringan dimana gerakan mata 

berhenti. Gelombang otak menjadi lebih lambat, dengan sesekali 

terjadi rentetan gelombang cepat yang disebut sleep spindles, yang 

bersamaan dengan periode tonus otot spontan bercampur dengan 

periode relaksasi otot. Denyut jantung melambat dan suhu tubuh 

menurun27. 

c. Tahap 3 dan 4 

Kedua tahap ini disebut sebagai slow-wave sleep atau tidur 

gelombang lambat, yang ditandai dengan adanya gelombang lambat 

otak yang disebut gelombang delta, gelombang yang kecil dan lebih 
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cepat. Tekanan darah turun, pernafasan melambat, dan suhu tubuh 

lebih turun, dengan tubuh menjadi tidak bergerak. Tidur menjadi 

lebih dalam, tidak ada gerakan mata dan aktivitas otot berkurang. 

Meski demikian, otot tetap mempertahankan kemampuan mereka 

untuk berfungsi. Pada tidur gelombang lambat, seseorang menjadi 

lebih sulit dibangunkan. Seseorang yang dibangunkan pada tahap ini 

dapat merasa pening atau disorientasi selama beberapa menit setelah 

ia bangun27.  

2. Tidur REM 

Tidur REM adalah periode aktif tidur yang ditandai dengan 

aktivitas otak yang intens. Gelombang otak berjalan cepat dan tidak 

sinkron, mirip dengan kondisi saat terbangun. Pernafasan menjadi 

lebih cepat, tidak reguler dan dalam. Mata bergerak secara cepat 

pada berbagai arah dan otot anggota badan menjadi lumpuh untuk 

sementara. Denyut jantung bertambah dan tekanan darah meningkat. 

Ini adalah tahap tidur dimana mimpi lebih sering terjadi. Mimpi 

selama tidur REM bersifat abstrak dan tidak nyata. Mimpi juga 

terjadi pada tidur NREM, tetapi biasanya jelas dan penuh arti27. 

Meski peran dari setiap tahap ini masih belum jelas, tetapi 

memiliki tahapan-tahapan ini secara seimbang dipercaya sangat 

penting untuk memperoleh kecukupan istirahat, tidur yang restoratif 

dan untuk mendukung fungsi belajar, memori, mood dan 

kemampuan untuk berkonsentrasi. 
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Sifat siklik pada tidur adalah regular dan dapat dipercaya; periode 

REM terjadi kira-kira setiap 90 menit hingga 100 menit sepanjang 

malam. Periode REM pertama cenderung paling singkat dengan hanya 

beralngsung kurang dari 10 menit; periode REM selanjutnya 

berlangsung 15 hingga 40 menit tiap periodenya. Sebagian besar periode 

REM mewakili lebih dari 50 persen total waktu tidur, dan pola EEG 

bergerak langsung dari kondisi terbangun ke periode REM tanpa melalui 

stadium 1 sampai 4. Neonatus tidur kira-kira 16 jam sehari dengan 

periode bangun yang singkat. Pada usia 4 bulan, pola ini bergeser 

sehingga total presentase tidur REM berkurang hingga 40 persen, dan 

diawali dengan periode tidur NREM. 

Pada dewasa muda, distribusi tahapan tidur adalah sebagai berikut : 

a. NREM (75 persen) 

1. Tahap 1 : 5 persen 

2. Tahap 2 : 45 persen 

3. Tahap 3 : 12 persen 

4. Tahap 4 : 13 persen 

b. REM (25 persen) 

Distribusi ini relatif tetap konstan sampai usia tua, meskipun terjadi 

penurunan slow-wave sleep dan tidur REM pada orang yang lebih tua27. 
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2.1.3 Regulasi Tidur 

Hampir seluruh peneliti berpikir bahwa tidak ada suatu pusat kontrol 

tidur sederhana, melainkan jumlah kecil sistem yang saling terkoneksi atau 

pusat yang terletak di batang otak dan saling mengaktivasi dan menghambat 

satu sama lain. 

Stimulasi dari beberapa area spesifik otak dapat memicu tidur dengan 

karakteristik yang mendekati tidur normal. Beberapa area ini meliputi : 

1. Daerah yang bila distimulasi dapat menyebabkan tidur adalah nukleus 

rafe di bawah pons dan di medula. Nuklei ini meliputi lembaran tipis 

dari neuron khusus. Serabut saraf dari nuklei tersebar secara lokal di 

formasi retikular batang otak dan juga ke talamus, hipotalamus, 

sebagian besar daerah ke sistem limbik, dan bahkan ke neurokorteks 

serebrum. Serabut ini juga menyebar ke arah susum tulang belakang. 

Banyak ujung serabut saraf dari neuron rafe mensekresi serotonin. 

Ketika obat yang menghambat pembentukan serotonin diberikan ke 

hewan coba, hewan tersebut tidak bisa tidur selama beberapa hari. Oleh 

karena itu, diasumsikan serotonin merupakan transmitter yang 

diasosiasikan dengan tidur. 

2. Tidur juga dapat disebabkan oleh stimulasi pada beberapa area di 

nukleus traktus solitarius. Nukleus ini berakhir di medula dan pons 

untuk menghantarkan sinyal sensori viseral yang masuk melalui saraf 

vagus dan glossofaringeal. 
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3. Tidur dapat dicetuskan dengan stimulasi beberapa daerah di 

diensefalon, termasuk (1) bagian rostral hipotalamus, utamanya di 

daerah suprakiasma dan (2) daerah nuklei difus dari talamus23. 

2.1.4 Fungsi Tidur 

Tidur memiliki fungsi yang penting. Tidur berfungsi restoratif dan 

homeostasis, yang penting bagi termoregulasi dan konservasi energi. Fungsi 

fisik, kognitif, produktivitas, dan kesehatan seseorang dapat diturunkan oleh 

restriksi tidur ringan selama beberapa hari. Peran penting tidur pada 

homeostasis secara jelas dapat didemonstrasikan dengan fakta bahwa tikus 

yang kurang tidur selama 2 sampai 3 minggu kemungkinan akan mati23. 

Tidur menyebabkan dua efek fisiologis utama yaitu pada sistem saraf 

dan sistem fungsional tubuh yang lain. Tidur berfungsi untuk beberapa hal 

seperti : 

1. Maturasi saraf, 

2. Mempermudah belajar dan mengingat, 

3. Kognisi, 

4. Konservasi energi metabolik23. 

2.1.5 Deprivasi Tidur 

Deprivasi tidur terjadi ketika seseorang gagal untuk mendapat tidur 

yang cukup. Jumlah tidur yang dibutuhkan oleh seseorang berbeda satu 

sama lain, akan tetapi sebagian besar orang dewasa membutuhkan tidur 

selama 7 sampai 8 jam per hari untuk merasa siaga dan cukup tidur. Remaja 

membutuhkan rata-rata tidur sebanyak 9 jam per malam, dan anak-anak 

membutuhkan lebih dari 9 jam per malam, bergantung pada usia mereka28. 
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Efek primer dari deprivasi tidur adalah excessive daytime sleepiness. 

Seseorang dengan deprivasi tidur cenderung untuk tertidur ketika 

diposisikan untuk duduk dalam kondisi tenang dan pada situasi yang 

monoton, seperti pada rapat atau kelas. Rasa kantuk yang parah bisa 

membahayakan keselamatan, menyebabkan drowsy driving dan workplace 

injuries28. Efek dari deprivasi tidur yang telah tersebar luas : 

1. Mood 

a. Irritability, 

b. Kurang motivasi, 

c. Kecemasan, 

d. Tanda-tanda depresi. 

2. Performa 

a. Kurang konsentrasi, 

b. Defisit perhatian, 

c. Penurunan kewaspadaan, 

d. Waktu reaksi yang lebih lama, 

e. Kelelahan, 

f. Kurang koordinasi, 

g. Keputusan yang buruk, 

h. Pikiran yang kacau, 

i. Peningkatan kesalahan, 

j. Kurang energi, 

k. Mudah lupa. 

3. Kesehatan 
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Deprivasi tidur berhubungan pada kondisi medis sebagai berikut : 

a. Tekanan darah yang tinggi, 

b. Serangan jantung, 

c. Obesitas, 

d. Diabetes28. 

4. Penyebab deprivasi tidur28 : 

a. Kebiasaan yang disadari 

Orang yang melakukannya dengan sadar, meski tidak sengaja, 

deprivasi tidur kronis diklasifikasikan sebagai gangguan tidur yang 

disebut behaviorally induced insufficient sleep syndrome. Tipe ini 

merupakan tipe dari hipersomnia. Merupakan pola tidur yang 

terbatas yang terjadi hampir setiap hari, sedikitnya selama 3 bulan28. 

b. Kewajiban individu 

Deprivasi tidur bisa terjadi pada seseorang yang mewajibkan untuk 

membatasi tidur. Contohnya, seseorang yang sedang menjaga 

saudaranya dengan sakit kronis28. 

c. Jam kerja 

Jam kerja yang dibutuhkan pada beberapa pekerjaan dapat 

menghasilkan deprivasi tidur28. 

d. Gangguan kesehatan 

Deprivasi tidur dapat menjadi gejala dari gangguan tidur atau 

kondisi medis yang lain yang dapat mengganggu tidur28. 
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2.1.6 Kebutuhan Tidur 

Beberapa orang secara normal adalah short sleepersyang 

membutuhkan kurang dari 6 jam tidur setiap malamnya untuk berfungsi 

secara adekuat. Long sleepersadalah mereka yang tidur lebih dari 9 jam 

setiap malam untuk berfungsi secara adekuat. Long sleepers memiliki 

periode REM yang lebih panjang dan gerakan mata (densitas REM) yang 

lebih cepat daripada short sleepers. Gerakan ini seringkali disosiasikan 

untuk mengukur intensitas tidur REM dan berhubugnan kejelasan dari 

gambaran mimpi. Short sleepers secara umum merupakan orang yang 

efisien, ambisius, dan beradaptasi dengan sosial. Long sleepers cenderung 

untuk agak tertekan, cemas dan menarik diri dari sosial. Kebutuhkan tidur 

meningkat dengan pekerjaan fisik, latihan, sakit, hamil, stres mental, dan 

peningkatan aktivitas mental. Periode REM meningkat setelah adanya 

stimulus psikologis yang kuat, seperti kesulitasn belajar dan stres, serta 

setelah menggunakan obat yang dapat menurunkan katekolamin otak29. 

Kelompok Usia Kebutuhan Tidur 

Bayi baru lahir 0-3 bulan 14-17 jam 

Bayi 4-11 bulan 12-15 jam 

Batita 1-2 tahun 11-14 jam 

Anak pra sekolah 3-5 tahun 10-13 jam 

Anak-anak 6-13 tahun 9-11 jam 

Remaja 14-17 tahun 8-10 jam 

Dewasa muda 18-25 tahun 7-9 jam 

Dewasa 25-64 tahun 7-9 jam 

Dewasa tua > 64 tahun 7-8 jam 

Tabel 2.1. Kebutuhan tidur menurut usia7 
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2.1.7 Irama Tidur Bangun 

Tanpa petunjuk eksternal, jam tubuh alami mengikuti siklus 25 jam. 

Dengan pengaruh faktor eksternal, seperti siklus gelap terang, rutinitas 

harian, periode makan, dan sinkronisasi eksternal lainnya, membuat orang 

mengikuti waktu 24 jam. Tidur juga dipengaruhi oleh irama biologis. 

Dengan periode 24 jam, manusia dewasa tidur satu kali, terkadang 2 kali. 

Irama ini tidak hadir pada saat lahir, melainkan mulai berkembang pada 2 

tahun kehidupan. Sebagian wanita menunjukkan pola tidur yang berubah 

selama fase pada siklus menstruasi. Nap yang diambil pada waktu yang 

berbeda, berbeda pula proporsinya pada tidur REM dan NREM. Pada orang 

dengan tidur malam normal, nap yang dilakukan di pagi hari atau pada siang 

hari, terdapat tidur REM yang besar, sedangkan tidur pada sore dan petang 

hari memiliki tahap REM yang lebih sedikit29. 

2.1.8Kualitas Tidur 

Kualitas tidur merupakan fenomena yang sangat kompleks dan 

melibatkan berbagai aspek, antara lain, penilaian terhadap durasi tidur, 

ganguan tidur, onset tidur, gangguan pada siang hari, efisiensi tidur, kualitas 

tidur subjektif, dan penggunaan obat tidur30. 

2.1.9 Metode Pengukuran 

Kualitas tidur berkaitan dengan aspek kuantitatif (durasi tidur) dan 

aspek kualitatif (kedalaman tidur). PSQI dikembangkan untuk menilai 

susunan gangguan tidur yang dapat mempengaruhi kualitas tidur dan untuk 

membedakan seseorang dengan kualitas tidur yang baik, dan seseorang 

dengan kualitas tidur yang buruk30. 
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PSQI adalah instrumen yang mengukur kebiasaan tidur selama satu 

bulan. Daftar berisi dengan 19 nomor, yang dikombinasikan untuk 

membentuk 7 nilai komponen : kualitas tidur subjektif, latensi tidur, durasi 

tidur, kebiasaan tidur efisien, gangguan tidur, penggunaan obat tidur, dan 

disfungsi siang hari. Kualitas tidur subjektif mengacu pada bagaimana 

seseorang menilai sendiri keseluruhan kualitas tidurnya dalam skala “sangat 

baik” sampai “sangat buruk”30.  

Latensi tidur mengukur seberapa lama waktu yang dibutuhkan 

seseorang untuk terlelap. Kebiasaan efektivitas tidur mengukur rasio jumlah 

waktu dalam jam dan jumlah waktu dalam jam dihabiskan di tempat tidur. 

Yang terakhir, gangguan tidur mengacu pada hal-hal yang mengganggu 

tidur, seperti terbangun pada tengah malam atau pada dini hari, terbangun 

karena harus ke kamar kecil, nafas yang tidak nyaman, batuk atau 

mendengkur terlalu keras, merasa terlalu dingin atau terlalu panas, 

mendapat mimpi buruk, atau merasakan nyeri. 7 komponen tersebut 

memiliki jangkauan dari 0 (tidak ada kesulitan) sampai 3 (kesulitan yang 

berat). 7 komponen tersebut ditambahkan ke skor total, yakni berkisar 

antara 0 sampai dengan 21. Total skor yang kurang atau sama dengan 5 

mengindikasikan tidur yang baik, sementara skor yang lebih tinggi dari 5 

mengindikasikan tidur yang buruk. PSQI memiliki reabilitas koefisien 

(Cronbach’s α) 0,83 untuk 7 komponennya, dan sensitivitas 89,6% serta 

spesifisitas 86,5% untuk membedakan tidur yang baik dan tidur yang 

buruk30. 
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2.2 Fungsi Kognitif 

2.2.1 Definisi Fungsi Kognitif 

Fungsi kognitif dapat didefinisikan sebagai 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. Fungsi kognitif menyangkut kualitas 

pengetahuan yang dimiliki seseorang. Modalitas dari kognitif terdiri dari 

sembilan modalitas, yakni memori, bahasa, praksis, visuospasial, atensi dan 

konsentrasi, kalkulasi, mengambil keputusan (eksekusi), reasoning, dan 

berpikir abstrak31. 

2.2.2 Modalitas Fungsi Kognitif 

1. Memori 

Memori dapat didefinisikan sebagai kemampuan dalam menyimpan 

dan mengulang kembali informasi yang diperoleh yang terdiri dari 3 tahap. 

Tahap pertama yaitu encodingyang merupakan fungsi menerima, proses, 

dan penggabungan informasi. Tahap kedua yaitu storage, merupakan 

pembentukan suatu catatan permanen dari informasi yang telah dilakukan 

encoding. Dan tahap yang ketiga yaitu  retrievalmerupakan suatu fungsi 

memanggil kembali informasi yang telah disimpan untuk interpretasi dari 

suatu aktivitas32. 

Memori merupakan suatu proses biologis yang melibatkan jutaan sel 

neuron yang saling membentuk sinaps yang kemudian mentransmisikan 

impulsnya melalui suatu neurotransmitter asetilkolin, sehingga fungsi 
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memori dapat disalurkan, dengan semakin seringnya pemakaian fungsi 

memori maka sinaps antar neuron yang terbentuk akan semakin bertambah 

yang mengakibatkan semakin meningkatnya kapasitas dan memori33.  

Hipokampus merukapan suatu bagian otak yang terletak medial dari 

girus temporal yang berperan penting dalam fungsi memori, yaitu 

memproses informasi yang masuk, melakukan konsolidasi dari memori 

jangka pendek, serta memilah informasi yang penting untuk dijadikan 

memori jangka panjang. Selain itu, hipokampus juga berfungsi sebagai 

memori spasial yaitu memori mengenai navigasi lokasi. Berbagai penelitian 

telah dilakukan dan ditemukan bahwa pada alzheimer terjadi kerusakan 

pada hipokampus yang berefek pada penurunan fungsi memori, selain itu 

penelitian dilakukan pada tikus yang diambil lobus temporalnya mengalami 

kesulitan dalam menentukan lokasi. Fungsi hipokampus dapat terganggu, 

misal pada kejadian hipoksia, ensefalitis, epilepsi lobus temporal yang 

berakibat pada terjadinya amnesia23. 

2. Bahasa 

Bahasa merupakan suatu instrumen dasar bagi manusia untuk 

berkomunikasi antara satu orang dengan yang lainnya. Bila terdapat 

gangguan dalam hal ini, akan mengakibatkan hambatan yang cukup besar 

bagi penderita. Kemampuan berbahasa mencangkup kemampuan untuk 

berbicara spontan, pemahaman, pengulangan, membaca, dan menulis. 

Beberapa kelainan dalam berbahasa antara lain disatria (pelo), disfonia 

(serak), disprosodi (gangguan irama bicara), apraksia oral, afasia, aleksia, 

agrafia32. 
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3. Praksis 

Praksis merupakan integrasi motorik untuk melakukan gerakan 

kompleks yang bertujuan. Misalnya adalah seseorang dapt menggamar 

segilima, membuat gambar secara spontan, membuat rekonstruksi balok 

tiga dimensi32. 

4. Visuospasisal 

Visuospasial merupakan kemampuan untuk mengaitkan sekitar 

dengan pengalaman lampau. Misalnya adalah orientasi seseorang terhadap 

orang lain, waktu, dan tempat32. 

5. Atensi 

Atensi merupakan kemampuan untuk memusatkan perhatian pada 

sesuatu yang dihadapi, dapat diperiksa dengan mengulangi 7 angka yang 

kita pilih secara acak untuk diucapkan kembali atau mengetukkan jari diatas 

meja sesuai angka yang kita sebutkan32. 

6. Kalkulasi 

Kemampuan berhitung sebenarnya lebih dipengaruhi oleh 

pendidikan dan pekerjaan seseorang, kemampuan berhitung misalnya 

menghitung 100 dikurangi 7 dan sebagainya32. 

7. Eksekusi 

Pengambilan keputusan merupakan salah satu fungsi kognitif yang 

penting, dimana seseorang memiliki kemampuan untuk mengambil 

keputusan, misalnya untuk menentukan tindakan apa yang perlu dilakukan 

untuk mengerjakan suatu tugas32. 
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8. Reasoning 

Reasoning merupakan kemampuan seseorang secara sadar 

mengaplikasikan logika terhadap sesuatu. Misalnya kepercayaan seseorang 

setelah adanya fakta yang mendukung suatu pemikiran, merupakan 

kebalikan dari pemikiran secara intuisi, karena fungsi reasoning didasari 

oleh pengetahuan dan intelegensi. 

9. Abstraksi 

Berpikir abstrak diperlukan untuk menginterpretasi suatu pepatah 

atau kiasan, misalnya seseorang mampu menginterpretasi pepatah ada gula 

ada semut, atau kemampuan seseorang untuk mendekskripsikan perbedaan 

antara kucing dengan anjing32. 

2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Kognitif 

1.  Usia 

Angka kejadian demensia meningkat sesuai dengan pertambahan 

usia; peningkatannya sekitar dua kali lipat setiap pertambahan usia 5 

tahun34. Suatu meta analisis menghasilkan angka insidensi demensia 

sedang-berat di AS sebesar 2.4,5.0,10.5, 17.7 dan 27.5 per 1000 person-

years pada kelompok usia berturut-turut 65-69, 70-74, 75-79, 80-84 dan 85-

89 tahun. Untuk demensia Alzheimer, angkanya berturut-turut 1.6, 3.5, 7.8, 

14.8 dan 26.0 per 1000 person-years. Angka tersebut akan dua-tiga kali lipat 

jika kasus-kasus ringan juga dihitung35. 

2. Jenis Kelamin 

 Tidak terdapat perbedaan insidensi demensia akibat semua 

penyebab antara laki-laki dan perempuan35. Beberapa studi besar tidak 



24 

 

 

 

menemukan perbedaan insiden demensia Alzheimer maupun demensia 

vaskuler di kalangan laki-laki dan perempuan36-37. Meskipun demikian, dua 

meta analisis menyimpulkan bahwa perempuan lebih cenderung menderita 

Alzheimer, khususnya di usia sangat lanjut. Asosiasi ini menetap sekalipun 

dikoreksi mengingat perempuan mempunyai harapan hidup lebih panjang34. 

Sebaliknya laki-laki cenderung lebih berisiko menderita demensia vaskuler 

dibandingkan perempuan, terutama di usia lebih muda34. Hal ini dapat 

terjadi karena ada faktor risiko seperti penyakit kardiovaskuler yang lebih 

sering dijumpai di kalangan laki-laki. Akan tetapi, sebuah studistudi 

longitudinalmengenai kualitas tidur dan fungsi kognitif yang menggunakan 

sampel dewasa tua (≥ 50 tahun) pada 6 negara menengah (China, Ghana, India, 

Rusia, Afrika Selatan dan Meksiko) menunjukkan hasil yang signifikan bahwa 

laki-laki cenderung memiliki kualitas tidur dan fungsi kognitif yang lebih tinggi, 

sedangkan perempuan memiliki durasi tidur yang lebih Panjang38. 

3.  Ras 

 Beberapa studi di AS menunjukan bahwa insiden demensia dan 

Alzheimer kira-kira dua kali lebih tinggi di kalangan Afrika-Amerika dan 

Hispanik dibandingkan dengan kulit putih39. Prevalensi demensia dan 

Alzheimer agaknya lebih rendah di negara-negara Asia dibandingkan 

dengan di AS35. Selain itu, prevalensi demensia di kalangan orang Jepang 

di Jepang lebih rendah daripada di kalangan Jepang-Amerika yang tinggal 

di Hawaii40. Penelitian di Singapura yang sebagian besar penduduknya etnis 

Cina, mendapatkan prevalensi demensia sebesar 1.26%, etnis Melayu dua 

kali lebih berisiko Alzheimer dibandingkan dengan etnis Cina, sedangkan 

etnis India dua kali lebih berisiko Alzheimer dan demensia vaskuler 
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dibandingkan dengan etnis Cina41. Perbedaan ini dapat lebih dipengaruhi 

oleh faktor genetik, diperlukan penelitian lanjutan untuk mencari faktor 

utama penyebab perbedaan tersebut35. 

4.  Genetik 

Penyakit Alzheimer (AD) merupakan penyakit genetis heterogen; 

dikaitkan dengan satu susceptibility (risk) gene dan tiga determinative 

(disease) genes42.Susceptibility (risk) gene yang diketahui ialah alel 

apolipoprotein E4 (APOE 4) di kromosom 19 pada q13.2.43 meskipun 

adanya alel tersebut di individu asimtomatik tidak memprediksi AD di 

kemudian hari. Ada satu jenis penyakit Alzheimer early-onsetyang sangat 

jarang; jenis yang diturunkan secara autosomal dominan ini dikaitkan 

dengan mutasi di kromosom 1 (gen presenilil – PS1) atau di kromosom 14 

(gen preseniin 1 – PS1) atau lebih jarang lagi, di kromosom 2142. 

5. Tekanan Darah 

Tekanan darah tinggi di usia pertengahan dikaitkan dengan mild 

cognitive impairment dan peningkatan risiko demensia, sebaliknya 

hipertensi di usia lanjut diasosiasikan dengan penurunan risiko demensia. 

Dari data ini bisa ditafsirkan bahwa tekanan darah tinggi di usia pertengahan 

meningkatkan risiko demensia di kemudian hari, sedangkan rendahnya 

tekanan darah di usia lanjut dikaitkan dengan proses penuaan dan 

neuropatologi yang menyertainya.31 Perbedaan risiko tersebut dapat karena 

tingginya tekanan sistolik di usia pertengahan akan meningkatkan risiko 

aterosklerosis, meningkatkan jumlah lesi iskemik substansia alba, juga 

meningkatkan jumlah plak neuritik dan tangles di neokorteks dan 
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hipokampus serta meningkatkan atrofi hipokampus dan amigdala. Masing-

masing kelainan tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap fungsi 

kognitif. Sebaliknya, rendahnya tekanan darah dapat diasosiasikan dengan 

peningkatan risiko gangguan kognitif dan demensia karena perubahan 

neurodegeneratif akibat hipoperfusi otak44. 

6. Payah Jantung 

Riwayat payah jantung dikaitkan dengan peningaktan risiko demensia, 

termasuk demensia Alzheimer dan CIND (cognitive impairment no 

dementia). Kaitan ini bisa disebabkan oleh adanya faktor risiko bersama 

seperti aterosklerosis, hipertensi, diabetes melitus, atau karena hipoperfusi 

serebral45. 

7. Diabetes Melitus 

Diabetes di usia pertengahan meningkatkan risiko mild cognitive 

impairment, semua jenis demensia dan demensia vaskuler. Mekanisme 

hubungan diabetes melitus dengan demensia belum diketahui secara pasti; 

agaknya melibatkan beberapa proses yang saling berkaitan : proses 

vaskular, metabolik dan proses oksidatif/inflamasi. Diabetes menyebabkan 

ganggaun sistem pembuluh darah, termasuk di otak, gangguan ini bisa 

menyebabkan iskemi menghasilkan lesi subkortikal di substansia alba, 

silent infarcts dan atrofi yang pada MRI terlihat lebih sering dan berat di 

kalangan penderita diabetes. Diabetes lebih dikaitkan dengan risiko 

demensia vaskuler dibandingkan dengan demensia Alzheimer46. 

Metabolisme Abeta dan tau-protein yang membentuk plak dan kekusutan 

neuron di otak juga dapat dipengaruhi oleh kadar insulin. 
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8. Kadar Lipid dan Kolesterol 

Peranan kolesterol dalan patologi demensia bisa berkaitan dengan alel 

APOEe4. Dibandingkan dengan alel e2 dan e3, e4 dihubungkan dengan 

transpor dan clearance kolesterol yang lebih buruk yang bisa meningkatkan 

kadar kolesterol. Tingginya kadar kolesterol bisa menyebabkan 

aterosklerosis yang mengurangi aliran darah ke otak dan mempercepat 

neurodegenerasi melalui pengaruhnya terhadap metabolisme beta amiloid 

(Abeta), protein membentuk plak yang ditemukan berlebihan di otak pasien 

Alzheimer.47 

9. Fungsi Tiroid 

Peningkatan kadar hormon tiroid cenderung meningkatkan stres 

oksidatif dan mencetuskan apoptosis yang dapat merusak dan menyebabkan 

kematian neuron48. 

10. Status Gizi 

Status Gizi adalah keadaan tubuh akibat konsumsi makanan atau ukuran 

keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi; adanya keseimbangan antara jumlah 

asupan (intake) zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan (required) oleh tubuh 

untuk berbagai fungsi biologis seperti pertumbuhan fisik, perkembangan, 

aktivitas atau produktivitas, pemeliharaan kesehatan dan lain-lain49. 

Fungsi otak yang adekuat merupakan syarat dari kognisi yang efisien 

dan performa perilaku yang terorganisir. Sehingga, aktivitas otak yang tidak 

terputus sangat penting untuk kelangsungan suatu makhluk hidup untuk 

melangsungkan performa kontinu dari banyak fungsi sadar dan tidak sadar 

yang penting.  Penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi makanan 
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sehat berhubungan dengan fungsi kognitif yang baik50. Malnutrisi pada awal 

kehidupan, ditandai dengan stunting, juga berasosiasi dengan defisit jangka 

panjang pada kognitif dan performa akademik51. 

 

Gambar 2.1. 

Sebuah skema yang menjelaskan bagaimana nutrisi mempengaruhi kognisi dan 

emosi. Makan berlebihan, obesitas, konsumsi akut makanan tinggi lemak, konsumsi 

makan yang buruk dapat menyebabkan respon inflamasi dari sel imun perifer dan 

secara sentral memiliki efek pada aliran darah yang menghubungkan dan 

mensirkulasi faktor-faktor yang meregulasi rasa kenyang. Molekul pro-inflamator 

perifer (sitokin, chemokin, danger signals, asam lemak) bisa memberi sinyal kepada 

otak (terutama mikroglia) melalui aliran darah, humoral dan rute limfatik. Sinyal 

ini bisa mensensitisasi mikroglia yang mengatur produksi de novo molekul pro 

inflamasi sepert IL1 β, IL-6 dan TNF α ke struktur otak yang diketahui berkaitan 

dengan kognisi (hipokampus) dan emosi (hipotalamus, amigdala, korteks 

prefrontal, dan sebagainya. Inflamasi yang lebih pada regio ini mempengaruhi 

pemburukan fungsi memori dan perilaku depresif. PUFA, polifenol dan kehidupan 

awal yang positif (nutrisi yang baik dan bebas dari stres yang signifikan) bisa 

mencegah keluaran negatif dengan pengaturan aktivitas imun sentral dan perifer.52 

Gambar diambil dari Servier Medical Art 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ 
 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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 Keadaan yang seimbang antara asupan (intake) zat gizi dan kebutuhan zat 

gizi oleh tubuh untuk berbagai proses biologis dapat diukur melalui berbagai cara. 

Cara-cara tersebut antara lain antropometri (ukuran tubuh manusia; BB/U, TB/U, 

BB/TB), biokimia gizi (kadar hemoglobin darah, kadar vitamin A serum, kadar 

ekskresi yodium dalam urine), tanda-tanda klinis (tanda-tanda kurang gizi berat 

seperti marasmus, kwasiorkor, atau marasmus-kwasiorkor), dan konsumsi 

makanan53. 

Salah satu cara untuk menentukan status gizi secara langsung adalah dengan 

membandingkan Berat Badan dan Tinggi Badan53. 

IMT = BB(kg)/TB2 (dalam meter).  

 

Penjelasan nilai IMT untuk perempuan53 : 

Kurus : < 17 kg/m2  

Normal : 17 - 23 kg/ m2 

Kegemukan : 23 - 27 kg/m2 

Obesitas : > 27 kg/m  

 

Penjelasan nilai IMT untuk laki-laki53 : 

Kurus : < 18 kg/m2 

Normal : 18 - 25 kg/m2 

Kegemukan : 25 - 27 kg/m2 

Obesitas : > 27 kg/m2  

 

11. Alkohol 

Kebanyakan studi terdahulu berpusat pada efek negatif konsumsi 

alkohol berlebihan; tetapi konsumsi alkohol ringan dan moderat 

dibandingkan dengan abstinensi dan konsumsi alkohol berat dapat 

menguntungkan kesehatan kognitif, termasuk lebih kecilnya penurunan 

beberapa domain kognitif54. Konsumsi alkohol moderat agaknya 
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menguntungkan kesehatan. Mekanismenya melalui penurunan beberapa 

faktor risiko kardiovaskuler seperti meningkatkan HDL kolesterol, 

memperbaiki sensitivitas insulin dan menurunkan reaksi inflamasi, 

tekanan darah, faktor pembekuan darah, homosistein plasma, 

hiperintensitas massa alba dan infark subklinis. Mekanisme potensial 

lainnya termasuk meningkatnya pergaulan sosial yang dapat 

meningkatkan cadangan otak, efek antioksidan dan flavonoid 

antiamiloidogenik yang terkandung dalam anggur merah47 dan 

upregulasi asetilkolin hipokampus55. 

12. Merokok 

Pada studi atas pria Jepang-Amerika, risiko gangguan kognitif lebih 

besar di kalangan perokok dan mantan perokok dibandingkan dengan 

yang tak pernah merokok, dan risiko AD lebih besar di kalangan 

perokok sedang dan berat dibandingkan dengan perokok ringan. 

Metaanalisis asosiasi merokok dengan demensia dan penurunan kogniti 

di studi prospektif lain menunjukkan bahwa perokok aktif meningkat 

risiko demensia dan penrunan kognitifnya dibandingkan dengan yang 

tak pernah merokok40, perbedaan risiko tidak pernah merokok dan 

mantan perokok masih belum jelas karena masalah variasi di antara 

studi56. 

Asupan nikotin – zat adiktif utama dalam rokok – dapat 

menguntungkan fungsi kognitif, terutama atensi, belajar, dan daya inagt 

(memori) dengan memfasilitasi pelepasan asetilkolin, glutamat, 

dopamin, norepinefrin, serotonin dan GABA, tetapi terpapar asap 
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tembakau jangka panjang terbukti meningkatkan risiko gangguan 

kognitif dan demensia di kemudian hari, teramsuk peningkatan infark 

otak silent, intensitas massa alba, kematian neuron dan atrofi 

subkortikal. Merokok juga menurunkan kadar antioksidan penangkap 

radikal bebas dalam sirkulasi, meningkatkan respon inflamasi dan 

mengarah ke aterosklerosis yang mempengaruhi permeabilitas sawar 

darah otak, alirah darah otak dan metabolisme otak. Merokok juga 

langsung mempengaruhi patologi demensia dengan meningkatkan 

jumlah plak40. 

13. Trauma 

Trauma secara langsung mencederai struktur fungsi otak, dan dapat 

mengakibatkan gangguan kesadaran, kognitif dan tingkah laku.  Studi 

kohort mendapatkan bukti kuat bahwa riwayat cedera kepala 

meningkatkan risiko penurunan fungsi kognitif, risiko demensia dan AD 

sesuai dengan beratnya cedera. Riwayat cedera kepala disertai 

kesadaran menurun meningkatkan risiko AD 10 kali lipat, 

sedangkanjika tanpa penurunan kesadaran risikonya 3 kali lipat, selain 

itu mulai timbul Alzheimer lebih dini jika ada riwayat hilang kesadaran 

lebih dari 5 menit. Sebuah studi kasus kontrl juga menunjukkan risiko 

Alzheimer meningkat dalam 10 tahun pertama setelah cedera kepala. 

Mekanismenya dianggap melalui kerusakan sawar darah otak, 

peningkatan stres oksidatif dan hilangnya neuron57. 
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14. Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik merupakan pergerakan tubuh yang dihasilkan oleh 

otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Aktivitas fisik 

menurut Departemen Kesehatan RI (2006) sangat penting untuk 

pemeliharaan kesehatan fisik dan mental serta mempertahankan kualitas 

hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Kebugaran jasmani 

yang diperoleh dari aktivitas fisik sangat berpengaruh dalam 

produktivitas kerja dan belajar, karena aktivitas fisik yang teratur 

membantu dalam berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. 

Aktivitas fisik memiliki 3 komponen utama yaitu aktivitas/kegiatan 

sehari-hari, latihan fisik dan olahraga. 

1. Aktivitas/kegiatan Sehari-hari  

Dalam kegiatan sehari-hari, setiap orang melakukan berbagai 

aktivitas fisik, misalnya : membersihkan rumah, mencuci, 

menyetrika, memasak, berkebun, naik-turun tangga, dan 

mencuci mobil. Berbagai aktivitas tersebut akan meningkatkan 

pengeluaran tenaga dan energi (pembakaran kalori). 

2. Latihan Fisik 

Latihan fisik adalah semua bentuk aktivitas fisik yang dilakukan 

secara terstruktur dan terencana, dengan tujuan untuk 

meningkatkan kebugaran jasmani, misalnya : jalan kaki, 

jogging, sit-up/push-up, peregangan, senam aerobic, bersepeda 

dan sebagainya. 

 



33 

 

 

 

3. Olahraga 

Olahraga adalah salah satu bentuk aktivitas fisik yang dilakukan 

secara terstruktur, terencana dan berkesinambungan dengan mengikuti 

aturan-aturan tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan kebugaran 

jasmani dan prestasi. Misalnya : sepakbola, badminton, bola basket, 

tenis meja, balap sepeda, dan sebagainya. 

Bukti bahwa aktivitas fisik berpengaruh positif pada fungsi kognitif 

semakin meningkat58. Aktivitas fisik dan latihan dapat memperlambat 

onset penurunan kognitif dan mengurangi besaran pengaruhnya59. 

Hubungan ini bergantung pada bagaimana pengukuran aktivitas fisik. 

Kekuatan genggaman berasosiasi dengan status mental, kecepatan 

berjalan berasosiasi dengan kognisi cairan. Fungsi kognitif yang lebih 

rendah berhubungan dengan performa fisik yang buruk seperti 

kecepatan berjalan, keseimbangan berdiri dan chair stand test59. 

Aktivitas fisik yang baik dapat bermanfaat untuk meningkatkan 

kebugaran jasmani seseorang.Kebugaran jasmani merupakan suatu 

kemampuan tubuh seseorang dalam melakukan pekerjaan sehari-hari 

secara efektif dan efisien dalam jangka waktu relatif lama tanpa 

menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Kebugaran jasmani memiliki 

4 komponen dasar yaitu daya tahan jantung dan paru (kardiopulmonal), 

kekuatan dan daya tahan otot, kelenturan serta komposisi tubuh60. 

Aktivitas fisik berupa olahraga aerobik, pada kelompok lansia (60-

79 tahun) yang di intervensi salama 6 bulan terbukti memberikan efek 

berupa peningkatan volume otak yang terlihat dalam MRI yakni 
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peningkatan volume dari substantia alba dan grisea61.Penelitian pada 

komunitas dengan usia 19 sampai dengan 93 tahun yang dibagi menjadi 

kelompok perlakuan olahraga 15 menit dan kelompok kontrol 

menunjukkan memori kerja yang meningkat dari memori kerja sebelum 

perlakuan olahraga62. Jogging 30 menit sebanyak 2-3 kali per minggu 

selama 12 minggu juga dapat meningkatkan fungsi lobus prefrontal 

yang dibuktikan dengan peningkatan skor prefrontal branching task 

(BR) yang berupa kombinasi dariSpatial Delayed-Response Test (DR) 

and a Go/No-Go Test (GNG). Kenaikan ini signifikan dibandingkan 

kelompok kontrol yang tidak berolahraga. Namun, performa branching 

task menurun kembali setelah tidak lagi rutin berolahraga63.Penelitian 

lain menunjukkan bahwa partisipan (58-81 tahun) yang aktif 

berolahraga, dibagi menjadi kelompok open-skill (tenis meja) dan 

closed-skill (jogging, berenang) selama minimal 30 menit dengan 

intensitas 3 kali seminggu selama satu tahun menunjukkan memori kerja 

dan fungsi kognitif MMSE yang lebih baik ketimbang kelompok yang 

tidak aktif berolahraga64. Olahraga lari yang dilakukan rutin setiap hari 

selama 1 minggu juga sudah menunjukkan peningkatan BDNF (brain-

derived neurotrophic factors) yang merupakan penghubung 

metabolisme dan plastisitas sinaptik65. Pemantauan BDNF hipokampus 

pada perlakuan olahraga 3 minggu menunjukkan peningkatan BDNF 

paling tinggi dan kembali ke nilai dasar setelah 2 minggu olahraga 

dihentikan62. 
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Berbagai macam penelitian menunjukkan bahwa kelompok orang 

yang berolahraga/latihan fisik secara teratur memiliki kapasitas paru 

yang lebih tinggi dari keadaan sebelum rutin berolahraga, dan kelompok 

orang rata-rata. Penelitian pada kelompok atlet wanita dan kelompok 

non atlet wanita yang berumur 17-22 tahun menunjukkan perbedaan 

VO2max/konsumsi oksigen maksimal yang signifikan. VO2max atlet 

wanita signifikan lebih besar daripada wanita non atlet. Hal ini 

menunjukkan bahwa olahraga yang teratur berefek baik pada ketahan 

kardiopulmonal63. 

VO2max itu sendiri dapat diukur menggunakan berbagai cara. 

Beberapa tes diantaranya multistade fitness test, harvard step test, 

cooper (lari 2,4 km atau 1.5 miles test), balke test, dan A.C.S.P.F.T test. 

15. Kondisi Psikis 

Kognisi mengacu pada proses tingkat tinggi seperti berpikir, memori, 

persepsi, motivasi, gerakan cakap dan bahasa. Psikologi kognitif telah 

menajadi disiplin ilmu penting dalam penelitian mengenai gangguan 

psikiatrik, mulai dari penyakit psikosis parah seperti skizofrenia ke yang 

relatif ringan, seperti gangguan somatoform. Meski gangguan bisa 

berbagai macam, akan tetap ada beberapa domain kognitif seperti fungsi 

eksekutif, perhatian, pemrosesan informasi, memori kerja yang lebih 

sering berisiko66. 

2.2.4 Metode Pengukuran 

Tes skrining kognitif bertujuan untuk membuktikan adanya 

gangguan kognitif. Keberhasilan tes skrining fungsi kognitif tergantung dari 
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spesifitas dan sensitivitas serta nilai prediksi positif yang tinggi pada 

populasi. Selain itu, tes juga sebaiknya dilakukan dalam waktu yang singkat 

dan mudah untuk dilakukan. Pemeriksaan skrining kognitif yang sering 

dilakukan di Indonesia adalah MoCa INA (Montreal Cognitive Assesment 

Indonesia Neurological Association), dan MMSE (Mini Mental State 

Examination). Tes skrining fungsi kognitif Montreal Cognitive Assesment 

Indonesia Neurological Association telah divalidasi di Indonesia. Montreal 

Cognitive Assesment versi Indonesia (MoCa-Ina) menilai banyak fungsi 

kognitif sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi gangguan fungsi 

kognitif dan demensia ringan. Penilaian dalam aspek fungsi memori dalam 

hal ini delayed recall, yaitu dengan cara pemeriksa membacakan 5 kata lalu 

subjek menyebutkan 5 kata tersebut sebanyak dua kali lalu menyebutkan 

kembali kata-kata tersebut setelah 5 menit (5 poin). Fungsi atensi yaitu 

menilai kewaspadaan (1 poin), mengurangi berurutan (3 poin), dan digi 

forward and backward (2 poin). Penilaian fungsi bahasa yaitu dengan 

meminta subyek penelitian menyebutkan 3 nama binatang yaitu singa, unta 

dan badak (3 poin), mengulang 2 kalimat (2 poin), serta kelancaran 

berbahasa (1 poin). Fungsi visuospasial dinilai dengan menggambarkan jam 

(3 poin) dan menggambarkan kubus 3 dimensi (1 poin). Fungsi eksekutif 

dinilai dengan trail-making (1 poin), phenomenic fluency test (1poin) dan 

two item verbal abtraction (2 poin). Sedangkan fungsi orientasi dinilai 

dengan menyebutkan tanggal, bulan tahun, hari, tempat, dan kota (masing-

masing 1 poin)67. 
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MMSE (Montreal Cognitive Assesment) baik digunakan dalam 

menila fungsi memori dan atensi, akan tetapi kurang sensitif dalam menilai 

fungsi bahasa. Selain itu, hanya terdapat sedikit penilaian terhadap fungsi 

visuospasial bahkan tidak ada penilaian pada fungsi eksekutif. Sensitivitas 

dan spesifisitas MMSE dalam skrining gangguan kognitif ringan (mild 

cognitive impairment)berada di bawah alat pengukuran lainnya seperti 

MoCa-Ina. Maka dari itu, dalam penelitian ini dilakukan pemeriksaan 

kognitif menggunakan kuesioner MoCa-Ina karena lebih sensitif dan 

lengkap untuk menilai fungsi kognitif seseorang, terutama pada gangguan 

kognitif ringan68. 

2.3 Hubungan Kualitas Tidur dengan Fungsi Kognitif 

Tidur merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas tidur seseorang 

berhubungan dengan keluaran fungsi kognitifnya. 

Tanpa tidur, otak akan berbalik pada pola aktivitas yang lebih 

primitif, sehingga tidak dapat menempatkan pengalaman emosi menuju 

konteks dan prosedur yang terkontrol, dan respon yang sesuai. Hal ini 

dikarenakan amigdala, bagian otak yang memperingatkan tubuh untuk 

melindungi dirinya pada saat bahaya, menjadi bekerja lebih pada keadaan 

tidak tidur. Hal ini akan mematikan korteks prefrontal, yang memberikan 

komando pada penalaran logis, sehingga mencegah pelepasan zat kimia 

yang dibutuhkan untuk menenangkan fight-or-flight-reflex. Contohnya, 

ketika amigdala bereaksi kuat pada film kekerasan, korteks prefrontal akan 

membuat otak memahami bahwa hal tersebut adalah rekayasa, dan 
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memerintahkan tubuh untuk tetap tenang. Tapi pada otak yang kurang tidur, 

otak tidak secara baik mengkoneksikannya dengan korteks prefrontal, 

melainkan ke lokus coeruleus, bagian tertua otak yang melepaskan 

noradrenalin untuk menangkal ancaman yang akan segera terjadi untuk 

bertahan hidup69.Noradrenalin itu sendiri level absolutnya lebih tinggi pada 

medial prefrontal cortex (PFC) dibandingjan primary motor cortex (M1). 

Penelitian menunjukkan bahwa NA levels ini meningkat seiring dengan 

kondisi terjaga yang diperpanjang dan menurun selama tidur pada 2 regio 

tersebut, akan tetapi lebih cepat di M1. Pada PFC, tapi tidak M1, level NA 

mulai menurun setelah kondisi terjaga yang diperpanjang. Dimungkinkan, 

neuron LC yang terproyeksi ke PFC tidak mampu menjaga keluaran NA 

untuk periode waktu yang lama. Kelelahan sinaptik bisa terjadi karena 

penipisan vesikel NA sinaptik dengan aktivitas terus menerus. Fungsi M1 

adalah pada aktivitas motorik dan PFC pada atensi. Penelitian menunjukkan 

bahwa aktivitas motorik kurang rentan terhadap deprivasi tidur, sedangkan 

fungsi kognitif sangat rentan terhadap deprivasi tidur. Kelelahan sinaptik ini 

lebih spesifik pada PFC yang berproyeksi pada neuron LC dibandingkan 

proyeksi LC dan komponen yang lain seperti orexin, histamin, serotonin, 

atau dopamin yang tidak mengalami kelelahan dengan kondisi terjaga yang 

lama. Sehingga, melalui mekanisme ini, dapat disimpulkan bahwa deprivasi 

tidur dapat menurunkan kemampuan fungsi kognitif70. 

Pada studi neuroimaging fungsional, deprivasi tidur dapat 

menyebabkan perubahan pada aktivitas metabolik serebral71.Hal ini dapat 

menyebabkan gangguan pada regio otak yang penting untuk fungsi kognitif 
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seperti atensi, eksekusi, dan bahasa. Regio otak yang termasuk dalam hal 

ini meliputi korteks prefrontal, anterior cingulate, thalamus, basal ganglia, 

dan serebelum72. 

Pada pemeriksaan Positron-Emission Tomography (PET) 

ditemukan ada perubahan sebagai akibat deprivasi tidur. Studi PET 

menunjukkan penurunan global dalam metabolisme glukosa di seluruh 

daerah kortikal dan subkortikal selama deprivasi tidur. Penurunan ini lebih 

spesifik terhadap penyerapan glukosa di korteks prefrontal, thalamus, dan 

korteks posterior parietal ketika subjek terganggu pada tugas 

kognitif72.Berbagai penelitian menunjukkan penurunan dari ketersediaan 

energi otak selama deprivasi tidur, yang bisa menyebabkan 

ketidakmampuan neuron untuk bekerja dengan energi yang cukup. Akan 

tetapi, jumlah penelitian masih terbatas dan penemuannya tidak selalu 

konsisten. Diperlukan studi lanjutan dan metode baru untuk mengklarifikasi 

proses metabolisme energi otak pada deprivasi tidur secara detail73. 

Kualitas tidur yang buruk juga berpengaruh pada hipokampus. Tidur 

mempunyai peran penting dalam homeostasis. Deprivasi tidur 

berkepanjangan merupakan stressor potensial yang menyebabkan gangguan 

metabolik dan kognitif pada area otak yang terlibat dalam fungsi belajar, 

memori, dan emosi seperti hipokampus, amigdala, dan korteks prefrontal74. 

Deprivasi tidur juga dapat menyebabkan gangguan pada proses 

proliferasi sel dan neurogenesis di hipokampus sehingga dapat mengganggu 

proses belajar dan memori. Neurogenesis diduga disebabkan oleh peran 

Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF)pada prosesnya. Plastisitas 
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neuronal, neurogenesis dan kognisi diduga dimodulasi oleh BDNF. Peran 

stres oksidatif pada deprivasi tidur memicu gangguan pada neurogenesis 

dan mempengaruhi fungsi belajar dan memori74.Gangguan neuropsikiatri 

berhubungan dengan berkurangnya level dari ekspresi BDNF75. 

Proses pengubahan memori jangka pendek dan working memory 

menjadi memori jangka panjang melalui proses yang dinamakan 

konsolidasi. Proses ini dimulai dengan peningkatan sementara kalsium 

(Ca2+) yang melalui reseptor N-methyl-D-aspartate (NMDA) dan α-amino-

3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) serta peningkatan 

adenilat siklase ketika belajar. Enzim ini bertanggungjawab untuk produksi 

second messengeryaitu cyclic adenosisne monophosphate (cAMP). cAMP 

mengaktifkan tiga target penting untuk sintesis protein dan konsolidasi 

memori. Target ini mencakup protein kinase A (PKA), pertukaran protein 

yang diaktivitas cAMP, dan hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-

gated channels. Aktivasi dari target ini, bersama dengan kinase lain seperti 

calmodulin-dependent protein kinase (CAMKII), mitogen activated protein 

kinase, dan extracellular signal-regulated kinase (ERK1/2), menyebabkan 

fosforilasi faktor transkripsi. Faktor transkripsi seperti cAMP response 

element binding protein (CREB), mendorong up-regulation dari ekspresi 

gen untuk protein yang akan mengkonsolidasikan memori sementara 

menajdi memori jangka panjang76. 

Deprivasi tidur dapat menyebabkan gangguan pada reseptor NMDA 

dan AMPA. Deprivasi tidur juga daapt menyebabkan gangguan pada jalur 

sinyal intraseluler seperti pada jalur cAMP dan PKA, peningkatan kadar 



41 

 

 

 

phosphodiesterase IV yang dapat menyebabkan penurunan cAMP. 

Gangguan ini dapat mengakibatkan gangguan pada kadar CaMKII dan 

CREB selama proses konsolidasi74. 

 

2.4 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Kerangka Konsep 

 

 

 

Kualitas Tidur 

Konsolidasi 

Memori 

Metabolisme 

glukosa 

BDNF 

Fungsi Kognitif 

Usia 

Jenis Kelamin 

Ras 

Genetik 

 

Status Gizi 

Alkohol 

Status Merokok 

Aktivitas Fisik 

Kondisi Psikis 

Fungsi Tiroid 

Trauma 

Tekanan Darah 

Diabetes Melitus 

Kadar Lipid dan 

Kolesterol 

Payah Jantung 

Aritmia Jantung 

 

Jenis Kelamin 

Status Gizi 

Aktivitas fisik 

Fungsi Kognitif Kualitas Tidur 

Locus Coeruleus : 

NA 
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2.6 Hipotesis 

Terdapat hubungan antara kualitas tidur dan fungsi kognitif mahasiswa 

tingkat akhir kedokteran umum fakultas kedokteran Universitas 

Diponegoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


