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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tissue Engineering (TE) adalah suatu interdisipliner ilmu biomedis yang 

menggabungkan berbagai ilmu pengetahuan seperti material, teknik, kimia, 

biologi sel dan molekuler. Tujuan dari aplikasi Tissue Engineering adalah untuk 

mengembangkan biological substitute yang berfungsi untuk menyusun, 

memelihara, memperbaiki atau mengembalikan fungsi jaringan yang rusak 

(Laurencin and  Nair, 2008). Scaffold merupakan salah satu komponen tissue 

engineering  yang dapat digunakan pada aplikasi bone tissue engginering untuk 

memperbaiki jaringan tulang yang rusak.  

 Berdasarkan informasi dari Medtech@Insight dalam Laurencin and  Nair, 

2008, pada tahun 2003, potensial pasar Amerika Serikat untuk produk tissue 

Engineering  terutama untuk aplikasi tulang dan otot mencapai $23.8 Miliar dan 

diperkirakan pada tahun 2013  akan mencapai $39.0 Miliar. Jumlah ini akan terus 

bertambah pada tahun-tahun selanjutnya, karena jumlah penderita penyakit tulang 

dan otot seperti penyakit dan fraktur tulang  meningkat setiap tahunnya sedangkan 

donor tulang dan otot terbatas jumlahnya. Dari keseluruhan produk Tissue 

Engineering untuk aplikasi tulang dan  otot yang diproduksi ini,  jumlah 

permintaan kartilago dan penggantian serta perbaikan sendi tulang  sebanyak 

67,4%,  viscosupplementation sebanyak 3,7%, fraktur tulang dan operasi bedah 

tulang belakang  sebanyak 9,4%.  
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Scaffold memiliki kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan implan 

allograft, karena dapat memicu pertumbuhan tulang yang memiliki fungsi dan 

sifat mekanik yang bagus. Allograft adalah graft yang ditransplantasikan  dari 

donor seseorang kepada orang lain  dalam spesies yang sama. Implan allografts 

ini memiliki kekurangan karena berkaitan dengan respon sistem imun tubuh, 

penularan penyakit antar spesies, dan memicu hilangnya osteoinduksi  pada 

tulang.  Sedangkan implan  Autograft merupakan implan yang paling ideal atau 

golden standar. Autograft adalah  graft yang berasal dari donor sendiri yang 

hanya dipindahkan dari satu tempat ketempat anggota tubuh lainnya. Namun, 

jumlahnya terbatas, bentuk dan ukuran terbatas, dan dapat menimbulkan 

morbidibitas pada tempat diambilnya graft (Rodrigues et al., 2003).  

Dalam pembuatan scaffold untuk perbaikan tulang diperlukan material 

yang mirip dengan komposisi tulang seperti komposit kolagen-hidroksiapatit. 

Hidroksiapatit (HA) digunakan sebagai bahan Tissue Engineering karena 

memiliki sifat biokompatibilitas dan osteokonduksi. Namun, hidroksiapatit juga 

memiliki sifat rapuh dan mudah patah sehingga dalam aplikasi klinik 

hidroksiapatit hanya dapat digunakan sebagai penyangga dan pengganti tulang 

sementara (Jie and Yubao, 2003). Agar hidroksiapatit dapat dijadikan scaffold 

untuk aplikasi tulang, diperlukan campuran biomaterial lain seperti kolagen untuk 

meningkatkan sifat mekanik scaffold. 

 Kolagen merupakan suatu  protein jaringan ikat yang banyak ditemukan 

pada protein mamalia. Sekitar 25%-35% protein tubuh disusun oleh kolagen. 

Menurut Lee et al. (2001), kolagen sebagai biomaterial banyak digunakan dalam 
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aplikasi medis karena memiliki sifat biokompatibilitas, biodegradable, dan 

memiliki dampak antigen yang rendah (Song et al., 2006). Selain itu, kolagen 

memiliki sifat mekanik yang bagus, homeostatis dan kemampuan untuk berikatan 

dengan sel yang baik sehingga kolagen sering digunakan sebagai drug delivery 

(Friess, 1998) dan  Tissue Engineering. 

Sumber kolagen pada mamalia biasanya terdapat pada kulit babi, kulit 

sapi, tendon sapi dan tulang hewan ternak.  Namun, akhir-akhir ini ditemukan 

kolagen  hewan ternak rawan terinfeksi penyakit Bovine Spongioform 

Encelopathy (BSE), Transmissible Spongioform Encephalopathy (TSE) dan Foot 

and Mouth Disease (FMD)  (Singh et al., 2010). Oleh karena itu, diperlukan 

sumber alternatif kolagen baru yaitu kulit atau sisik ikan (Liu et al., 2006). 

Kolagen dari kulit atau sisik ikan halal untuk dipakai dan baik untuk 

penyembuhan penyakit kulit dibandingkan dengan kolagen dari ternak dan 

unggas. Oleh karena itu, diperlukan sumber kolagen alternatif seperti kulit ikan 

Lele Sangkuriang (Clarias gariepinus var). 

Ikan Lele adalah sejenis ikan yang hidup di air tawar. Lele mudah dikenali 

karena tubuhnya yang licin, agak pipih memanjang, serta memiliki “kumis” yang 

panjang dan mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Lele Sangkuriang menyebar di 

wilyah Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, jumlah 

ikan Lele Sangkuriang cukup melimpah sehingga harus dimanfaatkan secara 

optimal. Dalam penelitian ini, dilakukan ekstraksi kolagen dari kulit ikan Lele 

Sangkuriang kemudian kolagen yang terbentuk dicampurkan dengan  

hidroksiapatit dengan variasi komposisi kolagen 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, dan  
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25 % untuk membuat scaffold  kolagen-hidroksiapatit. Scaffold yang didapatkan, 

digunakan untuk aplikasi tulang cancellous sehingga harus memiliki ukuran 

porositas 50-90%, dan densitas 0,1-1 gr/cm3.  

Karakterisasi scaffold  kolagen-hidroksiapatit dilakukan dengan uji FTIR 

(Fourier Transform Infra Red) untuk mengetahui komposisi gugus fungsi kimia 

scaffold kolagen-hidroksiapatit, uji densitas dan  porositas untuk mengetahui sifat 

fisis, uji SEM (Scanning Electron Microscope) untuk mengetahui penampang 

melintang scaffold,  uji  kekuatan  tekan untuk mengetahui sifat mekanik, dan uji 

MTT untuk mengetahui tingkat toksiksisitas scaffold. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapakah prosentase kandungan kolagen yang didapat dari kulit ikan Lele 

Sangkuriang (Clarias gariepinus var)? 

2. Bagaimanakah pengaruh variasi komposisi kolagen terhadap karakteristik 

scaffold kolagen-hidroksiapatit, melalui uji porositas dan densitas, uji 

SEM, uji kekuatan  tekan, dan  uji sitotoksisitas dengan  menggunakan uji 

MTT? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, sumber kolagen yang digunakan adalah kulit ikan Lele 

Sangkuriang (Clarias gariepinus var). Kolagen dari kulit ikan Lele Sangkuriang 

dicampur dengan  hidroksiapatit untuk dibuat scaffold kolagen-hidroksiapatit 

dengan  variasi  persen kolagen 0%, 5%, 10%, 15%, 20% dan 25%. Sebelumnya, 
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kolagen dari kulit ikan Lele Sangkuriang, hidroksiapatit dan scaffold kolagen-

hidroksiapatit diuji dengan  FTIR,  kemudian dilakukan beberapa uji terhadap 

scaffold  kolagen-hidroksiapatit yang meliputi uji densitas dan porositas, uji SEM, 

uji kekuatan tekan, dan uji sitoktosisitas dengan melakukan  uji  MTT.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui prosentase kandungan kolagen dari kulit ikan Lele 

Sangkuriang (Clarias gariepinus var). 

2. Mengetahui pengaruh variasi komposisi kolagen terhadap karakteristik 

scaffold kolagen-hidroksiapatit, melalui uji porositas dan densitas, uji 

SEM, uji kekuatan  tekan, dan  uji sitotoksisitas dengan  menggunakan uji 

MTT . 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Kolagen dari kulit ikan dapat digunakan sebagai kolagen alternatif,  baik 

untuk pembuatan scaffold kolagen-hidroksiapatit maupun untuk aplikasi 

lainnya agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan masyarakat.   

2. Pemanfaatan kolagen dari kulit Lele Sangkuriang (Clarias gariepinus var)  

dalam penelitian ini dapat mengurangi  limbah industri perikanan sehingga 

dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan. 

3. Scaffold  kolagen-hidroksiapatit berbahan dasar kolagen kulit ikan Lele 

Sangkuriang dapat digunakan sebagai terapi modern berbasis bone tissue 

engineering. 
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