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ABSTRAK 

Telah dilakukan sintesis makroporus komposit kolagen-hidroksiapatit 
sebagai kandidat bone graft. Kolagen disintesis dari cakar ayam. Metode yang 
dilakukan adalah dengan teknik freeze-drying dengan variasi lama pembekuan 2, 
4, dan 6 jam pada  suhu -80⁰C. Proses selanjutnya dengan pengeringan dalam 
liyophilizer. Hasilnya dikarakterisasi dengan menggunakan FTIR, SEM, dan diuji 
kekuatan tekan dengan Autograf serta uji sitotoksisitas dengan MTT assay. Hasil 
FTIR membuktikan serapan kolagen dan hidroksiapatit tergabung secara kimia 
ditunjukkan dengan serapan gugus fungsi yang tidak berhimpit antara gugus 
fungsi kolagen dan hidroksiapatit dengan komposit. Ukuran pori terbesar 
diperoleh pada waktu pembekuan selama 2 jam yaitu sebesar 774 µm dan yang 
terkecil pada pembekuan selama 6 jam yaitu sebesar 640 µm Hasil uji kekuatan 
tekan komposit untuk pembekuan selama 2, 4, dan 6 jam masing-masing 737 
KPa, 842 KPa dan 707.7 KPa. Hasil uji sitotoksisitas dengan MTT assay 
menunjukkan  komposit tidak toksik dengan persentase sel hidup di atas 100%. 

 

Kata kunci : Komposit Kolagen-Hidroksiapatit, Makroporus, Bone Graft. 
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ABSTRCT 

Synthesis macropore of collagen-hydroxyapatite composites has done as 
bone graft candidate. Collagen has synthesized from chicken feet. The method 
using is freeze drying method with a variation of  freezing time 2, 4, and 6 hours 
at -80 ⁰C. Then drying process in liyophilizer. The results are characterized by 
FTIR, SEM, compressive strength test with Autograf and cytotoxicity by MTT 
assay. FTIR results show uptake of collagen and hydroxyapatite incorporated as 
indicated by the uptake of chemical functional groups that do not coincide 
between the functional groups of collagen and hydroxyapatite composite. The 
largest pore size is obtained at the the 2 hours freezing that is 774 µm and the 
smallest on freezing with 6 hours that is 640 µm. The compressive strength of 
composite by freezing for 2, 4, and 6 hours respectively 737 KPa, 842 KPa and 
707.7 KPa. The result of cytotoxicity test with the MTT assay showed that 
composites are no toxic indicated with living cells percentage above of 100%. 

 

Key words: Collagen-Hydroxyapatite Composites, Macropore, Bone Graft. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap tahun kebutuhan bone graft terus bertambah. Hal ini disebabkan 

oleh meningkatnya jumlah kecelakaan yang mengakibatkan patah tulang, penyakit 

bawaan, dan non bawaan. Berdasarkan data di Asia Indonesia adalah Negara 

dengan jumlah penderita patah tulang tertinggi. Diantaranya, ada sebanyak 300-

400 kasus operasi bedah tulang per bulan di RS. Dr. Soetomo Surabaya 

(Gunawarman dkk, 2010). 

Bagian tubuh yang paling sering terjadi patah tulang adalah bagian 

panggul, pergelangan kaki, tibia, dan fibula (Ficai et al., 2011). Bone graft yang 

biasanya digunakan adalah autograft (graft yang berasal dari satu individu) dan 

allograf (graft yang berasal dari individu lain). Namun, autograft dan allograft 

tidak dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan bone graft yang terus meningkat. 

Upaya untuk mengatasi masalah ini adalah penggunaan bone graft sintetis. 

Pemberian bone graft bertujuan untuk membantu proses penyembuhan tulang 

yang meliputi terbentuknya hematoma, inflamasi, neovaskularisasi, resorpsi 

osteoklastik dan pembentukan tulang baru (Yaszemski, 2004). 

Syarat yang harus dipenuhi oleh bone graft sintetis adalah dapat diterima 

tubuh atau biokompatibel  dan menguntungkan bagi proses osteokonduksi 

(membimbing pertumbuhan reparatif dari tulang alami), osteoinduksi (mendorong 

sel-sel terdiferensiasi menjadi osteoblast aktif), dan osteogenesis (hidup sel-sel 
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tulang dalam bahan bone graft yang berkontribusi dalam remodeling tulang). 

Osteokonduktif dan osteoinduktif adalah hal terpenting untuk biomaterial 

resorbable guna mengarahkan dan mendorong formasi pertumbuhan jaringan 

(Wahl et al., 2006). Osteokonduktif dan osteointegrasi dari bone graft 

berhubungan dengan tingkat porositas dan ukuran pori (Develioglu et al. 2005).  

Berdasarkan penelitian sebelumnya, persyaratan minimum untuk ukuran 

pori dianggap ~100µm karena ukuran sel, persyaratan migrasi dan transport sel. 

Namun, dianjurkan ukuran pori >300 µm karena meningkatkan pembentukan 

tulang baru dan pembentukan kapiler (Karageorgiou, 2005). Makroporositas yang 

tinggi dapat meningkatkan pembentukan tulang, akan tetapi nilai yang lebih tinggi 

dari 50% dapat mengakibatkan hilangnya sifat mekanik biomaterial (Lu et al., 

1999).  

Bone graft sintetis yang baik adalah bone graft yang secara struktur dan 

komposisi mirip dengan tulang alami. Komposit kolagen-hidroksiapatit adalah 

bone graft sintetis yang sangat mirip dengan tulang dari banyak sudut pandang. 

Tulang terdiri dari kolagen dan hidroksiapatit sebagai komponen utama dan 

beberapa persen dari komponen lainnya (Vaccaro, 2002).  Komposit kolagen-

hidroksiapatit saat ditanamkan dalam tubuh manusia menunjukkan sifat 

osteokonduktif yang lebih baik dibandingkan dengan hidroksiapatit monolitik dan 

menghasilkan kalsifikasi matriks tulang yang persis sama (Serre et al., 1993; 

Wang et al., 1995). Selain itu, komposit kolagen-hidroksiapatit terbukti 

biokompatibel baik pada manusia maupun hewan (Serre et al., 1993; Scabbia dan 

Trombelli., 2004). 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Sintesis Makroporus Komposit Kolagen Hidroksiapatit 
sebagai Kandidat Bone Graft.

Miranda Zawazi Ichsan



3 

 

Upaya untuk mendapatkan komposit dengan struktur dan komposisi yang 

sama dengan tulang alami adalah mengolaborasikan beberapa metode sintesis. 

Kunci dalam sintesis makroporus salah satunya adalah dengan variasi laju 

pembekuan (Wahl et al., 2006). Metode sintesis yang paling berguna untuk 

fabrikasi material porous adalah metode freeze-drying. Pada metode freeze-

drying, pengendalian pertumbuhan kristal es sangat penting untuk mendapatkan 

diameter dan bentuk pori yang sesuai, karena struktur pori adalah replikasi dari 

jeratan dendrit kristal es. Pada prinsipnya metode freeze-drying terdiri atas dua 

urutan proses, yaitu pembekuan yang dilanjutkan dengan pengeringan. Diameter 

pori dapat dikontrol pada tahap pembekuan. Pada penelitian ini, kontrol ukuran 

makroporus komposit dilakukan dengan beberapa variasi waktu pembekuan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagimanakah pengaruh waktu pembekuan pada suhu konstan terhadap 

ukuran makroporus dan sifat mekanik komposit kolagen-hidroksiapatit ? 

2. Bagaimanakah potensi komposit kolagen-hidroksiapatit sebagai kandidat 

bone graft? 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, diberikan beberapa batasan masalah antara lain 

adalah:  

1. Sintesis menggunakan bahan hidroksiapatit produk bank jaringan RSUD. 

DR. Soetomo, dan kolagen hasil ekstraksi dari cakar ayam. 

2. Sifat mekanik yang dimaksud adalah kekuatan tekan (compressive 

strength). 

3. Uji FTIR senyawa komposit menggunakan satu sampel hasil sintesis 

dengan asumsi sumber bahan dan konsentrasi larutan sampel yang sama. 

4. Potensi komposit kolagen hidroksiapatit sebagai kandidat bone graft yang 

dimaksud adalah biokompatibilitas. Ada beberapa uji dalam sifat 

biokompatibilitas, di antaranya adalah uji sitoksisitas. Dalam penelitian 

ini, hanya akan dilakukan uji sitoksisitas dengan metode MTT.    

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh waktu pembekuan pada suhu konstan terhadap 

ukuran makroporus dan sifat mekanik komposit kolagen-hidroksiapatit. 

2. Mengembangkan biomaterial komposit kolagen-hidroksiapatit yang 

berpotensi sebagai kandidat bone graft. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah mendapatkan kandidat bone graft yang 

sesuai dengan harapan dalam hal makroporus dan sifat mekanik untuk aplikasi 

perbaikan jaringan keras. Penelitian ini juga dapat dijadikan salah satu referensi 

untuk sintesis komposit kolagen-hidroksiapatit dalam negeri.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Struktur dan Komposisi Tulang 

Tulang terdiri dari sel-sel dan matriks ekstraseluler. Sel-sel tersebut adalah 

osteosit, osteoblast, dan osteoklas. Matriks tulang tersusun dari serat-serat kolagen 

organik yang tertanam pada substansi dasar dan garam-garam organik tulang 

seperti fosfor dan kalsium. Komposisi tulang diperlihatkan pada Tabel 2.1. 

Substansi dasar tulang terdiri dari sejenis proteoglikan yang tersusun terutama dari 

kondroitin sulfat dan sejumlah kecil asam haluronat yang bersenyawa dengan 

protein.  

Tabel 2.1 Komposisi Tulang Sehat 

Komponen  wt% 
Fase mineral 
Hidroksiapatit 
Karbonat 
(sebagian besar sebagai hidroksiapatit terkarbonasi) 
Sitrat 
Na+ 

Mg 2+ 

Lainnya 

60-66 
 

~4 
~0.9 
~0.7 
~0.5 

Sedikit  
Fase organic 
Kolagen 
Protein non-kolagen: 
(osteokalsin, osteonektin, osteopontin, sialoprotein, 
BMP) 
Linnya: 
(polisakarida, lipid, sitokinin) 

20-25 
2-3 

 
 

Sedikit 

Air  8-9 

Sumber: Advance in Collagen Hydroxyapatite Composite Material, 2011 
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Garam-garam tulang berada dalam bentuk kristal kalsium fosfat yang 

disebut hidroksiapatit. Ditinjau dari segi ilmu material, kompleksitas tulang dapat 

digambarkan sebagai suatu komposit yang terdiri dari matriks kolagen (polimer) 

yang diperkuat oleh kristal hidroksiapatit (keramik) berskala nanometer dengan 

fraksi volume sekitar 50%.Persenyawaan antara kolagen dan kristal hidroksiapatit 

bertanggung jawab atas daya tekan dan daya regang tulang yang besar. 

Berdasarkan porositasnya, tulang dapat diklasifikasikan menjadi tulang kortikal 

(kompak) dan trabekular (berongga). Tulang kortikal dan tulang trabekular 

memiliki komposisi yang sama, tetapi porositasnya berbeda. Hal ini 

mengakibatkan perbedaan karakteristik tulang kortikal dan trabekular 

sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2.  

Tabel 2.2  Karakteristik Biomekanik Tulang Kortikal dan Trabekular 

Tulang kortikal Compressive strength, MPa 131-224 longitudinal 
  106-133 transversal 
 Tensile strength, MPa 80-127 longitudinal 
  51-56 transversal 
 Shear strength, MPa 53-70 
 Elastic modulus, GPa 11-120 longitudinal 
   
Tulang trabekular Tissue compressive strength, MPa 0.5-50 
 Tissue elastic modulus, MPa 5-150 
 Material elastic modulus, GPa 1-11 

Sumber: Orthopedic Biomaterials, 2004 

Tulang kortikal adalah jaringan yang tersusun rapat dan terutama 

ditemukan sebagai lapisan di atas jaringan tulang trabekular. Porositasnya 

bergantung pada saluran mikroskopik (kanalikuli) yang mengandung pembuluh 

darah, yang berhubungan dengan saluran havers. Tulang trabekular tersusun dari 

batang-batang tulang halus yang ireguler yang bercabang dan saling tumpang 
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tindih untuk membentuk jaring-jaring spikula tulang dengan rongga-rongga yang 

mengandung sumsum. 

Organisasi tulang dicirikan sebagai struktur yang hirarkis, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 2.1. Korteks tulang terdapat terutama di bagian batang 

tulang panjang dan kulit luar di sekitar tulang trabekular di ujung proksimal dan 

distal tulang, dan tulang belakang. Sedangkan tulang trabekular terletak dalam 

jaringan korteks, di rongga medular di ujung tulang panjang, dan di dalam tulang 

pendek seperti vertebra tulang belakang. Pada tingkat sub mikroskopis, lamella 

adalah blok bangunan dasar dari osteon dan trabekula. Pada tingkat ultra, sebuah 

komposit kristal mineral dan serat kolagen membangun lamella tersebut. 

 

Gambar 2.1 Struktur hirarki tulang (Wang et al., 2010) 
 

 

2.2 Mekanisme Penyembuhan Patah Tulang 

Proses penyembuhan patah tulang (fraktur) meliputi berbagai jaringan 

yaitu hematoma yang disertai dengan proses inflamasi, jaringan granulasi, 
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jaringan ikat, jaringan fibrokartilago, proses mineralisasi dan proses pembentukan 

tulang (ossifikasi), serta tulang yang mengalami remodeling pada bagian tulang 

trabekular maupun kortikal (Lukman, 1997). Proses tersebut merupakan suatu 

proses kompleks dan berjalan secara bertahap dan simultan yang menghasilkan 

suatu jaringan yang semula lebih elastik dan tidak rigid menjadi jaringan tulang 

yang keras, rigid, dan kurang elastik. Proses ini juga merupakan serangkaian 

perubahan seluler, matriks tulang, dan vaskuler yang melibatkan berbagai 

mediator kimiawi sebagai respon inflamasi terhadap trauma. Secara garis besar 

proses penyembuhan patah tulang dapat ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

 

Fase hematom 
(inflamasi) 

 

Fase proliferasi 

 

Fase pembentukan 

 

Fase remodeling 

Gambar 2.2 Proses penyembuhan patah tulang 
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Hematoma timbul beberapa detik setelah gaya yang menyertai trauma 

menyebabkan fraktur dan kerusakan pembuluh darah yang kemudian 

menimbulkan pendarahan, baik di sekitar tulang maupun di ujung-ujung fragmen 

fraktur itu sendiri. Akibat pelepasan faktor-faktor pembekuan oleh trombosit 

maka terbentuklah benang-benang fibrin yang akan membentuk hematoma pada 

celah di antara fragmen-fragmen fraktur, medulla tulang dan di bawah periostium 

yang terangkat. Sedangkan tulang pada bagian ujung-ujung fragmen fraktur 

tersebut akan menglami nekrosis sampai ke tempat terdapatnya pembuluh darah 

kolateral yang terdekat. Sel-sel yang nekrosis tersebut mengeluarkan pula enzim-

enzim lisosom yang menyebabkan degenerasi sel lebih lanjut. 

Bersamaan dengan proses ini reaksi inflamasi mulai timbul dengan 

dilepaskannya berabagai mediator oleh trombosit, sel-sel yang mati dan 

mengalami kerusakan. Mediator-mediator tersebut menyebabkan vasodilatasi 

pembuluh darah, dan eksudasi cairan plasma yang berisi sel-sel inflamasi yang 

masuk ke bagian yang mengalami fraktur.  

Setelah fase inflamasi selesai pada hematoma maka  selanjutnya akan 

terbentuk jaringan granulasi. Bersamaan dengan tahap ini, sel-sel yang nekrotik 

dan eksudat akan diresorpsi dan akan digantikan oleh sel-sel osteoprogenitor yang 

telah berdiferensiasi seperti sel-sel fibroblast, fibrosit, sel-sel mononuklear, dan 

endotil pembuluh darah kapiler. Jaringan granulasi lebih kuat dan kaku dari pada 

hematoma. Pada tahap ini proses neovaskularisasi berlangsung dengan bantuan 

angiogenetic factor. Sel-sel endotil pembuluh darah di daerah fraktur maupun di 

jaringan otot dan lunak sekitarnya akan mengalami penonjolan sitoplasma 
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sehingga pembuluh darah baru terbentuk dengan cara migrasi dan reduplikasi. 

Pembuluh darah yang terbentuk ini berjalan parallel satu sama lainnya dan tegak 

lurus terhadap fraktur.  

Proses penyembuhan atau regenerasi tulang berlangsung terus dan jaringan 

granulasi mengalami transformasi menjadi jaringan ikat yang terdiri dari serabut-

serabut kolagen. Jaringan ikat ini akan lebih kuat lagi dibandingkan jaringan 

granulasi dan kekuatannya bervariasi bergantung kepada jenis jaringan ikatnya. 

Fase ini juga dikenal sebagai fase mesenkimal karena sel-sel yang dominan pada 

tahapan ini adalah sel-sel fibroblast,  kondroblast, dan makrofag. Kondrosit yang 

pertama kali terbentuk adalah yang terletak di dekat tulang kortikal dan berasal 

dari diferensiasi sel-sel mesenkim yang berasal dari lapisan periostium. Serabut 

kolagen yang disintesa adalah kolagen tipe I dan tipe II. Sedangkan fibroblast 

mensintesa serabut kolagen tipe III dan tipe V yang didapatkan pada  daerah 

jaringan ikat yang bersama dengan pembuluh darah. Pada tahap ini serabut 

kolagen tipe I yang dominan. Di samping kolagen jaringan ini juga terdiri dari 

matriks yang meliputi glycosaminoglycans dan proteoglycans. Pada fase ini kadar 

alkalin phosphatase dan protein sepesifik pada tulang akan terus meningkat. 

Setelah jaringan ikat terbentuk maka secara bertahap sel-sel mesenkim 

yang telah berdiferensiasi berubah mejadi kondroblast yang kemudian 

mendeposisi matriks kolagen dan berubah menjadi kondrosit yang merupakan sel 

yang dominan di sekitar fraktur maupun lapisan kambium periostium. Serabut 

kolagen yang dominan disintesa pada tahap ini adalah kolagen tipe II dan IX. 

Kolagen tipe II  akan dideposisi pada area kartilago yang telah matur, sedangkan 
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tipe IX berfungsi menstabilisasi serabut-serabut kolagen II. Hyxosamine, 

hydroxyproline, dan hydroxylisine mencapai puncak konsentrasinya pada fase ini, 

yang kemudian akan berkurang pada fase selanjutnya. Sedangkan kadar mineral 

mulai meningkat pula. Dengan terbentuknya jaringan kolagen yang matur dan 

terbentuknya sel-sel osteoid pada fase chondroid-osteoid yang mengikuti fase 

chondroid, maka pada daerah fraktur mulai terbentuk jaringan kallus yang dapat 

dibagi menjadi soft callus dan hard callus. 

Kalsium yang mulai terdapat di dalam fraktur kallus ternyata banyak 

ditemukan pada mitokondria sel-sel kondrosit. Sel-sel ini menjadi reservoir 

kalsium dan sejalan dengan dimulainya proses mineralisasi kartilago kalsium 

secara bertahap akan dilepaskan oleh mitokondria. Kalsifikasi ini dimulai di 

antara dan pada vesikel matriks, serabut kolagen, dan agregat proteoglycans yang 

mulai kolaps atau terpisah (disagregasi). 

Fase berikutnya adalah fase osteogenik yaitu fase kallus fraktur mengalami 

mineralisasi. Proses ini  dimulai pada minggu ke tiga setelah fraktur terjadi, yaitu 

dengan dimulai dilepaskannya kalsium oleh mitokondria dan mulai berkurangnya 

proteoglikan beserta agregat-agregatnya. Proses mineralisasi kallus fraktur 

berlangsung dalam suatu urutan berbagai aktivitas sel. Sel-sel kondrosit akan 

mensintesa serabut kolagen tipe I yang mempunyai suatu ruang yang disebut hole 

zone dan membuat kondisi yang akan mempromosikan deposisi kristal-kristal 

kalsium hidroksiapatit di antara serabut-serabut kolagen. Proses ini memerlukan 

dua fungsi sel. Yang pertama adalah menghilangkan matriks fibrokartilago kallus 

dan tingginya konsentrasi proteoglikan yang menghambat mineralisasi. Cara yang 
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ke dua adalah setelah sel-sel mempersiapkan matriks untuk mineralisasi, kondrosit 

dan selanjutnya osteoblast, akan melepaskan prepackaged kompleks kalsium 

fosfat ke dalam matriks dengan jalan melepaskan kuncup-kuncup vesikel matriks 

dari membran sel. 

Selama proses mineralisasi berlangsung, ujung-ujung fragemen tulang 

secara berangsur-angsur menjadi diselimuti oleh massa kallus yang fusiformis 

yang berisi woven bone yang terus meningkat. Semakin banyak mineral yang 

telah dideposisi, semakin keras pula kallus yang terbentuk. Stabilitas fragmen 

fraktur menjadi tidak nyeri lagi dan tampak tulang yang menghubungkan 

fragmen-fragmen fraktur secara radiologis. Meskipun demikian proses 

penyembuhan belum selesai karena bagian ini masih lebih lemah dibandingkan 

tulang yang normal. Kekuatan yang sama dengan tulang normal akan tercapai 

setelah proses remodeling berlangsung. 

Pada tahap akhir penyembuhan tulang akan terbentuk lamellar bone dari 

woven bone yang sudah terbentuk pada fase sebelumnya, disertai dengan resorpsi 

kallus yang tidak diperlukan. Proses remodeling ini berlangsung bertahun-tahun, 

lama serelah pasien memperoleh kembali fungsi yang normal dan secara 

radiologis sudah tampak union yang lengkap dan terjadi pada periostium, 

endosteum, tulang kortikal dan trabekular. 

Proses pergantian woven bone oleh lamellar bone terdiri dari proses 

resorpsi osteoklastik pada trabekula tulang yang berlebihan dan lokasi yang tidak 

benar dan pembentukan tulang sesuai dengan garis gaya yang bekerja pada tulang 

oleh osteoblast pada daerah yang telah diresorpsi. Di samping itu, kanal medulla 
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mulai terbentuk kembali. Selanjutnya osteoblast akan tertanam di dalam matriks 

menjadi osteosit. Bone modeling unit adalah satu grup sel-sel yang saling terkait 

dan berpartisipasi di dalam remodeling pada suatu area tulang tertentu melalui 

aktivitas sel yang terdiri dari aktivasi, resorpsi, dan formasi. 

 

2.3 Bone Graft 

Graft adalah suatu bagian jaringan yang diambil dari satu tempat dan 

ditransplantasikan ke tempat lain, baik pada individu yang sama maupun yang 

berlainan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki suatu cacat yang disebabkan oleh 

penyakit, kecelakaan, atau anomali pertumbuhan dan perkembangan.  Secara garis 

besar terdapat dua fungsi utama graft terhadap tulang resipien yaitu mendorong 

terjadinya osteogenesis (pembentukan tulang) dan memberi dukungan mekanis 

pada kerangka resipien. Jenis bone graft terbagi menjadi dua yaitu; jenis bone 

graft dari tulang alami seperti autograft, allograft, dan xenograft. Jenis bone graft 

hasil substitusi seperti; keramik, polimer, material natural. 

2.3.1      Fungsi bone graft   

Fungsi  bone graft untuk mendorong osteogenesis dapat melalui 3 cara, 

yaitu :  

1. Membelah diri, yaitu sel dipermukaan  graft dan tulang yang masih hidup 

pada saat dipindahkan, kemudian membelah diri dan membentuk tulang baru. 

Hal ini dapat terjadi pada cancellus autograft  dan  fresh cortical graft.  

2. Osteoinduksi, adalah proses menarik sel pluripotensial dari resipien yang 

terdapat di sekitar  graft  dan tulang. Hal ini terjadi karena  graft dan tulang 
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mengandung mediator osteoinduksi, seperti BMP  (Bone Morphogenic 

Protein), merupakan matriks tulang sehingga aktifitasnya tidak dipengaruhi 

oleh ada tidaknya sel tulang yang hidup, tidak dirusak oleh freezing tetapi 

rusak oleh autoklaf. BMP terdapat pada autograft, allograft, dan fresh bone 

dan  osteogenins, merupakan glikoprotein, dimana protein ini aktif pada 

matriks demineralized bone.  

3. Osteokonduksi, adalah proses resorbsi graft, kemudian diganti oleh tulang 

baru dari respien secara bertahap. Konstribusi graft  dimulai dengan proses  

osteokonduksi  yaitu membuat kerangka sebagai matriks tulang di jaringan 

resipien. Kemudian dilanjutkan dengan stimulasi pembentukan tulang sebagai 

proses osteoinduksi. 

2.3.2       Jenis - jenis bone graft   

Graft adalah suatu bahan yang dipakai untuk menggantikan atau 

memperbaiki kerusakan jaringan. Suatu kerusakan tulang didefinisikan sebagai 

suatu celah pada tulang yang membutuhkan pengisian tulang baru. Definisi 

tersebut berlaku untuk pengisian tulang pada kerusakan periodontal, pemasangan 

implant dan ruang yang terjadi setelah operasi. 

2.3.2.1      Jenis bone graft dari tulang murni    

a. Autograft  

Autograft, adalah graft  yang berasal dari donor sendiri yang hanya di 

pindah dari satu tempat ketempat lainnya. Secara fisiologis paling unggul karena 

berasal dari jaringan tubuh sendiri, tetapi mempunyai beberapa kekurangan seperti 

jumlahnya terbatas, sulit mengambil material graft,  meningkatkan resiko infeksi, 
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meningkatkan resiko kehilangan darah dan menambah waktu anestesi, 

menyebabkan morbiditas serta kemungkinan resorbsi akar pada daerah donor. 

b.  Allograft  

Allograft adalah jaringan yang ditransplantasikan  dari seseorang kepada  

yang lain  baik  dalam spesies yang sama maupun spesies yang berbeda. 

Walaupun allograft mungkin memiliki kemampuan menginduksi regenerasi 

tulang, bahan ini juga dapat membangkitkan respons jaringan yang merugikan dan 

respons penolakan hospes, kecuali diproses secara khusus. Graft diambil dari 

tulang cadaver dan disterilkan untuk mencegah penularan penyakit.  

Keuntungan menggunakan  allograft dibandingkan autograft adalah pasien 

tidak perlu mengalami luka bedah tambahan untuk pengambilan donor dari 

tubuhnya sendiri sementara potensi perbaikan tulangnya tetap sama.   

Salah satu bahan allograft yang sering dipergunakan dalam terapi 

periodontal  adalah Demineralized Freeze-dried Bone Allograft (DFDBA). 

DFDBA adalah bone graft yang didekalsifikasi dalam asam hidrokoloid kemudian 

dikeringkan secara freeze-drying. 

c.  Xenograft  

Xenograft adalah bahan  graft yang diambil dari spesies yang berbeda, 

biasanya berasal dari lembu atau babi, untuk digunakan pada manusia. Graft 

hidroksiapatit yang berasal dari tulang lembu di buat melalui proses kimia 1(Bio-

Oss) atau pemanasan tinggi. Proses ini menghasilkan suatu tulang hidroksiapatit 

alami yang serupa dengan struktur mikroporositas dan makroporositas tulang 

manusia, dan partikel-partikel nampak diresorbsi sementara tulang dideposisi. 
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2.3.2.2      Jenis bone graft hasil substitusi material 

Subsitusi  bone graft dengan dasar allograft meliputi tulang allograft, yang 

digunakan tersendiri atau dalam kombinasi dengan material lainnya. Bone graft 

tersebut banyak dibentuk dari campuran satu atau lebih tipe material, meskipun 

demikian, campuran biasanya dibangun dari material dasar. Laurencin et al. tahun 

2006 telah mengemukakan klasifikasi dari kelompok - kelompok berbasiskan 

material, yaitu:  

a. Subsitusi  graft  tulang dengan dasar faktor adalah faktor pertumbuhan alami 

dan  recombinant, yang digunakan tersendiri atau dalam kombinasi dengan 

material lain. Faktor-faktor yang berada dalam matriks ekstraseluler tulang, 

termasuk TGF-beta, faktor pertumbuhan seprti insulin I dan II, PDGF, FGF, 

dan BMPs. 

b. Subsitusi graft  tulang dengan dasar sel menggunakan sel-sel untuk 

menghasilkan jaringan baru tersendiri atau disemaikan ke dalam support 

matriks (contoh mesenchymal stem cell).  

c. Subsitusi bone graft dengan dasar keramik meliputi kalsium fosfat, kalsium 

sulfat, dan bioglass yang digunakan tersendiri atau dalam bentuk kombinasi. 

Subsitusi bone graft dengan dasar polimer, digunakan tersendiri atau dalam 

kombinasi dengan material lainnya. 

 

2.4 Komposit 

Komposit adalah suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau 

lebih material pembentuknya melalui campuran yang tidak homogen, dimana sifat 
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mekanik dari masing-masing material pembentuknya berbeda. Kombinasi dari 

campuran tersebut akan dihasilkan material komposit yang mempunyai sifat 

mekanik dan karakteristik yang berbeda dari material pembentuknya. Material 

komposit mempunyai sifat dari material konvensional pada umumnya dari proses  

pembuatannya melalui percampuran yang tidak homogen, sehingga leluasa untuk 

merancang kekuatan material komposit dengan cara mengatur komposisi material 

pembentuknya.  

Unsur – unsur utama penyusun komposit adalah matriks dan serat. Bahan-

bahan pendukung pembuatan komposit meliputi katalis, akselerator, gelcoat, dan 

pewarna. Bahan tambahan tersebut memiliki fungsi yang sangat penting untuk 

menentukan kualitas suatu produk komposit. Karena material komposit terdiri dari 

penggabungan unsur-unsur utama yang berbeda, maka muncullah daerah 

perbatasan antara serat dan matriks. 

Fungsi utama dari serat adalah sebagai penopang kekuatan dari komposit, 

sehingga tinggi rendahnya kekuatan komposit sangat tergantung dari serat yang 

digunakan, karena tegangan yang dikenakan pada komposit mulanya diterima 

oleh matriks akan diteruskan kepada serat, sehingga serat akan menahan beban 

sampai beban maksimum. Oleh karena itu serat harus mempunyai tegangan tarik 

dan modulus elastisitas yang lebih tinggi dari pada matriks penyusun komposit.  

Sistem penguat dalam material komposit serat bekerja dengan mekanisme 

sebagai berikut : material berserat itu akan memanfaatkan aliran plastis dari bahan 

matriks (yang bermodulus rendah) yang sedang dikenai tegangan, untuk 

mentransferkan beban yang ada itu kepada serat–seratnya (yang kekuatannya jauh 
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lebih besar). Hasilnya adalah bahan komposit yang memiliki kekuatan dan 

modulus yang tinggi. Tujuan menggabungkan keduanya adalah untuk 

menghasilkan material dan fase dimana fase primernya (serat) disebar secara 

merata dan  diikat oleh fase sekundernya (matriks). Dengan demikian, konstituen 

utama yang mempengaruhi kemampuan komposit adalah serat sebagai penguat, 

matriks dan interface antara serat dengan matriks. 

Matriks dalam struktur komposit dapat berasal dari bahan polimer, logam, 

maupun keramik. Matriks adalah fasa dalam komposit yang mempunyai bagian 

atau fraksi volume terbesar (dominan).  Syarat utama yang harus dimiliki oleh 

bahan matriks adalah bahan matriks tersebut harus dapat meneruskan beban,  

sehingga serat harus bisa melekat pada matriks dan  kompatibel antara serat dan 

matriks. Pada umumnya  matriks yang dipilih adalah matriks yang memiliki 

ketahanan panas yang tinggi.  Sebagai bahan penyusun utama dari komposit, 

matriks harus mengikat penguat (serat) secara optimal agar beban yang diterima 

dapat diteruskan oleh serat secara maksimal sehingga diperoleh kekuatan yang 

tinggi.   

 

2.5 Kolagen 

Kolagen adalah kelompok protein struktural yang bersumber  dari matriks  

ekstraseluler.  Fibril  kolagen  merupakan  struktur protein yang penting dalam 

kulit, tulang, dinding jaringan darah serta organ-organ bagian dalam.   Sesuai  

dengan  struktur  alami,  secara  komersial  kolagen lanyak dimanfaatkan dalam  

dunia  kedokteran,  pangan  dan  industri  perkulitan.  Rantai peptida  kolagen  
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setiap  individu  sangat  panjang dan mengandung  kira-kira  1050 asam amino 

residu.    

Fibril  kolagen  terdiri  dari  sub-unit  polipeptida  berulang yang  disebut 

tropokolagen yang  disusun dalam  untaian paralel  dari  kepala  sampai  ekor 

(Gambar  2.3).  Tropokolagen  terdiri  atas  tiga  rantai  polipeptida  yang  terpilin  

erat menjadi  tiga  untaian  atau  lembaran panjang,  tiap  rantai  polipeptida  

dalam tropokolagen juga  merupakan satu heliks.  

 

Gambar 2.3 Molekul kolagen 

Kolagen yang berarti bahan pembentuk perekat merupakan komponen 

utama jaringan pengikat,  yang  bertindak  sebagai  elemen penahan  tekanan  

pada  semua  mamalia dan  ikan.  Meskipun kolagen yang paling banyak  terdapat   

dalam kulit, tendon  dan  tulang,  serat  kolagen  meliputi  setiap organ dan  

jaringan.  Kolagen dengan rumus molekul C4H6N2O3R2.(C7H9N2O2R)n. memiliki 
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struktur yang dapat diilustrasikan pada Gambar 2.4. Kolagen merupakan protein 

yang unik karena komposisi asam aminonya  yang tinggi yaitu kandungan  akan  

asam  amino  siklik,  prolin  dan  hidroksiprolin,  disamping sejumlah besar  glisin  

dan  alanin yang merupakan  asam  amino  nonpolar  gugus pendek. 

 

Gambar 2.4 Struktur molekul kolagen 

Molekul  kolagen  tersusun kira-kira  dua  puluh  asam  amino yang  

memiliki bentuk agak berbeda tergantung pada sumber bahan bakunya.  Asam 

amino glisin, prolin  dan  hidroksiprolin  merupakan  asam  amino  utama 

kolagen.  Asam-asam  amino  aromatik  dan  sulfur  terdapat  dalam jumlah yang  

sedikit.  Hidroksiprolin merupakan  salah  satu  asam  amino  pembatas  dalam  

berbagai  protein 

 

2.6 Hidroksiapatit 

Hidroksiapatit adalah suatu anggota mineral kelompok apatit yang 

mempunyai rumus kimia Ca10(PO4)6(OH)2 dan struktur molekul pada Gambar 2.5. 

Hidroksiapatit merupakan suatu kalsium fosfat yang banyak digunakan sebagai 

material pengganti dan perbaikan jaringan tulang manusia yang cacat karena 

kemiripannya dengan struktur kimia tulang dan jaringan keras pada mamalia.  
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Gambar 2.5 Struktur molekul hidroksiapatit 

Sistem kristal Hidroksiapatit berbentuk prisma hexagonal rombik, dengan 

konstanta kisi a = 0.9432 nm dan c = 0.6881 nm, dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

Hidroksiapatit bersifat non-toksik, cepat membangun ikatan dengan tulang 

(bioaktif), memiliki biokompatibilitas dengan jaringan sekitar dan dapat 

mendorong pertumbuhan tulang baru dalam strukturnya yang berpori. Hal tersebut 

yang menyebabkan penggunaan HA meningkat di bidang ortopedi yaitu untuk 

pengobatan pasien dengan tumor tulang falang, untuk pengobatan pasien dengan 

tumor tulang tibia proksimal, dan untuk patah tulang pada radius distal.  

 

Gambar 2.6 Struktur kristal hidroksiapatit (Wang et al., 2010) 

Karena beberapa keunggulan masing-masing material kolagen dan 

hidroksiapatit, untuk mendapatkan biomaterial yang diharapkan sebagai implantt 

tulang, dibuat komposit kolagen-hidroksiapatit. Komposit ini dapat disintesis 

dengan beberapa cara diantaranya adalah metode freeze-drying.  
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2.7 Metode Sintesis Freeze-Drying  

Pada prinsipnya metode freeze-drying terdiri atas dua urutan proses, yaitu 

pembekuan yang dilanjutkan dengan pengeringan. Proses pengeringan yang 

terjadi pada vacuum freeze dry chamber disebut liofilisasi. Liofilisasi adalah 

proses mengeringkan suatu bahan dengan cara menyublimkan air. Dalam hal ini, 

proses pengeringan berlangsung pada saat bahan dalam keadaan beku, sehingga 

proses perubahan fase yang terjadi adalah sublimasi. Sublimasi dapat terjadi jika 

suhu dan tekanan ruang sangat rendah, yaitu dibawah titik tripel air. 

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

Shapiro, 2004), 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 rehidrasi air (pembasahan kembali) lebih baik daripada proses pengeringan 

lainnya.  

Pada kasus freez-drying, kristal es berubah menjadi uap air pada suhu dan 

tekanan sublimasi tertentu, dimana dua padatan kedua fase zat berkumpul dan 

menjadi identik. Pada proses freez-drying, ukuran pori ditentukan oleh 

terbentuknya kristal es.   
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2.8 Alat Uji 

Beberapa alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM 

(Scanning Electron Microscope) untuk analisis topografi dan morfologi 

permukaan sampel. FTIR (Fourier Transform Infra Red) untuk pengujian 

kemurnian komposit dan pengujian sifat mekanik kekuatan tekan menggunakan 

alat uji Autograf. 

2.8.1 SEM (Scanning Electron Microscope) 

Scanning Electron microscope (SEM) adalah tipe mikroskop elektron 

yang paling banyak digunakan. Alat ini menguji struktur mikroskopik permukaan 

material dengan cara pemindaian. Gambar SEM dibentuk dengan menfoskuskan 

sinar elektron yang dipindai di atas area permukaan spesimen.  

 

Gambar 2.7 Struktur Scanning Electron Microscope (SEM) 

Scanning electron microscope terdiri dari electron gun dan rangkaian lensa 

elektromagentik serta lobang bidik kamera seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

2.7. Pemindaian dioperasikan oleh system pembelokan sinar yang disatukan 
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dalam lensa objektif pada SEM. Sistem pembelokan menggerakkan probe di atas 

permukaan specimen sepanjang garis dan kemudian menggantikan probe kepada 

posisi garis selanjutnya untuk dipindai. Perbesaran pada SEM ditentukan oleh 

rasio ukuran linear tampilan layar kepada ukuran lenear area spesimen yang 

dipindai.   

2.8.2 FTIR (Spektrofotometer Fourier Transform Infra Red) 

Spektroskopi fourier transform infrared adalah teknik spektroskopi 

vibrasional yang paling banyak digunakan. FTIR adalah spektroskopi infrared 

yang didalamnya digunakan metode transformasi fourier untuk mendapatkan 

spektrum infrared dalam semua bilangan gelombang secara simultan. 

 

Gambar 2.8 Spektrometer Fourier transform 

Komponen utama pada sistem FTIR adalah Michelson interferometer yang 

secara skematis diilustrasikan pada Gambar 2.8. Radiasi infrared dari sumber 

masuk ke Michelson interferometer. Interferometer terdiri dari satu beam-splitter 

dan dua cermin. Beam-splitter mengirim setengah sinar infrared dari sumber dan 

memantulkan setengah lainnya. Dua berkas sinar menabrak cermin yang tetap dan 
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cermin yang bergerak berturut-turut.  Setelah memantul dari cermin, dua berkas 

sinar bergabung kembali pada beam-splitter untuk menyinari sampel sebelum 

sinar tersebut diterima oleh detektor. Fungsi dari cermin bergerak adalah merubah 

panjang garis optik untuk menghasilkan interferensi cahaya antara dua berkas 

sinar.  

 
(a) (b) 

Gambar 2.9 (a) Interferogram, (b) Transformasi Fourier dari interferogram ke 
spektrum IR 

 

Plot dari intensitas interferensi cahaya sebagai fungsi selisih garis optik 

dinamakan interferogram. Radiasi dari sumber FTIR terdiri dari banyak panjang 

gelombang. Interferogram dari FTIR terlihat pada Gambar 2.9a. Interferogram 

hasil radiasi sampel adalah penjumlahan beberapa gelombang sinusoidal dengan 

satu jarak panjang gelombang. Interferogram yang diterima detektor FTIR bukan 

spectrum infrared. Transformasi fourier dibutuhkan untuk merubah suatu 

interferogram ke dalam bentuk spectrum infrared yang di-plot sebagai intensitas 

cahaya versus bilangan gelombang seperti ditunjukkan pada Gambar 2.9b.  
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Transformasi fourier mendasarkan atas fakta bahwa beberapa fungsi 

matematika dapat diekspresikan sebagai penjumlahan gelombang sinusoidal. 

Semua informasi intensitas gelombang sebagai fungsi bilangan gelombang 

dimasukkan ke dalam penjumlahan gelombang sinusoidal. 

2.8.3 Uji porositas dan densitas 

Porositas dihitung dengan persamaan : 

Porositas (%) = 
�����

�����	���
��
 x 100% ................................................................2.1 

sedangkan densitas dihitung dengan persamaan: 

Densitas (g/ml) =  
��

�����	���
��
 ………………………………………………..2.2 

Keterangan: 

mk = massa kering (g) 

mb = massa basah (g) 

V = volume (ml) = V akhir – V awal 

2.8.4 Alat uji kekuatan tekan 

Pengujian kekuatan tekan dilakukan dengan menggunakan sampel 

berbentuk silinder yang bagian atas dan bawahnya dihaluskan dengan amplas, sisi 

sampel di ukur dengan menggunakan jangka sorong. Sampel ditempatkan pada 

bagian penekan mesin uji tekan, kemudian mesin dinyalakan dan diatur kecepatan 

dan gaya yang akan diukur. Load cell perlahan-lahan diturunkan , kemudian di 

stop dan dicatat besarnya gaya dan strainnya. Kuat tekan ditentukan dengan 

menggunakan Persamaan : 

� = 
 �

 �
 ����� ……………………………………………………………….2.3 
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2.8.5   Uji sitoksisitas MTT assay 

Uji MTT adalah salah satu metode yang digunakan dalam uji sitotoksik. 

Metode ini merupakan metode kolorimetrik, dimana pereaksi MTT adalah garam 

tetrazolium yang dapat dipecah menjadi kristal formazan oleh sistem suksinat 

tetrazolium reduktase yang terdapat dalam jalur respirasi sel pada mitokondria 

yang aktif pada sel yang masih hidup. Kristal formazan memberi warna ungu yang 

dapat dibaca absorbansinya dengan menggunakan ELISA  reader. 

Penetapan jumlah sel yang bertahan hidup pada uji sitotoksisitas dapat 

dilakukan dengan berbagai  cara. Ada penetapan yang didasarkan pada parameter 

kerusakan membran, gangguan  sintesis dan degradasi makromolekuler, 

modifikasi metabolisme, serta perubahan morfologi sel. Petunjuk toksisitas 

berdasarkan adanya kerusakan membran meliputi perhitungan sel yang 

mengambil (up take) atau dengan bahan pewarna seperti biru tripan. Akhir dari uji 

sitotoksisitas dapat memberikan informasi % sel yang mampu bertahan hidup, 

sedangkan pada organ target memberikan informasi langsung tentang perubahan 

yang terjadi pada fungsi sel secara spesifik. Jumlah persentase sel hidup dapat 

dihitung menggunakan rumus: 

Persentase sel hidup =     ……................................   2.4 
 
Keterangan: 

Persentase sel hidup = persentase jumlah sel hidup setelah pengujian 

Perlakuan  = nilai densitas optik  formazan pada setiap sampel setelah 

       pengujian 

Media sel   = nilai densitas optik formazan pada kontrol media 

Perlakuan + media 
Sel + media 

X 100 % 
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Sel    = nilai densitas optik formazan pada kontrol sel 

 Menurut Wijayanti, 2010  jika sel hidup ≤ 60% maka sampel bersifat 

toksik, dan  jika sel hidup  > 60% maka sampel bersifat non toksik. Konsentrasi 

sampel dapat mempengaruhi nilai persentase sel hidup yang terhitung. Biasanya 

sampel yang kontak langsung dengan jaringan hidup seperti obat kumur harus 

diuji dengan beberapa variasi konsentrasi. Pada satu sampel yang sama, 

konsentrasi tertentu dapat bersifat toksik dan tidak toksik.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan pada bulan Februari 2012 

sampai dengan Juli 2012. Pembuatan sampel dilakukan di Laboratorium Material 

Departemen Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga dan 

Instalasi Pusat Biomaterial dan Bank Jaringan Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo 

Surabaya. Karakterisasi kekuatan tekan dilakukan di Laboratorium Dasar Bersama 

(LDB) Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Karakterisasi ukuran pori dengan 

SEM dilakukan di Laboratorium Sentral FMIPA Universitas Negeri Malang 

(UM). Pengujian sitotoksisitas dengan  metode MTT dilakukan di Pusat Veterania 

Farma (PUSVETMA) Surabaya. 

 

3.2 Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan untuk membuat komposit kolagen-hidroksiapatit 

berporus dengan teknik freeze-drying adalah hidroksiapatit bubuk dengan ukuran  

butir 150-355 µm, HCL, NaOH, Na2HPO4, CH3COOH, NH3, asam fosfat dan 

aquades.  Hidroksiapatit yang digunakan berasal dari tulang sapi dan kolagen 

diekstraksi dari cakar ayam.  

Alat-alat yang digunakan yaitu alat sintesa dan alat mekanik. Alat sintesa 

yang digunakan adalah : freezer, lyophilizer, gelas beaker, spatula, kaca 

timbangan, gelas ukur, cetakan, aluminium foil, plastik pembungkus, kertas saring 
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kertas lakmus dan kain saring. Alat mekanik yaitu neraca digital, dan magnetic 

stirrer.  

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini meliputi 3 tahap yaitu persiapan bahan, sintesis 

sampel, dan pengujian sampel. Sintesis komposit kolagen- hidroksiapatit dengan 

metode freeze-drying meliputi persiapan bahan, ekstraksi kolagen dari cakar 

ayam, dan sintesis komposit. 

3.3.1 Persiapan bahan 

Bahan yang digunakan untuk membuat komposit adalah hidroksiapatit, 

kolagen, asam asetat, asam fosfat, NaOH, Na2HPO4 dan aquades. Kolagen yang 

digunakan adalah kolagen yang diekstrak dari cakar ayam. Sedangkan 

hidroksiapatit yang digunakan berasal dari tulang sapi hasil produksi Bank 

Jaringan yang terdapat dalam bentuk bubuk berukuran 150-355 µm, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 3.1.  

 

Gambar 3.1 Hidroksiapatit 
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3.3.2 Ekstraksi kolagen dari cakar ayam 

Pada penelitian ini, kolagen diekstraksi dari cakar ayam broiler. Ekstraksi 

kolagen dari cakar ayam digunakan metode Prayitno (2007) dimodifikasi. Cakar 

ayam yang digunakan berasal dari penjual daging ayam di pasar Manukan Kulon 

Surabaya. Diagram alir prosedur sintesis kolagen dari cakar ayam ditunjukkan 

pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Diagram alir prosedur sintesis kolagen dari cakar ayam 

Cakar ayam yang telah terkumpul dicuci bersih dan disimpan dalam 

freezer. Penyimpanan dalam freezer dimaksudkan supaya cakar ayam tidak 

Pemisahan tulang  

Penghalusan 

Penimbangan 

Perendaman selama 24 jam 
dalam larutan HCL 5% 

Penyaringan filtrat 

Penyaringan 

Freeze-dyring 

Netralisasi 
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membusuk. Cakar ayam dikeluarkan dari freezer kemudian dipisahkan dari 

tulangnya dengan dipotong-potong menggunakan pisau untuk memudahkan 

proses penghancuran. Potongan cakar selanjutnya dihancurkan dengan blender. 

Reduksi ukuran ini untuk mempermudah proses peregangan kolagen oleh larutan 

asam. Cakar yang telah hancur ditimbang sebanyak 100 gram kemudian direndam 

selama 24 jam dengan larutan HCL 5% dengan volume 8 kali berat sampel. 

Selama perendaman, sampel disimpan dalam kulkas.  

Setelah mencapai waktu perendaman, cairan dipisahkan melalui 

penyaringan dengan kain mori. Filtrat (cairan hasil penyaringan) ditambah larutan 

NaOH 1 N sampai mencapai pH netral dan didiamkan sampai kolagen 

menggumpal. Saat mendekati pH netral, terlihat gumpalan sedikit demi sedikit 

mulai teramati. Begitu mencapai pH netral, serabut-serabut kolagen mulai 

terbentuk dan menyatu sehingga terlihat gumpalan yang lebih jelas. Gumpalan 

kolagen terbentuk sempurna pada pH netral (pH 7).  Selanjutnya gumpalan 

kolagen disaring dengan kertas saring. Kolagen yang dihasilkan dikeringkan 

dengan metode freeze- drying. 

3.3.3 Sintesis komposit kolagen hidroksiapatit 

Sintesis komposit kolagen-hidroksiapatit dengan metode freeze-drying 

dimulai dengan penyampuran kolagen dan hidroksiapatit dengan rasio 20:80. 

Sebelum dua bahan dicampur, kolagen dan hidroksiapatit dilarutkan terlebih 

dahulu untuk mendapatkan campuran yang homogen. Diagram alir prosedur 

sintesis ditunjukkan pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Prosedur sintesis komposit kolagen-hidroksiapatit dengan metode 
freeze drying 

 
Pada penelitian ini sampel komposit dibuat sebanyak 18 sampel. Masing-

masing 6 sampel untuk 3 variasi pembekuan. Digunakan 1 gr kolagen dan 4 gr 

hidroksiapatit untuk mendapatkan perbandingan kolagen/hidroksiapatit 1:4. Satu 

gram kolagen dilarutkan dalam 1 ml asam asetat. Selanjutnya  ditambahkan 1 

gram Na2HPO4.H2O ke dalam larutan. Campuran selanjutnya dinetralkan dengan 

NaOH 1M.  

Penimbangan 

Penambahan asam asetat  Penambahan asam fosfat 

Penambahan  Na2HPO4 .H2O 

Netralisasi dengan NaOH 1M Netralisasi dengan NH3 

Penyampuran 

Pencetakan 

Pembekuan pada suhu -80 °C 
selama 2, 4 dan 6 jam 

Freeze-drying 

Karakterisasi  
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Adapun hidroksiapatit dilarutkan dengan asam fosfat. Perbandingan 

hidroksiapatit asam fosfat yaitu 1:4. Hidroksiapatit ditimbang sebanyak 4 gram 

kemudian dilarutkan perlahan-lahan dengan 16 ml asam fosfat sambil diaduk rata. 

Larutan hidroksiapatit selanjutnya dinetralkan dengan NH3 tetes demi tetes 

dengan pipet gelas. pH netral diukur dengan menggunakan kertas lakmus asam 

basa. Kenetralan dinilai dengan tidak berubahnya kertas lakmus merah ataupun 

biru. 

Larutan hidroksiapatit dan larutan kolagen yang telah netral dicampur 

sambil diaduk perlahan-lahan. Campuran kolagen hidroksiapatit dimasukkan ke 

dalam wadah tabung silinder setinggi 2 cm dan dilabeli. Selanjutnya dibekukan 

dengan suhu -80 °C dengan waktu pembekuan 2 jam, 4 jam, dan 6 jam. Komposit 

kolagen-hidroksiapatit yang telah kering dikeluarkan dari cetakan untuk 

dikarakterisasi. 

 

3.4 Karakterisasi dan Analisis Data 

Komposit yang telah terbentuk dikarakterisasi untuk dianalisis potensinya 

sebagai bone graft. Karakterisasi yang penting untuk biomaterial scaffold 

diantaranya adalah topografi dan morfologi biomaterial, komposisi molekul, dan 

biokompatibilitas.  

3.4.1 Karakterisasi makroporus 

Sampel dibersihkan terlebih dahulu dan dikeringkan sebelum ditempatkan 

pada sample holder. Ukuran sampel holder 12 mm atau 25 mm. Sampel yang 

akan di-scan dipersiapkan terlebih dahulu dengan pengirisan sampel arah 
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melintang seperti ditunjukkan pada gambar 3.4. Potongan  sampel setebal 1 mm 

dilekatkan pada sampel holder seperti ditunjukkan pada Gambar 3.5. Untuk 

menempelkan sampel diperlukan double-sided tape konduktif. Sampel yang telah 

siap pada sample holder kemudian dilapisi dengan emas palladium. 

 

Gambar 3.4 Penampang pengirisan sampel 

 

Gambar 3.5 Sampel pada sample holder  

 Sampel 2 jam, 4 jam, dan 6 jam di-scan dengan beberapa perbesaran. 

Ukuran pori  dapat diukur dari perbesaran dalam orde mikron yang tertera pada 

gambar hasil SEM. Ukuran pori diukur dari gambar SEM dengan perbesaran 100 

kali dan 200 kali. Pada gambar SEM, dapat ditarik garis lurus menggunakan 

penggaris dengan ketelitian 0.5 mm secara vertikal pada pori yang tampak. 

Panjang ukuran pori yang didapatkan dihitung berdasarkan perbandingan 

perbesaran yang terdapat pada gambar. Nilai ukuran pori dikonversikan ke dalam 

satuan mikrometer. 
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3.4.2  Karakterisasi porositas dan densitas  

Selain ukuran pori, dilakukan uji porositas dengan prinsip Archimedes. 

Porositas didapatkan dari hasil pembagian selisih berat basah dan berat kering 

dengan selisih volume akhir dan volume awal dikali 100% sesuai Persamaan 2.1. 

Porositas ditampilkan dalm persentase porositas. Dalam uji ini, dapat diketahui 

pula densitas suatu sampel. Densitas didapatkan dari hasil pembagian antara berat 

kering dengan selisih volume akhir dan volume awal seperti pada Persamaan 2.2.  

3.4.3 Uji FTIR 

Sebelum diuji, sampel serbuk kolagen dicampur dengan kalium bromida  

(KBr) kemudian digerus dengan mortal untuk menghilangkan efek hamburan dari 

Kristal besar. Sampel yang telah halus dan merata ditekan secara mekanik untuk 

membentuk pelet tembus sehingga dapat dilewati spektrum inframerah.  

Uji FTIR menghasilkan grafik transmisi (%) terhadap bilangan gelombang 

(cm-1). Analisis gugus fungsi dilakukan dengan membandingkan pita absorbs 

yang terbentuk pada spektrum inframerah menggunakan tabel korelasi dan 

menggunakan spektrum senyawa pembanding yang sudah diketahui pada Gambar 

3.6. 

 
Gambar 3.6 Kolagen pembanding (Kirubanandan, 2010) 
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3.4.4 Uji kekuatan tekan 

Pengujian kekuatan tekan dilakukan dengan menggunakan sampel 

berbentuk silinder yang bagian atas dan bawahnya dihaluskan dengan amplas, sisi 

sampel di ukur dengan menggunakan jangka sorong. Sampel ditempatkan pada 

bagian penekan mesin uji tekan, kemudian mesin dinyalakan dan diatur kecepatan 

dan gaya yang akan diukur. Load cell Perlahan-lahan diturunkan, kemudian distop 

dan dicatat besarnya gaya yang diperoleh. Pengujian sampel ditampilkan pada 

Gambar 3.7. Kuat tekan ditentukan dengan menggunakan Persamaan 2.3.  

 

Gambar 3.7 Pengujian kekuatan tekan 

3.4.5 Uji sitoksisitas dengan MTT assay 

Sampel yang akan diuji dengan metode MTT sebelumnya disterilkan 

terlebih dahulu. Sampel disterilisai dengan menggunakan UV di Bank Jaringan 

RSUD DR. Soetomo Surabaya karena kolagen akan terdenaturasi pada suhu di 

atas 37 °C. Semua sampel ditimbang, dan dilarutkan dengan larutan media 0.5 cc 

kemudian disentrifuge. Larutan yang telah mengendap, diambil cairan di atasnya. 

Pengujian sampel dilakukan dengan memasukkan sampel ke dalam eppendorf 

yang berisi media kultur, direndam selama 24 jam dalam suhu ruang dan 

dikelompokkan sesuai dengan kelompok sampel.  
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Kultur sel BHK-21 dipersiapkan dan microplate dengan 96 sumuran. 

Larutan ditambahkan ke dalam tiap sumuran sebanyak 50 ml, sesuai dengan 

kelompok sampel. Disiapkan pula kontrol sel sebagai kontol positif berisi sel 

dalam media kultur, dianggap persentase sel hidup 100% dan kontrol media 

sebagai kontrol negatif berisi media kultur saja, dianggap persentase sel hidup 0%. 

kultur sel dikocok lalu dibaca dengan menggunakan spektrofotometer Ellisa 

Reader. Nilai absorbansi dihitung menggunakan Persamaan 2.4 untuk 

memperoleh nilai persentase sel hidup.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Sintesis Komposit Kolagen-Hidroksiapatit 

Pada penelitian ini kolagen untuk sintesis komposit diekstrak dari cakar 

ayam. Hasil sintesis kolagen berbentuk serbuk yang tampak pada Gambar 4.1. 

Urutan hasil proses tercantum pada Lampiran 1. Kolagen hasil sintesis diuji  

dengan FTIR diperoleh grafik transmisi (%) terhadap bilangan gelombang (cm-1) 

pada Gambar 4.2.  

 

Gambar 4.1 Kolagen hasil sintesis 

 

Gambar 4.2 Hasil uji FTIR serbuk kolagen cakar ayam 
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Grafik hasil uji FTIR pada Gambar 4.2 dianalisis dengan membandingkan 

pita absorbs yang terbentuk pada spektrum inframerah menggunakan tabel 

korelasi dan menggunakan spektrum senyawa pembanding yang sudah diketahui 

pada Gambar 3.5. Hasil perbandingan spektrum inframerah kolagen dengan tabel 

korelasi disajikan pada Tabel 4.1.  

Tabel 4.1 Karakteristik Absorbsi Kolagen Hasil Ekstraksi dari Cakar Ayam 

No Rentang bilangan gelombang (cm-1) Peak (cm-1) Ikatan  
1 3500-3300 3409 N-H 
2 3000-2500  2927 O-H 
3 3000-2500  2857 O-H 
4 1760-1670  1746 C=O 
5 1660-1640 1651 N-H 
6 1600-1500 1546 N-H 
7 1470-1350  1458 C-H 
8 1340-1020 1160 C-N 
9 1340-1020 1100 C-N 
10 1000-675  917 C-H 
11 870-675  723 C-H 
12 870-675  686 C-H 
13 700-610  647 C-H 

 

Spektrum utama dari kolagen adalah adanya amida I banding yang muncul 

dari stretching vibration C=O (karbonil) grup amida dari protein. Amida I 

ditemukan pada 1651 cm-1, amida II ditemukan pada 1546 cm-1 dan amina C-N 

ditemukan pada 1100 cm-1 dan 1159 cm-1. Amina N-H ditemukan pada 3409 cm-1. 

Hasil perbandingan grafik FTIR kolagen dari cakar ayam dengan kolagen murni 

pada Gambar 3.6 menunjukkan pita serapan atau gugus yang mirip. Hasil 

perbandingan pita absorbs dengan tabel korelasi ataupun dengan senyawa 

pembanding yang telah diketahui menunjukkan bahwa kolagen hasil sintesis dari 

cakar ayam dapat digunakan sebagai bahan untuk sintesis komposit.  
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Komposit kolagen-hidroksiapatit hasil sintesis menggunakan metode 

freeze-drying dengan variasi pembekuan 2, 4 dan 6 jam tampak pada Gambar 4.3. 

Komposit dengan 2 jam pembekuan diuji dengan FTIR dan diperoleh grafik pada 

Gambar 4.4. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
Gambar 4.3 Komposit kolagen-hidroksiapatit dengan: 

(a) 2 jam pembekuan, (b) 4 jam pembekuan dan (c) 6 jam pembekuan  
 

 

Gambar 4.4 Hasil FTIR komposit kolagen-hidroksiapatit 

Grafik hasil uji FTIR dianalisis dengan membandingkan pita absorbs yang 

terbentuk pada spektrum inframerah menggunakan tabel korelasi. Hasil 

perbandingan pita absorbs disajikan pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Karakteristik Absorbsi Komposit Kolagen-Hidroksiapatit 

No Rentang bilangan gelombang (cm-1) Peak (cm-1) Ikatan  
1 3640-3160 3232 O-H 
2 3000-2500 3081 O-H 
3 2960-2850 2873 C-H 
4 2260-2100 2202 C≡C 
5 1760-1670 1716 C=O 
6 1700-1600 1672 N-H 
7 1600-1500 1519 N-H 
8 1470-1350 1460 C-H 
9 1470-1350 1405 C-H 
10 1340-1020 1200 C-N 
11 1340-1020 1074 C-N 
12 1200-900 1018 PO4

3- 
13 1200-900 966 PO4

3- 
14 600-500 553 C-X 

 

Puncak karakteristik HA adalah pada panjang gelombang 500 cm-1-600 

cm-1. Pada hasil FTIR komposit kolagen-hidroksiapatit, ditemukan pada panjang 

gelombang 553 cm-1. Puncak karakteristik kolagen ditemukan pada 2873 untuk 

CH stretching, 1716 cm-1 untuk grup C=O, dan di atas 3000 cm-1 untuk N-H. 

Amida I banding antara panjang gelombang 1600 cm-1-1700 cm-1 dan PO4
3- 

banding antara 900 cm-1-1200 cm-1.  

Ikatan yang memungkinkan terjadi antara kolagen dengan hidroksiapatit 

adalah ikatan hidrogen karena kolagen termasuk protein dan hidroksiapatit adalah 

keramik. Ikatan hidrogen terjadi antara atom H yang dimiliki kolagen dengan 

atom O pada hidroksiapatit seperti pada Gambar 4.5. 

 

 

Gambar 4.5 Ikatan hidrogen pada atom kolagen 

HA 
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Data serapan gugus fungsi pada spektrum FTIR juga digunakan untuk 

mengetahui jenis reaksi yang terjadi. Jika data berhimpit dengan data spektrum 

FTIR bahan yang digunakan, maka proses yang terjadi merupakan proses fisika. 

Sedangkan jika data tidak berhimpit maka proses yang terjadi adalah rekasi kimia. 

Berdasarkan perbandingan hasil FTIR kolagen, hidroksiapatit, dan komposit 

diperoleh reaksi yang terjadi pada proses sintesis komposit kolagen-

hidroksiapatati adalah reaksi kimia. 

Pencampuran hidroksiapatit dengan kolagen mengakibatkan kolagen 

termineralisasi oleh hidroksiapatit. Kolagen termineralisasi terjadi karena interaksi 

yang muncul antara struktur kolagen dan kristal hidroksiapatit. Faktanya interaksi 

tersebut terjadi antara grup karboksilat dan kation Ca2+ yang dapat diilustrasikan 

oleh Gambar 4.6. Hipotesis ini didukung oleh data FTIR yang dijelaskan 

berdasarkan spectra C-O dan C=O band pada kolagen murni dan komposit 

kolagen-hidroksiapatit. 

 

 

Gambar 4.6 Bentuk mezomerik grup karboksilat stabil saat mineralisasi 
(Ficai et al., 2011) 

 
Hasil dari interaksi tersebut adalah partikel hidroksiapatit terdeposit 

sempurna pada serabut kolagen. Hal ini mendukung terjadinya nukleasi antara 

kolagen dengan hidroksiapatit. Pusat nukleasi ini dapat dilihat dengan jelas pada 

gambar hasil SEM.  

Anion 
karboksilat 

Bentuk 
“mezomeric” 

Ion karboksilat stabil 
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4.2 Bentuk Makroporus 

Hasil citra SEM pada Gambar 4.6 dengan perbesaran 1000x menunjukkan 

perbedaan yang signifikan.  Perbedaan yang dapat diamati adalah bentuk 

makroporus, kekasaran permukaan, dan pola penggabungan kolagen dengan 

hidroksiapatit pada komposit. 

  

 

Gambar 4.7. Permukaan mikroskopis komposit dengan pembekuan:  

(a) 2 jam, (b) 4 jam dan (c) 6 jam   

Pembekuan pada suhu -80°C selama 2 jam membentuk dendrit kristal es 

yang tidak teratur sehingga ukuran makroporus tidak  seragam dan tidak ada cross 

(a) (b) 

(c) 

makroporus 

makroporus 

makroporus 
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link. Pada Gambar 4.7a tampak kolagen berbentuk jarum panjang yang 

menjulang. Serabut kolagen bergabung dalam ikatan lapisan hidroksiapatit yang 

tipis. Serabut kolagen berperan sebagai serat komposit dan hidroksiapatit berperan 

sebagai matriks komposit. Pusat nukleasi kolagen dengan hidroksiapatit dapat 

terlihat namun tidak merata pada semua permukaan. Nukleasi kolagen dengan 

hidroksiapatit yang tidak merata disebabkan oleh tidak hidroksiapatit tidak 

terdeposit merata pada serabut kolagen.  Secara makro, permukaan komposit 

terlihat kasar.  

Komposit yang dibekukan selama 4 jam pada Gambar 4.7b tampak lebih 

padat dibandingkan komposit yang dibekukan selama 2 jam. Serabut kolagen 

tidak dapat dibedakan dengan jelas Gabungan kolagen dan hidroksiapatit pada 

komposit menyatu dengan baik sehingga tidak terlihat batas antara keduanya. Hal 

ini menunjukkan hidroksiapatit terdeposit sempurna ke dalam molekul kolagen. 

Secara makro, komposit terlihat lebih halus dibandingkan dengan komposit yang 

dibekukan selama 2 jam.  

Komposit kolagen-hidroksiapatit dengan pembekuan selama 6 jam pada 

Gambar 4.7c tidak sepadat komposit dengan pembekuan selama 4 jam. Secara 

makro, permukaan komposit terlihat kasar. Serabut kolagen tampak lebih pendek 

jika dibandingkan dengan kolagen pada komposit yang dibekukan selama 2 jam. 

Kolagen bergabung dengan hidroksiapatit dan masih terlihat batas antara kolagen 

dengan hidroksiapatit. Hal ini disebabkan oleh hidroksiapatit tidak terdeposit 

secara merata pada serabut kolagen. 
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Komposit yang diberi waktu pembekuan berbeda menghasilkan kekasaran 

yang berbeda dan pola gabungan yang berbeda. Ditinjau dari nukleasi antara 

kolagen dengan hidroksiapatit dalam komposit, komposit yang dibekukan selama 

2 jam bergabung dengan baik karena hidroksiapatit terdeposit sempurna pada 

molekul kolagen sehingga membentuk kerapatan yang besar.  Kontrol lama waktu 

pembekuan dengan variasi waktu pembekuan pada suhu -80°C dapat membentuk 

makroporus dengan topografi permukaan yang berbeda-beda. Namun, metode ini 

tidak dapat membentuk makroporus dengan bentuk dan ukuran yang seragam dan 

teratur sehingga tidak ada cross link antar pori. Hal ini terjadi karena struktur pori 

adalah replikasi dari jeratan dendrit kristal es. Kristal es yang terbentuk selain 

bergantung pada suhu pembekuan dan lama pembekuan, juga bergantung pada 

konsentrasi zat terlarut dalam komposit.  

  

4.3 Ukuran Makroporus 

  Hasil analisis topografi komposit menunjukkan perbedaan dalam bentuk 

dan pola persenyawaan kolagen dengan hidroksiapatit. Gambar 4.8 menunjukkan 

rata-rata ukuran pori yang terbentuk pada komposit kolagen-hidroksiapatit dengan 

beberapa variasi pembekuan. Pengukuran ukuran pori tercantum pada Lampiran 2. 

Rata-rata ukuran pori terbesar yang terbentuk pada komposit kolagen-

hidroksiapatit adalah pada pembekuan selama 2 jam yaitu sebesar 774 µm. 

Sedangkan rata-rata ukuran pori yang terkecil yaitu 640 terbentuk pada waktu 

pembekuan selama 6 jam. Berdasarkan penelitian sebelumnya, persyaratan 

minimum untuk ukuran pori dianggap ~100µm karena ukuran sel, persyaratan 
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migrasi dan transport sel. Namun, dianjurkan ukuran pori lebih besar dari 300 µm 

karena meningkatkan pembentukan tulang baru dan pembentukan kapiler 

(Karageorgiou, 2005). Komposit kolagen-hidroksiapatit yang disintesis dengan 

ketiga variasi waktu pembekuan dapat memenuhi standar ukuran pori yang 

dianjurkan.  

 

Gambar 4.8 Rata-rata ukuran makroporus komposit  

O’Brien et al. tahun 2004 telah melakukan sintesis scaffold kolagen-GAG 

dengan variasi laju pembekuan 0.6°C , 0.7°C, 0,9°C, dan 4.1°C per menit. 

Hasilnya  menunjukkan bahwa ukuran pori scaffold kolagen-GAG terbesar yaitu ± 

130 µm didapatkan pada laju pembekuan 0.6°C per menit. Hal ini membuktikan 

bahwa laju pembekuan yang semakin rendah menghasilkan ukuran pori yang 

semakin besar. Dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwa dengan waktu 

pembekuan yang paling cepat yaitu 2 jam menghasilkan ukuran pori yang paling 

besar.  

774

675 640

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Sampel 2 jam Sampel 4 jam Sampel 6 jam

U
ku

ra
n 

M
ak

ro
po

ru
s 

(µ
m

)

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Sintesis Makroporus Komposit Kolagen Hidroksiapatit 
sebagai Kandidat Bone Graft.

Miranda Zawazi Ichsan



49 
 

Yunoki et al. tahun 2006 yang telah melakukan sintesis komposit kolagen-

hidroksiapatit dengan suhu pembekuan -20°C dengan metode freeze-drying, 

menghasilkan komposit dengan ukuran pori sebesar 200-500 µm. Jika 

dibandingkan dengan hasil penelitian ini, maka pembekuan dengan suhu -80°C 

dapat menghasilkan ukuran pori yang lebih besar. Hal ini terjadi karena semakin 

rendah suhu pembekuan, semakin cepat komposit membeku, sehingga semakin 

cepat pula terbentuknya dendrite kristal es. 

Jika ditinjau dari pertumbuhan kristal pada komposit, semakin ditambah 

waktu pembekuan, ukuran pori yang dihasilkan semakin kecil ini dikarenakan 

pertumbuhan kristal pada komposit dengan pembekuan selama 2 jam belum 

sempurna. Semakin ditambah waktu pembekuan, pertumbuhan kristal pada 

komposit semakin sempurna. Pertumbuhan kristal cendrung meniru kristal yang 

telah ada sebelumnya. Penambahan waktu pembekuan memungkinkan 

penambahan pertumbuhan kristal dari kristal yang telah ada sebelumnya. 

Pertumbuhan kristal dapat mempengaruhi ukuran pori karena pada proses 

sublimasi, dendrit kristal es yang terbentuk pada pembekuan ditarik paksa 

sehingga meninggalkan rongga (pori). 

 

4.4 Hasil Uji Porositas dan Densitas 

Hasil uji porositas yang ditampilkan pada Gambar 4.9  mendukung hasil 

pengukuran ukuran makroporus (data lengkap pada Lampiran 3). Fakta bahwa 

ukuran makroporus komposit yang dibekukan selama 2 jam paling besar selaras 

dengan nilai porositas komposit.  
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Gambar 4.9 Pengaruh waktu pembekuan terhadap porositas 

Porositas yang terbentuk dengan pembekuan selama 2 jam adalah 52%. 

Nilai ini paling tinggi dibandingkan dengan porositas komposit yang terbentuk 

dengan pembekuan selama 4 jam dan 6 jam yaitu 35% dan 27%.  Nilai porositas 

ini mendukung kesimpulan bahwa komposit yang dibekukan dengan 2 jam 

menghasilkan makroporus yang paling besar. Selain menunjukkan besar kecilnya 

ukuran makroporus, nilai porositas juga menggambarkan sebaran pori dalam 

komposit.   

Porositas yang lebih besar dapat menghasilkan peningkatan proliferasi sel. 

Hal ini disebabkan karena adanya ruang yang lebih luas untuk menfasilitasi 

transport oksigen dan nutrisi sel. Hipotesis ini telah dibuktikan oleh Mour et al, 

2010 ketika dibandingkan scaffold hidroksiapatit dengan porositas yang berbeda. 

Scaffold dengan porositas 70% dan rata-rata ukuran pori 800 µm (70/800) 

dibandingkan dengan scaffold dengan porositas 60% dan rata-rata ukuran pori 400 

µm (60/400). Kruyt et al. mendapatkan bahwa ketika scaffold dimasukkan ke 
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dalam sumsum tulang kambing (goat bone marrow stromal cell (gMSC)) yang 

diimplantkan pada otot bilateral paraspinal kambing, tulang lebih banyak 

terbentuk pada scaffold 70/800. Hasil ini menunjukkan bahwa permukaan area 

yang lebih besar menghasilkan pertukaran ion yang lebih tinggi dan peningkatan 

absorpsi bone inducing factor.   

 

Gambar 4.10 Pengaruh waktu pembekuan terhadap densitas  

 

Nilai densitas atau kerapatan pada Gambar 4.10 menunjukkan sampel 

yang dibekukan selama 4 jam paling rapat. Hasil ini  sesuai dengan gambar yang 

ditunjukkan pada citra hasil SEM. Pola persenyawaan kolagen dengan 

hidroksiapatit sangat rapat dan mampat sehingga secara mikro terlihat lebih padat. 

Makroporositas yang tinggi dapat meningkatkan pembentukan tulang, akan tetapi 

nilai yang lebih tinggi dari 50% dapat mengakibatkan hilangnya sifat mekanik 

biomaterial (Lu JX et al., 1999).   
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4.5 Hasil Uji Kekuatan Tekan 

Pengujian sifat mekanik kekuatan tekan pada Gambar 4.11 (data lengkap 

pada Lampiran 4) menunjukkan bahwa komposit yang dibekukan selama 2 jam 

dengan porositas sebesar 52% memiliki kekuatan tekan yang lebih rendah 

dibandingkan komposit yang dibekukan selama 4 jam. Komposit dengan 4 jam 

pembekuan memiliki densitas yang paling tinggi sehingga mempengaruhi sifat 

biomekanik. 

 

Gambar 4.11 Diagram pengaruh waktu pembekuan terhadap kekuatan tekan  

 

Komposit yang dibekukan selama 4 jam memiliki kekuatan tekan yang 

paling tinggi yaitu sebesar 842 KPa (0.8 MPa) dibandingkan dengan sampel yang 

lain. Sedangkan yang paling rendah adalah yang dibekukan selama 6 jam yaitu 

708 KPa (0.7 MPa). Dibandingkan dengan sifat biomekanik tulang trabekular, 

nilai kekuatan tekan komposit yang dihasilkan sudah masuk dalam nilai minimal 

untuk kekuatan tekan tulang trabekular yaitu antara 0.5-50 MPa. 
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4.6 Hasil Uji Sitotoksisitas  

Selain bentuk pori yang terbentuk dan struktur jalinan kolagen dengan 

hidroksiapatit, biokompatibilitas adalah salah satu hal terpenting dalam aplikasi.   

Sitotoksisitas suatu material adalah tahap awal dalam penentuan biokompatibilitas 

material implant. Uji MTT adalah salah satu metode yang digunakan dalam uji 

sitotoksik. Hasil Pengamatan sel hidup dengan mikroskop ditunjukkan pada 

Gambar  4.12 Hasil persentase sel hidup dilampirkan pada Lampiran 5. 

 

Gambar 4.12 Sel hidup hasil uji MTT 

Persentase sel hidup yang di dapatkan dari uji MTT pada Gambar 4.13 

membuktikan ketoksikan senyawa bahan dan komposit. Grafik hasil uji MTT 

menunjukkan kolagen dan hidroksiapatit tidak toksik karena persentase sel hidup 

di atas 100%. Nilai persentase sel hidup yang di atas 100% juga menunjukkan 

adanya proliferasi sel pada proses MTT. Terjadinya proliferasi sel pada kolagen 

dan hidroksiapatit diduga disebabkan karena kedua bahan tersebut memiliki faktor 

osteoinduktif yaitu Bone Morhogenetic Protein (BMP). Kolagen tipe 1 memiliki 

BMP7 dan hidroksiapatit memiliki BMP2 (Mussano et al, 2007).   

 

Sel hidup 
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Gambar 4.13. Hasil uji sitotoksisitas dengan metode MTT 
 

Komposit kolagen–hidroksiapatit meningkatkan persentase sel hidup. Hal 

ini membuktikan bahwa penggunaan kolagen dan hidroksiapatit secara bersama-

sama menguntungkan dalam hal pertumbuhan sel. Kolagen dan hidroksiapatit  

dibuktikan dapat meningkatkan diferensiasi osteoblas (Xie et al., 2004), tapi 

dikombinasikan bersama-sama terbukti mempercepat osteogenesis. Komposit 

kolagen-hidroksiapatit saat ditanamkan dalam tubuh manusia menunjukkan sifat 

osteokonduktif yang lebih baik dibandingkan dengan hidroksiapatit monolitik dan 

menghasilkan kalsifikasi matriks tulang yang persis sama (Serre et al., 1993; 

Wang et al., 1995). 

 

4.7 Potensi sebagai Kandidat Bone Graft 

Tinjauan senyawa komposit yang ditunjukkan pada hasil FTIR 

membuktikan bahwa kolagen dengan hidroksiapatit tergabung secara kimia 

dengan mempertahankan sifat-sifat kolagen dan hidroksiapatit. Kestabilan 
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mezomerik grup karboksilat pada kolagen termineralisasi menunjukkan bahwa 

hidroksiapatit terdeposit sempurna pada komposit dengan 4 jam pembekuan.  

Nukleasi kolagen dengan komposit terlihat jelas pada gambar hasil SEM. 

Struktur persenyawaan kolagen dengan hidroksiapatit lebih padat pada 2 jam 

pembekuan jika dibandingkan dengan sampel yang lain. Bentuk pori yang 

terbentuk dan struktur jalinan kolagen dengan hidroksiapatit dalam komposit 

adalah 2 hal penting yang berpengaruh pada proses regenerasi tulang. Sifat 

osteokonduktif komposit in vivo lebih banyak ditentukan oleh kontak area 

permukaan implant dengan jaringan tulang yang hidup (Yaszemski et al, 2004). 

 Persenyawaan antara kolagen dan kristal hidroksiapatit bertanggung 

jawab atas daya tekan dan daya regang tulang yang besar. Uji kekuatan tekan 

menunjukkan bahwa komposit yang dihasilkan dapat mentolerir beban sebesar 0.8 

MPa untuk sampel dengan 4 jam pembekuan dimana tulang trabekular sendiri 

memiliki kekuatan tekan antara 0.5-50 MPa. Namun, kekuatan tekan bone graft 

tidak terlalu krusial diperlukan untuk aplikasi grafting karena selama proses 

penyembuhan tulang, komposit yang terdiri dari kolagen dan hidroksiapatit akan 

diresorpsi oleh jaringan tulang.   

Selain bentuk pori yang terbentuk dan struktur jalinan kolagen dengan 

hidroksiapatit, biokompatibilitas adalah salah satu hal terpenting dalam aplikasi.  

Syarat yang harus dipenuhi oleh bone graft sintetis adalah dapat diterima tubuh 

atau biokompatibel  dan menguntungkan bagi proses osteokonduksi, osteoinduksi, 

dan osteogenesis tulang. Berdasarkan tinjauan sitotoksik, komposit kolagen-

hidroksiapatit terbukti tidak toksik bahkan meningkatkan persentase sel hidup 
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dibandingkan dengan kolagen atau hidroksiapatit monolitik. Proliferasi sel yang 

ditunjukkan dengan pesentase sel hidup pada uji MTT yang di atas 100% 

membuktikan bahwa komposit memiliki faktor osteokonduktif yaitu BMP (Bone 

Morphogenetic Protein) sumbangan dari kolagen dan hidroksiapatit. Adanya 

BMP pada material implant akan menguntungkan proses regenerasi jaringan 

tulang karena mempercepat proliferasi sel. 

Secara fisik yang ditunjukkan pada hasil SEM, bentuk permukaan 

komposit cocok sebagai media perlekatan sel. Ukuran makroporus komposit yang 

besar dengan rata-rata berukuran antara 640-774 µm mendorong proses 

osteokonduksi tulang. Porositas dan ukuran pori yang lebih besar semakin baik 

untuk regenerasi tulang karena ukuran pori dan porositas yang besar menyediakan 

fasilitas transport oksigen dan nutrisi yang memadai bagi sel. Jika ditinjau dari 

pola persenyawaan kolagen dengan hidroksiapatit, kerapatan, ukuran makroporus, 

dan kekuatan tekan, komposit yang dihasilkan dengan metode freeze-drying ini 

memiliki potensi sebagai kandidat bone graft. Dalam hal ini komposit yang 

dibekukan selama 4 jam lebih baik dari segi morfologi permukaan, pola 

persenyawaan, dan  kekuatan tekan dibandingkan dengan komposit dengan 2, dan 

6 jam pembekuan.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil uji dan analisis membuktikan beberapa point kesimpulan sebagai 
berikut: 

1. Kontrol waktu pembekuan mempengaruhi ukuran makroporus dan sifat 

mekaniknya. Komposit dengan ukuran pori terbesar diperoleh dengan 2 

jam pembekuan yaitu 774 µm dan yang terkecil pada pembekuan selama 6 

jam yaitu 640 µm. Komposit dengan pembekuan 4 jam memiliki rata-rata 

ukuran makroporus 675 µm dengan kekuatan  tekan paling besar yaitu 842 

KPa. 

2. Komposit kolagen-hidroksiapatit yang dihasilkan berpotensi sebagai 

kandidat bone graft dengan beberapa aspek berikut: 

a. Pola persenyawaan kolagen dengan hidroksiapatit dan permukaan yang 

cocok sebagai media perlekatan sel ditunjukkan oleh hasil FTIR dan 

foto SEM. 

b. Ukuran pori memenuhi syarat minimal untuk migrasi sel yaitu lebih 

besar dari 300 µm. 

c. Kekuatan tekan komposit melebihi nilai minimal untuk tulang 

trabekular yaitu lebih dari 0.5 MPa. 

d. Komposit terbukti non-toksik dengan persentase sel hidup di atas 

100%  yang mendukung proliferasi sel dan regenerasi tulang. 
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5.2 Saran 

Diharapkan hasil penelitian ini dikembangkan dengan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Variasi konsentrasi dan lama waktu pembekuan dengan jarak pembekuan 

yang lebih pendek. 

2. Uji MTT sebaiknya dilakukan terhadap variasi beberapa konsentrasi. 

3. Uji biokompatibilitas selanjutnya dengan uji in vivo. 
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Lampiran 1. Ekstraksi Kolagen 
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Lampiran 2.  Hasil Pengukuran Ukuran Makroporus 

Tabel 2.1 Ukuran Pori Komposit Kolagen Hidroksiapatit yang terukur. 

No 
Ukuran pori (µm) 

Sampel 2 jam Sampel 4 jam Sampel 6 jam 
1 1300 480 670 
2 1037 930 590 
3 850 300 410 
4 740 400 520 
5 560 630 960 
6 520 590 296 
7 810 560 370 
8 740 480 300 
9 1000 740 704 

10 300 960 1000 
11 1185 960 965 
12 1259 1000 370 
13 518 590 1204 
14 518 740 295 
15 740 590 1480 
16 300 850 100 
∑ 774 675 640 
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Lampiran 3. Hasil Pengukuran Porositas dan Densitas 

Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Porositas dan densitas sampel 1 

No Wk Wb V P D 
1 0.08 0.16 0.20 40.00 0.40 
2 0.08 0.14 0.20 30.00 0.40 
3 0.13 0.30 0.20 85.00 0.65 
Rata-rata 51.70 0.48 

 

Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Porositas dan densitas sampel 2 

No Wk Wb V P D 
1 1 0.12 0.20 0.20 40.00 
2 2 0.09 0.12 0.20 15.00 
3 3 0.06 0.11 0.10 50.00 
Rata-rata 35.00 0.55 

 

Tabel 3.3 Hasil Pengukuran Porositas dan densitas sampel 3 

No Wk Wb V P D 
1 0.04 0.05 0.10 10.00 0.40 
2 0.05 0.08 0.10 30.00 0.50 
3 0.08 0.14 0.15 40.00 0.50 
Rata-rata 26.70 0.47 
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Lampiran 4. Hasil Pengukuran Kekuatan Tekan 

Tabel  4.1 Hasil Uji Kekuatan Tekan 

Sampel Diameter (d) Tinggi (t) Gaya (F) 
Kekuatan 

tekan (���� = 
�

�
 ) 

2 jam 1.1 cm 1.7 cm 0.07 kN 737 kPa 
4 jam 1.1 cm 1.4 cm 0.08 kN 842 kPa 
6 jam 1.2 cm 1.2 cm 0.08 kN 708 kPa 
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Lampiran 5. Hasil Uji MTT 

Tabel 5.1 Data Hasil Uji MTT Hidroksiapatit 

Pengulangan KM KS KP % Sel Hidup 
1 0.087 0.09 0.093 101.69 
2 0.083 0.081 0.085 102.44 
3 0.109 0.107 0.108 100.46 
4 0.112 0.106 0.111 102.29 
5 0.07 0.068 0.068 100.00 
6 0.108 0.106 0.109 101.40 
7 0.086 0.082 0.085 101.79 
8 0.088 0.087 0.12 118.86 

Rata-rata 103.62 
 

Tabel 5.2 Data Hasil Uji MTT Kolagen 

Pengulangan KM KS KP % Sel Hidup 
1 0.096 0.098 0.113 107.732 
2 0.09 0.101 0.115 107.1066 
3 0.123 0.121 0.14 108.7558 
4 0.125 0.131 0.114 92.51101 
5 0.074 0.075 0.094 111.1111 
6 0.121 0.123 0.113 95.43379 
7 0.098 0.082 0.108 114.6067 
8 0.091 0.095 0.11 107.8534 

Rata-rata 105.639 
 

Tabel 5.3 Data Hasil Uji MTT Komposit Kolagen-Hidroksiapatit 

Pengulangan KM KS KP % Sel Hidup 
1 0.087 0.09 0.098 104.5198 
2 0.083 0.081 0.098 110.3659 
3 0.109 0.107 0.14 115.2778 
4 0.112 0.106 0.122 107.3394 
5 0.07 0.068 0.072 102.8986 
6 0.108 0.106 0.123 107.9439 
7 0.086 0.082 0.097 108.9286 
8 0.088 0.087 0.112 114.2857 

Rata-rata 108.945 
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