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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Tulang merupakan bagian penting bagi tubuh manusia. Fungsi tulang ialah 

sebagai alat gerak pasif dan pengungkit bagi otot. Otot bertugas untuk memberikan 

kekuatan, sedangkan tulang bertugas sebagai tuas dan sendi untuk penumpu 

pengungkit agar terjadi sebuah gerakan. Selain itu, tulang berfungsi untuk 

pelindung organ vital sebagai media pertumbuhan dan mengendalikan homeostatis 

mineral, asam, dan basa (Setiadiputri, 2018). Oleh sebab itu kerusakan pada tulang 

sangat berpengaruh pada keadaan tubuh manusia. 

 Pada umumnya, kasus kerusakan tulang terjadi akibat kecelakaan, 

kekurangan nutrisi, penyakit, usia, maupun keturunan (Naldo, 2017). Tercatat 

jumlah kasus kecelakaan di Indonesia pada tahun 2017 yaitu sebesar 103.228, 

dengan korban meninggal 30.568 orang, 14.395 yang mengalami luka berat, 

119.945 mengalami luka ringan, dan kerugian materi 215.446 juta rupiah (Badan 

Pusat Statistik Republik Indonesia, 2017). 

 Dewasa ini di dunia terdapat lebih dari 2,2 juta implantasi setiap tahunnya 

yang dilakukan. Di benua Asia, Indonesia termasuk negara dengan jumlah 

penderita fraktur tertinggi, diantaranya terdapat 300-400 kasus operasi bedah 

tulang perbulan di RS. Dr. Soetomo Surabaya (Diana, 2019). Seiring dengan 

bertambahnya kasus kerusakan tulang, Indonesia akan mengalami kebutuhan 

implan tulang setiap tahunnya. Oleh sebab itu dibutuhkan biomaterial sebagai 

pengganti tulang (bone graft). Kebutuhan biomaterial sebagai bone graft akan terus 

bertambah. 

 Terdapat beberapa jenis bone graft yang digunakan dalam implantasi, 

diantaranya yaitu autograft, allograft, dan xenograft. Autograft merupakan jenis 

paling baik dalam pencangkokan tulang karena mengandung histokompatibilitas 

yang lengkap, akan tetapi autograft tidak tersedia dalam jumlah banyak karena 
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keterbatasan daerah yang bisa diambil pada tubuh pasien, resiko kehilangan darah, 

dan peningkatan waktu operasi (Setiadiputri, 2018). Allograft dan xenograft 

merupakan jenis transplantasi tulang yang baik sebagai pengganti autograft. 

Keduanya tidak membutuhkan operasi pada daerah lain dari pasien dan dapat 

mengurangi kehilangan darah, namun allograft memiliki kekurangan antara lain 

adanya transmisi penyakit, penolakan reaksi imun, dan jumlah donor yang terbatas 

(Stephanie, 2018). Xeneograft juga memiliki kekurangan yaitu mengakibatkan sifat 

osteogenesis menjadi hilang karena sel-sel tulang telah mati (Kulsum, 2019). 

 Bone graft yang ideal memiliki tiga sifat biologi yaitu osteogenesis, 

osteoinduksi, dan osteokonduksi. Osteogenesis adalah pembentukan dan 

perkembangan tulang, serta mengandung sel osteoblast untuk memproduksi 

matriks tulang. Osteoinduksi adalah transformasi sel mesenkimal dan mengandung 

sitokinin yang berfungsi menstimuli sel osteopregenitor untuk berpoliferasi dan 

berdiferensiasi menjadi osteoblast dan akan memproduksi tulang baru. 

Osteokonduksi adalah proses menyediakan matriks fisik atau rangka sementara 

tempat deposisi tulang baru yang sesuai dan mendukung diferensiasi sel-sel 

mesenkim untuk tumbuh diseluruh permukaan bone graft (Diana, 2019). 

 Salah satu metode untuk meningkatkan penggabungan sifat osteogenesis, 

osteoinduksi, dan osteokonduksi dari bone graft ialah dengan rekayasa jaringan. 

Tujuan dari rekayasa jaringan adalah untuk meregenerasi struktur dan jaringan 

yang rusak. Rekayasa jaringan memiliki dua komponen yaitu scaffold sebagai 

perancah yang menyediakan struktur untuk pertumbuhan sekaligus perkembangan 

jaringan, dan growth factor sebagai diferensiasi dan menginduksi sel pada scaafold 

(Kulsum, 2019).  

 Hidrosiapatit (HA) merupakan salah satu biomaterial yang sering 

digunakan untuk pembuatan scaffold. HA adalah biomaterial anorganik yang dapat 

menggantikan mineral jaringan tulang. Hal ini disebabkan karena HA memiliki 

komposisi yang mirip dengan tulang yaitu tersusun dari mineral, calcium (Ca) dan 

fosfor (P) (Bintoro, 2012). Kelebihan yang dimiliki HA adalah memiliki kesamaan 
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dengan komponen material anorganik tulang dan gigi, memiliki biokompatibilitas 

yang baik, dan bioaktivitas yang unik (Hana, 2018). Namun HA memiliki 

kelemahan yaitu pada sifat mekaniknya yang rapuh. Perbaikan sifat mekanik pada 

HA dapat dilakukan dengan penambahan kolagen. Kolagen merupakan komponen 

utama dari matrik ekstrakseluler. Sifat yang dimiliki kolagen yaitu biokompatibel, 

biodegradabel, dan osteoinduktif. (Siswanto et al., 2019). Selain itu, perlu 

diperhatikan sifat sitotoksisitas dan antibakteri pada scaffold. Produk implan tulang 

harus berifat tidak toksik, sehingga aman dan tidak diperlukan operasi kedua untuk 

mengeleuarkannya (Nugraga, 2017). Zinc (Zn) merupakan salah satu ion penting 

dalam proses pembentukan tulang yang dikenal memiliki sifat antibakteri terhadap 

bakteri E. Coli dan S. Aureus (Pradita, 2016). 

 HA, kolagen, dan Zn merupakan komponen tulang. Bone graft yang terbuat 

dari ketiga material tersebut memungkinkan memiliki sifat yang sama dengan 

tulang alami. HA dan kolagen mampu meningkatkan proliferasi sel, sedangkan Zn 

memberikan sifat antibakteri yang mampu melemahkan bakteri pathogen E. Coli 

dan S. Aureus.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut, pada penelitian ini dilakukan menguji 

sitokompatibilitas dari komposit Zn-HA/Kolagen dengan variasi komposisi Zn 

yang baik apabila dijadikan sebagai scaffold implan tulang. Dengan demikian pada 

penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang sesuai dengan standar aplikasi 

medis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

yaitu bagimana pengaruh Zn pada sitokompatibilitas scaffold implan tulang 

komposit Zn-HA/Kolagen? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh Zn pada 

sitokompatibilitas scaffold implan tulang komposit Zn-HA/Kolagen. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu mendapatkan kandidat komposit Zn- 

HA/Kolagen sebagai scaffold implan tulang dengan sitokompatibilitas yang 

optimum.
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