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ABSTRAK 

 
 

Tulang merupakan bagian penting bagi tubuh manusia. Fungsi tulang ialah sebagai 

alat gerak pasif dan pengungkit bagi otot. Oleh sebab itu kerusakan pada tulang 

sangat berpengaruh pada keadaan tubuh manusia. Dalam penanganan kondisi 

tersebut diperlukan biomaterial sebagai pengganti tulang. Hidrosiapatit (HA) adalah 

salah satu biomaterial yang sering digunakan untuk pembuatan scaffold. Namun HA 

memiliki kelemahan yaitu pada sifat mekaniknya yang rapuh. Solusi yang dapat 

digunakan untuk memperbaiki sifat mekanik HA yaitu dengan mengkompositkan 

kolagen dan ZnO. Untuk mengetahui sifat dari komposit tersebut dibutuhkan uji 

sitokompatibilitasnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh ZnO 

pada sitokompatibilitas scaffold implan tulang komposit ZnO-HA/Kolagen. Metode 

penelitian yang digunakan adalah literatur review dengan menggunakan 10 jurnal 

acuan utama sebagai sumber informasi yang kemudian dilakukan analisis 

sitokompatibilitas dari komposit ZnO-HA/Kolagen. Hasil review menunjukkan pada 

uji FTIR HA dengan kolagen terjadi reaksi kimia, sedangkan HA dengan ZnO terjadi 

reaksi fisik. Uji antibakteri pada penambahan variasi komposisi ZnO ke dalam 

komposit menunjukkan semakin banyak kadar ZnO, sifat antibakteri meningkat. 

Namun pada uji sitotoksisitas, kadar ZnO lebih dari 10 wt% mengakibatkan 

sitotoksisitas. 

 

Kata kunci : Scaffold, Hidroksiapatit, Kolagen, ZnO, Sitotoksisitas, Antibakteri, 

Sitokompatibilitas 
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ABSTRACT 

 
 

Bones are an important part of the human body. Bone function is as a means of 

passive motion and leverage for muscles. Therefore, bone damage is very influential 

in the state of the human body. In the handling of such conditions required 

biomaterials as a substitute for bones. Hydrosiapatit (HA) is one of the biomaterials 

often used for the manufacture of scaffold. But HA has its weakness in its fragile 

mechanical properties. The solution that can be used to improve HA mechanical 

properties is by compositing collagen and ZnO. To know the nature of the composite 

it takes the cytocompatibility test. The purpose of this study is to know the influence 

of ZnO on the cytocompatibility scaffold the ZnO-HA/collagen composite bone 

implant. The research method used was review literature by using 10 major reference 

journals as a source of information which then carried out the cytocompatibility 

analysis of the ZnO-HA/collagen composite. Results of the review showed on the 

FTIR HA test with collagen occurring chemical reactions, while HA with ZnO 

occurred physical reactions. The antibacterial test on the addition of variations of the 

ZnO composition into the composite indicates, the more variations of the ZnO 

antibacterial properties increase. However in the cytotoxicity test, the ZnO rate of 

more than 10% resulted in cytotoxicity. 
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