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ABSTRACT
Frailty is a geriatric syndrome that often occurs and is characterized
by a decrease in physiological function of multi-organ that is in
line with age. Early frailty screening is useful to reduce the severity
and adverse effects of irreversible frailty. The study used a cross
sectional study of 117 people in Pedawa Village and 80 people in
Mangupura City in September 2016. Frailty was enforced through
a frailty screening questionnaire based on Cardiovascular Health
Study. The sample was chosen by consecutive random sampling.

Frailty occurrence is most commonly found in the age of 67.83 ±
7.7 years. There were significant differences in frailty occurrences
between Pedawa Village, Buleleng and Mangupura City, Badung
(p = 0.01). There were significant differences in incidence of
muscle weakness, slowness, and physical exhaution in Pedawa
Village and Mangupura City (p = <0.01). There are differences in
economic factors in both populations that affect the occurrence of
frailty (p = 0.02)
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ABSTRAK
Frailty merupakan sindrom geriatri yang sering terjadi dan ditandai
dengan adanya penurunan fungsi fisiologis multi organ yang sejalan
dengan pertambahan usia. Skrining awal frailty berguna untuk
mengurangi derajat keparahan dan dampak buruk dari frailty yang
bersifat irreversibel. Penelitian menggunakan studi potong lintang
terhadap 117 orang yang berada di Desa Pedawa dan 80 orang yang
berada di Kota Mangupura pada bulan September 2016. Frailty
ditegakkan melalui kuesioner skrining berdasarkan Cardiovascular
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Health Study. Sampel dipilih dengan cara consecutive random sampling.
Kejadian frailty paling sering ditemui pada usia 67,83±7,7 tahun.
Terdapat perbedaan signifikan kejadian frailty diantara Desa Pedawa,
Buleleng dan Kota Mangupura, Badung (p= 0,01). Terdapat perbedaan
signifikan terhadap komponen frailty kelemahan otot, kelambanan
berjalan, dan kelelahan fisik di Desa Pedawa dan Kota Mangupura (p=
<0,01). Terdapat perbedaan faktor ekonomi di kedua populasi yang
mempengaruhi kejadian frailty (p= 0,02).
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PENDAHULUAN
Secara konseptual frailty dikatakan keadaan klinis
dari orang lanjut usia dengan peningkatan kerentanan terhadap berbagai macam stressor, akibat
adanya penurunan fungsi fisiologis tubuh yang
multi organ karena pertambahan usia, misalnya
kemampuan untuk beradaptasi atau ketidakmampuan mengatasi stress akut. Terdapat kerangka
konseptual mengenai frailty yakni frailty phenotype
(FP) atau dikenal dengan definisi Fried atau definisi
Cardiovascular Health Study (CHS).1

Frailty phenotype diperkenalkan pertama
kali oleh Fried et al dalam CHS, suatu penelitian
kohort yang melibatkan lebih dari 5.300 sampel
baik pria maupun wanita lanjut usia. Frailty dikatakan apabila memenuhi 3 dari 5 kriteria fenotip
yakni kelemahan yang ditandai dengan kekuatan
genggam, kecepatan berjalan yang lambat, aktivitas fisik yang rendah, kelelahan yang dilaporkan
pasien dan penurunan berat badan yang tidak
dikehendaki.2,3
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Berdasarkan model ini prevalensi frailty pada
populasi dengan umur 65 tahun ke atas di Amerika
Serikat sekitar 7-12 persen. Prevalensi meningkat
setiap tahun 3.9 persen pada umur 65-74 tahun dan
25 persen pada umur lebih dari 25 tahun, dimana
prevalensi pada wanita lebih tinggi dibandingkan
laki – laki.3
Diagnosis frailty tidak begitu sulit karena
gejalanya mudah terlihat. Biasanya penderita
sangat kurus sampai cachexia, menderita berbagai
penyakit stadium berat, nafsu makan berkurang
sampai hilang, dan berulangkali masuk rumah
sakit. Kelainan patologik multipel berat (biasanya
lebih dari 5 penyakit) dan penderita biasanya
terpancang di tempat tidur karena berbagai
penyakit tersebut, tanda – tanda malnutrisi kronis
(Hb rendah, protein/albumin rendah), berbagai
hasil laboratorium yang menunjukkan kegagalan
homeostasis yang jelas.4 Comprehensive Geriatric
Assesment (CGA) biasa digunakan untuk mengkaji
secara komprehensif semua hendaya dan asset yang
dimiliki seorang pasien usia lanjut, sehingga dapat
digunakan sebagai penyaring frailty. Pada CGA
skor yang digunakan adalah skor CHS screening
scale, merupakan metode skrining yang sederhana, tervalidasi dan mudah untuk digunakan.9
Selain itu diperlukan suatu sistem skor yang ideal
yang mencakup semua domain dari gejala frailty
dan derajat keparahannya serta mudah digunakan dalam praktik klinis sehari – hari kemudian
nantinya dapat digunakan sebagai prediktor dalam
menilai keberhasilan terapi.5,6,7,8
Saat ini hanya sedikit penelitian yang membandingkan prevalensi frailty di daerah pedesaan dan
kota. Padahal jika kita dapat mengetahui jumlah
frailty di di kedua populasi tersebut, tidak hanya
berguna untuk pendataan namun juga dapat
mencari factor resiko yang berkontribusi kejadian
frailty di kedua populasi tersebut. Dan dari hasil
prevalensi tersebut dapat dijadikan fondasi untuk
penelitian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan
untuk membandingkan prevalensi frailty pada
populasi lansia di Desa Pedawa Kabupaten Buleleng
dan Mengwi Kabupaten Badung dan menganalisis
komponen frailty yang paling berperan dalam
mendiagnosis frailty berdasarkan Cardiovascular
Health Study Frailty Sccreening Scale.

BAHAN DAN METODE
Penelitian cross-sectional dipilih karena untuk
mencari prevalensi frailty dalam satu waktu di dua
tempat yang berbeda, sehingga lebih menghemat
waktu dan biaya. Penelitian dilakukan dalam satu
hari di Kota Mangupura Badung dan Desa Pedawa
Buleleng pada bulan September 2016. Sampel
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dipilih dengan cara consecutive random sampling.
Subyek pertama kali mendaftar pada bagian registrasi pelayana kesehatan. Subyek yang terdaftar
akan dievaluasi sesuai kriteria inklusi. Subyek
direkrut setelah memenuhi kriteria inklusi yang
ditetapkan. Kriteria inklusi yang dimaksud, antara
lain :
1. Berusia lebih dari atau sama dengan 60 tahun
2. Bersedia ikut dalam penelitian
Kriteria eksklusi ditetapkan untuk mengeliminasi sampel yakni pasien yang disabilitas, ketidakmampuan untuk diwawancara karena masalah
sosio-linguistik, dan ketidakmampuan kognitif
untuk diikutsertakan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Gangguan kognitif (skrining dengan Mini
Mental State Exam)
2. Pasien dengan disabilitas berjalan
Subyek yang telah sesuai dengan kriteria
inklusi akan dipanggil untuk dilakukan wawancara terstruktur oleh pewawancara yang terlatih.
Wawancara yang dilakukan meliputi pertanyaan
untuk kriteria ekslusi dengan kuisioner Mini
Mental State Exam (MMSE), yaitu pemeriksaan
sederhana untuk menilai fungsi kognitif pasien.
MMSE terdiri atas 11 item yang terdiri dari tiga
pemeriksaan dasar yaitu orientasi, registrasi, dan
bahasa. Skor normal adalah dalam rentang 24-30.
Subyek dipakai sebagai sampel apabila skor MMSE
>23, memenuhi kriteria inklusi dan tidak termasuk kriteria ekslusi. Setelah wawancara, subyek
diperiksa tanda vital, timbang berat badan, wawancara sesuai kuesioner, tes kekuatan genggam dengan
handgrip dynamometer, dan tes kecepatan berjalan
dengan menghitung waktu yang diperlukan untuk
berjalan sepanjang 15 kaki atau setara 4,57 meter.
Kuesioner frailty berdasarkan CHS adalah alat
skrining yang simpel, tidak invasif dan tervalidasi
untuk menilai setiap komponen frailty pada lansia.
Metode ini diperkenalkan oleh Fried et al dalam
CHS, suatu penelitian kohort yang melibatkan
lebih dari 5.300 sampel baik pria maupun wanita
lanjut usia. Frailty dikatakan apabila memenuhi 3
dari 5 kriteria fenotip yakni kelemahan yang ditandai dengan kekuatan genggam, kecepatan berjalan
yang lambat, aktivitas fisik yang rendah, kelelahan
yang dilaporkan pasien dan penurunan berat badan
yang tidak dikehendaki.
Selain fenotipe frailty, sampel juga diwawancara
tentang status ekonomi, tempat tinggal dan ketersediaan care giver. Status ekonomi digolongkan
berdasarkan Badan Pusat Statistik yang membedakan pendapatan penduduk menjadi: 1.) Golongan
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5. Weakness – ditentukan dengan mengukur kekuatan genggam tangan sesuai
dengan body mass index (kg/m2).

pendapatan tinggi, jika pendapatan rata-rata lebih
dari Rp. 2.500.000,00 perbulan, 2.) Golongan
pendapatan sedang, jika pendapatan rata-rata
antara Rp. 1.500.000,00 s/d Rp. 2.500.000,00 per
bulan, 3.) Golongan pendapatan rendah, jika
pendapatan rata-rata di bawah Rp. 1.500.000,00 per
bulan.
Analisis statistik dilakukan menggunakan
SPSS 20.0 (Windows version; SPSS Inc, Chicago
[IL], USA). Perbedaan kejadian frailty pada kedua
kelompok diuji dengan Chi square. Korelasi antara
masing-masing komponen frailty berdasarkan CHS
dinilai menggunakan continue correction test.

Tabel 2 Karakteristik sampel di Kota Mangupura dan Desa Pedawa

HASIL

Tabel 1 Fenotipe frailty5
Prefrailty: 1 or 2; frailty : > 3
1. Kehilangan berat badan – kehilangan berat badan 20 kg yang tidak
direncanakan dalam 1 tahun.
2. Kelelahan – self report pasien terhadap kuesioner yang diberikan.
3. Aktivitas rendah – frekuensi dan durasi aktivitas fisik berkurang, diukur
berdasarkan Minneota Leisure Time Activity Questionnaire. Memenuhi kriteria bila
penggunaan kalori pada pria < 383 kkal/minggu dan wanita < 270 kkal/ minggu.
4. Kelambanan – kecepatan berjalan > 7 detik bila tinggi badan < 159 cm atau 6
detik bila tinggi badan > 159 cm.

Mangupura

Pedawa

65,96 ± 6,022

69,10 ± 8,55

65 - 74

65 (81,2%)

87 (74,4%)

> 74

15 (18,8%)

30 (25,6%)

Laki-laki

17 (21,2%)

54 (46,2%)

Perempuan

63 (78,8%)

63 (53,8%)

Ya

10 (12,5%)

34 (29,1%)

Tidak

70 (87,5%)

83 (70,9%)

Normal

41 (51,3%)

19 (16,2%)

Lemah

39 (48,8%)

98 (83,8%)

Ada

20 (25%)

19 (16,2%)

Tidak

60 (75%)

98 (83,8%)

3 (3,8%)

38 (32,5%)

77 (96,3%)

79 (67,5%)

Normal

68 (85%)

98 (83,8%)

Rendah

12 (15%)

19 (16,2%)

Umur (th) (mean)

Jenis Kelamin

Frailty

Kelemahan

Penurunan BB

Kelelahan
Ada
Tidak
Penurunan Aktivitas

Kelambanan
Normal

54 (67,5%)

17 (14,5%)

Lambat

26 (32,5%)

100 (85,5%)

76 (95%)

94 (80,3%)

4 (5%)

23 (19,7%)

Baik

83 (70,9%)

80 (100%)

Kurang

34 (29,1%)

0 (0%)

10 (8,5%)

1 (1,2%)

107 (91,5%)

79 (98,8%)

Care giver
Ada
Tidak
Keadaan ekonomi

Kondisi tempat tinggal
Tinggal sendiri
Tinggal dengan orang
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Subyek yang diikutkan dalam penelitian di Desa
Pedawa berjumlah 117 orang (54 pria, 63 wanita
dengan rataan umur 69.10±8.55 tahun), sedangkan
Kota Mangupura berjumlah 80 orang (17 pria, 63
wanita dengan rataan umur 65,96 ± 6,022 tahun).
Karakter dasar berdasarkan lokasi penelitian dan
komponen frailty berdasarkan CHS dapat dilihat
pada tabel 1. Kejadian frailty lebih banyak didapat
di Desa Pedawa sebanyak 34 orang (29,1%) sedangkan Kota Mangupura hanya sebanyak 10 orang
(12,5%). Komponen frailty berdasarkan CHS yaitu
kelemahan, kelambanan, penurunan berat badan,
aktivitas rendah dan kelelahan telah dianalisis dan
dikomparasi antara desa dan kota.
Hasil wawancara dan pemeriksaan seluruh
pasien dengan kuesioner skrining frailty CHS
didapatkan perbedaan yang signifikan prevalensi frailty pada desa Pedawa sebanyak 34 orang
(29,1%), sedangkan di kota Mangupura sebanyak
10 orang (12,5%).
Penelitian ini dilakukan pada 117 orang lansia,
dengan rata-rata umur 69,10 ± 8,55 tahun di Desa
Pedawa, dan 80 orang lansia, dengan rata-rata
umur 65,96 ± 6,022 tahun di Kota Mangupura,.
Komposisi populasi lansia di desa Pedawa terdiri
dari 54 orang (46,2%) laki-laki dan 63orang (53,8%)
perempuan, sedangkan pada kota Mangupura
sebanyak 17 orang (21,2%) laki-laki dan 63 orang
(78,8%) perempuan. Terdapat perbedaan signifikan
kejadian frailty diantara Desa Pedawa, Buleleng
(29,1%) dan Kota Mangupura, Badung (12,5%)
(p= 0,01). Terdapat perbedaan signifikan terhadap
komponen frailty kelemahan otot di Desa Pedawa
(83,8%) dan Kota Mangupura (12,5%) (p= <0,01).
Hasil yang sama juga didapatkan untuk kelambanan berjalan di Desa Pedawa (85,5%) dengan Kota
Mangupura (32,5%) (p=<0,01); dan kelelahan fisik
di Desa Pedawa (32,5%) dan Kota Mangupura
(3,8%) (p= <0,01).
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Dari hasil diatas diketahui kejadian frailty di
desa jauh lebih besar daripada di kota, dengan
komponen fraity yang paling sering kelemahan
otot, kelambanan berjalan, dan kelelahan fisik.
Untuk membandingkan factor yang dapat berkontribusi terhadap kejadian frailty, kami menilai
factor ekonomi, ketersediaan care giver, dan situasi
tempat tinggal di kedua populasi. Dan hasilnya
terdapat perbedaan yang signifikan antara golongan
lansia dengan ekonomi baik (82,7%) dan ekonomi
kurang (17,3%) yang berhubungan dengan kejadian frailty (p= 0,02).

DISKUSI

Gambar 3 Pathogenesis Frailty berdasarkan Fried4

Frailty ditandai dengan adanya disregulasi multisistem, mengarah ke hilangnya dinamika homeostasis, menurunnya cadangan fisiologis dan
semakin rentan terhadap morbiditas dan mortalitas. Ini biasanya berdampak pada ketidakmampuan
menghadapi stress, terdapat penurunan fungsi yang
berkelanjutan dan dampak kesehatan yang buruk.
Terdapat berbagai faktor yang terlibat dalam hal ini
meliputi inflamasi kronis dan aktivasi imun, adanya
peranan dari sistem musculoskeletal, endokrin dan
multifaktorial kompleks lainnya. Berikut adalah
gambar patogenesis frailty berdasarkan Fried
Garis tebal menunjukkan kekuatan faktor
penyebab, garis terputus menunjukkan faktor yang
dapat mencetuskan dan meng-eksaserbasi lingkatan inti, sedangkan faktor yang mempunya hubungan ditandai dengan huruf miring
Dari hasil diatas didapatkan bahwa kejadian
frailty lebih banyak didapatkan di daerah pedesaan
daripada perkotaan. Hal ini diperkirakan karena
adanya perbedaan faktor ekonomi di kedua populasi. Penelitian Jung HW et al di Korea Selatan
menunjukan kebutuhan ekonomi untuk berobat
pada pasien frailty lebih besar daripada pre frail.
Adanya penyakit komorbiditas yang mendasari
sangat besar pengaruhnya terhadap kejadian frailty,
terutama bila tidak mendapat pengobatan rutin
dan kurangnya fasilitas kesehatan.10 Hal tersebut
diperkirakan menjadi penyebab prevalensi frailty
di pedesaan lebih besar daripada perkotaan di Bali.
Disamping itu rata-rata usia populasi geriatri di
desa lebih tinggi daripada di kota, sehingga proses
penuaan yang lebih tinggi tentu akan menambah
resiko kejadian frailty. Patogenesis frailty yang
multifaktorial menjadi sebuah tantangan bagi kita
dan tenaga medis untuk dapat mencegah lebih
dini. Hasil penelitian didapatkan bahwa komponen
frailty yang paling sering muncul di daerah pedesaan dibanding perkotaan adalah kelemahan otot,
kelambanan berjalan, dan kelelahan. Sehingga
apabila ditemukan salah satu komponen tersebut
pada pasien geriatri, diharapkan dapat menambah
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Gambar 1 Prevalensi frailty di Desa Pedawa dan Kota Mangupura

Gambar 2 Perbandingan komponen frailty
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kewaspadaan kita terhadap kejadian frailty.
Penelitian ini merupakan dasar penelitian selanjutanya untuk mengungkap faktor penyebab frailty
lebih rinci dan spesifik, sehingga mendapatkan cara
untuk mencegah lebih dini.

4.

5.
6.

SIMPULAN
Terdapat perbedaan kejadian frailty di Desa
Pedawa dan Kota Mangupura dengan komponen
yang signifikan berbeda adalah kelemahan otot,
kelambanan berjalan, dan kelelahan fisik. Terdapat
perbedaan faktor ekonomi di kedua tempat dan
berhubungan dengan kejadian frailty.
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