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BAB 1  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Scaffold atau perancah adalah material penyangga baik dari bahan alam 

atau buatan yang dapat mempertahankan konfigurasi permukaan jaringan. 

Scaffold memerlukan modifikasi agar mempunyai sifat-sifat yang diharapkan, 

sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Permukaan scaffold perlu 

mempunyai morfologi yang tepat untuk perlekatan dan diferensiasi sel. Pemilihan 

biomaterial pada scaffold sangat penting untuk menentukan material scaffold yang 

cocok, sehingga menyerupai matriks ekstraseluler dari jaringan yang digantikan 

(Ramakrishna, 2005). 

Pada penelitian ini bahan yang digunakan adalah bahan komersial yaitu 

terdiri dari kitosan, kondroitin sulfat dan gelatin. Kitosan merupakan bio-polimer 

yang mengandung kation dan memiliki sifat yang paling penting untuk aplikasi 

scaffold yaitu tidak menimbulkan toksik, biodegradable, dan biokompatibel 

(Llanos, et al., 2015). 

Azami (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penambahan 

gelatin merupakan salah satu polimer alam yang dapat digunakan untuk 

memperkuat suatu komposit. Gelatin adalah protein yang diperoleh dari hidrolisis 

parsial kolagen dari kulit, jaringan ikat putih, dan tulang hewan. Gelatin sebagai 

polimer yang berasal dari alam bahan biodegradable, biokompatibel, dan tidak 

beracun. Gelatin banyak digunakan sebagai pengisi ruang yang memiliki 

kemampuan reversible dari fase sol ke gel atau sebaliknya, mengembang dalam 
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air, membentuk film, mempengaruhi viskositas suatu bahan, dan melindungi 

sistem koloid (Hajrawati, 2006). 

Menurut Hanindika dkk., (2014), kondroitin sulfat adalah senyawa 

glikosaminoglikan yang tersulfatisasi, rantai kondroitin dapat berupa 100 molekul 

gula. Kondroitin sulfat merupakan komponen struktural penting dalam tulang 

rawan dan memberikan pertahanan terhadap kompresi tulang. Sim et al (2005) 

menjelaskan bahwa kondroitin sulfat merupakan komponen esensial matriks 

ekstraseluler pada jaringan ikat yang memiliki peranan penting dalam elastisitas 

serta fungsi tulang rawan artikular. Komponen ini terikat secara kovalen pada 

protein dalam bentuk proteoglikan. 

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka diperlukan adanya penelitian lebih lanjut 

mengenai scaffold pada ketiga biomaterial diatas salah satunya melalui uji MTT assay 

yang meliputi uji sel hidup dan sel mati dengan menggunakan sel BHK 21. Uji 

MTT assay secara in vitro didapatkan secara kuantitatif yaitu dengan melihat 

persentase jumlah sel viabilitas dalam kultur pemeriksaan kuantitatif.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dikembangkan analisis 

scaffold yang digabungkan dari bahan komersial yaitu kitosan, gelatin dan 

kondroitin sulfat melalui uji MTT assay menggunakan sel BHK 21. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, dapat 

dikembangkan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah scaffold kitosan dan gelatin serta kondroitin sulfat mampu 

memiliki efek toksisitas terhadap sel BHK 21? 

2. Berapakah Lethal Concentration (LC50) pada scaffold terhadap sel BHK 

21? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Efek toksisitas scaffold kitosan – kondroitin sulfat- gelatin terhadap sel 

BHK 21. 

2. LC50 pada scaffold kitosan, gelatin serta kondroitin sulfat terhadap sel 

BHK 21. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi toksisitas 

LC50 pada scaffold kitosan, gelatin serta kondroitin sulfat dalam pengembangan 

biomedis. 

1.5 Landasan Teori 

Cangkang rajungan merupakan produk utama limbah dari industri yang 

masih mengandung senyawa kimia cukup banyak, diantaranya ialah protein 30-

40%, mineral (CaCO3) 30-50%, dan kitin 20-30%. Kitin yang terkandung dalam 
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cangkang rajungan tersebut dapat diproses lebih lanjut menghasilkan kitosan yang 

mempunyai banyak manfaat di bidang industri (Srijanto, 2003). 

Kitosan memiliki peran besar dalam proses penyembuhan luka. (Sularsih, 

2017). Pemanfaatan gelatin juga sangat luas sekitar 59% gelatin yang diproduksi 

di seluruh dunia digunakan untuk industri makanan, 31% industri farmasi, 2% 

industri fotografi, dan sekitar 8% diaplikasikan dalam industri lainnya (Mohebi 

dan Shahbazi, 2017). Menurut Kuan et al., (2016) menyebutkan 98,5% gelatin di 

dunia diproduksi dari daging, tulang, dan kulit babi. Penelitian terdahulu telah 

menghasilkan teknologi produksi gelatin dari tulang sapi sebesar 27% (Yuniarifin 

et al., 2006).  

Kandungan kolagen dalam kulit mamalia sebesar 89% (Hajrawati, 2006) 

dimana proporsi kulit sapi mencapai 6,84 – 8,11% (Lestari et al., 2010). 

Penambahan kondroitin sulfat dipilih sebagai komposit scaffold pembentukan 

tulang rawan. Kondroitin sulfat merupakan biopolymer alam yang terdiri dari 

glikosaminoglikan untuk pembentukan proteoglikan yang ada di tulang rawan 

(Siagian, 2014). 

Kondroitin sulfat juga memiliki struktur hidrofilik, makromolekul 

polisakarida pembentuk gel yang memfasilitasi rawan sendi untuk menyerap air 

dalam jumlah banyak sehingga menyebabkan sendi dapat bersifat seperti bantalan 

untuk menyerap gaya kompresi yang terjadi (Siagian, 2014). 

Penggunaan ketiga bahan polimer alami dalam pembuatan komposit 

biomaterial scaffold perlu dikembangkan karena bahan polimer alami memiliki 
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keunggulan seperti umur simpan yang lebih lama, efektivitas biaya, kemampuan 

mendapat bentuk yang ingin disesuaikan, sifat diferensiasi sel yang lebih baik, 

karakteristik pori, sifat mekanis terutama kekuatannya (Guantillake et al., 2016). 

Metode menilai sitotoksisitas yang paling banyak adalah menggunakan MTT 

assay untuk menghitung viabilitas sel menggunakan microplatae 96-well dan 

tidak menggunakan isotop radioaktif sehingga lebih hemat waktu, tenaga dan 

dana. Metode ini reaksinya didasarkan pada kemampuan sel hidup mereduksi 

garam MTT yang berwarna kuning dan larut menjadi formazan yang berwarna 

biru-ungu dan tidak larut (Berridge et al., 2005). Nilai absorbansi formazan oleh 

mitokondria sel dihitung menggunakan spektofotometer yaitu ELISA reader 

dengan panjang gelombang 620 nm. Ukuran yang dipakai untuk menentukan 

toksisitas in vitro adalah LC50 yaitu, kosentrasi zat yang diberikan mematikan 

50% dari sel. Jumlah ini tergantung pada waktu inkubasi dengan agen. (Zhang et 

al., 2007). 

1.6 Hipotesis 

Berdasarkan pada uraian teori penelitian, maka dapat dikemukakan 

hipotesis yaitu scaffold kitosan, gelatin dan kondroitin sulfat memiliki nilai 

Optical Dansity yang tinggi sehingga tidak di dapatkan LC50. 


