
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penyakit periodontal adalah penyakit yang mengenai jaringan periodontal, 

yaitu jaringan yang menghubungkan antara gigi dan tulang alveolar. Di Indonesia, 

penyakit periodontal adalah penyakit gigi yang paling banyak dijumpai setelah 

karies gigi (Wahyukundari, et al., 2009). Berdasarkan hasil riset dasar yang 

dikeluarkan Departemen Kesehatan RI (RISKESDAS 2007) pada Desember 2008 

menunjukkan sebanyak 42,8% penduduk Indonesia menderita penyakit 

periodontal.  

Kerusakan tulang gigi pada penyakit periodontal dapat menyebabkan 

tanggalnya gigi sehingga mengurangi produktivitas kerja dan kualitas hidup. Pada 

kasus-kasus periodontal tersebut dibutuhkan graft tulang yang biasanya 

mengandung bahan-bahan yang dapat merangsang pembentukan tulang baru, 

regenerasi dan perbaikan gigi secara klinis. Material graft harus bersifat 

biokompatibel, menghambat resorbsi tulang, dan menstimulasi osteogenesis 

(Steiner, et al., 2008). Selain itu, pori pada graft memudahkan pembuluh darah 

dapat masuk ke area graft tersebut dan merangsang diferensiasi osteoblas. Graft 

tulang akan menstimulasi osteoblas untuk menghasilkan osteoid dan mendeposisi 

mineral dalam osteoid untuk membentuk tulang baru. Ada tiga jenis bahan 

pengganti tulang, yaitu alograft (Biomaterial yang berasal dari tulang manusia), 

xenograft (Implantasi bagian tubuh dari spesies yang bebeda), dan  Autograft 
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(Substitusi tulang dari bagian tubuh yang lain dari pasien) (Reynold, et al., 2010). 

Namun, adanya keterbatasan setiap material memicu perkembangan riset 

mengenai modifikasi pembuatan biomaterial sintetik.  

Biomaterial sintetik yang sebagian besar digunakan untuk implantasi 

tulang adalah logam, keramik, polimer dan komposit. Komposit adalah 

biomaterial yang menggabungkan lebih dari satu tipe material dan dirancang 

untuk mendapatkan kombinasi karakteristik terbaik dari setiap komponen 

penyusunnya. Komposit hidroksiapatit-gelatin sangat berpotensi untuk digunakan 

sebagai substitansi tulang karena merupakan kombinasi dari sifat bioaktif dan 

osteokonduktif dari Hidroksiapatit dan sifat fleksibel juga hidrogel dari gelatin 

(Kim, et al., 2004). 

Tulang merupakan komposit yang terdiri dari 69% material anorganik, 9% 

air dan 22% matriks organik terutama kolagen (90-96%) (Rivera-Munoz, 2011). 

Komponen dominan yang terdapat dalam mineral tulang adalah kalsium fosfat. 

Hidroksiapatit (HA) merupakan kristal kalsium fosfat yang umum digunakan 

untuk implentasi biomedis dan bermanfaat pada proses mineralisasi tulang (Hin 

TS, 2004). Senyawa yang memiliki rumus kimia Ca10(PO4)6(OH)2 ini memiliki 

sifat fase paling stabil, tidak korosi, tidak beracun, dan bioaktif. Namun, 

hidroksiapatit memiliki biodegradable yang lama sehingga memperlambat proses 

perbaikan tulang. Hal ini mennyebabkan perlunya komposit dengan matriks 

polimer dari bahan alami yakni gelatin. Gelatin adalah suatu polipeptida larut 

berasal dari kolagen yang memiliki sifat biokompatibel, biodegradable, 

osteoinduktif serta memiliki sifat platis dan hidrogel yang cukup baik (Narbat, et 
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al., 2006).  Gelatin berasal dari kulit, tulang, dan jaringan ikat binatang. Komposit 

hidroksiapatit-gelatin diharapkan mampu meningkatkan bioaktivitas, 

biokompatibel dan sifat mekanik komposit serta dapat membantu merangsang 

pertumbuhan jaringan tulang secara bertahap yang akan digantikan oleh jaringan 

tulang yang baru. 

Beberapa penelitian yang terkait dengan komposit hidroksiapatit-gelatin. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hae Won Kim, et al., pada tahun 2004 telah 

berhasil membuat foam komposit hidroksiapatit-gelatin dengan persebaran HA 

pada struktur pori dengan ukuran pori 200-300μm (Kim, et al., 2004). Pada 

penelitian oleh Bigi pada tahun 2001 dengan mensintesis komposit hidroksiapatit-

gelatin dalam bentuk sponge yang direndam di dalam SBF selama 21 hari dapat 

menginduksi terbentuknya apatit seperti pada tulang dan meningkatkan 

kandungan inorganik sebesar 56% (Bigi, et al., 2001). Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Chunrong pada tahun 2011 menunjukkan peningkatan banyak HA 

yang terbentuk pada permukaan scaffold komposit kolagen-hidroksiapatit- 

phosphoserine yang direndam dalam SBF selama 15 hari (Chunrong, et al., 2011). 

Terbentuknya hidroksiapatit tidak hanya pada komposit gelatin-HA namun juga 

pada komposit permukaan selulosa bakteri sitrat-kitosan yang direndam dalam 

larutan SBF selama 7 hari, dimana penelitian tersebut dilakukan oleh Nurlidar 

pada tahun 2012 (Nurlidar, 2012). 

Pada penelitian ini, dilakukan pembuatan komposit hidroksiapatit-gelatin 

yang direndam di dalam larutan Simulated Body Fluid (SBF) . Larutan SBF dapat 

digunakan sebagai media untuk pertumbuhan kristal apatit dalam uji coba in vitro. 
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Penggunaan cairan tubuh sintetik atau SBF diharapkan dapat menginduksi 

terbentuknya hidroksiapatit alami dan menghasilkan komposit hidroksiapatit-

gelatin yang memiliki kandungan unsur mendekati karakter tulang dan 

meningkatkan sifat biokompatibel dan bioaktif. Variasi perendaman yang akan 

dilakukan adalah selama 0, 1, 7 dan 15 hari. Peningkatan interaksi antara senyawa 

anorganik dengan polimer organik untuk menginduksi pembentukan inti apatit 

dan meningkatkan jumlah ion kalsium.  

Pengujian yang dilakukan terhadap komposit hidroksiapatit-gelatin adalah 

karakterisasi kimia dan fisika berupa analisis gugus fungsi menggunakan dengan 

Fourier Transform Infra Red (FTIR), analisa derajat kristalinitas menggunakan X-

Ray Diffraction dan analisis morfologi permukaan dengan menggunakan 

Scanning Electron Microscopy  (SEM) dan uji toksisitas dengan MTT Assay. 

 

1.2  Rumusan Masalah  

1. Bagaimana identifikasi gugus fungsi dari komposit hidroksiapatit-gelatin 

setelah perendaman SBF? 

2. Bagaimana karakterisasi fisik (Uji FTIR, Uji XRD dan Uji SEM) pada 

komposit hidroksiapatit-gelatin setelah perendaman SBF? 

3. Bagaimanakah karakteristik biologi (Uji MTT Assay) pada komposit 

hidroksiapatit-gelatin setelah perendaman SBF? 
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1.3   Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, hidroksiapatit dibuat komposit dengan gelatin 

berbasis Bone Graft. Komposit hidroksiapatit-gelatin yang telah disintesis 

dilakukan perendaman sampel pada SBF dengan variasi waktu 0, 1, 7 dan 15 hari. 

Selanjutnya, dilakukan beberapa uji terhadap sampel tersebut  yang meliputi uji 

FTIR, uji XRD, uji SEM dan MTT Assay. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui gugus fungsi pada komposit hidroksiapatit-gelatin setelah 

perendaman SBF dari hasil data FTIR. 

2. Mengetahui kristalinitas dari data XRD, morfologi dari data SEM pada 

komposit gelatin-hidroksiapatit setelah perendaman SBF. 

3. Mengetahui toksisitas dengan MTT Assay pada komposit gelatin-

hidroksiapatit setelah perendaman SBF. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai pengaruh SBF 

terhadap biokompatibilitas komposit hidroksiapatit-gelatin dan pembentukan HA 

alami yang menyerupai HA pada tulang. Informasi ini  diharapkan dapat 

menunjang penelitian selanjutnya sehingga dihasilkan biomaterial yang ideal. 
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