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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

     Data dari World Health Organization (WHO) dan Alzheimer’s Disease 

International Organization memaparkan jumlah total orang dengan demensia 

diseluruh dunia pada tahun 2015 mencapai 47,5 juta dan berjumlah 22 juta jiwa 

yang kebanyakan terdapat di Asia. Di negara maju seperti Amerika Serikat saat 

ini didapatkan lebih dari 4 juta jiwa usia lanjut penderita Demensia. Jumlah ini 

akan terus meningkat hampir 4 kali pada tahun 2050. Total kasus demensia baru 

setiap tahun di seluruh dunia berkisar 7,7 juta, artinya setiap 4 detik terdapat 1 

kasus demensia diperkirakan akan terus naik jadi 75,6 juta pada tahun 2030 dan 

135,5 juta pada tahun 2050 (WHO, 2015).  

     Jumlah orang dengan demensia Alzheimer (AD) adalah sekitar 5,5 juta, atau 

kira-kira satu dari 10 orang dewasa di atas usia 65. Demensia mungkin menjadi 

penyakit yang agak langka karena hanya sekitar 10% dari penderita diatas usia 

65. Jumlah penderita demensia di seluruh dunia adalah sekitar 47 juta, dan 

jumlah ini diperkirakan hampir tiga kali lipat pada tahun 2050 (Koo et al., 

2019). 

     Alzheimer’s Disease Indonesia (ADI) memperkirakan terdapat 46,8 juta 

penderita demensia di seluruh dunia. Pada 20 tahun mendatang, nilai ini 

diperkirakan meningkat menjadi dua kali lipat menjadi 74,7 di tahun 2030 dan 

131,5 juta di tahun 2050. Asia memiliki kasus demensia terbanyak sebesar 49% 
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dari seluruh kasus di dunia. Perkiraan global prevalensi demensia hingga 7% 

dari individu di atas usia 65, dengan prevalensi sedikit lebih tinggi (8-10%) di 

negara maju karena masa hidup yang lebih lama. (Gale et al., 2018) sedangkan 

prevalensi demensia di Indonesia dari 220 juta penduduk akan di temukan 

sekitar 2,2 juta penderita(Nurhadi, 2018).  

      Dari seluruh pasien yang menderita demensia, 50-60% diantaranya 

menderita Alzheimer’s diseases. Prevalensi demensia tipe Alzheimer meningkat 

seiring bertambahnya usia. Untuk seseorang yang berusia 65 tahun 

prevalensinya adalah 0,6% pada pria dan 0,8% pada wanita. Pada usia 90 tahun, 

prevalensinya mencapai 21%. Pasien dengan demensia Alzheimer 

membutuhkan lebih dari 50% perawatan (Nisa & Lisiswanti, 2016). 

     Peningkatan presentase penyakit demensia di Indonesia antara lain 0,5% per 

tahun pada usia 65-69 tahun, 1 % per tahun pada usia 70-74 tahun, 2 % per 

tahun pada usia 75-79 tahun, 3 % per tahun pada usia 80-84 tahun dan 8 % per 

tahun pada usia >85 tahun. Indonesia melaporan tentang gangguan demensia 

masih simpang siur, hal ini dapat dimengerti karena permasalahan mengenai 

pikun itu sendiri masih dipengaruhi mitos bahwa sudah mestinya bahwa orang 

berusia lanjut itu pikun . Data deklarasi Kyoto, tingkat prevalensi dan insiden 

demensia di Indonesia menempati urutan setelah Cina, India dan 

Jepang(Hatmanti & Yunita, 2019). 

     Demensia merupakan sindrom klinis yang meliputi penurunan kemajuan 

fungsi intelektual. Beberapa kemampuan kognitif yang dipengaruhi oleh 

demensia antara lain ingatan, bahasa, berpikir secara logis, mengambil 
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keputusan, fungsi visuos-spasial, perhatian, dan orientasi. Biasanya gangguan 

fungsi kognitif ini menyebabkan terjadinya perubahan kepribadian, pengaturan 

emosi, serta perilaku sosial. Akibatnya, perubahan-perubahan tersebut dapat 

mengganggu aktivitas harian serta hubungan dengan orang-orang sekitar (Diana 

et al., 2016). Pada umumnya, demensia terjadi pada orang berusia diatas 65 

tahun. Namun, penyakit ini dapat juga menghampiri lebih awal yaitu pada usia 

40 atau 50 tahun(Diana et al., 2016). 

     Kurang dari empat tahun Indonesia akan memiliki struktur penduduk yang 

tua, yaitu persentase penduduk yang berusia 60 tahun atau lebih paling tidak 

10%. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia terjadi juga 

peningkatan jumlah penduduk dengan penyakit degeneratif seperti demensia. 

Sebanyak 60-70 % demensia, merupakan demensia Alzheimer. Demensia 

Alzheimer (pikun) merupakan penyakit degeneratif dimana terjadinya 

penurunan fungsi otak yang mempengaruhi emosi, daya ingat, pengambilan 

keputusan, perilaku dan fungsi otak lainnya hingga mengganggu aktivitas 

sehari-hari. Pada saat ini belum diketahui secara pasti berapa banyak lanjut usia 

di Indonesia yang mengalaminya. Pengetahuan masyarakat tentang demensia 

Alzheimer (pikun) sebagai sebuah penyakit juga masih kecil. Sebagian besar 

masyarakat menganggap demensia Alzheimer (Pikun) sebagai bagian dari proses 

penuaan yang sifatnya alami. Di sisi lain penyakit demensia alzheimer belum 

ada obatnya sehingga deteksi dini sangat perlu dilakukan, termasuk angka 

prevalensi pada masyarakat perlu diketahui untuk mengetahui beban dari 

komunitas dan pelayanan kesehatan(Suriastini et al., 2016) 
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     Kebanyakan demensia pada orang tua disebabkan oleh beberapa degenerasi 

saraf. Beberapa demensia degeneratif yang umum pada lansia adalah penyakit 

Alzheimer, demensia dengan badan Lewy, demensia vaskular, degenerasi lobar 

frontotemporal, dan penyakit Parkinson. Usia lanjut, profil genetik, dan penyakit 

vaskular sistemik merupakan faktor risiko utama untuk mengembangkan 

demensia  (Gale et al., 2018). 

    Demensia pada lansia merupakan kumpulan gejala akibat gangguan di otak 

yang berlangsung kronis terus-menerus, ditandai dengan kemunduran berbagai 

fungsi kognitif, yaitu fungsi mengingat, fungsi berbahasa atau berbicara, fungsi 

identifikasi objek-objek, fungsi aktivitas motorik, dan fungsi eksekutif atau 

pemecahan suatu masalah (Darmawan, 2019). Penurunan kognitif pada lansia 

demensia dapat menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi keluarga. Banyak 

orang yang mempunyai pendapat bahwa penurunan kognitif semata-mata karena 

proses menua. Padahal perlu diwaspadai bahwa keadaan tersebut berkaitan erat 

dengan gangguan penyakit fisik atau kelainan psikososial (Darmawan, 2019). 

    Untuk mencegah peningkatan jumlah penderita demensia yang berakibat 

pada meningkatnya biaya pengobatan, diperlukan penanganan secara dini untuk 

mencegah dan mengelola proses penyembuhan penderita demensia diantaranya 

dengan menggunakan alat screening demensia melalui aplikasi mobile. Dalam 

jurnal Nurfianti menyatakan instrumen aplikasi Mini-Cog lebih banyak 

menemukan pasien dengan risiko demensia pada dimensi usia yaitu hingga 

61,7% dari 108 pasien lansia lakilaki berada pada level positif kerusakan 

kognitif. Sementara skoring dari instrumen MMSE menemukan 56,7 % dari 108 
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pasien lansia laki-laki mengalami gangguan kognitif. Laki-laki diidentifikasi 

memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami demensia dibandingkan jenis 

kelamin perempuan. Instrument Mini-Cog dianggap lebih sensitif dan efisien 

dalam mengukur risiko kerusakan kognitif pada lansia dengan keberhasilan 

sebanyak 60,2 % dan waktu ukur rata-rata 3,5 menit. Sementara instrument 

MMSE membutuhkan waktu 2-3 kali lipatnya dalam mengukur kerusakan 

kognitif(Nurfianti & An, 2019) 

      Pengkajian kognitif di Indonesia penting untuk diteliti karena jumlah lansia 

yang semakin hari semakin meningkat. Peningkatan keluhan dan banyaknya 

lansia yang beresiko gangguan fungsi kognitif, maka deteksi dini untuk 

gangguan fungsi kognitif semakin penting. Semakin dini dideteksi, maka 

kemungkinan terapi menjadi lebih efektif. Dalam klinik neurologi, pengamatan 

dari fungsi kognitif didapatkan dari pengamatan perilaku yang secara meluas. 

Pengamatan perilaku tersebut dilakukan dimulai dari yang sederhana hingga 

yang kompleks sehingga didapatkan kesimpulan dan gambaran tentang keadaan 

susunan saraf(Al Rasyid et al., 2017). 

    Peningkatan teknologi dan industri serta pengetahuan di bidang kesehatan 

menarik perhatian peneliti untuk mengembangkan sarana terbaru menggunakan 

kombinasi teknologi dalam bidang kesehatan. Peneliti melakukan review antara 

pengggunaan aplikasi pengkajian demensia mobile phone dengan pengkajian 

MMSE manual. 
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a. PICO 

PICO merupakan metode pencarian informasi klinis dan sarana yang dapat 

digunakan untuk memastikan penelitian yang dicari sesuai dengan pertanyaan 

klinis. 

1. Problem ( P ) : Meningkatnya pertumbuhan pasien demensia sehingga 

banyak pasien yang belum mendapatkan deteksi dini demensia sehingga 

diperlukan pengkajian lebih cepat dan mudah. Pengkajian dengan 

menggunakan sistem manual sulit untuk menentukan skor kognitif maka 

dari itu penulis meneliti tentang keefektifan pengkajian demensia 

menggunakan mobile phone.  

2. Intervensi ( I ) : Intervensi yang dilakukan dalam metode ini adalah 

mereview pengkajian menggunakan aplikasi demensia melalui mobile 

phone. 

3. Comparism ( C )   :  Perbandingan keefektifan pengkajian demensia yang 

menggunakan aplikasi mobile dengan pengkajian menggunakan 

pengkajian manual.  

4. Outcomes ( O ) : Hasil penelitian berdasarkan pasien yang dikaji 

menggunakan pengkajian demensia mobile phone nantinya apakah akan 

lebih mudah dikaji, lebih mudah dalam menentukan skor demensia, lebih 

cepat mengkategorikan demensia ringan, sedang dan berat, tahu apakah 

itu gangguan kognitif atau tidak. 
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B. Identifikasi Masalah  

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi 

permasalahannya sebagai berikut :  

1. Apakah pengkajian dengan sistem screening mobile phone meningkatkan 

efektifitas pengkajian demensia? 

2. Apakah pengkajian menggunakan screening mobile phone dapat mengatasi 

ketidakefektifan pengkajian demensia? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Penelitian ini bertujuan untuk meninjau berbagai artikel yang ada di internet 

tentang pengkajian kognitif pada demensia menggunakan aplikasi mobile 

phone dengan pengkajian menggunakan sistem manual. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi efektifitas antara pengkajian demensia menggunakan 

aplikasi mobile dengan mereview penelitian terdahulu 

b. Mengidentifikasi keefektifan pengkajian demensia mobile phone 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pengetahuan dan 

keilmuan terhadap institusi pendidikan mengenai pengkajian kognitif pada 

demensia melalui aplikasi mobile. 
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2. Bagi Masyarakat 

Melalui aplikasi di mobile phone perawat, tenaga kesehatan lain dan 

masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan dan memilah aplikasi screening 

demensia sebaik mungkin untuk mengkaji pada pasien demensia  

3. Bagi Peneliti 

Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengkajian kognitif pada pasien 

demensia melalui mobile dari berbagai jurnal selain itu penelitian ini 

merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana 

keperawatan. 

E. Keaslian Penelitian 

     Berdasarkan pengetahuan peneliti dan dalam menentukan keaslian penelitian 

dengan judul “Pengkajian Kogitif pada Pasien Demensia Aplikasi Mobile 

Narrative review”, peneliti yakin belum ada satupun penelitian yang memiliki 

judul yang sama, seperti : 

Tabel 1 Keaslian Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tujuan Desain Populasi Sampel Analisis Hasil 

(Diana et 

al., 2016) 

mengukur 

efektivitas 

aplikasi 

dalam 

mengukur 

kognitif 

responden 

serta nilai 

user 

experience 

aplikasi 

terhadap 

pengguna 

One-Group 

Pretest- 

Posttest 

Design.  

Responden 

yang 

berumur 

45-90 

tahun 

15 

responden 

berusia 45-

90 tahun 

Pemberian 

perlakuan dapat 

meningkatkan 

kemampuan 

kognitif pada 

area orientation, 

attention and 

calculation, 

recall, dan 

language dengan 

probabilitas 

peningkatan 

sebesar 0,4 

sampai dengan 

0,67. Dari 

keseluruhan area 

Uji 

efektivitas 

menunjukkan 

bahwa sistem 

mampu 

meningkatka

n kemampuan 

kognitif 

pengguna 

dengan 

presentase 

66,67%, 

meskipun 

dengan 

kenaikan nilai 

MMSE yang 
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kognitif, 

attention and 

calculation 

adalah area yang 

perlu 

mendapatkan 

penanganan 

secara khusus 

karena 60% 

responden 

mengalami 

penurunan 

kognitif pada 

area tersebut 

setelah diberikan 

perlakuan 

tidak terlalu 

tinggi. 

Pengujian 

menggunakan 

alat UEQ 

menunjukkan 

bahwa sistem 

yang 

dibangun 

memiliki 

keunggulan 

pada skala 

daya tarik, 

kejelasan, 

efisiensi, 

ketepatan, 

dan stimulasi 

(Brown & 

O’Connor, 

2020) 

Untuk 

meninjau 

literatur 

kualitatif 

tentang 

aplikasi 

kesehatan 

seluler untuk 

penderita 

demensia 

Systematic 

review 

 Populasi 

penderita 

demensia 

bervariasi, 

dengan 

campuran 

jenis 

kelamin 

dan usia 

berkisar 

antara 52 

hingga 94 

tahun.  

Lansia umur 

52-94 tahun 

dengan 

mayoritas 

demensia 

ringan 

sampai 

sedang 

Analisis data 

kualitatif 

mengikuti 

pendekatan 

komparatif 

konstan, 20 di 

mana data yang 

diekstraksi 

diubah ke dalam 

kategori 

sistematis dan 

kemudian 

dibandingkan 

dan dikontraskan 

untuk 

memungkinkan 

pemahaman 

yang mendalam 

tentang 

perspektif orang 

dengan demensia 

terhadap aplikasi 

kesehatan. Lima 

tahap metode 

komparatif 

konstan: reduksi 

data; tampilan 

data; 

perbandingan 

data; kesimpulan 

data dan 

verifikasi serta 

menggunakan N-

Vivo QSR 12, 

dan sampel 

koding diperiksa 

dengan peneliti 

lain. 

Hasil: 

Sembilan 

studi 

dimasukkan. 

Tiga tema 

muncul 

seputar 

pengalaman 

penderita 

demensia saat 

menggunakan 

aplikasi 

kesehatan. 

Teknologi 

tersebut 

tampaknya 

meningkatka

n beberapa 

aspek 

kesehatan 

fisik, mental 

dan sosial 

seperti 

merangsang 

fungsi 

kognitif dan 

keterampilan 

komunikasi. 

Saat 

menerapkan 

aplikasi 

kesehatan 

dengan 

penderita 

demensia, 

enam tema 

terungkap. 

Seberapa baik 
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aplikasi atau 

perangkat 

seluler 

dirancang dan 

kualitas 

informasi di 

dalamnya, 

tampaknya 

memengaruhi 

penggunaan. 

(Onoda & 

Yamaguchi, 

2014) 

Studi ini 

menguji 

validitas dan 

reliabilitas 

CADi2 

untuk 

skrining 

demensia. 

Penelitian 

Experiment

al  

Pasien 

Alzhaimer 

27 pasien skor CADi2 

untuk kelompok 

DA secara 

signifikan lebih 

rendah daripada 

kelompok HC ( t 

( 52) = 7,7, p, 

0,001, d = 2.1,. 

TRT secara 

signifikan lebih 

lama untuk 

kelompok AD 

dibandingkan 

dengan 

kelompok HC ( t 

( 52) = 7,3, p, 

0,001, d = 1.98 

Gambar 1B). 

Bahkan setelah 

mengontrol usia, 

jenis kelamin, 

dan tahun 

pendidikan 

menggunakan 

ANCOVA, efek 

kelompok pada 

skor CADi dan 

TRT signifikan ( 

Fs ( 1, 44) .31.6, 

p s, 0,001). 

Kami 

mengembang

kan CADi2 

sebagai tes 

skrining 

massal untuk 

demensia 

sebagai 

bagian dari 

pemeriksaan 

medis 

berbasis 

komunitas. 

Seperti yang 

telah kami 

sebutkan di 

atas, CADi2 

mungkin 

memiliki 

beberapa 

keterbatasan, 

termasuk 

pengaruh 

latar belakang 

budaya dan 

tingkat 

pendidikan. 

Namun, kami 

percaya 

bahwa 

CADi2 

adalah 

instrumen 

yang berguna 

untuk 

skrining 

massal untuk 

demensia 

karena tidak 

memerlukan 

pemeriksa 

profesional 

dan biaya 

administrasi 

yang rendah. 
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(Thabtah et 

al., 2020) 

Untuk 

mengevaluas

i kinerja 

skrining 

guna 

menunjukka

n tanda-

tanda awal 

demensia 

Systematic 

review 

20 

Aplikasi 

Mobile 

Screening 

demensia 

16 Aplikasi 

Mobile 

screening 

demensia 

Hasil tes 

mengikuti fungsi 

penilaian 

konvensional 

dalam metode 

skrining 6-CIT 

dan SCIDS. 

Secara khusus, 

jika pengguna 

awalnya memilih 

“ Diri ” skor 4 ke 

atas sesuai 

dengan ciri-ciri 

demensia dan 

sebuah pesan 

akan 

menyarankan 

pengguna untuk 

menindaklanjuti 

dengan 

dokternya untuk 

rujukan untuk 

penilaian lebih 

lanjut. Jika skor 

di bawah 4 maka 

pesan “ tidak ada 

ciri demensia 

yang ditunjukkan 

” akan muncul. 

Namun, jika tes 

dipilih oleh 

pengguna “ 

Informan ” 

menunjukkan 

pengasuh atau 

anggota keluarga 

yang dekat 

dengan individu 

akan menjalani 

tes, maka skor di 

atas 10 akan 

menunjukkan 

bahwa tindak 

lanjut untuk 

penilaian lebih 

lanjut akan 

muncul. 

Sedangkan jika 

skor antara 0 dan 

9 maka akan 

muncul pesan 

tidak ada ciri 

demensia. 

Aplikasi 

seluler ini 

bermanfaat 

bagi anggota 

keluarga, 

pasien, dan 

sistem 

perawatan 

kesehatan 

untuk 

memperoleh 

perangkat 

seluler pintar 

atau sistem 

perangkat 

lunak medis 

karena 

mereka 

memerlukan 

metode 

skrining yang 

andal untuk 

mengidentifik

asi gejala 

demensia 

dini. Aplikasi 

mHealth ini 

akan 

bermanfaat 

bagi sistem 

perawatan 

kesehatan 

medis karena 

akan 

melengkapi 

proses 

perawatan 

pasien 

mereka. 

DementiaTest 

juga 

mempromosi

kan 

pengukuran 

yang mudah 

digunakan 

untuk 

kunjungan 

klinis di masa 

mendatang 

untuk 

diagnosis 

klinis yang 

lebih telit 
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(Nurfianti 

& An, 

2019) 

Untuk 

membanding

kan 

efektivitas 

Mini-Cog 

dan Mini 

Mental State 

Examination 

sebagai 

instrument 

valid dalam 

pengkajian 

keperawatan 

Penelitian 

ini 

menggunak

an 

pendekatan 

cross 

sectional 

study. Studi 

dilakukan 

dengan 

membandin

gkan 

instrumen 

Mini-Cog 

dengan 

instrumen 

pengukur 

demensia 

konvension

al MMSE 

lansia 

berusia 

lebih dari 

60 tahun 

108 lansia 

berusia lebih 

dari 60 

tahun 

Tingkat 

pendidikan 

memiliki 

korelasi terhadap 

risiko demensia 

melalui 

instrumen 

MMSE (p = 

0.036). Lebih 

dari itu faktor 

durasi tidur 

signifikan 

berkorelasi 

dengan 

kerusakan 

kognitif melalui 

Mini-Cog (p = 

0.028) dan 

MMSE (p = 

0.036)  

Mini-Cog 

dapat 

disarankan 

sebagai 

media 

pengkajian 

dan 

pengamatan 

yang aplikatif 

untuk 

penemuan 

risiko 

demensia 

pada tatanan 

pelayanan 

primer karena 

akurat dan 

mudah 

digunakan 

 

 


