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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian 

Keterangan : 

  : Variabel yang diteliti 

  : Variabel yang diteliti 

  : Variabel yang tidak diteliti 

  : Variabel yang tidak diteliiti  

Pada proses remodeling tulang terjadi abnormalitas turnover tulang yaitu 

peningkatan aktivitas osteoklas yang bertugas sebagai penyerapan tulang 

dibandingkan dengan aktivitas osteoblas yang bertugas dalam pembentukan 

tulang. Akibat proses penyerapan yang lebih tinggi dari pembentukan tulang, 

densitas mineral tulang menjadi rendah dari nilai normal ketika aktivitas 
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penyerapan dan pembentukan tulang seimbang. Rendahnya densitas meneral 

tulang (g/cm2) seseorang dapat mengakibatkan menurunnya kekuatan tulang 

sehingga terjadi penyakit osteoporosis atau osteopenia. Pasien yang dinyatakan 

positif menderita osteoporosis atau osteopenia harus menjalankan terapi untuk 

menurunkan risiko patah tulang. Terapi yang diberikan bertujuan untuk 

meningkatkan DMT (g/cm2) sehingga menurunkan risiko patah tulang. Terapi lini 

pertama yang diberikan yaitu golongan bisfosfonat. Bisfosfonat bekerja 

menghambat aktivitas osteoklas sehingga terjadi penurunan aktivitas penyerapan 

tulang yang berdampak pada peningkatan DMT (g/cm2) pasien. Efikasi pemberian 

terapi bisfosfonat ditunjukkan dengan perubahan DMT (g/cm2) pasien yang 

meningkat dari pengukuran DMT (g/cm2) yang sebelumnya. Perubahan antara dua 

nilai DMT dalam rentang waktu 6-18bulan akan diamati pada penelitian ini setelah 

pasien mendapatkan terapi bisfosfonat. Perubahan DMT tersebut akan dianalisis 

pada penelitian ini. Selain efikasi berupa perubahan DMT, terapi bisfosfonat juga 

menimbulkan efek samping seperti nyeri tulang, nyeri otot, flu like symptom, 

penurunan klirens ginjal dan nyeri perut. Pada penelitian ini efek samping yang 

dirasakan pasien akan dilakukan pencatatan dan akan ditunjukkan dalam bentuk 

persentase pada kejadian masing-masing efek samping. 

 
3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang dapat dibuat pada penelitian ini yaitu densitas mineral tulang 

(DMT) pasien osteoporosis dan osteopenia yang menggunakan terapi bisfosfonat 

akan meningkat pada pengukuran DMT yang selanjutnya dengan jarak waktu 

pengukuran 6-18bulan.  

 


