
1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Osteoporosis merupakan salah satu penyakit degeneratif yang 

menjadi permasalah global di bidang kesehatan termasuk di Indonesia. 

Osteoporosis merupakan penyakit ditandai dengan massa tulang yang 

rendah atau berkurang, disertai gangguan mikro arsitektur tulang dan 

penurunan kualitas tulang yang dapat menimbulkan kerapuhan tulang 

(Wardhana, 2012 dan Hikmiyah dan Martin, 2013). Osteoporosis memiliki 

dampak yang cukup parah bagi kesehatan. 

Dampak dari penderita osteoporosis yaitu beresiko mengalami 

fraktur. Osteoporosis juga menyebabkan kecacatan, ketergantungan pada 

orang lain, gangguan psikologis sehingga menurunkan kualitas dan fungsi 

hidup serta menigkatkan mortalitas (Hikmiyah dan Martin,  2013). 

Prevalensi osteoporosis  di dunia masih cukup tinggi. World Health 

Organization (WHO) menyebutkan bahwa sekitar 200 juta orang menderita 

Osteoporosis di seluruh dunia. Pada tahun 2050, diperkirakan angka patah 

tulang pinggul akan meningkat 2 kali lipat pada wanita dan 3 kali lipat pada 

pria (Kemenkes RI, 2012). Berdasarkan data Sistem Informasi Rumah Sakit 

(SIRS) tahun 2010, angka insiden patah tulang paha atas tercatat sekitar 

200/100.000 kasus pada wanita dan pria diatas usia 40 tahun diakibatkan 

osteoporosis. World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa 50% 

patah tulang paha atas ini akan menimbulkan kecacatan seumur hidup dan 

menyebabkan angka kematian mencapai 30% pada tahun pertama akibat 
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komplikasi imobilisasi. Data ini belum termasuk patah tulang belakang dan 

lengan bawah serta yang tidak memperoleh perawatan medis di Rumah 

Sakit (Kemenkes RI, 2012). 

Terdapat beberapa faktor risiko terjadinya osteoporosis, yaitu faktor 

risiko yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah. Faktor risiko yang 

tidak dapat diubah antara lain adalah usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, 

sedangkan faktor risiko yang dapat diubah antara lain adalah status gizi,  

asupan kalsium, konsumsi alkohol, kopi, merokok, hormon endogen seperti 

estrogen, menopause dini, aktifitas fisik, dan penggunaan steroid jangka 

panjang ( Wardhana, 2012 ). 

Peningkatan usia berhubungan dengan peningkatan risiko 

osteoporosis. Seiring dengan meningkatnya usia, pertumbuhan tulang akan 

semakin menurun. Sel osteoblas akan lebih cepat mati karena adanya sel 

osteoklas yang menjadi lebih aktif, sehingga tulang tidak dapat digantikan 

dengan baik dan massa tulang akan terus menurun (Agustin, 2009). Hasil 

penelitian Prihatini, et al(2010) menyatakan bahwa pada usia kurang dari 35 

tahun 5,7 % sampel beresiko osteoporosis dan proporsinya terus meningkat 

dengan bertambahnya usia. Proporsinya mulai meningkat tajam pada usia 

55 tahun. 

Status gizi berkaitan erat dengan berat badan. Berat badan yang 

ringan, indeks massa tubuh yang rendah, dan kekuatan tulang yang 

menurun memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap berkurangnya massa 

tulang pada semua bagian tubuh wanita (Krisdiana, 2012). Berdasarkan 

hasil penelitian Septriani (2013) menyatakan bahwa berat badan rendah 
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akan lebih menurunkan kepadatan tulang.  Berat badan berlebih (overweight 

dan obesitas) mengakibatkan beban mekanik meningkat sehingga 

merangsang pembentukan tulang dengan menurunkan apoptosis serta 

meningkatkan proliferasi dan diferensiasi osteoblas dan ostosit (Septriani, 

2013 dan Hikmiyah, 2013). 

Salah satu faktor penting terjadinya osteoporosis adalah kebiasaan 

minum kopi. Di Indonesia konsumsi minum kopi cukup tinggi, mengingat 

bahwa Indonesia adalah negara penghasil kopi terbesar ketiga di 

dunia.Kandungan kafein pada kopi dapat mengurangi penyerapan kembali 

kalsium di dalam ginjal, sehingga kalsium keluar bersama urin (Kosnayani, 

2007). Berdasarkan hasil penelitian di Bogor menyatakan bahwa 60,6% 

wanita dewasa mengkonsumsi kopi sebanyak 2-6 gelas/minggu (Septriani, 

2013).Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prihatini, 2010 

menyatakan bahwa ada perbedaan yang bermakna antara kebiasaan minum 

kopi dengan osteoporosis. Proporsi resiko osteoporosis lebih tinggi pada 

orang yang biasa minum kopi setiap hari (Prihatini, 2010). 

Salah satu faktor yang berpengaruh penting dalam terjadinya 

osteoporosis adalah kalsium. Kalsium merupakan makromineral yang 

terbanyak di dalam tubuh yaitu sekitar 1000 mg. Kalsium berperan dalam 

mineralisasi tulang dan mempertahankan densitas tulang yang normal. Hasil 

penelitian Kosnayani (2007)menunjukkan bahwa asupan kalsium yang tinggi 

akan meningkatkan kepadatan tulang (Kosnayani, 2007). 

Salah satu cara pengukuran kepadatan tulang yaitu dengan Dual-

Energy X-ray Absorptiometry (DEXA). Pemeriksaan DEXA  merupakan gold 
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standard sesuai rekomendasi WHO, karena lebih sensitif dan akurat dalam 

menilai densitas mineral tulang (Putra, 2011). Pemeriksaan DEXA harganya 

cukup mahal, sehingga tidak semua daerah atau Rumah Sakit dilengkapi 

dengan fasilitas ini. 

Salah satu Rumah Sakit yang menyediakan pelayanan pemeriksaan 

Bone Mineral Density (BMD) adalah RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso 

Surakarta. Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilaksanakan pada 

bulan Juli 2015 di RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta didapatkan 

jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan BMD semakin meningkat setiap 

tahun. Pada tahun 2014 sebanyak 136 pasien yang melakukan 

pemeriksaaan BMD. Terdapat sebanyak 59 pasien (43,3 %) terdiagnosis 

osteoporosis. Pada bulan juli 2015 dari 13 pasien yang melakukan 

pemeriksaan BMDsebanyak 7 pasien (53,8%) terdiagnosis osteoporosis. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan melakukan 

penelitian tentang perbedaan usia,  status gizi, frekuensi minum kopi dan 

asupan kalsium pada pasien osteoporosis dan non osteoporosisdi Poli 

Rawat jalan RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan usia,  status gizi, frekuensi minum kopi dan asupan 

kalsium pada pasien osteoporosis dan non osteoporosisdi Poli Rawat Jalan 

RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan usia,  status gizi, frekuensi minum kopi dan 

asupan kalsium pada pasien osteoporosis dan non osteoporosisdi Poli 

Rawat jalan RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan usia, status gizi, frekeunsi minum kopi, asupan 

kalsium dan kejadian osteoporosis pada pasien di Poli Rawat jalanRS 

Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta 

b. Menganalisis perbedaanusia pasien osteoporosis dan non 

osteoporosis 

c. Menganalisis perbedaanstatus gizipasien osteoporosis dan non 

osteoporosis 

d. Menganalisis perbedaan frekuensi minum kopi pasien osteoporosis 

dan non osteoporosis 

e. Menganalisis perbedaanasupan kalsiumpasien osteoporosis dan non 

osteoporosis 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi Rumah Sakit 

Memberikan masukan terhadap Rumah Sakit untuk memperhatikan 

status gizi pasien osteoporosis. 

2. Bagi Instalasi gizi 

Memberikan masukan terhadap ahli gizi Rumah Sakit untuk 

memperhatikan status gizi pasien dan meningkatkan asupan kalsium 

pada pasien osteoporosis melalui menu makanan yang tinggi  kalsium. 
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3. Bagi pasien 

Memberikan informasi kepada pasien tentang faktor- faktor resiko 

terjadinya osteoporosis, sehingga pencegahan terhadap osteoporosis 

dapat ditingkatkan dan angka kejadian osteoporosis dapat menurun. 


