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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.   Latar belakang 

Sindroma frailty merupakan sindrom klinis yang diakibatkan oleh akumulasi 

dari berbagai faktor contohnya proses penuaan, dan ketidakaktifan secara fisik.1  

Pengukuran status frailty yang umum digunakan adalah model fenotip dan index 

akumulasi defisit. Baik model fenotip maupun index, hasil yang didapat  

dikelompokkan menjadi robust, prefrail, dan frail.2  Model fenotip yang dibentuk 

oleh Fried dkk terdiri atas lima komponen yang menilik sindroma frailty dalam 

bentuk kerapuhan fisik.3  Salah satu aspek penilaian dari Fried frailty criteria 

adalah  unsur kekuatan genggaman tangan dimana unsur ini digunakan untuk 

mengukur kekuatan otot. Adanya penurunan dari kekuatan genggaman tangan 

berarti ada juga penurunan dari kekuatan otot.4 Hal ini sesuai dengan penelitian  

yang dilakukan oleh Lopez-Jaramillo dkk pada sampel prediabetes dan diabetes 

dengan temuan, semakin besar kekuatan genggaman tangan maka semakin 

siknifikan penurunan dari insiden kematian dan kejadian kardiovaskular.5 Produk 

dari fleksi paksa sendi jari disertai gaya volunter maksimum yang dihasilkan saat 

subjek menggenggam disebut juga sebagai kekuatan menggenggam.6  Kekuatan 

genggaman tangan sekarang mulai dipakai untuk memprediksi angka mortalitas, 

disabilitas, dan lainnya.7  Penurunan kekuatan genggaman tangan merupakan akibat 

dari hilangnya massa otot yang sejatinya dapat menyebabkan penurunan serta 

perubahan dari rata-rata laju metabolisme tubuh dan aktivitas fisik.8 Penelitian oleh 

Ching-Lung Cheung dkk mendapat asosiasi kekuatan genggaman tangan dengan 

multimorbiditas pada pria dan wanita.9  Dudzińska-Griszek dkk menyimpulkan 

bahwa adapun hal yang mempengaruhi kekuatan genggaman tangan, yang 

merupakan salah satu variabel pada alat ukur frailty model fenotip adalah fungsi 

kognitif, komorbiditas dan pengobatan medis individu tersebut.10  

Model akumulasi yang digunakan untuk pengukuran frailty adalah model 

frailty index yang dikembangkan oleh Rockwood dkk. Semakin banyak defisit yang 

dimiliki oleh seseorang, maka semakin rentan dia terhadap hasil kesehatan yang 

buruk.27 Frailty Index (FI) 40 items memiliki sensitivitas yang lebih tinggi 
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dibandingkan sistem skoring dari CHS, SOF, dan FI-CGA (8.8-41.2%) dari 

penelitian oleh Seto dkk sehingga FI-40 sangat direkomendasikan sebagai alat 

skrining untuk sindroma frailty.11 Jika model fenotip melihat sindroma frailty 

sebagai akumulasi dari penurunan fungsi fisiologis tubuh manusia, FI-Index 

meniliknya sebagai status resiko multidimensonal yang dapat diukur melalui 

banyaknya (kuantitas) defisit kesehatan yang diderita.12  

Sejauh ini sudah dilakukan berbagai penelitian tentang kekuatan genggaman 

tangan sebagai prediktor resiko mortalitas4,5,7 namun masih belum ada yang 

meneliti hubungannya dengan sistem skoring FI-40. Memang benar FI-40 sangat 

cocok digunakan sebagai alat skrining dini untuk sindroma frailty namun pada 

praktik sehari-hari, kenyataannya indeks ini lebih susah untuk dimplementasikan 

karena variabel yang ada didalamnya memang cukup banyak.11 Maka dari itu 

penelitian ini perlu dilakukan untuk melihat bagaimana hubungan dari kekuatan 

genggaman tangan dan FI-40 agar kedepannya diharapkan pengukuran kekuatan 

genggaman tangan secara independen sudah bisa menjadi alat skrining untuk 

sindroma frailty. Prevalensi sindroma frailty, hasil dari penelitian Setiati dkk, di 

Indonesia pada unit rawat jalan adalah 25,2%2 dengan data persentase lansia di 

Indonesia tahun 2018 oleh BPS, SUSENAS mencapai 9,27% persen lansia atau 

sekitar 24,49 juta orang.13 Studi kohort Bock dkk dan Salinas-Rodríguez dkk 

terhadap community-dwelling lansia menunjukan bahwa biaya kesehatan dari 

individu yang menyandang status frail cenderung beberapa kali lipat dibandingkan 

dengan non-frail.14,15. Dengan adanya deteksi dini menggunakan alat skrining yang 

relatif lebih mudah digunakan pada praktik sehari-hari, dalam hal ini kekuatan 

genggaman tangan, diharapkan dapat mengurangi beban ongkos kesehatan yang 

harus dibayarkan oleh lansia setiap kali mereka berobat.  

 

1.2.   Perumusan masalah 

Penelitian sebelumnya menunjukan ada asosiasi antara kekuatan 

genggaman tangan dengan multimorbiditas pada lansia. Namun tidak dilakukan 

pengukuran status frailty melalui FI-40, hanya dilakukan pengukuran prevalensi 

penyakit dengan korespondensinya dengan kekuatan genggaman tangan. Selain itu, 
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kekuatan genggaman tangan memang masuk dalam model penilaian frailty yaitu 

model fenotip dimana pengukurannya lebih mengarah ke bentuk kerapuhan fisik 

(penurunan berat badan, kelelahan, aktivitas fisik rendah, kecepatan berjalan, 

kekuatan genggaman tangan rendah) namun kekuatan genggaman tangan sebagai 

faktor independen yang dikaitkan dengan penilaian frailty melalui FI-40 (akumulasi 

defisit) belum pernah dilakukan. Adapun  penelitian oleh Lenardt dkk39 

menyimpulkan bahwa ada asosiasi yang signifikan antara penurunan kekuatan 

genggaman tangan dengan kemungkinan seorang lansia terategorikan sebagai frail. 

Namun pada penelitan tersebut status frailty diukur menggunakan model fenotipe 

sehingga tidak termasuk penyakit penyerta serta status kemandiriannya. Oleh 

karena itu, penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat melihat hubungan 

antara kekuatan genggaman tangan dan FI-40 pada pasien RS Siloam Gedung B 

Lippo Karawaci. 

1.3.   Pertanyaan penelitian 

      Bagaimana hubungan antara kekuatan genggaman tangan dengan Frailty 

Index 40 items pada pasien lansia RS Siloam Gedung B Lippo Karawaci? 

1.4.   Tujuan penelitian 

     1.4.1.   Tujuan umum 

      Untuk mengetahui hubungan antara kekuatan genggaman tangan   

dengan Frailty Index 40 items. 

     1.4.2.   Tujuan khusus 

       Untuk mengetahui: 

• Karakteristik pasien lansia di RS Siloam Gedung B Lippo Karawaci 

• Prevalensi frailty pada pasien lansia di RS Siloam Gedung B Lippo 

Karawaci 

• Kekuatan genggaman tangan pada pasien lansia di RS Siloam 

Gedung B Lippo Karawaci  
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1.5.   Manfaat penelitian 

     1.5.1.  Manfaat akademik 

• Penelitian ini diharapkan dapat membantu merekomendasi alat 

skrining untuk sindroma frailty menggunakan kekuatan genggaman 

tangan dibanding FI-40 

• Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

penulis mengenai hubungan antara kekuatan genggaman tangan 

dengan FI-40. 

• Penelitian ini diharapkan dapat membantu edukasi untuk pelayanan 

pasien lansia yang berstatus frail kedepannya. 

     1.5.2.   Manfaat praktis 

   Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi berbagai kalangan di 

masyarakat mengenai hubungan antara kekuatan genggaman tangan 

dengan Frailty Index 40 items.  

 

  


