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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan  International Osteoporosis Foundation pada penelitian tahun 

2006 di Indonesia, menyebutkan bahwa osteoporosis pada wanita usia 50-80 

tahun memiliki tingkat prevalensi sebesar 23% dan meningkat hingga 53% pada 

usia 70-80 tahun. Sedangkan pada pria, kadar densitas mineral tulang akan 

menurun sebanyak 10-20% pada usia 20-39 tahun (Tirtarahardja, 2006). 

Gambar 1.1  Kadar densitas mineral tulang pada tulang belakang dan tulang 

femur pada pria dan wanita (Tirtarahardja, 2006). 

Meningkatnya prevalensi osteoporosis dipengaruhi berbagai macam faktor 

resiko antara lain pengaruh lifestyle seperti kurangnya intake kalsium, defisiensi 

vitamin D, kurangnya aktifitas fisik seperti berolahraga, merokok, dan minum-

minuman beralkohol dan dari faktor genetik seperti kelainan autoimun, kelainan 

hematologi, dan kelainan hormon endokrin (Repovich, 2017). 

Berfokus pada kurangnya intake kalsium, hal ini mengakibatkan 

berkurangnya masa tulang dan meningkatnya kerapuhan tulang yang merujuk 



 
 

2 

pada mudahnya tulang menjadi patah. Kepadatan masa tulang akan normal saat 

penyerapan mineral kalsium pada tulang dan keberadaan kalsium pada darah 

dalam keadaan seimbang sehingga dapat menjaga tulang dari kerapuhan. 

 

Gambar 1.2  Gambaran tulang saat osteoporosis (Repovich, 2017). 

Kadar intake kalsium yang dianjurkan menurut National Academy of 

Sciences pada tahun 1997 untuk anak usia 9-18 tahun sebesar 1,300 mg. Pada 

pria berusia 19-70 tahun, kadar intake kalsium yang disarankan sebanyak 1,000 

mg dan naik menjadi 1,200 mg setelah usia 71 tahun. Sedangkan untuk wanita 

usia 19-50 tahun disarankan sebanyak 1,000 mg dan naik menjadi 1,200 mg 

setelah usia 51 tahun (Repovich, 2017). 

Namun kadar kalsium dalam tubuh tergantung pada persentase dosis 

kalsium yang diserap atau biasa disebut sebagai Fractional Calcium Absorption 

(FCA). FCA pada laki-laki dan wanita yang tidak hamil sebesar 25% dari 

asupan kalsium dan akan menurun seiring dengan meningkatnya usia (Hunt and 

Johnson, 2007). Sebagai contoh pada wanita yang sudah menopause, FCA akan 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK56060/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK56060/
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menurun rata-rata 0,21% tiap tahun mulai dari usia 40 tahun  (Heaney et al, 

1989).   

Sebesar 99% dari kalsium yang diserap oleh tubuh, ditemukan dalam bentuk 

kalsium hidroksiapatit pada tulang dan gigi (Ross et al, 2011).  Tulang pada 

manusia sendiri terdiri dari beberapa komponen penyusun yaitu fasa organik, 

fasa anorganik dan air. Fasa organik tulang manusia adalah serat kolagen tipe 1 

sedangkan untuk fasa anorganik tulang manusia merupakan mineral kristalin 

yang disebut kalsium hidroksiapatit dengan rumus kimia (Ca10[PO4]6[OH]2). 

Pada manusia, usia pertumbuhan merupakan waktu dimana keperluan 

kalsium pada tulang meningkat namun tidak menutup kemungkinan bahwa 

keperluan kalsium akan dilanjutkan hingga usia dewasa. Beberapa sumber juga 

menyatakan bahwa tubuh paling siap menyerap kalsium sebelum usia 35 tahun 

tapi di atas usia tersebut juga memerlukan asupan kalsium yang cukup untuk 

mempertahankan kadar densitas tulang dan mencegah kerapuhan pada tulang 

(Anindhita, 2011).  

 

Gambar 1.3 Diafisis tulang femur (Hill, 2019). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK56060/
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Tulang femur sendiri merupakan tulang terbesar yang ada di tubuh. Selain 

itu, tulang femur juga termasuk salah satu tulang panjang yang artinya ukuran 

tulang ini lebih panjang dibanding ukuran lebarnya. Sebagai salah satu tulang 

panjang, tulang femur memiliki beberapa komponen pada dirinya. Satu 

diantaranya yaitu bagian diafisis, bagian ini membentuk bagian terpanjang dari 

tulang femur (Ismiarto, 2013). Dia memegang peranan penting dalam menahan 

berat badan manusia dan menggunakan kemampuannya saat seseorang berdiri 

maupun berjalan. Diafisis tulang femur merupakan daerah yang secara 

signifikan menunjukkan perubahan dari tulang laminar menjadi tulang dewasa 

(Ismiarto, 2013).  

Hewan coba pada penelitian ini yaitu hewan model tikus Rattus novergicus 

berusia 1 bulan sampai 3 bulan. Diharapkan dengan perbedaan usia pada tikus 

ini bisa menjadi substitusi tulang manusia usia 8 sampai 24 tahun, karena 

perbandingan usia 1 tahun manusia sama dengan 3.65 hari usia tikus.  (Dutta et 

al, 2015). 

Pada dasarnya, Islam telah mengatur hubungan antar sesama makhluk 

hidup, dan antara makhluk hidup dengan Sang Pencipta yaitu Allah SWT. Islam 

pun telah mengajarkan untuk tidak saling menyakiti dan harus saling 

menyayangi sesama makhluk hidup serta menganjurkan manusia untuk 

memperhatikan keajaiban yang dibuat oleh Sang Pencipta melalui sekitarnya 

seperti pada binatang, tumbuhan, benda langit dan alam semesta. Allah SWT 

telah menunjukkan kebesaran-Nya tersebut yang hanya dimengerti oleh orang-

orang yang telah mengetahui ilmunya. Maka dari itu, pentingnya manusia untuk 

berilmu dan mencari ilmu itu sendiri bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah 

satunya dengan melakukan penelitian pada hewan coba.  

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dalam hal mengetahui komposisi kalsium pada tulang terutama pada diafisis 

tulang femur dengan menggunakan instrumen SEM-EDX dan akan mengambil 
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sampel pustaka tulang hewan model tikus Rattus novergicus berusia 1 bulan 

sampai 3 bulan dan akan ditinjau menurut pandangan Islam.  

Sampel tulang pustaka diambil untuk diteliti ulang dari penelitian disertasi 

Program Studi Ilmu Bahan-Bahan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Indonesia sebelumnya yang telah dilakukan oleh Bapak 

Teguh Yuliadi dengan judul “Neraca Kalsium pada Hewan Model Rattus 

novergicus yang Diberi Purified Diet Mengandung Nano Kalsium dengan Taraf 

yang Berbeda”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti ingin 

mengetahui : 

1. Perbedaan komposisi kalsium pada diafisis tulang femur hewan model 

tikus putih Rattus novergicus usia 1 bulan sampai 3 bulan. 

2. Tinjauan menurut pandangan Islam mengenai perbedaan komposisi 

kalsium pada diafisis tulang femur hewan model tikus putih Rattus 

novergicus usia 1 bulan sampai 3 bulan. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Adakah perbedaan komposisi kalsium pada diafisis tulang femur hewan 

model tikus putih Rattus novergicus usia 1 bulan sampai 3 bulan? 

2. Bagaimanakah tinjauan menurut pandangan Islam mengenai perbedaan 

komposisi kalsium pada diafisis tulang femur hewan model tikus putih 

Rattus novergicus usia 1 bulan sampai 3 bulan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum: 

Mengetahui komposisi kalsium pada diafisis tulang femur hewan 

model tikus putih Rattus novergicus. 
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1.4.2. Tujuan Khusus: 

Mengetahui komposisi kalsium pada diafisis tulang femur hewan 

model tikus putih Rattus novergicus usia 1 bulan sampai 3 bulan dan 

tinjauannya menurut pandangan Islam.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa hal yang diharapkan dari penulis proposal ini adalah: 

1. Bagi peneliti 

 a.  Menambah pengetahuan tentang komposisi tulang manusia. 

 b. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam menulis ilmiah, 

pengembangan diri, dan pengelolaan informasi. 

 2. Bagi masyarakat 

Diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan masyarakat 

tentang gambaran kadar kalsium pada manusia usia 10-30 tahun. 

 3. Bagi Universitas YARSI 

a. Diharapkan dapat memberi informasi bagi sivitas akademika      

Universitas YARSI 

b. Diharapkan menjadi tambahan perbendaharaan karya tulis bagi      

Universitas YARSI 

 

 

 

 

 

 

 


