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Pencegahan dan Pengobatan Osteoporosis 
 
1. Apa itu osteoporosis? 

Osteoporosis adalah penyakit tulang yang terjadi ketika kandungan mineral tulang seperti kalsium 
meluruh dengan lebih cepat daripada yang dapat dipulihkan oleh tubuh. Karena densitas dan 
kekuatan tulang menurun seiring dengan pertambahan usia, semakin banyak orang yang 
mengalami osteoporosis, terutama yang berusia paruh baya. 
 

2. Konsekuensi osteoporosis 
A. Retak tulang 
 Retak tulang belakang 
 Retak lengan 
 Retak pinggul 

 
B. Kemampuan gerak terbatas 
50% penderita osteoporosis perlu dirawat akibat retak pinggul atau leher.  
 
C. Tulang belakang nyeri dan berubah bentuk 
Punggung yang membungkuk menghambat ekspansi paru-paru dan mempercepat penurunan fungsi 
paru-paru. 
 

3. Osteoporosis ada penyakit umum di Hong Kong 
Seiring dengan penuaan populasi, kejadian osteoporosis dan retak tulang kian meningkat. Statistik 
menunjukkan bahwa 62 di antara 100,000 orang di Hong Kong mengalami retak tulang pada tahun 
1970. Pada tahun 1990, angka ini meningkat hingga 112, dan 70% di antaranya adalah wanita. Kini, 
sekitar 200,000 orang terkena osteoporosis. 
 
Angka kejadian retak tulang di kalangan wanita di Hong Kong 

Usia 50-59  1:16 
Usia 62-69 1:6 
Usia 70-79 1:5 
Usia over 80  1:4 

 
4. Penyebab osteoporosis 
 Seiring dengan penuaan, perapuhan tulang meningkat. 
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 Wanita berusia sekitar menopause atau yang telah menjalani operasi pengangkatan ovarium 
akan mengalami penurunan kadar estrogen dan kalsium dalam tubuh secara lebih cepat, 
sehingga tulang pun kehilangan kekokohan dan ketebalan. 

 Osteoporosis keturunan mengakibatkan densitas tulang rendah. 
 Asupan kalsium harian lebih rendah daripada yang dibutuhkan oleh tubuh. 
 Olahraga fisik inaktif mengakibatkan peningkatan kecepatan penurunan kalsium. 
 Ukuran tubuh kecil 
 Menderita penyakit kronis lainnya. 
 Penggunaan hormon atau obat-obatan lainnya. 

 
5.  Swa-uji osteoporosis. 

Coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 
1) Apakah keluarga Anda pernah mengalami osteoporosis atau retak tulang? 
2) Apakah Anda kurus pendek? 
3) Apakah Anda pernah menjalani operasi pengangkatan ovarium? 
4) Apakah Anda tengah mengalami menopause? 
5) Apakah Anda minum minuman beralkohol atau merokok secara rutin? 
6) Apakah Anda tidak minum susu atau produk susu lainnya? 
7) Apakah Anda jarang berolah raga? 
8) Apakah tinggi tubuh Anda berkurang atau Anda membungkuk? 
9) Apakah Anda merasakan nyeri tulang? 
10) Apakah Anda pernah mengalami retak tulang? 

Jika Anda menjawab “Ya”, hal tersebut adalah faktor resiko yang berkontribusi pada 
perkembangan osteoporosis. Silahkan berkonsultasi dengan dokter jika Anda memiliki pertanyaan.  
 

6. Cara mendeteksi densitas tulang 
Mesin Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DEXA) secara umum mengukur densitas tulang pada 
tulang belakang lumbar dan leher femur. Prosesnya sederhana, cepat dan aman, tanpa nyeri atau 
bahaya bagi tubuh. Dosis radiasi pada sistem DEXA jauh lebih rendah daripada X-ray dada standar. 

 
7. Pengobatan 
 Jika Anda merasa beresiko menderita osteoporosis, minta dokter untuk melakukan uji densitas 

tulang dan jangan mengobati diri sendiri. 
 Olah raga teratur. 
 Makan makanan berkandungan kalsium tinggi, ikuti petunjuk dokter dan minum tablet 

kalsium, estrogen, vitamin D, kalsitonin dan etidronat.  
 Hindari merokok dan minum minuman beralkohol. 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

INDONESIAN - OSTEOPOROSIS.DOCX 
Copyright © 2019 Hospital Authority. All rights reserved 
 

 Atasi penyakit lain yang mengakibatkan osteoporosis. 
 
8. Cara mencegah osteoporosis dan retak tulang. 
 Makan makanan berkandungan kalsium tinggi. 
 Suplementasi estrogen. 
 Olah raga teratur. 
 Hindari merokok, minum kopi atau teh kental dan minum minuman beralkohol. 
 Jangan terlalu banyak mengonsumsi garam dan makanan yang diawetkan. 
 Perhatikan kondisi sekitar dan jaga diri agar jangan sampai terjatuh. 

 
9. Latihan fisik untuk mencegah osteoporosis 
 Kuatkan tulang untuk mencegah keretakan tulang 
 Kuatkan otot punggung untuk memperbaiki postur tubuh 
 Tingkatkan kekuatan otot dan fleksibilitas tangan dan kaki untuk menjaga keseimbangan agar 

tidak mudah jatuh. 
 Hindari retak tulang pinggang dan punggung. 

 
A. Latihan penopang tubuh 
Latihan penopang tubuh mengacu pada aktivitas ketika Anda menggunakan otot dan tulang untuk 

bergerak, termasuk berjalan, olah raga pagi, Tai chi dan berlari. Beberapa menit olah raga setiap 
hari dapat mencegah osteoporosis. 

 
B. Latihan yang memperkuat otot tangan dan kaki 
Contohnya, mengangkat beban seberat 1-1.5 kg dan latihan naik tangga. 
 

C. Latihan yang memperbaiki postur tubuh dan memperkuat otot punggung 
Latihan punggung difokuskan untuk meregangkan otot. Jika Anda mengalami osteoporosis, ingat 
untuk tidak membungkuk karena dapat terjadi keretakan akibat kompresi tulang belakang. 

 
D. Latihan sehari-hari yang dianjurkan 
Lakukan pemanasan selama 2 hingga 3 menit, lalu bergerak di tempat selama 2 hingga 3 menit  

Jalan cepat / jogging 10 hingga 20 menit 
Latihan naik tangga 3 hingga 5 menit 
Melompat 2 hingga 4 menit 
Memutar lengan 1 hingga 2 menit 
Meregangkan lengan ke belakang  1 hingga 2 menit 
Angkat beban（1-1.5 kg） 2 hingga 3 menit 
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Latihan penguat punggung 3 hingga 6 menit 
 
Catatan: Berolahragalah sesuai kemampuan Anda dan secara teratur. 

 
E. Jaga postur yang baik 
 Jaga agar postur berdiri dan duduk benar untuk mengurangi kerusakan tulang belakang. 
 Jangan membungkuk saat mengangkat barang berat. 

 
F. Hindari jatuh 
 Perhatikan keamanan di rumah 
 Jaga agar lantai tetap kering 
 Jangan membiarkan benda-benda berserakan di sekeliling Anda. Barang-barang perlu 

disimpan di tempat yang mudah diakses. 
 
10. Pola makan dan osteoporosis 
Studi menunjukkan bahwa asupan makanan berkalsium tinggi sejak masa kanak-kanak dapat 
menurunkan resiko osteoporosis. Karena itu, seseorang harus berusaha mengonsumsi kalsium yang 
cukup saat masih kecil. Tips-tips berikut ini dapat membantu. 
• Pola makan seimbang 

Kembangkan pola makan seimbang berdasarkan piramida makanan. Makanan Anda sehari-hari harus 
meliputi susu, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. 
• Makan makanan berkalsium tinggi 

Makanan berkadar kalsium tinggi meliputi produk susu seperti susu, keju dan yogurt, produk kedelai 
seperti tahu, buah-buahan kering dan ikan. Tulang ikan juga kaya akan kalsium. Sayuran cruciferous 
seperti kale, kol dan brokoli, mengandung kalsium yang lebih tinggi daripada sayur-sayuran lain. 
• Asupan protein yang cukup 

Anda harus makan 200 hingga 300 gram daging, ikan, unggas, tahu dan produk kedelai per hari. Akan 
tetapi, konsumsi protein yang terlalu banyak akan mengakibatkan penurunan kalsium.  
• Kurangi konsumsi garam dan makanan yang diawetkan 

Asupan garam atau makanan yang diasinkan dapat meningkatkan kehilangan kalsium. Kurangi daging 
yang diperam, diasap dan dipanggang serta makanan kaleng. Kurangi penggunaan kaldu ayam bubuk, 
MSG, dan saus yang asin saat memasak. 
• Penyerapan vitamin D yang cukup 

Olah raga di luar ruangan di bawah sinar matahari dapat meningkatkan penyerapan kalsium. Anda 
disarankan untuk makan makanan berkandungan vitamin D tinggi seperti hati dan kuning telur 
secukupnya. Makanan kaleng seperti salmon dan sarden juga dianjurkan.  
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11. Asupan kalsium per hari 
 Usia Recommended calcium intake (mg) 
Bayi 0-6 bulan 400 

6-12 bulan 600 
Anak 1-5 tahun 800 

6-10 tahun 800-1200 
Remaja  11-24 tahun 1200-1500 
Pria 25-65 tahun 1000 

Di atas 65 tahun 1500 
Wanita 25-65 tahun 1000 

Di atas 50 tahun (Setelah 
menopause) 
-supplemen estrogen 

1000 

-tanpa supplemen estrogen 1500 
Hamil atau menyusui 1200-1500 

US Health Organization recommendations 
 
12. Diet berkalsium tinggi 
 Pola makan berikut cocok untuk orang dewasa. 
Kebutuhan kalsium per hari (1176 mg)  kalsium 

(mg) 
Makan pagi   satu cangkir susu skim 

satu tangkup roti lapis keju 
300 
193 

Makan siang semangkuk nasi 
200 g udang rebus 
jamur kancing, tahu dan daging cincang 
100 g kol goreng 
satu buah apel 

15 
67 
200 
 
114 
6 

Makan malam  semangkuk nasi 
perut ikan kukus dengan sayur sin (82 g) 
100 g tumis sapi dengan brokoli  
satu buah jeruk 

15 
100 
 
106 
60 

Total  1176 
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Makanan Berkalsium Tinggi (setiap jenis makanan setara dengan 100 mg kalsium) 
Nama makanan  Volume (kandungan kalsium) 
Produk susu Susu segar 

Susu evaporasi 
Susu bubuk (berkalsium tinggi 
dan rendah lemak) 
Susu murni 
Yogurt 
Es krim 
Keju 

1/3 cangkir (85 ml) 
1/7 cangkir (36 ml) 
1 sendok makan (6 g) 
 
1-3/4 sendok makan (11 g) 
1/3 cangkir (59 g) 
1/2 cangkir (76 g) 
3/4 cangkir (15g) 

Produk kacang-kacangan Susu kacang kedelai 
(berkalsium) (250 ml/ kotak) 
Susu kacang kedelai 
Vitasoy 
Tahu 
Tahu kering 
Kembang tahu 
Tahu goreng 
Kacang kedelai 
Kedelai hitam 
Kacang panggang 
Kacang merah 
Kacang hijau 

1/3 kotak (85 ml) 
 
5 cangkir (1250 ml) 
2-1/4 kotak (555 ml) 
1/2 (80 g) 
1-3/4 tael (70 g) 
3/4 tael (70 g) 
1 tael (40 g) 
1-1/4 tael (51 g) 
1 tael (40 g) 
8 sendok makan (200 g)  
3-3/4 tael (155 g) 
2 tael (77 g) 

Buah-buahan kering Kismis  
Buah prem tanpa biji 
Aprikot kering 

4 tael (161 g) 
5 tael (196 g) 
5-1/2 tael (219 g) 

Kacang-kacangan Wijen hitam 
Wijen putih 
Kacang almond / badam 
Biji teratai 
Kenari 

1 tael (40 g) 
1/4 tael (12 g) 
4/5 tael (35 g) 
2 tael (84 g) 
2-1/4 tael (94 g) 

Ikan dan makanan laut Perut ikan (mentah) 
Ikan kurisi bergaris (mentah) 
Ikan gulamah (mentah) 
Ikan barramundi (mentah) 
Udang api-api (mentah) 
Kerang (mentah) 

2-1/4 tael (88 g) 
2-1/2 tael (98 g) 
2-1/2 tael (102 g) 
1-4/5 tael (72 g) 
3 tael (120 g) 
1-1/4 tael (89 g) 
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Udang kering 
Ikan perak kering 
Sarden 
Bandeng 

1/2 tael (18 g) 
1/3 tael (13 g) 
setengah (24 g) 
half of fish (17 g) 

Sayur-sayuran (mentah) Kale 
Sawi 
Brokoli 
Sawi putih 
Caisim 

2 tael (78 g) 
2 tael (79 g) 
3 tael (116 g) 
2-1/4 tael (88 g) 
1-1/2 tael (64 g) 

 
 
13. Pertanyaan yang paling sering diajukan 
Berikut ini adalah pertanyaan yang paling sering diajukan serta jawabannyJ: 
  
T: Apakah osteoporosis hanya terjadi pada wanita? 
J: Tidak. Kekurangan estrogen setelah menopause mengakibatkan kerusakan tulang, sehingga wanita 
beresiko lebih tinggi untuk menderita osteoporosis. Akan tetapi, pria juga dapat mengalami retak 
tulang. 
 
T: Apakah osteoporosis tidak dapat disembuhkan?  
J: Tidak benar. Konsumsi obat-obatan yang tersedia saat ini dalam jangka panjang bersifat efektif 
untuk mencegah kerusakan tulang dan meningkatkan densitas mineral tulang.  
 
T: Selain Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DEXA), apakah ada cara lain untuk mendiagnosa 
osteoporosis? 
J: Ya. Osteoporosis juga dapat dideteksi dengan Ultrasonic Testing (UT). Akan tetapi, karena 
kemungkinan kesalahannya besar, pemindaian DEXA lanjutan dibutuhkan untuk mengonfirmasi hasil 
diagnosa jika perlu. Selain itu, pemindaian dengan komputer juga dapat dilakukan untuk mendeteksi 
densitas tulang, tapi dosis radiasinya jauh lebih tinggi daripada DEXA. 
 
T: Apakah asupan kalsium yang tinggi dapat mencegah osteoporosis? 
J: Tidak. Biasanya, kelebihan kalsium akan dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Konsumsi kalsium 
yang berlebihan akan meningkatkan resiko batu ginjal. Rekomendasi World Health Organization untuk 
konsumsi kalsium per hari adalah tidak lebih dari 2500 mg. 
 
T: Lutut saya nyeri, terutama saat naik dan turun tangga. Apakah saya menderita osteoporosis? 
J: Nyeri lutut umumnya diakibatkan oleh artritis degeneratif akibat kerusakan sendi dalam jangka 
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panjang, bukan akibat osteoporosis. 
 
T: Tulang di sekujur tubuh saya nyeri. Apakah saya menderita osteoporosis? 
J: Tidak. Rasa nyeri diakibatkan oleh otot. Retak tulang umumnya merupakan gejala awal 
osteoporosis. 
 
Untuk pertanyaan, silahkan hubungi Pusat Osteoporosis di Rumah Sakit Queen Mary, Universitas 
Hong Kong. Telp: 2855 3577 
 
Ucapan terima kasih sebesar-besarnya bagi Departemen Nutrisi dan Departemen Terapi Fisik di Pusat 
Osteoporosis Rumah Sakit Queen Mary yang telah menyiapkan artikel ini. 
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