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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lanjut usia atau dapat disebut lansia merupakan seseorang yang telah 

mencapai usia lebih dari 60 tahun, dengan capaian usia tersebut lansia 

akan mengalami beberapa perubahan. Perubahan yang dimaksud yaitu 

seperti pada perubahan fungsi psikologis berupa timbulnya stres dan 

perubahan fisiologis yang berdampak pada kondisi fisik lansia (Dahroni et 

al., 2017). Sebagaimana dalam sebuah tafsir dikatakan “Kemudian dia 

tumbuh sedikit demi sedikit sehingga menjadi bayi, lalu menjadi anak 

muda, lalu menginjak puber, lalu menjadi pemuda (yang kuat). Inilah 

masa kuat setelah masa lemah. Kemudian (kekuatannya) mulai berkurang, 

lalu menjadi tua, bertambah tua, lalu menjadi pikun. Inilah masa lemah 

setelah masa kuat. Keinginan menjadi melemah, juga gerakan dan 

ketangkasan. Rambut menjadi beruban, sifat-sifat lahir dan bathin juga 

berubah.” (Tafsir Al Qur‟anil „Adzim. Ibnu Katsir, QS. Ar Rum:54). 

Penuaan adalah tanda yang umum dengan memburuknya status 

kesehatan dan meningkatnya usia tua. Bertambahnya usia pada lansia akan 

mengalami kemampuan kognitif yang menurun, yaitu menurunnya 

kemampuan memori kerja, memori jangka pendek maupun panjang 

(Bademli et al., 2019). Kognisi yaitu seperti mengidentifikasi, memilih, 

mengartikan, menyaring, dan menggunakan informasi yang sesuai. 

Terdapat beberapa fungsi kognitif, diantaranya yaitu fungsi penerimaan, 
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fungsi memori dan pembelajaran, fungsi berfikir dan fungsi ekspresif. 

Fungsi tersebut akan diukur berdasarkan empat aspek kognitif, yaitu 

atensi, memori, bahasa, dan fungsi eksekutif (Riani & Halim, 2019). 

Berdasarkan statistik pada data proyeksi penduduk dalam sebuah 

penelitian, adanya perkiraan pada tahun 2017 di Indonesia terdapat 23,66 

juta jiwa penduduk lansia (9,03%) dan terdapat prediksi jumlah penduduk 

lansia pada tahun 2020 (27,08 juta), pada tahun 2025 (33,69 juta), tahun 

2030 (40,95 juta) dan pada tahun 2035 (48,19 juta) (Akhmad et al., 2019). 

Terjadinya peningkatan angka lansia ini akan timbulnya masalah 

kesehatan pada lansia yang berdampak pula pada angka harapan hidupnya. 

Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI 

dalam sebuah penelitian, menyatakan bahwa masalah terbesar dalam 

kesehatan lansia yaitu penyakit degeneratif. Adanya perkiraan pada tahun 

2050 sekitar 75% lansia akan memiliki keterbatasan dalam beraktivitas. 

Salahsatu penyakit degeneratif  pada lansia yaitu gangguan kognitif ringan 

yang menjadikannya penurunan fungsi kognitif tersebut (Sauliyusta & 

Rekawati, 2016). Perkiraan sekitar 35,6 juta jiwa di seluruh dunia hidup 

dengan mengalami demensia, dan karena adanya peningkatan angka lansia 

yang mengalami penyakit degeneratif, maka jumlahnya akan berlipat 

ganda setiap 20 tahun (Lam et al., 2015). 

Mild cognitive impairment (MCI) merupakan suatu prodrom klinis 

yang dapat dijumpai pada orang-orang yang memiliki risiko tinggi 

terhadap sindrom demensia (Shimada et al., 2017). MCI ini menunjukkan 
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adanya kerusakan pada fungsi kognitif secara ringan, terjadi pada lansia 

yang berusia rata-rata lebih dari 60 tahun (Kot-bryćko et al., 2017). 

Khususnya pada kondisi lansia MCI terjadinya perubahan biologis 

pada otak seperti penyusutan neuron dan lainnya, yang paling dipengaruhi 

yaitu pada memori jangka pendek dan jangka panjang lansia yang dimana 

termasuk dalam fungsional kognitif yang melemah atau kapasitasnya yang 

berkurang (Tivadar, 2017). Gangguan yang menyebabkan terjadinya 

penurunan fungsi otak yang dimana ada hubungannya dengan kemampuan 

atensi, konsentrasi, kalkulasi, mengambil keputusan, berpikir abstrak, dan 

reasoning (Akhmad et al., 2019). 

Tindakan preventif maupun rehabilitatif dapat membantu dalam 

menghambat atau mengatasi masalah pada gangguan kognitif dalam 

mewujudkan sebuah makna kehidupan lansia. Fisioterapi memiliki tujuan 

untuk mendukung dalam aktivitas melalui peningkatan kekuatan dan 

keseimbangan, gaya berjalan, kebugaran dan kepercayaan diri serta 

mengurangi risiko jatuh dengan penelitian disini menyebutkan bahwa 

dengan aktivitas fisik ringan dan sedang dapat memberi nilai penurunan 

gangguan kognitif dengan pengawasan profesional (Goldberg et al., 2019). 

Adanya penelitian yang mengangkat salahsatunya pada strategi non 

farmakologis untuk meningkatkan fungsi otak dan mengoptimalkan fungsi 

kognitif pada lansia. Studi sebelumnya menyatakan bahwa aktivitas fisik 

dapat memberikan keuntungan dalam meningkatkan fungsi kognitif pada 

orang dewasa yang memiliki gangguan kognitif (Devenney et al., 2017). 
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Studi penelitian menunjukkan individu yang aktif akan memiliki risiko 

rendah terhadap penyakit kronis, penurunan fungsi kognitif, dan kualitas 

tidur yang buruk. Penuaan yang aktif yaitu yang memiliki gaya hidup 

sehat dan menerapkan aktivitas fisik. Gaya hidup lansia yang pasif dan 

minim bergerak akan memiliki risiko yang menyertai pada proses 

penuaan. Pemeliharaan fisik merupakan salahsatu kunci dalam melewati 

masa penuaan yang baik. Aktivitas fisik perlu dipelihara oleh lansia dalam 

menjaga kesehatan dan mempertahankan kualitas gaya hidup yang baik. 

Aktivitas fisik yang dilakukan tentunya sesuai dengan kemampuan lansia, 

yaitu dengan intensitas rendah seperti yoga, berjalan kaki yang diukur 

dengan pedometer, dan lainnya (Bademli et al., 2019). Sebuah penelitian 

menduga bahwa aktivitas fisik dapat menstimulasi pertumbuhan saraf 

yang memiliki kemungkinan dapat menghambat proses penurunan fungsi 

kognitif lansia. Ketika aktivitas fisik berlangsung, otak akan distimulasi 

yang nantinya akan terjadi peningkatan protein di otak yaitu disebut Brain 

Derived Neutrophic Factor (BDNF). Protein ini memiliki peran penting 

dalam menjaga sel saraf untuk tetap sehat dan bugar. Jika kadar protein 

BDNF rendah maka akan terjadi penyakit kepikunan. Maka dari itu 

perlunya dapat mengontrol salahsatu protein tersebut (Sauliyusta & 

Rekawati, 2016). Adapun hasil sebaliknya yang diperoleh dari seorang 

peneliti bahwa secara positif aktivitas fisik dapat mempengaruhi efisiensi 

kardiovaskular pada seseorang gangguan kognitif, namun tidak adanya 
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perbaikan dalam fungsi kognitif yang telah diamati (Kot-bryćko et al., 

2017).  

Melihat pernyataan yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya bahwa 

dengan aktivitas fisik ringan dan sedang dapat memberi nilai penurunan 

gangguan kognitif dengan pengawasan profesional maka peneliti 

bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian dengan studi literature 

untuk membantu membuktikan bahwa memang benar adanya pernyataan 

tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti 

terdorong untuk melakukan penelitian studi literature dengan mengangkat 

rumusan masalah: Bagaimana aktivitas fisik mempengaruhi mild cognitive 

impairment (MCI) pada lansia berdasarkan studi literatur? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana aktivitas 

fisik mempengaruhi mild cognitive impairment (MCI) pada lansia 

berdasarkan studi literatur. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Harapannya hasil penelitian ini mampu membantu dalam 

memperbanyak referensi pengetahuan baik bagi peneliti, mahasiswa 

fisioterapi, dan kepada para tenaga medis lainnya mengenai pengaruh 

aktivitas fisik terhadap mild cognitive impairment (MCI) pada lansia. 

2. Manfaat Praktik 

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti yaitu: (1) bagi masyarakat 

khususnya lansia diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi serta pengetahuan mengenai pengaruh aktivitas fisik 

terhadap mild cognitive impairment (MCI) pada lansia dan sebagai 

informasi bahwa ini merupakan sebuah bukti konkret atau nyata yang 

dapat diaplikasikan dengan tujuan supaya mengurangi risiko terhadap 

demensia, dimana aktivitas fisik ini merupakan suatu upaya yang 

mudah diaplikasikan dan dapat memberikan efek yang luar biasa (2) 

bagi fisioterapis diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau 

referensi praktis mengenai pengaruh aktivitas fisik terhadap mild 

cognitive impairment (MCI) pada lansia, serta (3) bagi tenaga medis 

lainnya diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan pada penelitian 

selanjutnya dengan pembahasan yang sama. 

 

 

 


