
 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tulang 

Tulang adalah struktur hidup yang tersusun oleh protein dan mineral. 

Tulang berkontribusi pada homeostasis mineral tubuh dan baru-baru ini telah 

ditemukan untuk berpartisipasi dalam regulasi endokrin metabolisme energi (Lee 

NK, et al., 2007). Jaringan tulang memiliki kemampuan sebagai tempat 

penyimpanan mineral, khususnya kalsium dan hampir sebagian besar berupa 

kristal hidroksiapatit. Bahan tersebut yang membedakan tulang dengan jaringan 

ikat lainnya, termasuk tulang rawan (Samuelson, 2007). 

 

2.1.1    Komponen Seluler Tulang 

Komposisi utama jaringan tulang jumlahnya bergantung pada spesies, 

umur, jenis kelamin, jenis tulang dan posisi tulang. Komposisi tulang secara 

umum terdiri dari 60% material anogranik, 30% organik dan 10% air. Material 

anorganik merupakan mineral tulang yang mengandung cukup kalsium yaitu 

dalam bentuk kalsium fosfat karbonat atau disebut apatit karbonat dan mineral-

mineral lain. Material anorganik tulang seperti kalsium (Ca) dan fosfor (P) 

tersedia dalam jumlah yang sangat banyak. Selain itu, beberapa mineral lain juga 

terdapat dalam jumlah sedikit antara lain: bikarbonat(HCO3-), magnesium (Mg), 

natrium (Na),  kalium(K), tembaga (Cu), seng (Zn), mangan (Mn), dan lainnya.  

(Kalfas, et al., 2001).  
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Kehadiran mineral-mineral tersebut menjadikan kalsium fosfat dalam 

tulang mempunyai sifat yang kompleks, seperti dapat hadir dalam berbagai fase 

dan adanya impuritas.  Senyawa kalsium fosfat dalam tulang disebut juga sebagai 

apatit biologi. Kandungan senyawa mineral tulang manusia secara umum terdapat 

pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Kandungan unsur mineral dalam tulang (Kalfas, et al,. 2001) 

Unsur Kandungan (% berat) 
Ca 34,00 
P 15,00 

Mg 0,50 
Na 0,80 
K 0,20 
C 1,60 
Cl 0,20 
F 0,08 

Zat Sisa 47,62 
 

Fase apatit yang stabil yaitu hidroksiapatit (HA) dengan rumus kimia 

Ca10(PO4)6(OH)2. Kehadiran karbonat (CO3
2-) dalam tubuh dapat mensubstitusi 

formula HA dengan menempati dua posisi. Karbonat menggantikan posisi 

hidroksil (OH-) disebut apatit karbonat tipe A dan menggantikan posisi fosfat 

(PO4)3- disebut apatit karbonat tipe B. Sedangkan  kolagen merupakan komponen 

organik tulang. Serat kolagen memberikan tulang kemampuan  untuk meregang 

dan memutar. Kombinasi dari serat dan garam menjadikan tulang kuat tanpa 

menjadi rapuh. 
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2.1.2 Bone Graft 

Bone graft merupakan bahan pengganti tulang yang digunakan dalam 

perbaikan fraktur yang kompleks. Bahan ini digunakan juga untuk perbaikan 

kerusakan (defect) tulang karena cacat bawaan, traumatik, operasi kanker tulang 

dan rekontruksi kranial atau fasial. Bone graft yang ideal harus osteoinductive, 

biomekanik yang bagus, bebas dari penyakit dan non toksik (Kalfas, et al,. 2001).  

Jenis bone graft terbagi menjadi dua yaitu; jenis bone graft dari tulang 

alami seperti autograft, alograft, dan xenograft. Bone graft yang sering digunakan 

dalam kasus-kasus tersebut adalah bahan autograft yaitu bahan cangkok tulang 

yang diperoleh dari individu atau spesies itu sendiri. Pemakain autograft biasanya 

tidak menimbulkan reaksi penolakan dari tubuh, hanya saja ketersediaannya 

terbatas dan mempersyaratkan pembedahan. Alograft adalah bahan pengganti 

tulang yang diperoleh dari individu lain dari spesies yang sama. Sedangkan bone 

graft yang berasal dari hewan sering disebut xenograft. Kedua bone graft ini 

terkadang menimbulkan reaksi penolakan dari tubuh, dapat menjadi sarana 

perpindahan penyakit dan ketersediaannya terbatas (Ratih, et al,. 2003). Alternatif 

lain pengganti tulang (bone graft) dapat disintesis dari berbagai biomaterial, 

seperti hidroksiapatit, trikalsium fosfat, hidrogel dan lain-lain. Hidroksiapatit 

adalah material yang paling sering digunakan sebagai biomaterial yang 

dikompositkan dengan material alam yang lain seperti, gelatin, kolagen, kitosan 

dan lain-lain.  
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2.2 Komposit  

 Komposit adalah campuran dua material atau lebih yang digabung atau 

dicampur secara makroskopik untuk menghasilkan suatu material  baru. Artinya  

penggabungan sifat-sifat unggul dari pembentuk masih terlihat nyata. Pada 

umumnya material komposit terdiri dari dua unsur, yaitu serat (fiber) dan bahan 

pengikat serat tersebut yang disebut matriks. Fasa matriks adalah material dengan 

fasa kontinu yang selalu tidak kaku dan lemah. Sedangkan fasa penguat selalu 

lebih kaku dan kuat, tetapi lebih rapuh. Penggabungan kedua fasa tersebut 

menghasilkan material yang dapat mendistribusikan beban yang diterima 

disepanjang penguat, sehingga material menjadi lebih tahan terhadap pengaruh 

beban tersebut. 

 

2.2.1 Hidroksiapatit 

Hidroksiapatit (HA) merupakan senyawa yang memiliki kemiripan secara 

fisik dan kimia dengan mineral yang terdapat pada tulang dan gigi manusia. Tabel 

2.1 memberikan gambaran kemiripan struktur dan komposisi kimia antara HA, 

enamel, dentin dan tulang. Rumus kimia HA adalah Ca10(PO4)6(OH)2 yang 

memiliki  molar Ca : P adalah 1,67. Hidroksiapatit mempunyai dua struktur 

kristal, yaitu heksagonal dan monoklinik. Hidroksiapatit yang terdapat dalam gigi 

dan tulang serta mineral hidroksiapatit menunjukkan struktur heksagonal, 

sedangkan  hidroksiapatit dalam enamel gigi memiliki struktur monoklinik. 

Struktur dari hidroksiapatit sintetis bergantung pada metode pembuatannya.  
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Hidroksiapatit, dengan formula Ca 
10

(PO
4
)

6
(OH)

2
, merupakan kristal apatit 

yang sangat stabil yang biasa diimplankan sebagai pengganti tulang atau pengisi 

gigi (filler) gigi (Sasikumar, 2006). Hidroksiapatit secara umum digunakan untuk 

memperbaiki, mengisi, dan membangun kembali jaringan-jaringan tulang yang 

telah rusak. Hidroksiapatit juga dapat digunakan pada jaringan lunak. Material 

hidroksiapatit ini dapat diperoleh dari tulang-tulang mamalia dan juga dari 

terumbu karang. Hidroksiapatit dapat dibuat di dalam laboratorium dengan 

menggunakan beberapa proses, seperti reaksi dalam zat padat, presipitasi, metode 

hidrotermal, dan proses sol gel. 

Tabel 2.1. Perbandingan struktur dan komposisi kimia dari HA, enamel, dentin 

dan tulang (Nurdilar, 2012) 
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2.2.2   Gelatin 

Gelatin adalah produk alami yang diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen. 

Gelatin merupakan protein yang larut yang bisa bersifat sebagai gelling agent 

(bahan pembuat gel) atau sebagai non gelling agent. Sumber bahan baku gelatin 

dapat berasal dari sapi (tulang dan kulit), babi (hanya kulit) dan ikan (kulit). 

Karena gelatin merupakan produk alami, maka diklasifikasikan sebagai bahan 

pangan bukan bahan tambahan pangan (Chaplin,2005). Gelatin diharapkan dapat 

diaplikasikan pada jaringan tulang keras karena mengandung sekelompok fungsi 

biologi seperti asam amino dalam tulang belakang (Kim, et al,.2004).  

Struktur gelatin terdiri atas rantai asam amino yang dihubungkan oleh 

ikatan peptida (Gambar 2.1). Rantai asam amino yang dominan yang terdapat 

dalam gelatin adalah glysin (26-34%), prolin (10-18%) dan hidroksiprolin (7-

15%). 

 

Gambar 2.1. Struktur Kimia Gelatin (chaplin, 2005) 

Gelatin telah diterapkan secara klinis sebagai pengisi cacat sementara dan 

dressing luka karena biodegradabel dan sitotoksin, dan sebagai pembawa obat 

pengiriman karena sifat plastisitas dan sifat hidrogel yang cukup baik. 
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2.2.3 Komposit Hidroksiapatit-Gelatin 

 Salah satu cara untuk meningkatkan bioaktifitas dari HA adalah dengan 

menambahkan gelatin. Hidroksiapatit yang bersifat mudah rapuh dikombinsikan 

dengan gelatin yang memiliki sifat plastis yang bagus diharapkan dapat memiliki 

sifat yang biokompatibel dengan tubuh. Kim et al, (2004) melakukan sintesis 

antara hidroksiapatit dengan gelatin meelalui proses freeze drying.  Peneliti lain,  

Narbat et al, (2006) juga melakukan sintesis komposit hidroksiapatit- gelatin 

dengan metode solvent-casting. 

 

2.3 Synthetic Body Fluids (SBF) 

Synthetic Body Fluids (SBF) adalah model larutan yang sangat disukai 

sebagai simulasi bagian inorganik dari plasma darah. Plasma darah adalah larutan 

yang mengandung variasi garam, gula, asam amino, dan mineral-mineral 

sepanjang sel darah. Bagian inorganik plasma darah mengandung konsentrasi ion 

berbeda seperti sodium, kalsium, magnesium, dan ion klorin. Serta bersifat 

metastabil karena derajat supersaturasi ke apatit tidak cukup tinggi untuk 

melampaui energi aktivasi inti apatit (Li, et al,. 1993). SBF dapat dibuat dengan 

mencampurkan reaktan NaCl, NaHCO3, KCl, Na2HPO4.3H2O, MgCl2.6H20, 

CaCl2, dan Na2SO4 kedalam air. Saat plasma darah pada temperatur 36,5oC 

larutan SBF menjadi buffer pada pH 7,25. Konsentrasi ion plasma darah dan SBF 

tercantum pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2. Komposisi ion-ion dalam blood plasma dan SBF (Ratih, et al,. 2003) 

Ion 
Konsentrasi (Mm) 
Blood Plasma SBF 

Na+ 142 141,3 
K+ 5 5 
Mg2+ 1,5 1,5 
Ca2+ 2,5 2,5 
Cl- 103 164,4 
HCO3

- 27 26,9 
HPO4

2- 1 1 
SO4

- 0,5 0,5 
  

Synthetic Body Fluid (SBF) merupakan larutan yang mengandung ion-ion 

yang komposisinya kurang lebih sama dengan cairan tubuh manusia, karena itu 

SBF merupakan  model larutan yang sangat baik sebagai simulasi bagian 

inorganik dari plasma darah. SBF dapat digunakan sebagai media untuk 

perkembangan dan pertumbuhan kristal hidroksiapatit dalam uji coba in vitro. 

Penggunaan SBF sebagai media penumbuhan senyawa kalsium fosfat 

mengakibatkan fasa kristal dari senyawa kalsium fosfat yang terbentuk tidak 

murni hidroksiapatit karena ion-ion yang terkandung dalam SBF akan 

mempengaruhi kadar kalsium dan fosfat dalam hidroksiapatit sehingga 

perbandingan Ca/P tidak tepat 1,67. Jika rasio molar Ca/P lebih besar dari 1,67 

maka dalam senyawa kalsium fosfat tersebut kemungkinan terbentuk senyawa 

lain misalnya CaO yang dapat menurunkan kekuatan material, sedangkan jika 

rasio molar Ca/P kurang dari 1,67 maka dalam  material tersebut terbentuk β-TCP 

atau α-TCP. Pengaruh ion-ion yang terkandung dalam SBF diantaranya ion 

karbonat dapat menempati posisi hidroksil membentuk hidroksiapatit tipe A atau 

menempati posisi fosfat membentuk hidroksiapatit tipe B dan ion natrium dapat 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi VARIASI WAKTU PERENDAMAN DALAM SIMULATED... rizka ramadhania ainunnisa



 

 
 

meningkatkan sifat bioaktif dan biokompatibel dari hidroksiapatit, karena ion 

natrium dapat menurunkan tingkat dehidrolisasi pada suhu tinggi (Purnama, 2006) 

Beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan peneliti-peneliti lain 

terkait perendaman komposit dalam SBF diantaranya adalah Chun Rong (2001). 

Pada penelitian tersebut dikompositkan antara hidroksiapatit-kolagen-

phosphatidylserine. Komposit tersebut direndam di dalam larutan SBF dengan 

variasi waktu. Hasil XRD yang didapat menunjukkan peningkatan kekristalan 

pada saat perendaman yang semakin lama. 

 

2.4       Metode Freeze Drying 

Proses pengeringan yang terjadi pada vacuum freeze dry chamber disebut 

liofilisasi. Liofilisasi adalah proses mengeringkan suatu bahan dengan cara 

menyublimkan air. Sublimasi terjadi dari sebuah cairan beku yang mengalir 

langsung menjadi uap (sublimasi) tanpa mengalami fase cair terlebih dahulu 

(Purnama, 2006).  

Titik tripel terletak pada suhu 0,01 °C dan tekanan 0,61 KPa, dengan 

demikian proses freeze-drying harus dilakukan pada kondisi dibawah suhu dan 

tekanan tersebut. Tekanan kerja yang umum digunakan di dalam ruang freez-

drying adalah 60 – 600 Pa. Pada saat pembekuan terbentuk kristal-kristal es di 

dalam komposit. Kemudian saat pengeringan, kristal es tersebut akan tersublimasi 

dan meninggalkan rongga (pori) di dalam komposit. Keadaan komposit yang 

bersifat porous setelah pengeringan, meyebabkan bentuk komposit tidak 

mengalami perubahan yang besar dibandingkan sebelumnya, serta proses 
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rehidrasi air (pembasahan kembali) lebih baik dari pada proses pengeringan 

lainnya (Ichsan, 2012). 

Proses pengeringan beku (freeze dryer), bahan yang dikeringkan terlebih 

dahulu dibekukan kemudian dilanjutkan dengan pengeringan menggunakan 

tekanan rendah sehingga kandungan air yang sudah menjadi es akan langsung 

menjadi uap, dikenal dengan istilah sublimasi. Pengeringan menggunakan alat 

freeze dryer lebih baik dibandingkan dengan oven karena kadar airnya lebih 

rendah. Pengeringan menggunakan alat freeze dryer atau pengering beku lebih 

aman terhadap resiko terjadinya degradasi senyawa dalam ekstrak. Hal ini 

kemungkinan karena suhu yang digunakan untuk mengeringkan ekstrak cukup 

rendah (Muchtadi, 1992). 

 

2.5    Karakterisasi Komposit Hidroksiapatit-Gelatin 

Ada beberapa karakterisasi fisis yang dilakukan pada penelitian ini, 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

2.5.1 Uji Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) 

Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) merupakan metode 

analisis spektroskopi dengan menggunakan sinar infra merah. FTIR 

dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk bisa mengukur frekuensi 

inframerah suatu sampel secara bersamaan. Pada spektroskopi ini, sinar infra 

merah melaju dengan menembus sampel. Spektrum yang dihasilkan menunjukkan 

transmisi dan absorpsi molekuler, yang hasilnya berupa spektrum. Spektrum infra 
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merah yang dihasilkan oleh dua sampel yang unik dan berbeda akan berbeda juga 

(Pratiwi, 2011).  

Spektroskopi FTIR dapat mengidentifikasi suatu material yang tidak 

diketahui jenisnya. Kualitas sampel dan juga komponen-komponen penyusun 

suatu campuran juga dapat diketahui dengan mengunakan spektroskopi FTIR. 

Kelebihan spektroskopi FTIR dibandingkan dengan yang lain antara lain adalah 

kecepatan, sensitivitas, peralatan yang sederhana, dan tidak perlu dikalibrasi 

karena alat tersebut dapat mengkalibrasi dirinya sendiri (Pratiwi, 2011). 

Prinsip kerja FTIR adalah suatu sumber infra merah akan mengemisikan 

energi infra merah dan berjalan melalui sebuah optik dari spektrometer. 

Intensitaas dari frekuensi sinar ditransmisikan dan diukur oleh detektor. Hasil dari 

detektor adalah interferogram, yaitu domain waktu yang menggambarkan pola 

interferensi. Pengukuran tersebut kemudian diubah dengan adanya ADC (Analog 

to Digital Converter) menjadi suatu format digital yang dapat dibaca oleh 

komputer. Intereforogram tersebut kemudian diubah menjadi suatu pita spektrum 

dalam domain frekuensi oleh FFT (Fast Fourier Transform). 
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Gambar 2.2. Skema dari FTIR 

 

Gambar 2.3. Contoh Hasil FTIR Komposit Hidroksiapatit- Gelatin 

(Khoulenjani, et al., 2010) 

 

2.5.2 Uji X-Ray Diffraction (XRD) 

X-Ray diffraction (XRD) merupakan metode yang digunakan untuk 

mengetahui struktur kristal, perubahan fasa dan derajat kristalinitas. Metode XRD 

berdasarkan sifat difraksi sinar-X yakni hamburan cahaya dengan panjang 

gelombang λ saat melewati kisi kristal dengan sudut θ melewati kisi kristal 
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dengan jarak antar bidang kristal sebesar d. Data yang diperleh dari metode 

karakterisasi XRD adalah sudut hamburan (sudut Bragg) versus intensitas. 

Berdasarkan teori difraksi, sudut difraksi tergantung pada lebar celah kisi 

sehingga mempengaruhi pola difraksi, sedangkan intensitas cahaya difraksi 

bergantung pada berapa banyak kisi kristal yang memiliki orientasi yang sama. 

Metode ini dapat digunakan untuk menentukan sistem kristal, parameter kisi, 

derajat kristalinitas dan fasa yang terdapat dalam suatu sampel (Cullity.BD, 

2001). 

Gelombang yang terdifraksi dari atom-atom berbeda dapat saling 

mengganggu dan distribusi intensitas resultannya termodalasi kuat oleh interaksi 

ini. Syarat terjadinya difraksi harus memenuhi hukum Bragg 2d sin θ = nλ . Jika 

atom-atom tersusun periodik dalam kristal, gelombang terdifraksi akan terdiri dari 

interferensi maksimum tajam (peak) yang simetri, peak yang terjadi berhubungan 

dengan jarak antar atom (Purnama, 2006). 

 

Gambar 2.4 Proses terjadinya difraksi oleh kisi kristal 

(Introduction to X-ray Diffraction. Materials Research Laboratory. 

 University of California, 2005). 

Contoh hasil eksperimen dari Hae-Won Kim (2004) yang dianalisis 

dengan difraksi sinar-X memperlihatkan hasil dimana identifikasi HA dapat 
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diketahui dari puncak-puncak khas HA yang puncaknya meruncing dan sempit. 

Penggunaan search match tiap komposisi suatu komposit juga mempermudah 

pembacaan XRD.                                                                                                                                                                           

 

Gambar 2.5. Contoh Hasil XRD Komposit Hidroksiapatit-Gelatin 

(Kim, 2004) 

 

2.5.3 Uji dengan SEM 

Scanning electron microscopy (SEM) dapat memberikan informasi tentang 

struktur mikro permukaan sampel dan melihat morfologi serbuk hidroksiapatit.  

 

Gambar 2.6. Skema SEM (Purnama, 2006). 
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Pemercepat elektron (electron gun) menghasilkan pancaran elektron 

monokromatis. Lensa pemfokus pertama menghasilkan pancaran dan batas arus, 

pada celah lensa berfungsi untuk mengurangi pembelokan sudut. Lensa pemfokus 

kedua membentuk pelemahan (pancaran sinar koheren), celah lensa dikendalikan 

untuk mengurangi pembelokan sudut dari pancaran lensa pertama. Pancaran yang 

dilewatkan lensa kedua dan mengalami proses scan oleh koil penyearah untuk 

membentuk gambar dan diteruskan ke lensa akhir untuk difokuskan ke sampel.  

Interaksi pancaran elektron dengan sampel dan elektron yang dipantulkan 

diterima oleh detektor. Detektor akan menghitung elektron-elektron yang diterima 

dan menampilkan intensitasnya. Proses terus berulang sampai proses scan selesai. 

Skema kerjanya dapat dilihat pada Gambar 2.6. Pada pengukuran menggunakan 

SEM, sampel haruslah merupakan zat yang dapat menghantarkan arus listrik 

seperti halnya logam, karena hidroksiapatit tidak dapat menghantarkan arus listrik 

maka sebelum dianalisis terlebih dahulu dilapisi logam (Purnama, 2006). 

 

2.5.4    Uji MTT assay 

MTT assay merupakan salah satu metode kolorimetri (pewarnaan) 

menggunakan pewarna MTT dengan mengukur konsentrasi warna (nilai 

absorbansi) produk akhir yang terbentuk menggunakan spektrofotometer.  MTT 

yang memiliki nama kimia [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium 

bromide] merupakan garam tetrazolium yang dapat  bereaksi secara in vitro 

dengan enzim suksinat dehidrogenase yang dihasilkan oleh sel hidup (Mosmann, 
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1983). Uji ini banyak digunakan untuk mengukur proliferasi seluler secara 

kuantitatif atau untuk mengukur jumlah sel yang hidup. 

MTT  assay merupakan metode uji viabilitas sel kuantitatif yang lebih 

praktis, cepat, dan efisien dengan hasil yang cukup akurat (Freimoser, et 

al,.1999). MTT adalah bahan kimia yang berwarna kuning dan dapat larut dalam 

air. Bubuk MTT ini sensitive terhadap panjang gelombang cahaya tertentu, maka 

sebaiknya bubuk MTT disimpan dalam tempat yang minim cahaya. Prinsip dari 

pewarnaan MTT adalah dengan perubahan dari cincin tetrazolium oleh karena 

aktifitas dari mitokondria pada sel hidup. Perubahan MTT yang awalnya berwarna 

kuning menjadi warna biru tua menandakan adanya sel hidup yang mengeluarkan 

enzim suksinat  dehidrogenase dan mereduksi pewarna MTT tersebut. Pada sel 

mati yang seluruh proses metabolismenya terhenti dan tidak dapat memproduksi 

enzim yang dapat mereduksi pewarna MTT, tidak menghasilkan produk akhir  

formazan sehingga tidak merubah warna kuning garam tetrazolium.  

Nilai absorbansi (OD) dari kristal formazan yang telah dilarutkan dapat 

diukur menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang antara 550-

570 nm. Semakin pekat warna biru-ungunya, semakin tinggi nilai absorbsinya dan 

semakin banyak pula jumlah sel yang hidup. Presentase jumlah sel hidup untuk uji 

MTT dapat dihitung dengan Persamaan 1.1 berikut : 

 

Prosentase sel hidup= (	 	 	 	 )
( 	 	 	 )

	푥	100%   (1.1) 
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Gambar 2.7. Proses MTT Assay 
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