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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tulang 

 Tulang merupakan jaringan keras pada vertebrata yang sangat penting. 

Tulang atau sistem rangka memberikan dukungan dan penopang bagi tubuh. 

Mereka mampu memberikan bentuk pada tubuh dan tempat jaringan lunak 

tumbuh. Tulang memiliki jenis bervariasi yang memungkinkan mereka untuk 

melakukan banyak tugas. Karena perbedaan fungsi tersebut, tulang mamiliki jenis 

dan komposisi struktur yang berbeda. Jenis tulang pada manusia dibedakan 

menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. 

1. Tulang rawan, tersusun dari sel-sel tulang rawan yang bersifat lentur. Ruang 

antar sel tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat 

kapur.  Tulang rawan banyak terdapat pada tulang anak kecil, sedangkan 

pada orang dewasa banyak terdapat pada ujung tulang rusuk, laring, trakea, 

bronkus, hidung, telinga, antara ruas-ruas tulang belakang. Apabila anak-

anak mengalami patah tulang proses rehabilitasi berlangsung relatif cepat. 

Hal ini dikarenakan pada anak-anak masih banyak memiliki tulang rawan, 

sehingga bila patah mudah menyambung kembali. 

2. Tulang Keras dibentuk oleh sel pembentuk tulang (osteoblas). Ruang antar 

sel tulang keras banyak mengandung zat kapur, sedikit zat perekat sehingga 

bersifat keras. Dalam tulang keras terdapat saluran havers yang didalamnya 

terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengatur kehidupan sel tulang. 

Tulang keras berfungsi untuk menyusun sistem rangka. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi STUDI SITOKOMPATIBILITAS NANO-KOMPOSIT 
HIDROKSIAPATIT/KITOSAN (n-HA/CS)

Adam Rahadian Wasis Bintoro



7 
 

 
 

Komposisi utama jaringan tulang adalah mineal, air dan matriks kolagen. 

Mineral tulang merupakan komponen anorganik tulang, sedangkan kolagen 

merupakan komponen organiknya. Jaringan tulang menyediakan beberapa mineral 

antara lain kalsium (Ca) dan fosfor (P). Ketika diperlukan tulang akan melepaskan 

mineral ke dalam darah sehingga tercipta keseimbangan mineral dalam tubuh. 

Sementara serat kolagen pada tulang memberikan tulang kemampuan untuk 

membengkok dan meregang. Kombinasi dari serat kolagen dan mineral anorganik 

menjadikan tulang kuat. 

Tulang merupakan jaringan hidup dan bersifat dinamis. Proses pembentukan 

tulang dimulai setelah terbentuk tulang rawan. Di dalam tulang rawan, terdapat 

rongga dan terisi oleh osteoblas dan kemudian membetuk osteosit. Osteosit 

mensekresikan protein yang akan menjadi matriks tulang keras. Kemudian, 

matriks tulang keras terisi kalsium dan fosfor sehingga matriks tulang mengeras. 

Proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut osifikasi. Tulang 

juga mengalami proses rekonstruksi internal dan remmodelling. Proses 

remmodelling merupakan proses dimana sel tulang lama akan digantikan oleh sel 

tulang yang baru. Proses ini berlangsung selama manusia hidup dan terjadi pada 

semua tulang. Permasalahan umum yang terjadi pada jaringan keras adalah patah 

tulang. Patah Tulang (fraktur) adalah retaknya tulang, biasanya disertai dengan 

cedera di jaringan sekitarnya. Pada teknologi operasi bedah tulang sebelumnya, 

teknik yang masih dilakukan adalah penyambungan tulang dengan memasang 

pelat logam (lihat Gambar 2.1).  
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Gambar 2.1 Penyambungan Tulang dengan Pelat Logam 

 

Namun dalam jangka waktu tertentu, harus dilakukan operasi pengambilan pelat 

logam yang ditanamkan, agar penderita tidak merasakan sakit akibat reaksi 

penolakan terhadap benda asing tersebut. Dengan berkembangnya aplikasi 

implantasi, teknologi operasi bedah tulang pun dikembangkan. Banyak penelitian 

dilakukan untuk mendapatkan biomaterial baru dengan kinerja tinggi, efektif, 

harga terjangkau serta dapat menggantikan struktur jaringan yang hilang tanpa 

menimbulkan efek negatif. Selain fraktur, kerusakan tulang lainnya yang 

disebabkan oleh penyakit ialah ostereoporosis. Studi di dunia menyatakan bahwa 

satu diantara tiga wanita dan satu diantara lima pria di atas usia 50 tahun 

menderita osteoporosis (Harapan. S, 2006). 

  

2.2 Biomaterial 

 Biomaterial didefinisikan sebagai material yang berasal dari bahan alami 

atau buatan manusia yang berfungsi untuk pengganti jaringan tubuh dan mampu 

berinteraksi dengan sistem biologis. Dua kriteria penting sebuah biomaterial 

adalah harus memenuhi biokompatibilitas dan biofungsional.  
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Sifat biokompatibilitas, yaitu kemampuan suatu material untuk bekerja selaras 

dengan tubuh tanpa menimbulkan efek lain yang berbahaya. Sementara pada sifat 

biofungsional, yaitu kemampuan suatu material untuk dapat digunakan dalam 

proses fisiologi atau sebagai struktur pengganti dalam sistem tubuh. Biomaterial 

ilmu meliputi unsur kedokteran, biologi, kimia, teknik jaringan dan ilmu material. 

 Berbagai macam persyaratan lain yang juga harus diperhatikan biomaterial 

sebagai material implantasi. Material yang ideal atau kombinasi material tersebut 

harus menunjukkan sifat-sifat seperti berikut : 

1. Komposisi kimia yang cocok untuk menghindari reaksi merugikan yang 

terjadi pada jaringan tubuh. 

2. Ketahanan yang baik terhadap degradasi (contoh : ketahanan korosi untuk 

logam atau ketahanan dari degradasi biologis pada polimer). 

3. Ketahanan yang baik untuk mempertahankan siklus daya tahan 

pembebanan. 

4. Modulus yang rendah untuk meminimalisasi bone resorption. 

5. Ketahanan pemakaian yang tinggi untuk meminimalisasi wear-debris 

generation. 

 

Penggunaan biomaterial yang biokompatibel tergantung pada aplikasinya. 

Pemilihan material, desain, dan proses pembuatannya harus tepat. Meskipun 

kesempurnaan desain dan proses pembuatannya penting, material yang dipilih 

tetap harus memenuhi sifat yang dipersyaratkan dan harus biokompatibel. 

Kombinasi pengaruh faktor mekanik dan kimia seringkali bisa berakibat serius 
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seperti dapat menimbulkan fatigue, korosif, keausan dan perpatahan. Aplikasi 

pada biomaterial misalnya  drug-delivery dan terapi gen (gene therapy), perancah 

untuk rekayasa jaringan (tissue engineering), penggantian bagian tubuh (body 

replacement), serta alat biomedis dan bedah. 

Saat ini pengembangan teknologi implantasi pada operasi bedah tulang telah 

menggunakan biomaterial sintesis sebagai bahan rehabilitasi jaringan tulang yang 

diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan sel-sel yang akan melanjutkan 

fungsi daur kehidupan jaringan yang digantikan. Kebanyakan biomaterial sintetis 

yang digunakan untuk implantasi yaitu material umum. Material umum dibagi 

menjadi beberapa kategori, yaitu logam, keramik, polimer dan komposit. 

Material-material tersebut mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan 

sebagai berikut : 

1. Biomaterial logam 

Logam merupakan material yang sangat banyak digunakan untuk 

implantasi. Beberapa dari kebanyakan pembedahan ortopedi pada umumnya 

melibatkan implantasi dari material logam. Mulai dari hal sederhana seperti 

kawat dan sekrup untuk pelat yang bebas dari patah sampai pada total joint 

prostheses (tulang sendi buatan) untuk pangkal paha, lutut, bahu, 

pergelangan kaki dan banyak lagi. Walaupun banyak logam dan paduannya 

digunakan untuk aplikasi peralatan medis, tetapi yang paling sering 

digunakan adalah baja tahan karat, titanium murni dan titanium paduan, 

serta paduan cobalt-base (Tabel 2.1). Penggunaan biomaterial logam dalam 

ortopedi secara luas telah meningkatkan kualitas hidup bagi jutaan orang. 
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Namun bimaterial logam pada ortopedi rata-rata hanya bertahan selama 10-

15 tahun. Kebutuhan akan operasi penggantian implan menurunkan 

keberhasilan dalam proses implantasi karena adanya peningkatan luka 

jaringan dan infeksi.  Alasan utama pendeknya ketahanan implan dari  

logam adalah kurangnya osteointegration dalam implan. Sifat korosif logam 

dalam cairan biologis bersama dengan beban siklis akibat gerakan 

mempercepat kegagalan implan.  

Tabel 2.1 Material untuk aplikasi ortopedi (Cahyanto,2009). 

Material Aplikasi 

 
Logam dan paduannya 

 

 
 
 
 
 

 
- 316L stainless steel untuk fiksasi retak 

(fracture fixation), stents, instrumen 
bedah. 

- CP-Ti, Ti-Al-V, Co-Cr-Mo, Cr-Ni-
CrMo untuk pengganti tulang dan 
sendi, fiksasi retak, dan implantasi 
dental.  

- Ni-Ti digunakan sebagai pelat tulang 
 

 

Polimer 

 
- Polietilen (pengganti tulang sendi) 
- Polipropilen dan poliamida (benang 

jahit). 
- PET (benang jahit, pembuluh darah 

buatan). 
- PVC Tubing PMMA sebagai pengganti 

tulang sendi (bone cement) 
 

        
 Keramik dan gelas 

 

 
- Alumina, Zirconia sebagai pengganti 

tulang sendi 
- Calcium phosphates untuk perbaikan 

dan penambah tulang, pelapisan 
permukaan pada logam 

- Bioactive glasses sebagai pengganti 
tulang 
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2. Biomaterial keramik 

 Keramik juga telah banyak digunakan sebagai material pengganti 

dalam ilmu kedokteran gigi. Hal ini meliputi material untuk mahkota gigi, 

tambalan dan gigi tiruan. Tetapi, kegunaannya dalam bidang lain dari 

pengobatan medis tidak terlihat begitu banyak bila dibandingkan dengan 

logam dan polimer. Hal ini dikarenakan ketangguhan retak yang buruk dari 

keramik yang akan sangat membatasi penggunaannya untuk aplikasi 

pembebanan. Seperti yang terlihat pada Tabel 2.1 diatas, material keramik 

sedikit digunakan untuk pengganti tulang sendi (joint replacement), 

perbaikan tulang (bone repair) dan penambahan tulang (augmentation). 

3. Biomaterial polimer 

Material jenis polimer banyak digunakan untuk obat-obatan sebagai 

biomaterial. Aplikasinya mulai dari wajah atau muka buatan sampai pada 

pipa tenggorokan serta material untuk gigi buatan (Tabel 2.1). Material 

polimer untuk biomaterial ini juga digunakan untuk bahan perekat medis 

dan penutup, serta pelapis yang digunakan untuk berbagai tujuan. Terdapat 

beberapa keuntungan yang dimiliki material polimer diantaranya ringan, 

memiliki sifat dielektrik, resistivitas volume, sifat termal, kekuatan mekanik 

yang lebih baik dibandingkan material konvensional (keramik dan gelas). 

4. Biomaterial komposit 

Salah satu teknik implantasi yang banyak diaplikasikan saat ini adalah 

teknik susbtitusi jaringan tulang dengan memanfaatkan biomaterial 

komposit dalam partikel nano. Biomaterial nanokomposit yang digunakan 
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dalam material substitusi jaringan tulang didasarkan pada konsep bahwa 

material yang paling baik untuk mengganti tulang adalah material yang 

memiliki kesamaan atau sifat identik dengan tulang. Material komposit 

adalah material yang terbuat dari dua bahan atau lebih yang didapat dengan 

merancang dan menggabungkan lebih dari satu tipe material dari setiap 

komponen terbaik penyusunnya. Keunggulan bahan komposit diantaranya 

berat yang lebih ringan, kekuatan dan kekuatan yang lebih tinggi, tahan 

korosi dan memiliki biaya perakitan yang lebih murah karena berkurangnya 

jumlah komponen. Kekuatan tarik dari komposit lebih tinggi daripada 

semua paduan logam. Secara komersial bahan penganti tulang yang biasa 

digunakan selama ini adalah nano partikel hidroksiapatit (n-HA). 

Hidroksiapatit sendiri merupakan senyawa kalsium fosfat yang dapat 

disintesa dari berbagai sumber kalsium (Ca2+) dan fosfat (PO4). Untuk 

memenuhi syarat sebagai biomaterial substitusi jaringan tulang, nano 

partikel hidroksiapatit (n-HA) perlu dikompositkan dengan matriks polimer. 

Penambahan matriks polimer dapat memperbaiki sifat hidroksiapatit yang 

brittle, sehingga komposit diharapkan dapat diaplikasikan sebagai substitusi 

dalam material implan tulang untuk meningkatkan sifat mekaniknya.  

2.3 Mineral tulang 

 Jaringan keras tulang adalah material komposit alami yang mengandung 

60% mineral, 30% matrik kolagen dan 10% air. Kombinasi tersebut memberikan 

sifat mekanik yang dibutuhkan oleh tulang sebagai penyangga tubuh dan 

pendukung gerakan.  
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 Komponen utama mineral anorganik tulang adalah senyawa kalsium fosfat 

yang biasa disebut komposit apatit dalam tulang. Kandungan unsur mineral tulang 

dapat dilihat pada Tabel 2.2. Komposit apatit yang hadir dalam tulang mempunyai 

karakterikstik kristanilitas yang rendah dan nanostokiometri. Hal ini disebabkan 

oleh kehadiran ion asing selain ion kalsium (Ca2+)  dan ion fosfat (P). Ion asing ini 

hanya terabsorpsi pada permukaan tulang. 

 

Tabel 2.2 Kandungan Unsur Mineral dalam Tulang 

Unsur % Berat 

Ca 34 

P 15 

Mg 0,5 

Na 0,8 

K 0,2 

C 1,6 

Cl 0,2 

F 0,08 

Zat sisa 47,62 

Total 100 
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2.4. Biokeramik Hidroksiapatit (HA) 

Hidroksiapatit (HA) merupakan biokeramik atau senyawa anorganik yang 

mempunyai kandungan terbanyak berupa kalsium fosfat. Tulang dan gigi manusia 

mengandung Hidroksiapatit dengan rumus kimianya Ca10(PO4)6(OH)2. Komposisi 

hidroksiapatit dalam tulang sebesar 65-70% dan dalam gigi sebesar 90-95% 

(Dana,1964). Komposisi hidroksiapatit murni sebesar 39,68% Ca dan 18,54% P, 

perbandingan Ca/P sebesar 2,151, perbandingan molar Ca/P sebesar 1,67 dan titik 

leleh sebesar 1670 oC (Oktay,2004). 

Sifat-sifat dari biokeramik hidroksiapatit adalah berpori, terserap tulang, 

bioaktif, tidak korosi, inert, dan tahan aus. Hidroksiapatit mempunyai kandungan 

kimia yang sama dengan tulang yaitu kalsium dan fosfat, sehingga mampu 

berikatan secara langsung dengan jaringan tubuh makhluk hidup. Selain itu, 

hidroksiapatit juga bersifat resorbable sehingga akan larut dan jaringan 

disekelilingnya dan menggantikannya setelah beberapa periode. Material 

biokeramik hidroksiapatit baik berbahan dasar komersial maupun berbahan 

mineral alam yang memenuhi standart medis berbentuk serbuk, bahan berpori, 

bahan padatan, atau bahan komposit. 

Biomaterial hidroksiapatit dapat dihasilkan dari bahan dasar mineral lokal, 

contohnya koral laut dan batu gamping (Nendar Herdianto,2007), yaitu dengan 

mengambil kadar unsur kalsium dan mineral tersebut, kemudian dengan 

penambahan unsur fosfat untuk dibentuk Hidroksiapatit. Teknik yang digunakan 

adalah teknik sol gel yaitu proses kimia berupa hidrolisis dan kondensasi yang 
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melibatkan transisi material. Dalam proses ini, partikel padatan dalam pelarut cair 

diubah menjadi bentuk gel. Dari proses ini dihasilkan perbandingan molar Ca/P 

adalah 1,67. Sifat mekanik pada hidroksiapatit dapat dilihat pada Tabel 2.6 

dibawah ini. 

Tabel 2.3. Sifat Mekanik Hidroksiapatit (Park. John B, 2003) 

Sifat Mekanik Nilai 

Modulus elastis (GPa) 40 – 117 

Compressive strengh (MPa) 294 

Bending strengh (MPa) 147 

Kekerasan (Vickers, GPa) 3.43 

Poisson’s ratio 0.27 

Densitas (gram/cm2) 3.16 

Modulus elastis (GPa) 40 – 117 

 

2.5 Kitosan 

Kitosan merupakan biopolimer alami atau organik yang berpotensi dalam 

teknik jaringan. Kitosan merupakan polisakarida alam yang banyak terdapat di 

biota laut. Kitosan dari polimer organik untuk aplikasi orthopedik memiliki 

kelebihan, yaitu sebagai berikut : 

1. Mempunyai kemampuan untuk menghasilkan struktur pori yang diinginkan. 

2. Dapat dilakukan pencocokan ukuran. 

3. Bentuk dan sifat mekanik untuk memenuhi berbagai aplikasi dapat 

ditentukan. 
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4. Untuk tujuan biomaterial nano-komposit hidroksiapatit/kitosan (n-HA/CS), 

kitosan mampu mengurangi ruang/cacat yang dimiliki struktur geometri 

tulang yang rumit sehingga mampu meningkatkan bioaktivitas ikatan antar 

jaringan tulang.  

 

Sedangkan kekurangannya adalah harus dilakukan operasi terbuka untuk 

melakukan implan. Kitosan telah secara luas digunakan dalam bidang 

bioteknologi, industri dan menjadi bahan yang penting dalam aplikasi kesehatan 

dan farmasi (Lihat tabel 2.4). 

 

Tabel 2.4 Pemanfaatan Kitosan pada Beberapa Industri (Fernandez-Kim, 2004). 

Industri Manfaat 

Industri Pengolahan 
Limbah 

Penyerap ion logam, protein, asam amino dan 
bahan pencelup. 

Industri Makanan 
 

Pengawet, penstabil makanan, penstabil warna, 
bahan pengental, dll. 

Industri Kesehatan 
 

Penyembuh luka dan tulang, pengontrol 
kolestrol darah, lensa kontak, penghambat plat 
gigi, dll. 

Industri Pertanian Pupuk, pelindung biji, dll. 

Industri Kosmetik 
 

Pelembab (moisturizer), krim wajah, tangan dan 
badan, dll. 

Bioteknologi 
 

Immobolisasi enzim, cromatographi, 
penyembuh sel, dll. 
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Kitosan memiliki karakter biokompatibel, non-toksik, non-antigenik, 

biofungsional dan osteokonduktif. Karakter osteokonduktif yang dimiliki kitosan 

dapat mempercepat pertumbuhan osteoblas sehingga mempercepat pertumbuhan 

sel-sel tulang. Karakter lain adalah tidak mudah larut dalam air, alkali dan pelarut 

organik tetapi larut dalam larutan asam organik dan dapat terdegradasi oleh enzim 

dalam tubuh. Bahan yang dapat digunakan sebagai kitosan harus memenuhi 

beberapa persyaratan, yaitu mempunyai kemampuan untuk mendukung 

pertumbuhan sel, mempunyai sifat mekanik yang tepat dan dapat 

mempertahankan kekuatan mekanis selama proses regenerasi jaringan.  

Kitosan bersifat hidrofilik (menahan air) dalam strukturnya dan membentuk 

gel secara spontan. Pembentukan gel ini disebabkan sifat kationik kitosan. Kitosan 

juga memperlihatkan aktivitas biologi seperti hypocholesrolemic, anti mikroba 

dan anti jamur (Rhoades & Roller, 2000). Sifat penyerapan ion yang sangat baik 

oleh kitosan (CS) pada nanokomposit hidroksiapatit (n-HA/CS) disebabkan empat 

sifat kitosan yaitu : 

1. Kitosan (CS) menyerap ion kalsium (Ca) dan ion fosfat (P) pada 

hidroksiapatit (HA) dengan selektif dan kapasitas penyerapan yang tinggi. 

2. Sifat hidrofilik kitosan dengan jumlah yang besar pada gugusan hidroksil. 

3. Kitosan mempunyai gugus amina dengan aktivitas yang tinggi. 

4. Struktur rantai polimer kitosan yang fleksibel yang dapat membentuk 

konfigurasi untuk pengompleksan kitosan dengan ion pada hidroksiapatit. 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi STUDI SITOKOMPATIBILITAS NANO-KOMPOSIT 
HIDROKSIAPATIT/KITOSAN (n-HA/CS)

Adam Rahadian Wasis Bintoro



19 
 

 
 

2.6 Sifat Sitotoksisitas 

 Uji sitoksisitas merupakan bagian dari evaluasi bahan termasuk bahan 

implan untuk memenuhi standart sebagai bahan material. Tujuan dari uji tersebut 

adalah untuk mengetahui efek toksik suatu bahan secara langsung terhadap kultur 

sel (Rachadini, 2007). 

 Jenis sel yang sering digunakan untuk uji sitotoksitas bahan biomaterial 

adalah kultur cell line misalnya sel BHK-21 (Baby Hamster Kidney) yang berasal 

dari fibroblas ginjal hamster. Pertimbangan menggunakan jenis sel ini karena sel 

ini berasal dari embrio sehingga mudah tumbuh dan dilakukan sub kultur ulang. 

Sel fibroblas merupakan sel terpenting pada komponen terbesar pulpa, ligamen 

periodontal dan gingival (Rachadini, 2007). Berbagai metode untuk menilai 

sitotoksisitas pada bahan antara lain esei MTT, agar overlay, filter molekul, 

pembebasan isotop kromium dan metode pewarnaan eksklusif tripan blue 

(Rachadini, 2007). 

 

2.6.1 Sel Fibroblas 

 Salah satu tipe sel yang dapat digunakan uji sitotoksisitas adalah sel jaringan 

ikat (fibroblas) (Rachadini, 2007). Fibroblas merupakan sel yang paling utama 

dalam jaringan ikat. Sel ini berguna untuk menghasilkan serat kolagen, bahan 

dasar serta mengandung jaringan pengikat. Ciri fibroblas pada umumnya 

berbentuk fusiform (gelondong) sampai stelat, retikulum endoplasma banyak, alat 

golgi besar, banyak eukromatin, nukleolus jelas dan besar, sitoplasma 

mengandung banyak mitokondria. 
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 Fibroblas mampu tumbuh dan dapat melakukan regenerasi seumur hidup 

apabila ada rangsangan misalnya pada penyembuhan luka pada jaringan yang 

beradang. Peningkatan jumlah fibroblas pada daerah luka disebabkan karena 

fibroblas berfungsi sebagai sel. 

 Metode kultur jaringan berdasarkan sifat pertumbuhannya diklasifikasikan 

menjadi 3 (tiga) kelompok : 

1. Kultur primer (primary cultures) 

Kultur ini diambil dari sel, jaringan atau organ yang berasal langsung 

dari asalnya yaitu dari hewan atau manusia. Untuk mendapatkan hasil yang 

baik digunakan jaringan yang hasil pertumbuhannya baik yaitu seperti sel 

embrionik, sel dari jaringan muda dan sel dari organ. Pada umumnya sel 

berumur pendek dan hanya dapat dilakukan sub kultur hanya beberapa kali. 

2. Kultur sel diploid (diploid cell cultures) 

Kultur sel diploid merupakan strain dari sel yang diperoleh dengan 

cara melakukan sub kultur berkali-kali dari sel primer. Biasanya sel akan 

mati setelah sub kultur mencapai 50-70 kali. 

3. Kultur cell lines (continuous cell lines) 

Cell lines sebenarnya berasal dari kultur primer yang telah 

mengalami perubahan setelah dilakukan sub kultur berkali-kali. 

Pertumbuhan sel pada sub kultur ke 40 atau 50 berjalan lambat, kemudian 

mati. Jika ada beberapa sel yang hidup, maka sel yang telah melewati masa 

kritis akan tumbuh cepat bila di sub kultur lagi. Pada saat periode krisis sifat 

sel akan berubah. Perubahan sel yang menguntungkan, misalnya 
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pertumbuhannya menjadi tidak terbatas inilah yang dipelihara dan 

dinamakan cell lines. 

Cell lines telah banyak digunakan untuk menguji toksisitas bahan-

bahan dan obat-obatan dibidang kedokteran dan kedokteran gigi, antara lain 

sel Baby Hamster Kidney (BHK-21) yang berasal dari fibroblas ginjal bayi 

hamster. Cell lines Baby Hamster Kidney (BHK-21) yang paling banyak 

digunakan karena mudah ditumbuhkan, cepat pertumbuhannya, dapat di sub 

kultur lebih dari 50 kali dan relatif mudah didapatkan (Rachadini, 2007). 

 Pada umumnya cell lines sudah banyak ditemukan oleh pusat-pusat 

penelitian dan tersimpan dalam bentuk seed sudah sering dipakai untuk 

menguji biokompatibilitas bahan dan obat dibidang kedokteran. 

 

 2.6.2 Uji MTT 

 Salah satu metode untuk menilai sitotoksisitas suatu bahan adalah dengan 

uji enzimatik yang menggunakan pereaksi MTT ((3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-

2,5-diphenyltetrazolium bromide). Uji ini banyak digunakan untuk mengukur 

poliferasi seluler secara kuantitatif atau untuk mengukur jumlah sel yang hidup 

(Wijayanti, 2010). 

 MTT merupakan molekul larut pewarna kuning, yang dapat digunakan 

untuk menilai aktifitas enzimatik seluler, didasarkan pada kemampuan sel hidup 

untuk mereduksi garam MTT. Prinsip dari pewarnaan MTT adalah dengan 

pengubahan dari cincin tetrazolium oleh karena aktifitas dari mitokondria pada sel 

hidup. Pada sel yang mati tidak mengakibatkan perubahan dari cincin tetrazolium. 
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Mekanismenya adalah formazan garam tetrazolium berwarna kuning tersebut 

akan direduksi didalam sel yang mempunyai aktifitas metabolik. Mitokondria sel 

hidup yang berperan penting dalam hal ini adalah yang menghasilkan 

dehidrogenase. Bila dehidrogenase tidak aktif karena efek sitotoksit, maka 

formazan tidak akan terbentuk. Jumlah formazan yang terbentuk proporsional 

dengan aktifitas enzimatik sel hidup (Rachadini, 2007).  

 Esei MTT didasarkan pada kemampuan selidik untuk mereduksi garam 

MTT yang berwarna kuning dan larut menjadi formazan yang berwarna biru-ungu 

dan tidak larut. Reduksi garam tetrazolium terjadi intraseluler menyangkut enzim 

succinic dehidrogenase dari mitokondria. Namun Berridge membuktikan bahwa 

reduksi terutama melibatkan enzim retikulum endoplasma yang bergantung pada 

NADH, sedangkan enzim mitokondria hanya berperan dalam porsi yang kecil.  

 Produksi formazan dapat dihitung dengan melarutkan dan mengukur 

densitas optik (Optical Density/ OD) dari larutan yang dihasilkan. Reaksi warna 

ungu kebiruan digunakan sebagai ukuran dari jumlah sel yang hidup. Semakin 

pekat warna biru-ungunya, semakin tinggi nilai absorbsinya dan semakin banyak 

pula jumlah sel yang hidup (Rachadini, 2007). Persentase jumlah sel hidup untuk 

uji MTT dapat dihitung dengan persamaan (2.1) 

 

% sel hidup =                              
                               

       (2.1) 
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Dengan, % sel hidup = persentase jumlah sel setelah perlakuan, OD perlakuan = 

nilai densitas optik sampel setelah perlakuan, OD kontrol media = nilai densitas 

optik kontrol media, OD kontrol sel = nilai densitas optik kontrol sel.  

 

 

Gambar 2.2 Spektrofotometer uji MTT 

 

 Jumlah sel dapat diukur sebagai hasil produk MTT dengan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 540-570 nm, sehingga persentase 

densitas optik yang semakin tinggi menunjukkan sel yang metabolik aktif dapat 

mereduksi MTT semakin baik (Rachadini, 2007). 
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