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ABSTRAK
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LATAR BELAKANG
Pada wanita lansia terjadi penurunan estrogen yang menyebabkan hormon
paratiroid menurun dan mengakibatkan penurunan penyerapan vitamin D serta

mengalami proses penuaan atau (aging process). Hal ini dapat menyebabkan
peningkatan kerentanan terhadap salah satu penyakit metabolik yaitu osteoporosis.

Salah satu faktor risiko osteoporosis adalah status gizi yang dapat dinilai melalui
indeks masa tubuh serta lingkar pinggang. Penelitian ini bertujuan mengetahui

hubungan lingkar pinggang dengan kejadian osteoporosis pada wanita lansia.
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METODE
Penelitian menggunakan studi observasional dengan desain potong lintang yang
mengikutsertakan 86 wanita lansia pada bulan November-Desember 2021 di
Puskesmas Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan. Pengambilan sampel
menggunakan metode nonrandom sampling dengan teknik consecutive sampling.
Data dikumpulkan dengan wawancara menggunakan kuesioner FRAX® tool untuk
osteoporosis dan pengukuran lingkar pinggang dengan pita ukur. Data dianalisis
dengan uji statistik chi-square dengan nilai kemaknaan p<0,05.
HASIL
Kelompok usia terbanyak yang mengalami osteoporosis pada usia 71-90 tahun yaitu
sebanyak 78,9%. Didapatkan adanya hubungan bermakna antara usia dan
osteoporosis pada wanita lansia dengan nilai( p-value= 0,028). Responden yang
mengalami osteoporosis dengan ukuran lingkar pinggang <80 cm didapatkan
sebanyak 64,7% lebih banyak dibandingkan dengan lingkar pinggang >80 cm.
Terdapat hubungan tidak bermakna antara lingkar pinggang dengan osteoporosis
pada wanita lansia dengan nilai (p = 0,242).
KESIMPULAN
Terdapat hubungan bermakna usia dengan osteoporosis pada wanita lansia dan
tidak adanya hubungan lingkar pinggang dengan osteoporosis pada wanita lansia.
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BACKGROUND
In elderly women, there is estrogen reduction which causes parathyroid depression
and results in decreased absorption of vitamin D and experiences the aging process.
This leads to increased susceptibility to one of the metabolic diseases, osteoporosis.
One of the risk factors for osteoporosis is nutritional status which can be assessed
through bmi and waist circumference. This study determines the relationship
between waist circumference and the incidence of osteoporosis in elderly women.
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METHOD
The study used an observational study with a cross-sectional design that included 86
elderly women in November-December 2021 at the Puskesmas Mampang, South
Jakarta. Sampling used nonrandom sampling method with consecutive sampling
technique. Data were collected by interview using the FRAX® tool questionnaire for
osteoporosis and measuring waist circumference with a measuring tape. Data were
analyzed by chi-square statistical test with a significance value of p<0.05.
RESULTS
The most age group experiencing osteoporosis is at the age of 71-90 years as many
as 15 respondents 78.9%. There was a significant relationship between age and
osteoporosis in elderly women (p-value = 0.028). Respondents who had osteoporosis
with a waist circumference of <80 cm had (64.7%) more than those with a waist
circumference of >80 cm. There was no significant relationship between waist
circumference and osteoporosis in elderly women (p = 0.242).
CONCLUSION
There is a significant relationship between age and osteoporosis in elderly women
and there is no relationship between waist circumference and osteoporosis in elderly
women

1. PENDAHULUAN
Lanjut usia menurut UU Nomor 13 Tahun 1998 adalah seseorang yang telah mencapai usia 60
tahun ke atas.1 Populasi lanjut usia di Indonesia pada tahun 2020, didapatkan mencapai 9,92%1.
Prevalensi wanita lansia menunjukan harapan hidup yang tinggi dibandingkan dengan pria. Pada
tahun 2015 persentase lansia perempuan mencapai 52,8% (11,6 juta) dan pada laki laki
didapatkan sebesar 47,2% (10,2 juta). 2
Pada wanita lansia terjadi penurunan estrogen yang menyebabkan hormon paratiroid
menurun dan mengakibatkan penurunan pada penyerapan vitamin D. Hal ini berdampak pada
pembentukan tulang yang berkurang sehingga terjadi ketidakseimbangan dari avktivitas seluler
tulang yang akan mengakibatkan terjadinya osteoporosis.3 Pada lanjut usia disamping itu akan
mengalami proses penuaan atau (aging process). Proses penuaan merupakan suatu proses yang
kompleks dan perubahan yang terjadi seperti perubahan pada biologis adanya perubahan
metabolisme energi pada lansia yang dapat menyebabkan kelemahan, penurunan mobilitas dan
kelincahan dan serta perubahan fisiologis terkait usia. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan
kerentanan terhadap berbagai penyakit metabolik salah satu contohnya seperti osteoporosis.4
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Osteoporosis merupakan penyakit gangguan metabolisme tulang yang ditandai dengan
penurunan kepadatan masa tulang serta degradasi mikroarsitektural tulang normal yang berakibat
pada gangguan proses remodeling tulang.5,6
Osteoporosis merupakan suatu masalah kesehatan umum di seluruh dunia, kejadian fraktur
tulang akibat osteoporosis di Asia didapatkan sebesar 50%, di Indonesia merupakan negara
dengan prevalensi osteoporosis terbesar kedua setelah China.7 Prevalensi osteoporosis di
Indonesia tahun 2013 pada wanita usia 50 – 70 tahun sebesar 23% dan pada laki laki dengan usia
>70 tahun didapatkan sebesar 53%. 8 Osteoporosis sendiri memiliki beberapa faktor risiko yaitu
seperti faktor usia, ras dan genetik, aktivitas fisik defisiensi, vitamin D dan faktor risiko lain yang
mempengaruhi terjadinya osteoporosis adalah status gizi yang dapat dinilai melalui indeks masa
tubuh, lingkar pinggang.5
Lingkar pinggang merupakan indikator untuk mengukur massa lemak abdominal dan dapat
menggambarkan lemak obesitas sentral yaitu penimbunan lemak tubuh di perut.9 Massa lemak
merupakan suatu lemak tubuh yang menyusun berat badan dan massa bebas lemak yaitu suatu
komponen penyusun berat badan selain lemak seperti tulang, otot. Berat badan dengan
komponen massa lemak dan massa bebas lemak memiliki hubungan yang positif terhadap
kepadatan tulang.10 Jaringan lemak yang berlebih dan aktif secara metabolik dapat berdampak
negatif terhadap kepadatan tulang dan memiliki risiko terjadinya patah tulang pada obesitas.
Obesitas merupakan akumulasi lemak yang berlebihan atau abnormal di dalam tubuh. Obesitas
dianggap sebagai penyakit metabolik kronis yang terkait dengan faktor lingkungan dan genetik.11
Penelitian di China didapatkan wanita berusia 25-64 tahun memiliki persentase lemak tubuh
yang tinggi dan beresiko terjadinya osteoporosis dan osteopenia. Bedasarkan penelitian yang
telah dilakukan oleh Puerto Rico dkk,12 menyatakan lemak abdominal memiliki hubungan dengan
kepadatan tulang yang rendah dimana subyek yang memiliki lemak viseral yang tinggi dan
kepadatan tulang yang rendah. Hal ini serupa dengan penelitian lain mengatakan bahwa terdapat
hubungan lingkar pinggang dengan kepadatan tulang, dimana nilai C- Reactive protein yang
meningkat dapat meningkatkan produksi aktivasi osteoklas dan penurunan osteoblas yang akan
menyebabkan percepatan proses perombakan tulang sehingga terjadi osteoporosis. Beberapa
penelitian menujukan hal serupa dimana berat badan yang berlebih atau obesitas mempunyai
efek pertahanan terhadap kepadatan tulang, namun hal ini dalam batas tertentu seperti lingkar
pinggang dan massa lemak tubuh.13
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai hubungan lingkar pinggang dengan kejadian osteoporosis pada wanita
lansia.
354

Hubungan Lingkar Pinggang Dengan Kejadian Osteoporosis Pada Wanita Lansia
Wahid, Adriani
p-ISSN 0853-7720; e-ISSN 2541-4275, Volume 7, Nomor 2, halaman 352 – 361, Juli 2022
DOI : http://dx.doi.org/10.25105/pdk.v7i2.14035

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analitik observasional dengan desain cross
sectional yaitu untuk mempelajari hubungan antara faktor risiko dan dampak melalui suatu
pendekatan serta observasi atau pengumpulan suatu data dalam satu waktu. Dalam penelitian ini
penulis mencari hubungan antara lingkar pinggang dan osteoporosis. Penelitian ini akan dilakukan
di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan akan dilaksanakan pada bulan
November sampai bulan Desember 2021.
Pada sampel yang dipilih untuk penelitian ini adalah wanita lansia yang berusia 60 - 90 tahun
dan cara pengambilan sampel ini menggunakan metode nonrandom sampling dengan teknik
Consecutive sampling yaitu pengambilan sampel dengan cara menetapkan subjek yang memenuhi
dari kriteria inklusi untuk dimasukan kedalam penelitian. Kriteria inklusi dalam penelitian ini
adalah wanita lansia berusia 60 - 90 tahun dan bersedia untuk mengikuti penelitian ini. Kriteria
ekslusi pada penelitian ini adalah wanita lansia yang berusia > 90 tahun. Data penelitian diperoleh
secara langsung dari responden melalui pengukuran lingkar pinggang dan wawancara.
Dalam proses pengolahan data menggunakan proses program komputer Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS). Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan
analisis univariat dan bivariat. Dalam penelitian ini uji statistik yang akan digunakan adalah chisquare dengan variabel bebas yaitu usia, lingkar pinggang dan variabel tergantung yaitu
osteoporosis dengan melihat derajat signifikannya α = 0.05.

3. HASIL
a. Karakteristik Responden
Tabel 5 .Karakteristik responden (N=86)
Variabel

Responden

Presentase

Usia
60-70 Tahun
71-90 Tahun

67

77.9%

19

22.1%

Lingkar Pinggang
<80 cm

34

39.5%

>80 cm

52

60.5%

355

Perancangan Perbaikan Tata Letak Gudang Bahan Baku dengan Menggunakan Metode Class-Based pada
PT. Kurabo Manunggal Textile
Alkatiri, Yojana, Septiani
p-ISSN 0853-7720; e-ISSN 2541-4275, Volume 7, Nomor 2, halaman 335 – 351, Juli 2022

Osteoporosis
Osteoporosis

49

57%

Tidak Osteoporosis

37

43%

Hasil Tabel 5. di atas, didapatkan sebanyak 86 data subjek yang masuk ke dalam kriteria inklusi.
Pada penelitian ini didapatkan responden terbanyak berusia 60-70 tahun sebesar 77,9% dengan ratarata usia wanita lansia 67,3 tahun.
Pengukuran lingkar pinggang didapatkan frekuensi lingkar pinggang yang tinggi yaitu >80cm
sebesar 60,5% dibandingkan dengan subjek yang memiliki lingkar pinggang normal yaitu <80cm. Hasil
rata-rata lingkar pinggang pada responden yaitu 83,47 cm. Kejadian osteoporosis di Puskesmas
Kecamatan Mampang pada penelitian ini terdapat 57% yang mengalami osteoporosis pada wanita
lansia.

b. Hubungan Karakteristik Responden dengan Osteoporosis
Tabel 6 . Hubungan usia dengan Osteoporosis

Variabel

Osteoporosis
(+)

Nilai P
(-)

N

(%)

N

(%)

Usia
60-70 Tahun
71-90 Tahun

34
15

50,7%
78,9%

33
4

49,3%
21,1%

0,028ǂ

Lingkar Pinggang
<80 cm
>80 cm

22
27

64,7%
51,9%

12
25

35,3%
48,1%

0,242ǂ

ǂ : uji Chi – square (p-value= ≤ 0,05)
Berdasarkan hasil penelitian antara usia dengan osteoporosis didapatkan kelompok usia
terbanyak yang mengalami osteoporosis adalah usia 71-90 tahun yaitu sebanyak 78,9% yang artinya
semakin bertambahnya usia maka kepadatan tulang akan semakin rendah dibandingkan dengan usia
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60-70 tahun. Nilai kemaknaan yang didapatkan adalah p-value = 0,028, maka dapat disimpulkan
bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara usia dan osteoporosis.
Hasil pada tabel 6. di atas, didapatkan kelompok lingkar pinggang normal (<80) lebih banyak yang
mengalami osteoporosis yaitu sebanyak 64,7% dibandingkan dengan lingkar pinggang (>80cm).
Berdasarkan data ini wanita lansia yang tidak memiliki lingkar pinggang berlebih lebih banyak yang
mengalami osteoporosis. Hubungan lingkar pinggang dengan osteoporosis didapatkan nilai
kemaknaan adalah p-value = 0,242 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat

4. PEMBAHASAN
a. Pembahasan karakteristik responden
Bedasarkan dari hasil penelitian ini pada lingkar pinggang, didapatkan frekuensi lingkar pinggang
yang tinggi yaitu >80cm sebanyak 60,5% dengan rata-rata lingkar pinggang 83,47. Hasil penelitian ini
lebih banyak dibandingkan dengan prevalensi obesitas sentral secara nasional, yaitu sebesar 21,8%.
Dalam hal ini obesitas sentral dapat mengakibatkan masalah kesehatan pada wanita lansia. Obesitas
sentral menjadi salah satu faktor risiko timbulnya berbagai penyakit degeneratif yaitu penyakit
kardiovaskular seperti stroke atau penyakit jantung. Penyakit tersebut dapat menyebabkan kematian
tertinggi pada penduduk di dunia, dan terutama pada lansia.42
Lansia dengan obesitas dapat meningkatkan terjadinya risiko kerusakan pada tulang dan sendi
sehingga akan meningkatkan risiko terjatuh atau kecelakaan pada lansia.42 Penelitian lain
menunjukkan bahwa kejadian gangguan penyakit ortopedi lebih banyak dialami oleh seseorang yang
memiliki berat badan berlebih dibandingkan dengan gizi yang normal. Lansia dengan obesitas dapat
mengalami kesulitan dalam bergerak dan menyebabkan gangguan pada keseimbangan sehingga
berisiko terjadi cedera jatuh saat beraktifitas. Dengan hal ini risiko patah tulang dapat lebih tinggi pada
lansia dengan obesitas.13
Faktor risiko yang dapat meningkatkan ukuran lingkar pinggang pada obesitas sentral yaitu seperti
usia, jenis kelamin, gaya hidup, alkohol dan hormonal. Faktor utama yang mempengaruhi peningkatan
lingkar pinggang yaitu gaya hidup seperti pola makan yang berlebihan dapat menyebabkan
peningkatan berat badan dan jenis makan yang memiliki kepadatan energi yang tinggi mengakibatkan
energi yang tidak seimbang. Aktivitas fisik yang kurang dengan pola makan yang berlebihan dari energi
yang diperlukan akan membuat sisa dari kalori yang disimpan menjadi lemak dan lemak yang
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menumpuk di perut dan seluruh tubuh akan terus meningkat dengan seiring pertambahan berat
badan dengan gaya hidup yang tidak teratur.39
Hasil dari frekuensi karakteristik responden pada wanita lansia yang mengalami osteoporosis di
puskesmas kecamatan mampang yaitu sebesar 57%, jumlah persentase ini lebih tinggi dibandingkan
dengan prevalensi kejadian osteoporosis di Indonesia pada wanita lansia yaitu sebesar 23%. Hal ini
dapat dilihat dari perbedaan proporsi jumlah sampel pada penelitian ini dibandingkan dengan jumlah
populasi wanita lansia di Indonesia. Kejadian osteoporosis pada wanita lansia disebabkan oleh faktor
dari proses pembentukan tulang pada wanita lebih cepat sehingga dapat menurunnya kepadatan
tulang serta adanya perubahan hormon pada masa menopause dan kehilangan massa tulang
sedangkan pada pria memiliki masa tulang yang lebih padat dan dalam proses demineralisasi tulang
lebih lambat sehingga wanita lebih berisiko.21

b. Pembahasan hubungan antara usia dan osteoporosis
Hasil dari penelitian ini disimpulkan terdapat hubungan yang bermakna antara usia dengan
osteoporosis pada wanita lanjut usia. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh
Dieny,24 menyatakan bahwa adanya hubungan yang bermakna antara usia dengan osteoporosis.
Dalam penelitian ini pada wanita lansia yang berusia 71-90 tahun dengan osteoporosis sejumlah
78,9% angka ini lebih banyak dibandingkan dengan usia 60-70 tahun yang mengalami osteoporosis
sebesar 50,7%. Hal ini dapat dilihat dari subjek semakin bertambahnya usia maka kepadatan tulang
akan semakin menurun. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan usia akan berdampak pada
gangguan reabsorpsi dan absorpsi kalsium. Dalam hal ini akan mengakibatkan penurunan kadar
kalsium di darah dan berakibat tingginya sekresi hormone paratiroid. Hormon paratiroid ini akan
berperan dalam peningkatan kalsium dalam darah dengan kadar normal yaitu dari tulang ke dalam
darah sehingga terjadi penurunan kepadatan tulang yang berakibat osteoporosis.6 Penelitian lain telah
didukung oleh Dieny, (24), dengan jumlah prevalensi kepadatan tulang yang rendah pada usia 51-60
tahun sebesar 67,7% dan didapatkan 57,3% pada usia >65 tahun dan kelompok usia 71-80 tahun
sebesar 86,7%. Pada hasil uji statistik penelitian tersebut didapatkan adanya hubungan yang
bermakna antara usia dengan osteoporosis pada wanita lanisa.
c. Pembahasan hubungan antara lingkar pinggang dan osteoporosis
Berdasarkan hasil yang didapatkan pada penelitian ini kelompok lingkar pinggang normal (<80cm)
lebih banyak yang mengalami osteoporosis yaitu sebanyak 64,7%. Hal ini menunjukan lingkar
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pinggang normal atau dengan berat badan yang kurang lebih banyak yang mengalami osteoporosis.
Berat badan yang kurang merupakan salah satu risiko dari osteoporosis dimana cenderung memiliki
massa lemak rendah dan dapat mengalami penurunan sintesis hormon estrogen, dimana rendahnya
kadar estrogen dapat menyebabkan peningkatan sitokin seperti (IL-1,IL-6, TNFα.) yang akan
menstimulasi aktivitas sel osteoklas sehingga terjadi pengeroposan tulang. Walaupun pada hasil
penelitian ini tidak terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara lingkar pinggang dan
osteoporosis pada wanita lansia.(6)
Penelitian ini menunjukan terdapat 51,9 % wanita lansia yang mengalami osteoporosis dengan
lingkar pinggang >80 cm. Hasil yang didapatkan dalam analisis data dengan uji Chi-square dapat
disimpulkan bahwa tidak adanya hubungan yang bernakna antara lingkar pinggang dan osteoporosis
pada wanita lansia.
Hasil penelitian ini telah didukung dengan penelitian yang ditemukan oleh Ruseno, dkk,10
menyatakan bahwa tidak adanya hubungan antara lingkar pinggang dan osteoporosis pada wanita
dewasa. Pada subjek dengan kategori lingkar pinggang normal sebagian mengalami oseteopenia dan
sebagian responden memiliki kategori lingkar pinggang obesitas abdominal didapatkan kepadatan
tulang yang normal. Dalam penelitian tersebut menunjukan bahwa obesitas mempunyai faktor
proteksi terhadap kepadatan tulang. Obesitas sentral dapat menjadi faktor proteksi bagi tulang karena
berat badan yang berlebih dapat memberikan lebih banyak beban mekanis pada tubuh. Hal ini akan
menstimulasi pembentukan massa tulang dengan penurunan apoptosis sel pada sumsum tulang yang
dapat menyebabkan peningkatan proliferasi sel osteoblas sehingga dapat berperan proteksi pada
tulang.(10)
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu seperti dalam faktor perancu yang
memengaruhi kejadian osteoporosis pada wanita lansia seperti asupan kalsium, aktivitas fisik, indeks
massa tubuh. Pada penelitian ini diagnosis osteoporosis tidak menggunakan pemeriksaan gold standar
yaitu instrumen dual- energy x-ray absorptiometry (DEXA)

5. KESIMPULAN
Penelitian yang dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Mampang Jakarta Selatan pada bulan
November – Desember 2021 yaitu dapat disimpulkan terdapat hubungan antara usia dan osteoporosis
pada wanita lansia di Puskesmas Kecamatan Mampang. Tidak terdapat hubungan antara lingkar
pinggang dan osteoporosis pada wanita lansia di Puskesmas Kecamatan Mampang.
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6. SARAN
Peneliti menyarankan dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai faktor lain yang
mempengaruhi osteoporosis pada wanita lansia seperti asupan kalsium, aktivitas fisik dan indeks
massa tubuh. Bagi tenaga medis dapat meningkatkan edukasi pencegahan pada lansia mengenai
osteoporosis saat kontrol kesehatan atau memberi dukungan sosial bagi kesehatan wanita lansia.
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