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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kasus kehilangan gigi karena pencabutan merupakan kasus yang banyak 

dijumpai di bidang kedokteran gigi. Pada gigi yang telah dicabut, volume tulang 

alveolar akan berkurang dan terjadi perubahan morfologi. Menurut suatu 

penelitian pada populasi pasien dengan gigi yang telah dicabut, volume residual 

ridge akan menurun dari waktu ke waktu (Shay et al., 2010).  Untuk mencegah 

kerusakan tulang alveolar agar tidak menjadi lebih parah dapat dilakukan  

rekonstruksi dengan augmentasi tulang atau bone grafting (Lekovic, 2001).  

 Bone graft digunakan untuk mestimulasi pembentukan tulang, mengisi 

rongga, dan meningkatkan perbaikan biologis defek tulang (Parikh, 2002). 

Penggunaan bone graft saat ini sudah diterima secara luas, karena telah diketahui 

bahwa graft mempunyai kemampuan osteogenesis, osteokonduktif dan 

osteoinduktif. Osteogenesis mengacu pada pembentukan atau pertumbuhan tulang 

baru oleh sel tulang hidup yang terkandung didalam graft. Osteokonduktif adalah 

sifat fisik dari graft dalam menjalankan fungsi sebagai scaffold untuk mendukung 

penyembuhan tulang. Osteokonduktif memungkinkan pertumbuhan 

neovaskularisasi dan infiltrasi sel-sel prekursor osteogenik ke dalam ruang graft.  

Osteoinduktif adalah kemampuan dari material graft untuk menginduksi  stem sel 

agar dapat berdeferensiasi menjadi sel-sel tulang dewasa (Kalfas, 2001).  
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Berbagai material graft, yang telah digunakan antara lain autograft, allograft, 

alloplast dan xenograft. Salah satu jenis bone graft yaitu alloplast. Bahan-bahan 

alloplast biasanya merupakan bahan sintetik biokompatibel dan bersifat 

osteokonduktif. Bahan ini terbagi menjadi kelompok keramik, polimer, dan 

komposit (Yessy et al., 2011). Bahan keramik merupakan bahan yang sering 

digunakan untuk rekonstruksi tulang. Sifat dari bahan keramik antara lain 

biofungsional, tidak beracun, tidak mengandung zat karsinogenik, tidak 

menyebabkan alergi dan memiliki biokompabilitas yang baik terhadap jaringan 

dibandingkan bahan polimer atau logam (Billotte, 2003). Salah satu bahan 

keramik yang dapat digunakan adalah β-Tricalcium Phosphate (β-TCP) (Dewi, 

2011). 

β-Tricalcium Phosphate (β-TCP) merupakan salah satu bahan graft alloplast 

jenis keramik yang merupakan polimorf dari tricalcium phosphate (Ca3(PO4)2) 

(Dewi, 2011). β-TCP merupakan material yang cocok untuk implantasi karena 

memiliki berbagai sifat yang sesuai untuk aplikasi rekayasa jaringan yaitu, 

biokompatibel, biodegradasi, bioaktif, tidak toksik, dan tidak menyebabkan 

kanker (Robert et al., 2009).  

β-TCP memiliki sifat osteokonduktif yang dapat merangsang pertumbuhan 

osteoblas dan matriks tulang. Untuk membentuk tulang, osteoblas memerlukan 

sumber bahan anorganik berupa garam kalsium yang didapat dari darah yang 

sekaligus akan mendorong dan memicu aktivitas osteoblas untuk membentuk 

osteoid sebagai bahan dasar tulang (Janqueira et al., 2007).  

Darah manusia dibagi  menjadi 4 golongan. Pengelompokan ini didasarkan 

dengan jenis antigen yang terdapat dalam sel nya. Penggolongan darah ini adalah 
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A, B, AB dan O (Guyton et al., 2006). Darah yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah darah dengan golongan O dan AB. Golongan darah AB merupakan 

resipien universal, karena memiliki antigen A dan B di permukaan eritrositnya, 

sehingga serum darahnya tidak mengandung antibodi (baik anti-A maupun anti-

B). Golongan darah O merupakan donor universal, karena memiliki antibodi anti-

A dan anti-B (Dean, 2005). Selain itu, golongan darah O merupakan golongan 

darah yang paling banyak didapatkan pada manusia di seluruh dunia (Rogers, 

2011). Menurut data persediaan darah PMI cabang Surabaya tanggal 9 Desember 

2014 terdapat 1020 kantong golongan darah O, 702 kantong golongan darah B, 

640 kantong golongan darah A dan 158 kantong golongan darah AB. Berdasarkan 

data tersebut golongan darah O merupakan golongan darah yang paling banyak 

dijumpai sehingga dalam penelitian ini selain menggunakan golongan darah AB 

juga menggunakan golongan darah O. 

Berdasarkan karakteristik-karakteristik tersebut, dalam penelitian ini akan 

digunakan β-TCP sebagai bahan penelitian, yang selanjutnya akan diteliti 

mengenai tingkat kecepatan adsorbs β-TCP terhadap darah golongan O dan AB.  

Dalam aplikasinya, β-TCP dibasahi terlebih dahulu menggunakan darah atau 

larutan saline. Pembasahan ini dilakukan untuk memudahkan penggunaannya ke 

dalam rongga mulut. Setelah β-TCP bercampur dengan darah maka β-TCP akan 

mengadsorbsi darah dan berkonversi menjadi matriks tulang. Dengan sifat 

osteokonduktif dari β-TCP, maka akan mempercepat pertumbuhan osteoblas dan 

membentuk tulang baru (Robert et al., 2009).  

Pada penelitian sebelumnya ukuran partikel bovine bone sendiri terbagi 

menjadi 2, yaitu : 150-355 μm dan 355-710 μm. Penggunaan  bovine bone ukuran 
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355-710 µm paling banyak dipakai oleh dokter gigi dan menunjukkan tingkat 

keberhasilan yang tinggi (Lesmono, 2011). Sedangkan pada penelitian 

sebelumnya ukuran partikel bone graft yang menggunaan ukuran 355-710 µm 

memiliki kecepatan adsorbsi lebih tinggi daripada ukuran 150-355. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk mengukur kecepatan adsorbsi β-Tricalcium Phosphate dengan 

ukuran 355–710 µm terhadap darah golongan O dan AB.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berapa kecepatan adsorbsi β-Tricalcium Phosphate ukuran 355–710 µm 

terhadap darah golongan O dan AB untuk preservasi soket setelah pencabutan 

gigi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kecepatan adsorbsi β-Tricalcium Phosphate ukuran 355–

710 µm terhadap darah golongan O dan AB untuk preservasi soket setelah 

pencabutan gigi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Mengetahui kecepatan adsorbsi β-Tricalcium Phosphate  ukuran 355–710 

µm terhadap darah golongan O dan AB untuk preservasi soket setelah 

pencabutan gigi. 

b. Sebagai dasar penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan penggunaan 

bone graft untuk preservasi soket setelah pencabutan gigi. 
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