
32 
 

BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik 

dengan pendekatan cross sectional yaitu melihat perubahan nilai DMT (g/cm2) 

setelah mendapatkan terapi bisfosfonat dengan jarak pengukuran DMT yaitu 6-

18bulan yang bertujuan untuk menganalisis efikasi penggunaan terapi bisfosfonat 

dengan cara melihat perubahan nilai DMT (g/cm2). Sebelum menganalisis 

perubahan nilai DMT(g/cm2), pada penelitian ini dilakukan pencatatan pola terapi 

berupa nama obat, dosis, frekuensi, dan lama terapi bisfosfonat yang digunakan 

pasien. Penelitian ini juga menunjukkan persentase efek samping yang dialami 

pasien osteoporosis akibat penggunaan terapi bisfosfonat. Penelitian ini bersifat 

retrospektif yaitu menganalisis data DMT (g/cm2) pada data registrasi pengecekan 

DMT yang telah ada dan melakukan pencatatan efek samping yang pernah dialami 

pasien. 

  
4.2 Populasi dan Sampel 

4.2.1 Populasi 

Populasi pada penelitian ini yaitu pasien osteoporosis dan osteopenia di 

klinik reumatologi RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA) kota Malang yang mendapatkan 

terapi bisfosfonat dan melakukan pemeriksaan DMT minimal dua kali dengan jarak 

pemeriksaan 6-18 bulan. 
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4.2.2 Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah bagian dari populasi yang diharapkan 

dapat mewakili populasi dalam penelitian. Pengambilan sampel dilakukan pada 

pasien osteoporosis di klinik reumatologi RSUD Dr. Saiful Anwar periode tahun 

2013 sampai Januari 2017. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara kuota 

waktu. Sampel diambil dengan menggunakan kuota waktu tahun 2013 sampai 

Januari 2017, sehingga sampel pada penelitian ini yaitu semua pasien 

osteoporosis periode tahun 2013 sampai Januari 2017 yang memenuhi kriteria 

inklusi. 

Kriteria inklusi : 

- Pasien osteoporosis primer dan osteopenia. 

- Pasien osteoporosis primer dan osteopenia dengan riwayat pengobatan 

bisfosfonat. 

- Pasien osteoporosis primer dan osteopenia yang melakukan cek Densitas 

Mineral Tulang minimal dua kali dengan jarak pemeriksaan 6-18 bulan.  

- Pasien osteoporosis primer dan osteopenia usia 50-80 tahun. 

Kriteria eksklusi: 

- Pasien osteoporosis atau osteopenia dengan penyakit autoimun (SLE dan 

Artritis Reumatoid). 

- Pasien dengan riwayat penggunaan steroid > 3 bulan. 

 
4.3 Variabel Penelitian 

4.3.1 Variabel Terikat 

 Variabel terikat pada penelitian ini yaitu nilai DMT pasien dengan satuan 

g/cm2 dan skor T pada masing-masing pasien osteoporosis dan osteopenia di 

klinik reumatologi RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA) kota Malang. 
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4.3.2 Variabel Bebas 

Variabel bebas dari penelitian ini diantaranya penggunaan terapi 

bisfosfonat pada masing-masing pasien osteoporosis dan osteopenia di klinik 

reumatologi RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA) kota Malang. 

 
4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di klinik reumatologi RSUD Dr. Saiful Anwar 

(RSSA) kota Malang yang dilaksanakan pada bulan Desember 2016 sampai 

Januari 2017.  

 
4.5 Bahan dan Alat/Instrumen Penelitian 

Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu data registrasi pengecekan 

DMT untuk mendapatkan data berupa DMT (g/cm2) dan skor T pasien, arsip data 

lab untuk mendapatkan data penurunan klirens ginjal, data hasil wawancara untuk 

mendapatkan kejadian nyeri tulang, nyeri otot, flu like symptom,  kejadian nyeri 

perut, nama bisfosfonat yang digunakan, dosis bisfosfonat yang digunakan, 

frekuensi penggunaan bisfosfonat, lama penggunaan bisfosfonat dan untuk alat 

mengolah data dengan tujuan menganalisis hubungan antara variabel terikat dan 

variabel bebas. 

 
4.5.1 Alat untuk Mengukur Variabel dan Mengumpulkan Data 

Variabel tergantung berupa DMT (g/cm2) dan skor T pasien diperoleh 

dengan melakukan pengukuran menggunakan alat dual energy x-ray 

absorbtiometry (DEXA). Namun, pada penelitian ini peneliti memperoleh data DMT 

(g/cm2) dan skor T dari yang telah tertulis pada data registrasi pengecekan DMT 

masing-masing subjek penelitian. Data penurunan klirens ginjal didapatkan 

dengan melakukan pencatatan dari arsip data lab. Data berupa kejadian nyeri 
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tulang, nyeri otot, flu like symptom, nyeri perut yang dialami subjek penelitian, 

nama bisfosfonat, dosis bisfosfonat, frekuensi pemberian bisfosfonat, dan lama 

penggunaan bisfosfonat didapatkan dengan melakukan wawancara dengan cara 

bertemu langsung kepada subjek penelitian. 

 
4.5.2 Alat untuk Mengolah Data 

Alat yang digunakan untuk mengolah data dan melalukan analisis data 

pada penelitian ini yaitu laptop dengan bantuan aplikasi SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) 16 for Windows. 

 
4.6 Definisi Operasional 

4.6.1 Osteoporosis Primer 

Pasien dikatakan mengalami osteoporosis apabila massa tulangnya 

rendah. Pasien osteoporosis yang digunakan pada penelitian ini yaitu pasien 

osteoporosis primer. Osteoporosis primer dalam hal ini yaitu osteoporosis tanpa 

adanya kondisi klinis yang menyebabkan, meliputi wanita menopause-post-

menopause dan pria usia ≥ 50 tahun (Goroll, 2009; Tubaikh, 2010).  

 
4.6.2 Osteopenia  

Pasien dikatakan mengalami osteopenia apabila memiliki skor T -1 sampai 

-2,5 (WHO, 2007). Pasien osteopenia yang digunakan pada penelitian ini 

merupakan pasien yang mengalami osteopenia bukan disebabkan karena kondisi 

klinis lain atau merupakan akibat dari efek samping penggunaan steroid.  

  
4.6.3 Densitas Mineral Tulang (DMT) 

Densitas mineral tulang dengan satuan g/cm2 menunjukkan massa tulang, 

yang mana pada kondisi osteoporosis dan osteopenia nilainya rendah bila 
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dibandingkan dengan nilai normal (International Atomic Energy Agency, 2010). 

Pengobatan osteoporosis dan osteopenia memiliki tujuan utama yaitu 

meningkatkan densitas mineral tulang. Pengukuran densitas mineral tulang 

dilakukan untuk mendiagnosis osteoporosis maupun osteopenia dan memantau 

efektifitas terapi(Kanis et al., 2008; National Osteoporosis Fondation, 2014). 

Densitas mineral tulang yang akan dianalisis pada penelitian ini yaitu pada bagian 

spine L1, spine L2, spine L3, spine L4, Total L1-L4, femoral neck, ward’s triangle, 

dan G.trochanter. Nilai yang meningkat menyatakan efektifitas terapi yang 

diberikan (Chen et al., 2007).  

  
4.6.4 Skor T  

Skor T berasal dari DMT yang kemudian dibandingkan dengan DMT 

normal pada usia dewasa muda. Skor T disajikan dalam bentuk standardeviasi 

(Lowe, 2013). 

 
4.6.5 Nama, Dosis, Frekuensi Pemberian, Lama Terapi Bisfosfonat 

Terdapat banyak obat yang termasuk ke dalam golongan bisfosfonat 

diantaranya alendronat, risedronat, ibandronat, dan asam zolendronat. Masing-

masing obat golongan bisfosfonat memiliki dosis dan frekuensi pemberian yang 

beragam. Obat dapat diberikan dalam frekuensi satu kali sehari, satu kali 

seminggu, satu kali sebulan, satu kali tiap tiga bulan, bahkan satu kali setahun 

(American Association of Clinical Endocrinologists, 2010; Papaioannou et al., 

2010). Lama penggunaan terapi bisfosfonat juga akan dilakukan pencatatan pada 

penelitian ini.  
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4.6.6 Usia  

Usia memiliki peranan dalam perubahan DMT. Pada penelitian ini 

menggunakan subjek dengan usia 50 tahun sampai dengan 80 tahun.  

 
4.6.7 Jenis Kelamin 

Pada penelitian ini subjek penelitian tidak dibedakan menjadi pria dan 

wanita, namun hanya dilakukan pencatatan saja. 

 
4.6.8 Efek Samping Nyeri Tulang 

Pada penggunaan terapi bisfosfonat baik oral maupun intravena akan 

muncul kejadian yang tidak diinginkan berupa nyeri tulang (American Association 

of Clinical Endocrinologists, 2010). Pada penelitian ini akan membahas mengenai 

persentase kejadian efek samping berupa nyeri tulang akibat penggunaan 

bisfosfonat. 

 
4.6.9 Efek Samping Nyeri Otot 

Pada penggunaan terapi bisfosfonat baik oral maupun intravena akan 

muncul kejadian yang tidak diinginkan berupa nyeri otot (American Association of 

Clinical Endocrinologists, 2010). Pada penelitian ini akan membahas mengenai 

persentase kejadian efek samping berupa nyeri otot akibat penggunaan 

bisfosfonat. 

 
4.6.10 Efek Samping Flu Like Symptom 

Efek samping yang hanya terjadi pada penggunakan terapi bisfosfonat 

secara intravena adalah flu like symptom. Timbulnya efek samping berupa flu like 

symptom dapat diamati dengan adanya demam atau meriang setelah 
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mendapatkan terapi bisfosfonat secara intravena (American Association of Clinical 

Endocrinologists, 2010; National Osteoporosis Foundation, 2014).  

 
4.6.11 Efek Samping Penurunan Klirens Ginjal  

Semua obat bisfosfonat baik oral maupun intravena dapat mempengaruhi 

fungsi ginjal. Perubahan fungsi ginjal ini dapat diamati dengan parameter ginjal 

yaitu serum kreatinin dan BUN. Oleh karena itu bisfosfonat dikontraindikasikan 

untuk pasien yang memiliki klirens ginjal 30-35 ml/menit (American Association of 

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

penelitian ini akan membahas mengenai persentase kejadian efek samping 

berupa penurunan klirens ginjal akibat penggunaan bisfosfonat. 

 
4.6.12 Efek Samping Nyeri Perut 

Penggunaan bisfosfonat oral memiliki efek samping yang khas pada 

saluran cerna atas seperti ulcer esofagus dan inflamasi lambung. Efek samping 

tersebut dapat di tunjukkan dengan dirasakanya nyeri pada bagian perut oleh 

pasien osteoporosis yang menggunakan terapi bisfosfonat (American Association 

of Clinical Endocrinologists, 2010). Pada penelitian ini akan membahas mengenai 

persentase kejadian efek samping nyeri perut akibat penggunaan bisfosfonat. 

 
4.7 Prosedur Penelitian/Pengumpulan Data 

- Melakukan pengumpulan data subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria 

inklusi melalui rekam medis. 

- Melakukan pencatatan data identitas meliputi nama, alamat, no telfon, riwayat 

penyakit dan data demografi pasien meliputi jenis kelamin, umur, berat badan, 

dan tinggi badan. 
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- Melakukan pencatatan dua nilai densitas mineral tulang dan skor T pada 

bagian spine L1, spine L2, spine L3, spine L4, Total L1-L4, femoral neck, 

ward’s triangle, dan G.trochanter dan riwayat pengobatan bisfosfonat meluputi 

nama, dosis, frekuensi, dan lama penggunaan terapi bisfosfonat. 

- Menghubungi pasien untuk menentukan jadwal wawancara. 

- Melakukan wawancara dengan pasien untuk mengetahui efek samping yang 

dialami subjek penelitian seperti nyeri tulang, nyeri otot, flu like symptom, dan 

nyeri perut.  

- Menanyakan hasil lab faal ginjal untuk mengetahui efek samping penurunan 

klirens ginjal yaitu berupa data kreatinin dan BUN.  

- Melakukan pengelompokan sesuai dengan data yang didapat dengan format 

seperti berikut:  

Usia 
Jenis 

Kelamin 
BB TB 

Riwayat 
Penyakit 

Terapi Bisfosfonat 

Nama Dosis Frekuensi Lama Terapi 

         

 

DMT Pertama 

Femoral 
Neck 

Ward’s 
Triangle 

G. 
Trochanter 

Spine 
L1 

Spine 
L2 

Spine 
L3 

Spine 
L4 

Total 
L1-L4 

        

 

DMT Kedua 

Femoral 
Neck 

Ward’s 
Triangle 

G. 
Trochanter 

Spine 
L1 

Spine 
L2 

Spine 
L3 

Spine 
L4 

Total 
L1-L4 

        

 

Efek Samping 

Nyeri 
Tulang 

Nyeri 
Otot 

Flu Like 
Symptom 

Nyeri 
Perut 

BUN Kreatinin 
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4.8 Analisis Data  

Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis menggunakan bantuan 

aplikasi SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 16.0 for Windows. 

Jenis analisis data yang digunakan yaitu Shapiro-Wilk dan Uji T berpasangan. Uji 

Shapiro-Wilk digunakan untuk mengetahui normalitas distribusi data, digunakan 

uji Shapiro-Wilk karena sampel yang digunakan kurang dari 50. Data dinyatakan 

memiliki distribusi normal bila p > 0,05. Uji T berpasangan digunakan untuk analisis 

kebermaknaan antara perubahan densitas mineral tulang dan skor T dengan jarak 

pengukuran DMT 6-18 bulan yang menunjukkan efikasi terapi bisfosfonat, dimana 

dinyatakan bermakna bila p < 0,05. Uji T berpasangan dilakukan apabila distribusi 

data dinyatakan normal. Apabila distribusi data yang diperoleh tidak normal maka 

dilakukan transmormasi data secara aritmetika dan dilakukan uji normalitas 

kembali. Apabila didapatkan distribusi normal setelah melakukan transformasi 

data secara aritmetika, selanjutnya data asli diuji dengan menggunakan Uji T 

berpasangan, namun apabila setelah melakukan transformasi data tidak 

didapatkan distribusi data yang normal maka dipilih uji Wilcoxon untuk mengetahui 

kebermaknaan antara perubahan densitas mineral tulang dan skor T dengan jarak 

pengukuran DMT 6-18 bulan yang menunjukkan efikasi terapi bisfosfonat, 

dinyatakan bermakna bila p < 0,05 (Dahlan, 2011).  

 


