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BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

6.1 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi pola penggunaan terapi 

bisfosfonat pasien, mengidentifikasi perubahan DMT pasien setelah 

menggunakan bisfosfonat, dan mengidentifikasi kejadian efek samping yang 

dialami pasien setelah menggunakan bisfosfonat diantaranya nyeri tulang, nyeri 

otot, masalah gastrointestinal, flu like symptom, dan penurunan klirens ginjal. 

Tujuan pertama dan ketiga disajikan dalam bentuk deskriptif, sedangkan tujuan 

kedua dilakukan uji hipotesis menggunakan SPSS dengan uji T berpasangan 

untuk melihat signifikansi perubahan DMT setelah penggunaan terapi bisfosfonat. 

Penelitian ini sudah dinyatakan laik etik oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan 

RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dengan nomor surat keterangan laik etik yaitu No: 

400/137/K.3/302/2016.  

 
6.1.1 Distribusi Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Pada penelitian ini seluruh pasien yang masuk ke dalam penelitian ini 

berjenis kelamin perempuan. Tingginya prevalensi osteoporosis pada perempuan 

dibandingkan laki-laki sesuai dengan hasil penelitian tahun 2006 yang 

mengungkapkan bahwa prevalensi osteoporosis pada wanita lebih tinggi 

dibandingkan pada laki-laki yaitu 22,5% dibandingkan 6,3% (Kemenkes RI, 2015). 

Prevalensi osteoporosis dan osteopenia pada perempuan pada penelitian ini 

berkaitan dengan fungsi hormon estrogen yang berperan secara langsung pada 

fungsi osteoblas, terlebih lagi seluruh pasien pada penelitian ini sudah mengalami 

menopause (post-menopause) karena pasien pada penelitian ini merupakan 
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pasien osteoporosis primer saja. Estrogen dapat meningkatkan sekresi TGF-β 

yaitu growth factor osteoblas dengan mekanisme kerja sebagai mediator yang 

menarik osteoblas ke dalam tulang untuk menutup lubang pada tulang akibat 

proses resorbsi tulang oleh osteoklas. Selain itu adanya estrogen juga 

mengakibatkan penurunan sitokin IL-1, IL-6, dan TNF-α yang berfungsi resorbsi 

tulang sehingga dengan adanya estrogen terjadi penurunan akitivitas resorbsi 

tulang. Estrogen juga secara tidak langsung mempengaruhi fungsi osteoklas yaitu 

menginduksi apoptosis osteoklas (Kawiyana, 2009; Meeta, 2013). Masa post-

menopause merupakan masa dimana terjadi penurunan produksi estrogen, 

sehingga hal tersebut mengakibatkan penurunan fungsi estrogen terhadap proses 

pembentukan tulang yaitu osteoblas. Menurunnya fungsi estrogen terhadap  

proses pembentukan tulang akan meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis. 

 
6.1.2 Pola Penggunaan Bisfosfonat Pasien Osteoporosis dan Osteopenia 

 Berdasarkan hasil yang didapatkan pada penelitian ini, terdapat empat 

jenis bisfosfonat yang digunakan oleh pasien yang termasuk ke dalam penelitian 

ini. Empat jenis bisfosfonat tersebut yaitu asam zolendronat, natrium risedronat 

yang terdiri dari dua dosis berbeda, asam ibandronat yang terdiri dari dua bentuk 

sediaan, dan natrium alendronat. Dosis serta frekuensi yang diberikan sudah 

sesuai dengan yang disarankan pedoman terapi AACE. Dosis asam zolendronat 

yaitu 5 mg tiap satu tahun secara intravena infus selama 15 menit, ibandronat 150 

mg tiap bulan secara oral dan juga dapat diberikan secara intravena dengan dosis 

3 mg tiap 3 bulan selama 15-30 detik, risedronat diberikan dengan dosis 35 mg 

tiap satu minggu secara oral atau juga dapat diberikan dengan dosis 150 mg tiap 

bulan secara oral, alendronat diberikan dengan dosis 70 mg tiap minggu. 
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Beberapa pasien memiliki riwayat penggunaan bisfosfonat yang tidak 

hanya menggunakan satu jenis bisfosfonat saja, namun penggunaan jenis 

bisfosfonat yang berbeda ini tidak digunakan dalam masa terapi yang sama atau 

dalam waktu yang bersamaan. Alasan terdapat pasien yang memiliki riwayat 

penggunaan bisfosfonat lebih dari satu jenis yaitu salah satunya dikarenakan 

pasien yang tidak dapat mentoleransi efek samping bisfosfonat oral seperti nyeri 

perut, sehingga bisfosfonat diganti dengan jenis bisfosfonat intravena. Pergantian 

jenis bisfosfonat dari jenis oral ke intravena juga dapat dilakukan apabila pasien 

dinilai tidak patuh dalam menggunakan bisfosfonat, baik tidak patuh dengan cara 

meminumnya maupun tidak patuh dalam durasi pemakaiannya. Adapun 

penggantian jenis bisfosfonat dilakukan setelah pemakaian lebih dari dua tahun, 

hal tersebut dilakukan karena pertimbangan efikasi yang terlihat dari DMT pasien 

yang perubahannya menurun. Tidak ada dasar yang pasti dalam pemilihan jenis 

bisfosfonat untuk terapi pasien osteoporosis dan osteopenia, biasanya dokter akan 

mengembalikan pemilihan jenis bisfosfonat kepada pasien. Lain halnya jika pasien 

memiliki riwayat gastritis, maka dokter akan langsung memilihkan bisfosfonat jenis 

intravena untuk menghindari terjadinya efek samping masalah gastrointestinal 

yaitu inflamasi lambung. Rata-rata lama terapi pasien yang terlibat dalam 

penelitian ini yaitu 21 bulan.  

 
6.1.3 Perubahan DMT dan Skor T Setelah Penggunaan Bisfosfonat 

 Pada penelitian ini terdapat 8 skor DMT dan Skor T yang menunjukkan 8 

lokasi tulang yang berbeda. Pengukuran DMT tersebut dilakukan pada bagian 

tulang belakang dan tulang pinggul. Tulang belakang yang diukur meliputi spine 

L1, spine L2, spine L3, spine L4, dan total L1-L4 yang merupakan rata-rata dari 
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spine. Tulang pinggul terdiri dari 3 bagian yaitu femoral neck, ward’s triangle, dan 

g. trochanter. 

 Berdasarkan rata-rata perubahan DMT yang didapatkan, tulang bagian 

ward triangle menunjukkan perubahan rata-rata yang paling tinggi yaitu 14,40%. 

Signifikansi perubahan hasil pengukuran DMT pertama dan pengukuran DMT 

yang kedua didapatkan dengan melakukan analisis menggunakan uji T 

berpasangan. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, didapatkan 

perbaikan DMT yang signifikan terjadi pada tulang bagian femoral neck, ward’s 

triangle, dan g. trochanter. Perbaikan yang signifikan tersebut menunjukkan 

adanya efikasi terapi bisfosfonat terhadap DMT (Chen et al., 2007). Lain halnya 

dengan perubahan DMT pada tulang bagian spine L1,  spine L2, spine L3, spine 

L4, dan Total L1-L4 yang menunjukkan tidak signifikan, namun bukan berarti 

penggunaan terapi bisfosfonat tidak memiliki efek terhadap perubahan DMT hanya 

saja perubahan yang ditimbulkan tidak signifikan. Namun jika dilihat dari 

perubahan rata-rata hasil pengukuran DMT, tulang bagian spine L1 dan spine L2 

menunjukkan perubahan rata-rata DMT yang menurun. Berdasarkan hasil uji T 

berpasangan dan perubahan rata-rata DMT maka dapat disimpulkan bahwa tulang 

bagian femoral neck, ward’s triangle, dan g. trochanter memiliki perubahan DMT 

yang meningkat secara signifikan, tulang bagian spine L1 dan spine L2 memiliki 

perubahan DMT yang menurun namun tidak signifikan, dan tulang bagian spine 

L3, spine L4, dan Total L1-L4 menunjukkan perubahan DMT yang meningkat 

namun tidak signifikan.  

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini menunjukkan hasil yang sama 

dengan menurut penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan (Boonen et al., 

2008; Lewiecki et al., 2009, Orwoll et al., 2010) yang menunjukkan terdapat 
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peningkatan DMT pada  bagian femoral neck, ward’s triangle, g. trochanter dan 

spine setelah terapi bisfosfonat akan tetapi pada penelitian ini hanya pada tulang 

bagian femoral neck, ward’s triangle, dan g. trochanter yang menunjukkan hasil 

yang signifikan. Penurunan DMT pada bagian spine L1 dan spine L2 yang 

didapatkan pada penelitian ini tidak dapat dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya karena pada penelitian sebelumnya hanya melihat perubahan DMT 

pada total spine saja tanpa melihat perubahan DMT pada setiap bagian lumbar 

spine seperti yang dilakukan pada penelitian ini.  

Perubahan yang tidak signifikan pada DMT bagian spine L3, spine L4, dan 

Total L1-L4 dapat terjadi akibat pola penggunaan kalsium dan vitamin D yang 

merupakan stimulator pembentukan tulang tidak mencukupi dosis kebutuhan 

sehari-hari, namun memang pada penelitian ini ingin melihat perubahan DMT bila 

tanpa melakukan pengontrolan terhadap pola penggunaan kalsium dan vitamin D 

(Kawiyana, 2009). Perubahan yang tidak signifikan pada hasil penelitian ini juga 

dapat terjadi akibat tidak memisahkan kelompok penggunaan bisfosfonat oral dan 

intravena dalam menganalisis dengan uji T berpasangan. Berdasarkan sifat 

farmakokinetikanya, bisfosfonat oral memiliki absorbsi yang buruk, sehingga pada 

penggunaan bisfosfonat oral harus dilakukan dengan cara diminum pada saat pagi 

hari dalam keadaan perut kosong dan diminum dengan segelas air mineral 

kemudian pasien harus tetap dalam posisi tegak selama ± 30 menit (Carbonare et 

al., 2010). Penggunaan bisfosfonat oral dengan cara yang benar atau salah akan 

mempengaruhi absorbsi dari bisfosfonat tersebut, lain halnya dengan bisfosfonat 

intravena yang tidak melalui proses absorbsi terlebih dahulu. Bersadarkan hal 

tersebut, maka bisfosfonat oral dan intavena dapat menunjukkan efikasi  yang 

berbeda dalam meningkatkan DMT bila bisfosfonat oral tidak digunakan dengan 
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cara yang benar, sehingga ketika dilakukan uji hipotesis dengan tidak memisahkan 

kelompok penggunaan bisfosfonat oral dan intravena akan jelas mempengaruhi 

hasil signifikansi perubahan DMT.  

Sama seperti rata-rata perubahan DMT, rata-rata perubahan Skor T 

tertinggi ditunjukkan pada tulang bagian ward’s triangle yaitu sebesar 14,52%. 

Berbeda dengan hasil signifikansi perubahan hasil pengukuran DMT pertama dan 

pengukuran DMT yang kedua, hasil analisis uji T berpasangan untuk skor T 

menunjukkan hasil yang signifikan pada tulang bagian ward’s triangle, g. 

trochanter, dan spine L1. Perubahan yang signifikan pada tulang bagian ward’s 

triangle, g. trochanter, dan spine L1 menunjukkan efikasi terapi bisfosfonat pada 

bagian tulang tersebut. Namun, apabila dilihat dari selisih rata-rata perubahan skor 

T, bagian spine L1 menunjukkan penurunan rata-rata sehingga dapat dikatakan 

bahwa pada tulang bagian spine L1 menunjukkan perubahan skor T yang menurun 

secara signifikan. Hasil uji T berpasangan untuk skor T bagian tulang femoral neck,  

spine L2, spine L3, spine L4, dan Total L1-L4 yang menunjukkan hasil perubahan 

yang tidak signifikan bukan berarti penggunaan terapi bisfosfonat tidak 

memberikan efek terhadap tulang bagian tersebut, namun perubahan yang 

ditimbulkan tidak signifikan.  

Sama seperti hasil perbandingan rata-rata DMT pertama dan kedua, hasil 

perbandingan rata-rata skor T pertama dan kedua menunjukkan hasil penurunan 

rata-rata pada tulang bagian spine L1 dan spine L2. Berdasarkan hasil tersebut 

maka dapat disimpulkan tulang bagian ward’s triangle dan g. trochanter 

menunjukkan perubahan skor T yang meningkat secara signifikan, tulang bagian 

spine L1 menunjukkan perubahan skor T yang menurun secara signifikan, tulang 

bagian spine L2 menunjukkan perubahan skor T yang menurun namun tidak 
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signifikan dan tulang bagian femoral neck, spine L2, spine L3, dan Total L1-L4 

menunjukkan perubahan skor T yang meningkat namun tidak signifikan. Nilai skor 

T didapatkan dari hasil pengukuran DMT yaitu dengan rumus berikut (Susan, 

2011): 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇 =
(𝐷𝑀𝑇 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛 − 𝐷𝑀𝑇 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖)

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖 𝐷𝑀𝑇
 

Hasil signifikansi perubahan skor T menunjukkan hasil yang berbeda 

dengan hasil signfikansi perubahan DMT. Perbedaan hasil signifikansi tersebut 

disebabkan karena nilai skor T yang sudah ditransformasikan ke dalam rumus 

seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nilai skor T akan tidak menjadi lagi sama 

seperti nilai DMT karena nilai DMT referensi untuk setiap orang akan berbeda yaitu 

tergantung dari jenis kelamin, bagian tulang, RAS, dan densitometer yang 

digunakan. Standar deviasi yang digunakan juga berbeda-beda sehingga 

menghasilkan skor T yang dapat dibandingkan dengan nilai normal yang sama 

dengan bagian tulang lainnya (Susan, 2011).  

 
6.1.4 Perubahan DMT Berdasarkan Pola Penggunaan Bisfosfonat 

 Setelah dilakukan pemisahan data DMT berdasarkan pola penggunaan 

bisfosfonat, didapatkan pola penggunaan bisfosfonat yang memiliki perubahan 

rata-rata DMT tertinggi untuk setiap bagian tulang yang berbeda. Perubahan DMT 

tertinggi untuk tulang bagian femoral neck sebesar 4,13% didapatkan pada 

penggunaan asam zolendronat.  Perubahan DMT tertinggi untuk tulang bagian 

ward’s triangle sebesar 38,49% didapatkan pada penggunaan natrium alendronat. 

Perubahan DMT tertinggi untuk tulang bagian g. trochanter 9,74% dan tulang 

bagian spine L2 5,97% didapatkan pada penggunaan asam ibandronat 3 mg/ml 

injeksi. Perubahan DMT tertinggi untuk tulang bagian spine L1 5,37%, spine L3 
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8,13%, spine L4 17,97%, dan total spine L1-L4 5,36% didapatkan pada 

penggunaan asam ibandronat 150 mg oral.  

 Hasil persentase perubahan DMT berdasarkan pola terapi bisfosfonat yang 

didapatkan pada penelitian ini berbeda dengan hasil pada penelitian yang 

dilakukan sebelumnya (Jansen et al., 2011). Pada penelitian sebelumnya (Jansen 

et al., 2011) menunjukkan bahwa asam zolendronat adalah bisfosfonat yang paling 

baik dalam menurunan risiko segala fraktur yaitu sebesar 94% bila dibandingkan 

dengan alendronat, risedronat, dan ibandronat. Namun pada penelitian ini asam 

zolendronat menunjukkan perubahan DMT yang tertinggi hanya pada tulang 

bagian femoral neck. Hasil penelitian yang berbeda ini sebenarnya tidak dapat 

dilakukan perbandingan dikarenakan pada penelitian ini sampel yang digunakan 

untuk setiap pola terapinya hanya berjumlah sedikit dan terdapat beberapa pola 

terapi yang hanya memiliki nilai DMT dari satu pasien saja.  

 
6.1.5 Efek Samping Penggunaan Bisfosfonat 

 Kejadian efek samping akibat penggunaan bisfosfonat yang diamati pada 

penelitian ini yaitu adanya nyeri tulang, nyeri otot, flu like symptom, penurunan 

fungsi ginjal, dan masalah gastrointerstinal yang ditunjukkan dengan adanya nyeri 

perut. Menurut NOF dan AACE efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan 

terapi bisfosfonat oral maupun intravena sebagian besar sama yaitu terjadinya 

nyeri tulang, nyeri otot, dan mempengaruhi fungsi ginjal (American Association of 

Cliical Endocrinologists, 2010; National Osteoporosis Foundation, 2014). Pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa efek samping berupa nyeri tulang, nyeri otot, 

dan penurunan fungsi ginjal memang terjadi pada penggunaan bisfosfonat. Efek 

samping nyeri tulang dirasakan oleh 25% pasien yang mengikuti penelitian ini, 

nyeri otot dirasakan oleh 20,8% pasien yang mengikuti penelitian ini, penurunan 
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fungsi ginjal terjadi pada 4% pasien bila dilihat dari nilai ureum dan serum kreatinin 

dan bila menggunakan hasil perhitungan eGFR MDRD dengan satuan 

ml/menit/1,73m2 dan menjadi 25% pasien yang mengalami penurunan fungsi ginjal 

bila satuan ditransformasikan menjadi ml/menit, namun bila dilihat dengan 

menggunakan hasil perhitungan klirens kreatinin Cockcroft-Gault sebanyak 58,3% 

pasien menunjukkan adanya penurunan fungsi ginjal. Berdasarkan hasil 

perhitungan eGFR MDRD dengan satuan ml/menit, terdapat 1 pasien yang 

memiliki GFR di bawah 30-35 ml/menit. Pasien tersebut seharusnya 

dikontraindikasikan untuk mendapatkan terapi bisfosfonat sesuai anjuran NOF. 

Pasien yang dicurigai mengalami penurunan fungsi ginjal berdasarkan 

perhitungan klirens kreatinin dan eGFR disarankan untuk melakukan pengecekan 

ulang BUN dan kreatinin serum. Pemantauan fungsi ginjal juga harus tetap 

dilakukan untuk pasien yang memiliki fungsi ginjal normal selama mendapatkan 

terapi bisfosfonat (Botev et al., 2009).  

Menurut NOF dan AACE efek samping yang hanya ditimbulkan pada 

penggunaan bisfosfonat secara oral yaitu masalah gastrointestinal salah satunya 

yaitu inflamasi lambung (American Association of Cliical Endocrinologists, 2010; 

National Osteoporosis Foundation, 2014). Pada penelitian ini inflamasi lambung 

dinyatakan dalam bentuk keluhan berupa nyeri perut. Terdapat 8,3% pasien 

merasakan keluhan nyeri perut setelah menggunakan bisfosfonat, dimana 8,3% 

pasien tersebut semuanya menggunakan bisfosfonat oral. 

Efek samping yang hanya terjadi pada penggunaan bisfosfonat secara 

intravena menurut NOF dan AACE yaitu adanya reaksi flu like symptom (American 

Association of Cliical Endocrinologists, 2010; National Osteoporosis Foundation, 

2014). Pada penelitian ini yang dianggap reaksi flu like symptom meliputi demam 
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dan meriang. Pada penelitian ini pasien yang merasakan reaksi flu like symptom 

sebesar 25%, dimana pasien tersebut semuanya menggunakan bisfosfonat 

intravena.  

 
6.2 Implikasi Terhadap Bidang Kefarmasian  

 Osteoporosis merupakan penyakit yang asimptomatik atau lebih dikenal 

dengan silent disease karena osteoporosis merupakan penyakit yang tidak 

memberikan gejala klinik secara spesifik dan prevalensinya cukup besar di 

Indonesia yaitu 22,5% untuk wanita usia 50-80 tahun (Kemenkes RI, 2015). 

Penanganan berupa pemberian terapi obat dibutuhkan untuk menekan prevalensi 

tersebut, dimana terapi lini pertamanya yaitu golongan bisfosfonat. Monitoring 

efikasi terapi dan efek samping merupakan tugas dari seorang farmasis klinis. 

Monitoring efikasi terapi ditujukan untuk memantau tujuan terapi dan monitoring 

efek samping terapi digunakan untuk mengevaluasi masalah terakait pengobatan. 

Monitoring efikasi terapi bisfosfonat pada pengobatan osteoporosis dan 

osteopenia dapat dilakukan dengan memantau perubahan DMT yang merupakan 

salah satu tujuan dari penelitian ini. Seperti halnya dengan monitoring efikasi 

terapi, monitoring efek samping juga merupakan tujuan dari penelitian ini. Selain 

monitoring efek samping yang terjadi selama mendapatkan terapi bisfosfonat, 

penyampaian informasi terkait efek samping juga merupakan tugas seorang 

farmasis karena berkaitan dengan kepatuhan terapi dan untuk pencapaian tujuan 

terapi.  

 
6.3 Keterbatasan Penelitian 

 Pada penelitian ini terdapat 70 pasien osteoporosis dan osteopenia dalam 

kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2016 yang tercatat mendapatkan terapi 
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bisfosfonat. Penelusuran pasien yang mendapatkan terapi bisfosfonat hanya 

dapat dilakukan dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2016 karena pada 

tahun 2009 sampai tahun 2012 catatan penggunaan bisfosfonatnya tidak tersedia. 

Namun, dari 70 pasien yang mendapatkan terapi bisfosfonat hanya 26 pasien saja 

yang termasuk ke dalam kriteria inklusi. Hal tersebut dikarenakan banyaknya 

pasien yang hanya memiliki satu data DMT, terdapat beberapa pasien yang tidak 

tersedia data DMTnya, dan adanya keterbatasan waktu penelitian. Jumlah sampel 

tersebut tidak dapat mewakili perubahan DMT pada pasien osteoporosis dan 

osteopenia dengan terapi bisfosfonat di Indonesia. Untuk memperoleh sampel 

dengan jumlah yang lebih besar dapat dilakukan dengan cara melakukan 

pengambilan sampel pasien osteoporosis dan osteopenia dengan terapi 

bisfosfonat di beberapa rumah sakit di Indonesia. Pada penelitian ini juga tidak 

melakukan pemisahan kelompok sampel berdasarkan golongan bisfosfonat yang 

diterima dalam menganalisis perubahan DMT dengan uji T berpasangan. Hal 

tersebut dikarenakan jumlah sampel yang tidak memungkinkan untuk dilakukan 

pemisahan kelompok berdasarkan jenis bisfosfonat yang diterima.  

 


