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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini pemanfaatan bone graft untuk penyembuhan tulang mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah 

kecelakaan yang mengakibatkan patah tulang, penyakit bawaan dan non bawaan. 

Indonesia adalah negara dengan jumlah penderita patah tulang tertinggi. Terdapat 

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). Penanganan yang 

tepat pada kerusakan tulang sangat penting karena tulang berperan sebagai 

penyokong fungsi tubuh, maka penggunaan material yang tepat merupakan faktor 

keberhasilan implantasi tulang. Graft merupakan suatu bagian jaringan yang 

diambil dari satu tempat dan ditransplantasikan ke tempat lain, baik pada individu 

yang sama maupun berlainan. Terdapat tiga jenis bone graft. Tiga jenis bone graft 

tersebut adalah autograft yaitu substitusi tulang dari bagian tulang yang lain yang 

dimiliki oleh pasien yang sama. Jaringan autograft merupakan jaringan yang 

sangat ideal untuk bone graft karena memiliki karakteristik yang sesuai dalam 

memicu pertumbuhan tulang seperti osteokonduktif, osteoinduktif dan 

osteogenesis (Laurencin dan Yusuf, 2009). Pemakaian autograft ini dapat 

menimbulkan komplikasi seperti inflamasi, infeksi, kerusakan kronis apabila 
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operasi tidak dilakukan dengan baik (Regar, 2009). Selain itu, jumlah jaringan 

autograft sedikit, sehingga menjadi kendala dalam ketersediaan (Regar, 2009). 

Allograft yaitu graft yang berasal dari individu lain. Allograft dapat diambil dari 

donor manusia atau cadaver. Penggunaan bahan ini memiliki resiko seperti 

adanya bahan pengawet jaringan dan perlakuan jaringan sebelum dicangkokkan 

mengandung bahan berbahaya seperti bahan pengawet ethylene oxide. Resiko 

lainnya, allograft berpotensi menjadi transmisi penyakit infeksius dari donor ke 

resipien seperti hepatitis dan HIV AIDS (Regar, 2009). Xenograft yaitu implantasi 

bagian tubuh dari spesies yang berbeda. Kelemahan dari graft ini yaitu memiliki 

perbedaan karakter mineral tulang (Regar, 2009). Upaya untuk mengatasi 

keterbatasan material tersebut dilakukan pembuatan 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). 

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

komposisi mirip dengan tulang alami. Syarat yang harus dipenuhi oleh bone graft 

sintetis adalah dapat diterima oleh tubuh atau biokompatibel. Selain itu syarat 

yang harus dipenuhi oleh bone graft sintetis adalah menguntungkan bagi proses 

osteokonduksi, osteoinduksi dan osteogenesis. Proses osteokonduksi yaitu 

membimbing pertumbuhan reparatif dari tulang alami. Proses osteoinduksi yaitu 

mendorong sel-sel terdiferensiasi menjadi osteoblast aktif. Proses osteogenesis 

yaitu hidup sel-sel tulang dalam bahan bone graft yang berkontribusi dalam 

remodeling tulang. Osteokonduktif dan osteoinduktif adalah hal terpenting untuk 
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biomaterial resorbable guna mengarahkan dan mendorong formasi pertumbuhan 

jaringan (Wahl et al. 2006).  

Osteokonduktivitas dan osteointegrasi dari bone graft berhubungan 

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

penelitian sebelumnya, persyaratan minimum untuk ukuran pori adalah ~100 μm. 

Hal ini karena ukuran pori menjadi persyaratan untuk migrasi dan transport sel. 

Ukuran pori >300 μm  lebih baik karena meningkatkan pembentukan tulang baru 

dan pembentukan kapiler (Karageorgiou, 2005). Ukuran pori yang optimal untuk 

pertumbuhan sel tulang pada tulang spongius adalah pada kisaran 100-400 μm 

(Swain, 2009). 

Komposit kolagen-hidroksiapatit adalah bone graft sintetis yang struktur 

dan komposisinya mirip dengan tulang alami. Jaringan tulang  tersusun atas zat 

organik dan anorganik dan air. Berdasarkan prosentase beratnya, tulang terdiri 

dari 60% zat anorganik, 30% zat organik, dan 10% air. Penyusun anorganik 

tulang adalah sejenis keramik kristal yang tersusun dari mineral yang berasal dari 

alam seperti kalsium fosfat yang sering disebut hidroksiapatit (Ca10(PO4)6(OH)) 

(Kutz, 2003). Komposit kolagen-hidroksiapatit saat ditanamkan dalam tubuh 

manusia menunjukkan sifat osteokonduktif yang lebih baik dibandingkan dengan 

hidroksiapatit monolitik dan menghasilkan struktur matriks tulang yang sama 

dengan tulang alami (Wang et al. 1995). Oleh sebab itu kolagen-hidroksiapatit 

merupakan material yang biokompatibel (Scabbia dan Trombeli, 2004).  

Sintesis kolagen-hidroksiapatit dapat dilakukan dengan metode freeze-

drying. Metode freeze-drying ini merupakan metode sintesis yang baik untuk 
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fabrikasi material porous. 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. 

Semakin besar suhu pembekuan maka semakin cepat komposit membeku. 

Sehingga semakin cepat pula terbentuknya dendrite kristal es. Pertumbuhan 

dendrite kristal es dapat mempengaruhi ukuran pori karena pada proses sublimasi 

dendrit kristal es yang terbentuk pada pembekuan ditarik paksa sehingga 

meninggalkan rongga (pori). Hal ini membuktikan bahwa suhu pembekuan yang 

semakin tinggi menghasilkan ukuran pori yang semakin besar (Ichsan MZ, 2012). 

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

pembekuan yang dilanjutkan dengan pengeringan. Pada penelitian sebelumnya 

yaitu oleh O’Brien et al, 2004 telah melakukan sintesis scaffold kolagen-GAG 

dengan variasi laju pembekuan. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran pori 

scaffold kolagen-GAG terbesar yaitu ±130 μm didapatkan pada laju pembekuan 

suhu yang paling rendah. 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. 

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi suhu yang digunakan maka semakin besar 

porous yang dihasilkan (Ichsan MZ, 2012). Sintesis kolagen-hidroksiapatit 

dengan menggunakan bebarapa variasi lama waktu pembekuan sebagai kontrol 

ukuran makroporus oleh Ichsan MZ, 2012 menghasilkan porous terbesar pada 

waktu pembekuan selama 6 jam. Semakin lama waktu pembekuan maka semakin 

kecil porous yang dihasilkan. Hasil uji kekuatan menyatakan bahwa pada suhu 
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pembekuan , -80 °C dengan waktu pembekuan selama 4 jam menghasilkan 

compressive strength paling besar. Pada penelitian Ichsan MZ, 2012 

menggunakan suhu pembekuan -80 °C freeze-drying. Penelitian ini menggunakan 

beberapa variasi suhu pembekuan dan beberapa lama waktu pembekuan untuk 

mengetahui suhu pembekuan yang optimal untuk memperbaiki nilai kuat tekan 

dan ukuran pori pada komposit kolagen-hidroksiapatit dengan metode freeze-

drying. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

didapatkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah efek variasi suhu pembekuan terhadap sifat fisis dan sifat 

mekanik komposit kolagen-hidroksiapatit ? 

2. Bagaimanakah potensi kolagen-hidroksiapatit sebagai Bone-Graft ? 

1.3 Batasan Masalah 

 Pada penelitian ini, diberikan beberapa batasan masalah antara lain adalah: 

1. Sintesis menggunakan bahan hidroksiapatit produk bank jaringan RSU. DR. 

Soetomo dan kolagen produk IPB dari ikan kakap. 

2. Sifat mekanik yang dilakukan dalam pengujian adalah kekuatan tekan 

(compressive strength). Dan sifat fisis yang dilakukan adalah porositas, 

densitas, dan SEM. 

3. Suhu yang digunakan pada metode freeze-drying adalah -25 °C,-30°C, -80 °C. 

4. Waktu pembekuan yang dilakukan adalah untuk masing-masing suhu adalah 

2, 4, dan 6 jam. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui efek variasi suhu pembekuan terhadap sifat fisis dan sifat 

mekanik komposit kolagen-hidroksiapatit. 

2. Mengembangkan biomaterial komposit kolagen-hidroksiapatit untuk aplikasi 

bone graft. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah mendapatkan suatu material untuk 

aplikasi bone graft yang sesuai dengan harapan yaitu dalam sifat fisis dan sifat 

mekanik yang berupa kekuatan tekan untuk aplikasi perbaikan tulang spongious. 

Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan suatu referensi dalam pembuatan 

sintetis komposit kolagen –hidroksiapatit untuk aplikasi bone graft. 
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