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ABSTRACT
Introduction: Strub and Black Mental Status Examination of Neurology (SBMSEN) is an instrument that
can be used to detect cognitive impairment. The Indonesian version of this exam has been developed, but its normal
values for normal cognitive Indonesian people are still unknown.
Aims: To obtain the normal value of the Indonesian version of SBMSEN according to age and level of
education.
Methods: A cross-sectional study to all Indonesian adults with normal cognitive function who met
inclusion and exclusion criteria between July and October 2012.
Results: A total of 545 subjects, 230 (42.2%) male subjects and 315 (57.8%) female subjects, were
included in this study. The ages of the subjects were between 18 and 83 years. Based on level of education, 46.1%
subjects were junior high school graduates, the rest were senior high school or university graduates. The median
(min-max) total score of the Indonesian version of SBMSEN for age <40 years, 40-49 years, 50-59 years, and ≥60
years were 88.00	
  (75-97), 83.00 (67-96), 82.00 (65-96), and 78.00 (61-92), respectively. The median (min-max) of
the total score for junior high school graduates is 78.00 (61-95), wheras for senior high school or university
graduates is 87.00 (77-97). The total score of the Indonesian version of SBMSEN differs significantly between age
groups and education groups (p=0.000).
Discussions: The total score of the Indonesian version of SBMSEN in Indonesian with normal cognition
based on age and level of education has been found. Age as well as level of education have significant effects on the
total score of this exam.
Keywords: cognitive function, Indonesian version of Strub and Black Mental Status Examination in
Neurology, normal value.
ABSTRAK
Pendahuluan: Pemeriksaan status mental neurologi Strub dan Black (SMNSB) merupakan suatu
instrumen yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya gangguan fungsi kognitif. Versi Indonesia dari
pemeriksaan ini telah dikembangkan. Meskipun demikian, nilai normal untuk orang Indonesia dengan fungsi
kognitif normal belum diketahui.
Tujuan: Untuk mendapatkan nilai rerata pemeriksaan SMNSB versi Indonesia pada orang Indonesia
dengan fungsi kognitif normal berdasarkan usia dan tingkat pendidikan
Metode: Penelitian ini menggunakan disain potong lintang terhadap seluruh orang Indonesia degan fungsi
kognitif normal yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang ditemui peneliti pada bulan Juli hingga Oktober
2012.
Hasil: Sebanyak 545 subjek penelitian yang terdiri dari 42,2% laki-laki dan 57,8% perempuan
diikutsertakan dalam penelitian ini. Usia subjek berkisar antara 18-83 tahun. Berdasarkan tingkat pendidikan,
sebanyak 46,1% subjek merupakan tamatan SMP, sisanya tamatan SMA atau lebih tinggi. Nilai median (min-maks)
skor total pemeriksaan SMNSB pada kelompok usia <40 tahun, 40-49 tahun, 50-59 tahun, dan ≥60 tahun berturutturut adalah 88,00	
   (75-97), 83,00 (67-96), 82,00 (65-96), dan 78,00 (61-92). Nilai median (min-maks) skor total
pemeriksaan SMNSB pada tamatan SMP adalah 78,00 (61-95), sedangkan pada tamatan SMA atau lebih tinggi
adalah 87,00 (77-97). Perbedaan nilai rerata skor total pemeriksaan SMNSB versi Indonesia antar kelompok usia
dan antar kelompok tingkat pendidikan ditemukan bermakna dengan masing-masing memiliki nilai p=0,000.
Diskusi: Telah didapatkan nilai rerata pemeriksaan SMNSB versi Indonesia pada orang Indonesia dengan
fungsi kognitif yang normal berdasarkan usia dan tingkat pendidikan. Usia dan tingkat pendidikan secara bermakna
memengaruhi nilai rerata skor total pemeriksaan tersebut.
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PENDAHULUAN
Fungsi kognitif atau fungsi kortikal luhur adalah suatu fungsi tingkat tinggi yang dijalankan oleh otak
yang menjadikan seseorang mampu mengenal dunia dan berinteraksi dengan sekitarnya.1,2 Gangguan pada
fungsi kognitif dapat terjadi akibat proses degenerasi ataupun cedera otak karena berbagai penyebab.3,4
Gangguan fungsi kognitif ini dapat ditemui baik pada usia muda maupun pada usia lanjut. Pada usia muda,
gangguan kognitif paling sering didapatkan pada pasien-pasien pasca cedera kepala5,6 dan infeksi otak, termasuk
yang terkait dengan HIV7,8 sedangkan pada usia lanjut, gangguan kognitif paling sering terkait dengan penyakit
stroke, Alzheimer, dan Parkinson.3,4,9
Pemeriksaan yang dianggap sebagai baku emas dalam menilai adanya gangguan fungsi kognitif adalah
pemeriksaan neuropsikologi.10-13 Pemeriksaan ini terdiri atas permintaan-permintaan untuk melakukan tugastugas tertentu, baik melalui peniruan, petunjuk verbal, maupun petunjuk tertulis yang telah dirancang untuk
dapat dikaitkan dengan proses kognitif.14,15 Pemeriksaan neuropsikologi untuk penapis, juga disebut sebagai
pemeriksaan status mental, merupakan pemeriksaan neuropsikologi yang dapat dilakukan dengan cepat yang
bertujuan untuk menemukan adanya gangguan fungsi kognitif yang tidak tampak secara klinis melalui
wawancara maupun pemeriksaan klinis neurologis rutin.16 Bila pada penapis ditemukan adanya kelainan fungsi
kognitif, maka pemeriksaan neuropsikologi yang komprehensif/lengkap wajib dilakukan.
Saat ini telah terdapat puluhan instrumen pemeriksaan penapis neuropsikologi. Salah satunya adalah
pemeriksaan status mental yang dikembangkan oleh Richard L. Strub dan F. William Black. Pemeriksaan status
mental neurologi Strub dan Black (SMNSB) ini diklaim sebagai suatu pemeriksaan status mental yang baik
untuk mendeteksi adanya gangguan kognitif pada pasien-pasien dengan kelainan neurologi, terutama pada
pasien-pasien demensia. Hal ini terutama karena pemeriksaan status mental ini menyertakan 12 komponen yang
semuanya telah diketahui sangat sensitif dalam mendeteksi adanya gangguan fungsi kognitif yang khas
ditemukan pada pasien demensia. Selain itu, seluruh ranah fungsi kognitif turut dievaluasi oleh instrumen ini,
sehingga menjamin tidak ada bentuk gangguan kognitif yang terlewatkan untuk dievaluasi. Seperti layaknya
pemeriksaan penapis neuropsikologi lainnya, tes ini juga dapat dilakukan dengan cukup cepat dan mudah.
Keuntungan lainnya adalah pemeriksaan ini dapat diterapkan pada berbagai situasi, termasuk saat pasien dalam
perawatan akut di rumah sakit, saat pasien berada di pusat rehabilitasi, ataupun saat pasien kontrol ke poli rawat
jalan.16
Walaupun pemeriksaan neuropsikologi ini memiliki potensi tinggi sebagai alat penapisan gangguan
fungsi kognitif, hingga saat ini tidak banyak penelitian yang menggunakan pemeriksaan ini. Salah satu alasannya
adalah karena banyaknya perangkat penapis neuropsikologi lain, seperti Mini Mental State Examination
(MMSE), Addenbroke’s Cognitive Examination Revised (ACE-R), Montreal Cognitive Examination (MoCA),
Consortium to Establish Registry for Alzheimer’s Disease (CERAD), dan Cambridge Cognitive Examination
(CAMCOG), yang sudah terstandardisasi, sehingga lebih populer untuk diteliti di luar negeri.
Versi Bahasa Indonesia dari pemeriksaan SMNSB telah digunakan di Divisi Neurobehavior,
Departemen Neurologi FKUI/RSUPN Cipto Mangunkusumo (RSCM) sejak tahun 1990-an secara rutin.
Pemeriksaan ini hampir selalu digunakan pada semua pasien yang dirujuk ke Klinik Neurobehavior Poliklinik
Saraf RSCM, baik itu pada pasien dengan penyakit neurologik seperti penyakit Alzheimer, stroke, tumor otak,
infeksi otak, epilepsi, dan penyakit Parkinson, maupun pada pasien dengan penyakit sistemik, seperti hipertensi,
diabetes mellitus, lupus eritematosa sistemik, dan penyakit jantung koroner.
Walaupun telah rutin digunakan, hingga kini belum tersedia nilai normal dari pemeriksaan ini pada
orang Indonesia. Alhasil, acuan nilai normal untuk pemeriksaan ini masih harus menggunakan data asli yang
diperoleh dari populasi normal di Amerika Serikat.16 Berdasarkan pada hasil-hasil penelitian terdahulu,
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ditemukan bahwa nilai rerata pemeriksaan status mental (atau pemeriksaan neuropsikologi) antar populasi
normal di berbagai negara seringkali ditemukan berbeda-beda. Temuan inilah yang membuat timbulnya asumsi
bahwa nilai rerata dari pemeriksaan SMNSB versi Indonesia pada populasi dengan kognitif normal di Indonesia
juga mungkin berbeda dengan rujukan nilai normal yang selama ini telah digunakan. Bila ternyata memang
terdapat perbedaan nilai normal dan rujukan yang kurang tepat tetap digunakan, maka dapat terjadi misdiagnosis
ada tidaknya gangguan fungsi kognitif pada pasien yang menjalani pemeriksaan ini.
Kekurangan dari rujukan nilai normal pemeriksaan SMNSB yang didapat dalam buku The Mental Status
Examination in Neurology (edisi keempat) adalah tidak adanya nilai berdasarkan tingkat pendidikan, padahal
nilai normal dari suatu pemeriksaan neuropsikologi seringkali dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Selain itu,
nilai rujukan normal untuk kelompok usia <40 tahun juga belum tersedia yang membuat instrumen ini kurang
tepat bila digunakan untuk subjek berusia dibawah 40 tahun, sementara ada cukup banyak pasien yang berada
pada kelompok usia tersebut yang dirujuk ke Klinik Neurobehavior RSCM.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa agar pemeriksaan SMNSB versi Indonesia
ini dapat digunakan lebih baik/tepat dalam mendeteksi gangguan fungsi kognitif, maka nilai pemeriksaan ini
pada populasi orang Indonesia dengan fungsi kognitif normal berdasarkan usia dan tingkat pendidikan perlu
diketahui.
METODE
Penelitian ini merupakan studi observasional analitis dengan desain potong lintang. Perekrutan subjek
penelitian dilakukan pada komunitas umum, termasuk dari para pengunjung RSCM, pengunjung Puskesmas
kecamatan Tebet dan Puskesmas kecamatan Pasar Minggu, masyarakat di sekitar RSCM, serta pada berbagai
kelompok sosial kemasyarakatan di beberapa wilayah di Jakarta dan sekitarnya yang dipilih secara konsekutif
dari bulan Juli hingga Oktober 2012.
Populasi penelitian adalah subjek yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu: 1) bersedia diikutsertakan
dalam penelitian, 2) minimal tamat SMP, 3) dapat berbahasa Indonesia, 4) dapat membaca dan menulis, 5)
memiliki fungsi kognitif normal (ditandai dengan nilai MMSE normal menurut usia dan tingkat pendidikan).17
Kriteria eksklusi adalah 1) penderita gangguan pendengaran berat, 2) penderita gangguan visus berat, 3)
penderita gangguan depresi (skor Hamilton ≥10) dan gangguan psikiatrik (psikosis, skizofrenia), serta 4)
memiliki riwayat penyakit dahulu yang berhubungan dengan fungsi kognitif (stroke, epilepsi, infeksi otak, tumor
otak, cedera kepala, penyakit/gejala Parkinson, hipertensi yang tidak terkontrol, diabetes mellitus yang tidak
terkontrol, dislipidemia yang tidak terkontrol).
Semua subjek yang memenuhi kriteria kemudian menjalani pemeriksaan SMNSB versi Indonesia yang
terdiri atas 12 komponen dengan skor maksimal 100. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan
menggunakan program statistik SPSS 16.0.
HASIL
Pengumpulan data dilakukan di Poliklinik Saraf RSCM, Puskesmas Kecamatan Tebet, Puskesmas
Kecamatan Pasar Minggu, serta pada berbagai komunitas-komunitas umum di beberapa wilayah di Jakarta dan
sekitarnya selama empat bulan (Juli - Oktober 2012).
Dari total 611 subjek yang direkrut ke dalam penelitian, hanya 545 subjek yang memenuhi kriteria
inklusi dan eksklusi. Enam puluh enam subjek dikeluarkan dari penelitian ini karena memiliki nilai MMSE
dibawah nilai rujukan normal berdasarkan Crum dkk.17 Dari 545 subjek yang diikutsertakan, 27 subjek
diantaranya merupakan penderita diabetes melitus yang terkontrol (8 subjek), hipertensi yang terkontrol (11
subjek), dan dislipidemia yang terkontrol (8 subjek).
Tabel 1. Sebaran Karakteristik Demografi Subjek Penelitian (n=545)
Sebaran
Jenis kelamin :
- Laki-laki

Frekuensi
n
%
230

42,2
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- Perempuan
Kelompok Usia :
- <40 tahun
- 40-49 tahun
- 50-59 tahun
- ≥ 60 tahun
Tingkat Pendidikan :
- Tamat SMP
- Tamat SMA/lebih

315

57,8

158
126
151
110

29,0
23,1
27,7
20,2

251
294

46,1
53,9

Pada Tabel 1 terlihat bahwa perempuan berjumlah lebih banyak (57,8%) laki-laki. Sebaran jumlah
subjek penelitian antar kelompok usia tampak cukup merata dengan subjek terbanyak berusia kurang dari 40
tahun (29%), dan subjek berusia lebih dari 60 tahun berjumlah paling sedikit (20,2%). Median dari usia subjek
penelitian adalah 49 tahun, dengan kisaran 18-84 tahun. Terkait tingkat pendidikan, proporsi subjek penelitian
yang bertingkat pendidikan SMA atau lebih tinggi lebih dominan dari pada pria
Tabel 2 menunjukkan adanya perbedaan nilai rerata pemeriksaan SMNSB versi Indonesia antar
kelompok usia dan antar kelompok tingkat pendidikan yang bermakna (p=0,000), tanpa perbedaan bermakna
terhadap jenis kelamin.
Tabel 2. Sebaran Nilai Rerata Subjek Berdasarkan Kelompok Usia, Tingkat Pendidikan, dan Jenis Kelamin (n=545)
Karakteristik
Jenis Kelamin
- Laki-laki
- Perempuan
Kelompok Usia
- <40 tahun
- 40-49 tahun
- 50-59 tahun
- ≥ 60 tahun
Tingkat Pendidikan
- Tamat SMP
- Tamat SMA /lebih

n

Mean
(Median)

SD
(Min – Maks)

p

230
315

82,63 (83,00)
82,47 (84,00)

± 6,946 (62-96)
± 8,131 (61-97)

0,608*

158
126
151
110

87,53 (88,00)
82,45 (83,00)
81,65 (82,00)
76,68 (78,00)

± 4,883 (75–97)
± 6,749 (67–96)
± 6,704 (65–96)
± 8,464 (61–92)

0,000**

251
294

77,59 (78,00)
86,77 (87,00)

± 7,528 (61-95)
± 4,619 (77–97)

0,000*

* Mann Whitney test ** Kruskal-Wallis test

Tabel 3. Sebaran Nilai Rerata Subjek dalam Subgrup Kelompok Usia dan Tingkat Pendidikan (n=545)
Tingkat
Pendidikan
Tamat SMP
- Mean
- SD
- Minimum
- Median
- Maksimum
Tamat SMA/lebih
- Mean
- SD
- Minimum
- Median
- Maksimum

Kelompok Usia (tahun)
< 40
40-49 50-59
≥ 60
58
56
79
58
84,98
77,20 77,89 70,19
5,22
5,48
5,94
5,69
75
67
65
61
85,00
77,50 77,00 70,00
95
89
89
83
100
70
72
52
89,00
86,70 85,78 83,92
4,01
4,22
4,81
3,94
78
77
77
77
89,00
87,00 85,50 84,00
97
96
96
92

p
0,000*

0,000*
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*Uji ANOVA

Tabel 3 merupakan tabel silang nilai rerata subjek dalam subgrup kelompok usia dan tingkat pendidikan.
Terdapat perbedaan nilai rerata pemeriksaan SMNSB versi Indonesia antar kelompok usia pada kelompok
tamatan SMP maupun pada kelompok tamatan SMA/lebih tinggi (p=0,000).
Uji statistik menunjukkan bahwa kebanyakan dari komponen-komponen pada pemeriksaan SMNSB
versi Indonesia dipengaruhi oleh usia dan tingkat pendidikan. Pada komponen yang mengevaluasi kemampuan
penamaan dan komponen yang mengevaluasi kemampuan interpretasi peribahasa, penelitian ini menemukan
tidak adanya pengaruh usia yang bermakna terhadap skor yang diperoleh, tetapi terdapat pengaruh tingkat
pendidikan (Tabel 4). Terdapat dua komponen dari pemeriksaan SMNSB versi Indonesia yang berbeda
bermakna antara laki-laki dan perempuan, yakni komponen memori visual (objek yang disembunyikan) dan
komponen interpretasi peribahasa.
Tabel 4. Sebaran Nilai Rerata Tiap Komponen Pada Pemeriksaan SMNSB Versi Indonesia (n=545)
Komponen
Kelancaran Verbal
Pemahamam
Penamaan
Orientasi
Kata-kata tak berkaitan
Cerita verbal untuk
immediate recall
Obyek yang
disembunyikan
Asosiasi berpasangan
Gambar
Kalkulasi
Peribahasa
Persamaan
Total Skor
* Kruskal-Wallis

Usia*
0,000
0,001
0,141
0,000
0,000

p
Pendidikan**
0,000
0,003
0,029
0,000
0,000

Jenis kelamin**
0,607
0,277
0,373
0,694
0,212

13

0,000

0,000

0,635

5,00

5

0,080

0,217

0,019

8,00
9,00
3,00
6,00
7,00
84,00

8
9
4
10
10
97

0,000
0,000
0,000
0,992
0,000
0,000

0,000
0,005
0,000
0,000
0,000
0,000

0,844
0,552
0,330
0,028
0,570
0,608

Mean

SD

Min

Median

Maks

8,12
3,89
4,75
5,73
12,70

1,682
0,311
0,516
0,703
2,813

4
3
2
2
0

8,00
4,00
5,00
6,00
14,00

10
4
5
6
16

10,60

2,161

5

11,00

4,66

0,624

2

7,03
8,73
3,07
6,47
6,73
82,54

1,229
0,595
1,005
2,252
1,837
7,641

3
5
0
0
2
61

** Mann-Whitney test

PEMBAHASAN
Keterbatasan utama dari penelitian ini terletak pada tidak dilakukannya pemeriksaan penunjang khusus
dalam menyingkirkan kriteria eksklusi, baik itu pemeriksaan CT scan/MRI kepala (untuk menyingkirkan adanya
lesi struktural otak) maupun pemeriksaan laboratorium (untuk menyingkirkan berbagai kondisi metabolik) yang
dapat memengaruhi fungsi kognitif.
Lebih dari 40% subjek penelitian diambil dari para pengunjung RSCM baik pasien maupun pengantar
pasien yang terutama ditemukan di Poliklinik Saraf RSCM. Proporsi yang hampir sama berasal dari komunitaskomunitas umum di berbagai daerah di kota Jakarta seperti Cikini, Salemba, Kebon Jeruk, Bendungan Hilir,
Meruya), dan juga dari Kota Bogor, Depok, maupun Tangerang. Sebagian kecil (<5%) subjek merupakan
pengunjung Puskesmas kecamatan Tebet dan Puskesmas kecamatan Pasar Minggu. Dengan melakukan
perekrutan subjek pada berbagai lokasi dan komunitas di daerah Jakarta dan sekitarnya, maka diharapkan hasil
akhir dari penelitian ini dapat lebih mencerminkan nilai pada populasi yang sebenarnya.
Dari total 611 subjek yang direkrut ke dalam penelitian, 66 subjek dikeluarkan dari penelitian ini karena
memiliki nilai MMSE dibawah nilai rujukan normal berdasarkan Crum dkk.17 Dari 66 subjek tersebut, sebanyak
37 subjek diketahui memiliki riwayat penyakit metabolik (diabetes mellitus (DM), hipertensi, dan dislipidemia)
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atau memiliki riwayat penyakit neurologis (epilepsi, cedera kepala) yang diduga menjadi penyebab menurunnya
fungsi kognitif.
Penelitian ini tetap mengikutsertakan 27 subjek dengan riwayat penyakit metabolik, yaitu DM (8),
hipertensi (11), dan dislipidemia (8) subjek. Meskipun kelompok ini memiliki faktor risiko biologis yang dapat
menyebabkan penurunan fungsi kognitif, 18-21 subjek tersebut tidak dieksklusikan dari penelitian karena mereka
memiliki nilai MMSE normal.17 Deschaintre dkk22 melaporkan bahwa pengobatan faktor risiko vaskular
berhubungan dengan perlambatan terjadinya penurunan fungsi kognitif. Oleh sebab itu, tidak ditemukannya nilai
MMSE yang dibawah standar normal pada 27 subjek tersebut mungkin terjadi akibat kondisi metabolik yang
mereka miliki sudah terkontrol.
Dari 545 subjek yang diikutsertakan dalam analisis, subjek perempuan lebih banyak dibandingkan
subjek berjenis kelamin laki-laki (57,8% vs 43,2%, p=0,000). Karena tujuan dari penelitian ini tidak untuk
mencari pengaruh jenis kelamin terhadap fungsi kognitif, proporsi yang tidak sebanding ini bukanlah merupakan
suatu keterbatasan penelitian. Lebih banyaknya subjek perempuan dimungkinkan karena banyak subjek yang
direkrut dengan mendatangi rumah pada pagi hingga sore hari yang merupakan jam kerja bagi laki-laki, terutama
yang berusia dibawah 60 tahun, sedangkan subjek perempuan sebagian besar merupakan ibu rumah tangga.
Perbedaan proporsi subjek antar kelompok usia pada penelitian ini juga bermakna secara statistik (p=0,012),
namun diperkirakan tidak memengaruhi hasil akhir penelitian secara signifikan.
Nilai median dari skor total pemeriksaan SMNSB versi Indonesia adalah 84,0 (61-97). Skor total yang
paling sering diperoleh adalah 88; pada 37 (6,8%) subjek penelitian. Nilai rerata pemeriksaan ini dipengaruhi
oleh usia (p=0,000); semakin tinggi usia subjek penelitian maka nilai rerata skor total akan semakin rendah.
Selain itu, nilai rerata pemeriksaan SMNSB versi Indonesia juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan (p=0,000);
semakin tinggi tingkat pendidikan subjek penelitian maka nilai rerata skor total akan semakin tinggi. Dengan
temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan SMNSB versi Indonesia dapat membedakan fungsi
kognitif berdasarkan beda usia dan tingkat pendidikan. Temuan adanya pengaruh usia dan tingkat pendidikan
terhadap profil kognitif ini serupa dengan hasil-hasil penelitian yang pernah dilaporkan sebelumnya.23-27
Pengaruh jenis kelamin terhadap kemampuan kognitif seseorang seperti yang telah dilaporkan pada
penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Meskipun demikian, kebanyakan
penelitian tersebut tidak mendapatkan perbedaan profil kognitif antara laki-laki dan perempuan yang
bermakna.23-28 Penelitian ini juga menemukan tidak adanya perbedaan nilai rerata skor total yang bermakna
antara laki-laki dan perempuan (p=0,600), yang berarti pengaruh jenis kelamin terhadap profil kognitif tidak
sebesar pengaruh dari usia ataupun tingkat pendidikan.
Pada penelitian ini tidak didapatkan adanya perbedaan nilai rerata skor total pemeriksaan antara subjek
yang tamat SMA dengan subjek yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (S1/S2/S3). Namun,
ketika dikelompokkan berdasarkan 4 kelompok usia (<40 tahun, 40-49 tahun, 50-59 tahun, ≥60 tahun),
perbedaan skor total antara subjek yang tamat SMA dengan subjek yang melanjutkan pendidikan ke jenjang
yang lebih tinggi ditemukan bermakna pada kelompok usia diatas 60 tahun (p=0,000). Temuan ini memperkuat
hasil dari penelitian sebelumnya bahwa pendidikan yang tinggi dapat memperlambat terjadinya penurunan
fungsi kognitif pada usia lanjut.29-31
Faktor-faktor lain di luar usia dan tingkat pendidikan, seperti kecerdasan, pekerjaan, aktivitas sosial dan
fisik, serta status ekonomi, diduga juga turut memengaruhi nilai rerata skor total pemeriksaan. Berbagai
kepustakaan menyatakan bahwa semakin baik kecerdasan subjek, semakin tinggi status ekonomi,32 semakin baik
dukungan keluarga,33 semakin banyak aktivitas sosial,34 dan aktivitas fisik,35 maka akan semakin baik pula
kemampuan kognitif dari subjek tersebut. Berdasarkan pada temuan tersebut, subjek yang memiliki status
ekonomi yang tinggi, dukungan keluarga yang baik, aktivitas sosial dan fisik yang banyak, diperkirakan akan
memiliki skor total pemeriksaan bila dibandingkan dengan subjek yang berstatus ekonomi rendah, memiliki
dukungan keluarga yang kurang baik, serta aktivitas sosial dan fisik yang minim. Namun karena tidak adanya
data terkait hubungan faktor-faktor tersebut, hipotesis tersebut belum dapat dibuktikan.
Pengaruh Usia dan Pendidikan Terhadap Skor Total Pemeriksaan SMNSB Versi Indonesia
Usia merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi fungsi kognitif.23-27,36,37 Pada penelitian ini,
nilai rerata skor total pemeriksaan SMNSB versi Indonesia pada orang Indonesia dengan fungsi kognitif yang
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normal menurut kelompok umur adalah 88,00 (75-97) untuk kelompok usia <40 tahun, 83,00 (67-96) untuk
kelompok usia 40-49 tahun, 82,00 (65-96) untuk kelompok usia 50-59 tahun, dan 78,00 (61-92) untuk kelompok
usia ≥60 tahun. Adanya distribusi skor yang tidak normal pada seluruh kelompok usia menyebabkan nilai rerata
yang dipakai adalah median.
Bila dibandingkan dengan hasil penelitian Strub dan Black,16 nilai rerata skor total pada kelompok usia
40-49 tahun dan 50-59 tahun yang didapat pada penelitian ini tidak jauh berbeda dengan hasil yang mereka
dapatkan, demikian pula pada kelompok usia ≥60 tahun penelitian ini tidak jauh berbeda dengan nilai rerata pada
kelompok usia 60–69 tahun oleh Strub dan Black.16 Sayangnya karena jumlah sampel yang diteliti oleh Strub
dan Black tidak diketahui, maka analisis statistik untuk membandingkan kedua nilai rerata ini tidak dapat
dilakukan. Selain itu, hasil yang didapat untuk kelompok usia <40 tahun juga tidak dapat dibandingkan, karena
Strub dan Black tidak menyertakan subjek-subjek berusia <40 tahun dalam penelitiannya. Pada uji statistik
dengan menggunakan tes Kruskal-Wallis didapatkan nilai rerata pemeriksaan antar kelompok umur berbeda
bermakna (p=0,000). Dengan hasil ini, maka dapat disimpulkan bahwa temuan dari penelitian ini sesuai dengan
temuan-temuan dari berbagai penelitian sebelumnya yang mendapatkan bahwa nilai dari suatu pemeriksaan
neuropsikologi akan menurun dengan bertambahnya usia.23-27,36,37
Nilai rerata skor total pemeriksaan SMNSB versi Indonesia pada orang Indonesia dengan fungsi kognitif
yang normal berdasarkan tingkat pendidikan adalah 77,59±7,528 untuk tamat SMP dan 87,00 (77-97) untuk
tamat SMA/lebih tinggi, yang berbeda bermakna sesuai dengan tingkat pendidikan (p= 0,000). Berbagai
penelitian telah menunjukkan bahwa pendidikan sangat memengaruhi fungsi kognitif seseorang dimana semakin
tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki maka fungsi kognitif yang dimilikinya akan semakin baik.23,25,27,31
Tingginya tingkat pendidikan juga dapat memperlambat onset munculnya demensia.29,38 Oleh karena belum ada
penelitian yang melaporkan nilai rerata skor total berdasarkan tingkat pendidikan, maka nilai rerata yang pada
penelitian ini tidak dapat dibandingkan. Penelitian ini menemukan bahwa pada subjek dengan tingkat pendidikan
yang lebih tinggi maka skor total pemeriksaan juga akan lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan temuan dari berbagai
penelitian sebelumnya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka fungsi kognitifnya akan semakin
baik.23,25,27,31 Hasil serupa juga ditemukan bila profil kognitif dievaluasi dengan menggunakan instrumen
neuropsikologi seperti MoCA-INA39 dan ST-LNNB versi Indonesia40 yang telah diuji validitas dan
realibilitasnya.
Pemeriksaan SMNSB versi Indonesia terdiri atas 12 komponen yang merupakan pertanyaan-pertanyaan
atau tugas-tugas yang bertujuan untuk mengevaluasi berbagai fungsi kognitif, yakni fungsi bahasa, memori,
visuospatial, dan eksekutif. Pada penelitian ini, fungsi bahasa yang dievaluasi secara khusus melalui tes
kelancaran bahasa, pemahaman verbal, dan penamaan ditemukan sangat dipengaruhi oleh pendidikan (p<0,05).
Usia hanya ditemukan memengaruhi kemampuan kelancaran bahasa dan pemahaman verbal, tetapi tidak
memengaruhi kemampuan penamaan (p=0,141). Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa skor rerata untuk
ketiga komponen yang mengevaluasi fungsi bahasa tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin (p>0,05).
Empat dari lima tes yang mengevaluasi fungsi memori, yakni tes orientasi waktu, kemampuan
mengingat empat kata tak berkaitan, kemampuan mengingat ide pokok dari cerita pendek yang dibacakan, dan
kemampuan mengingat pasangan kata yang baru dipelajari ditemukan dipengaruhi baik oleh usia maupun tingkat
pendidikan (p=0,000), namun tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Pada satu komponen yang tersisa, yakni tes
memori visual dengan cara mengingat objek yang disembunyikan, ditemukan tidak dipengaruhi baik oleh usia
maupun tingkat pendidikan, tetapi dipengaruhi oleh jenis kelamin (p=0,019). Berkaitan dengan fungsi
visuospasial yang dinilai dari kemampuan menggambar objek, penelitian ini menemukan bahwa kemampuan
tersebut dipengaruhi oleh usia dan pendidikan, tetapi tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Dari tiga tes yang
ditujukan untuk mengevaluasi fungsi eksekutif, penelitian ini menemukan bahwa kemampuan kalkulasi dan
kemampuan menyebutkan persamaan antar kata benda dipengaruhi oleh usia dan pendidikan. Untuk kemampuan
interpretasi peribahasa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan jenis kelamin, tetapi tidak dipengaruhi oleh usia.
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini tidak jauh berbeda dengan yang didapatkan oleh Strub dan
Black16 dimana kedua penelitian ini sama-sama menemukan bahwa komponen-komponen yang disertakan dalam
pemeriksaan SMNSB ini cukup sensitif dalam mendeteksi penurunan fungsi kognitif seiring dengan
bertambahnya usia. Kemampuan keduabelas komponen dalam pemeriksaan neuropsikologi ini dalam
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mendeteksi perbedaan fungsi kognitif antar kelompok tingkat pendidikan dan antar jenis kelamin belum pernah
diteliti sebelumnya. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi pelopor ditemukannya hubungan antara kedua faktor
demografik tersebut dengan skor tiap-tiap komponen dari pemeriksaan SMNSB versi Indonesia.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Penelitian ini telah mendapatkan nilai rerata skor total pemeriksaan SMNSB versi Indonesia pada orang
Indonesia dengan fungsi kognitif yang normal berdasarkan usia dan tingkat pendidikan. Usia dan tingkat
pendidikan ditemukan secara bermakna memengaruhi nilai rerata skor total pemeriksaan tersebut.
Penelitian ini telah mendapatkan nilai rerata tiap-tiap komponen dari pemeriksaan pada orang Indonesia
dengan fungsi kognitif yang normal. Kemampuan kelancaran verbal, kemampuan pemahaman verbal,
kemampuan orientasi waktu, kemampuan mengingat 4 kata-kata tak berkaitan, kemampuan mengingat ide pokok
dari cerita pendek yang dibacakan, kemampuan menyebutkan pasangan kata, kemampuan konstruksional,
kemampuan kalkulasi, dan kemampuan penyebutan kesamaan antar obyek dipengaruhi oleh usia dan tingkat
pendidikan. Kemampuan penamaan hanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tetapi tidak dipengaruhi oleh
usia. Kemampuan interpretasi peribahasa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tetapi tidak dipengaruhi oleh usia.
Kemampuan mengingat objek-objek yang disembunyikan tidak dipengaruhi oleh usia dan pendidikan.
Saran
Diperlukan suatu uji diagnostik untuk menentukan nilai cut-off point, sensitivitas, dan spesifisitas dari
pemeriksaan SMNSB versi Indonesia dalam menentukan adanya gangguan fungsi kognitif yang disebabkan oleh
berbagai kondisi medis.
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