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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Osteoporosis atau keropos tulang adalah penyakit kronik yang ditandai 

dengan pengurangan massa tulang yang disertai kemunduran mikroarsitektur 

tulang dan penurunan kualitas jaringan tulang yang dapat menimbulkan 

kerapuhan tulang. Keadaan ini berisiko tinggi karena tulang menjadi rapuh dan 

mudah retak bahkan patah. Banyak orang tidak menyadari bahwa osteoporosis 

merupakan penyakit tersembunyi (silent diseases). Seperti halnya pada defek 

tulang, kekosongan tulang disebabkan oleh faktor eksternal berupa kecelakaan, 

tumor, rekonstruksi dan lain-lain sedangkan pada osteoporosis lebih disebabkan 

oleh faktor internal yaitu penurunan kemampuan tulang untuk melakukan proses 

remodeling karena kerja osteoclast dan osteoblast tidak seimbang. Cara 

mengatasinya adalah dengan meningkatkan densitas tulang atau mengisi bagian 

kosong dari tulang dengan bahan yang sesuai dengan material tulang. 

Komposit hidroksiapatit-Gelatin  adalah  bone  graft  sintetis  yang mirip 

dengan  tulang  alami.  Salah satu alasan penggunaan hidroksiapatit sebagai bahan 

pengganti tulang adalah karena komposisi kimianya yang mirip dengan tulang 

manusia. Material hidroksiapatit merupakan keramik bioaktif yang memiliki sifat 

biokompabilitas dan bioaktifitas yang baik sehingga sangat baik digunakan untuk 

pertumbuhan tulang baru dan mampu mempercepat proses regenerasi tulang yang 

rusak. 
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Peneliti sebelumnya (Azami et al., 2012) telah melakukan penelitian 

bahwa komposisi perbandingan berat hidroksiapatit-gelatin yang dapat digunakan 

adalah 45:55. Perbandingan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

penelitian selanjutnya. Penelitian Azami mendapatkan hasil bahwa komposit 

hidroksiapatit-gelatin memenuhi beberapa sifat yang juga disyaratkan oleh 

pengganti tulang (bone substitute), ukuran porinya 300-500 μm, modulus 

elastisitasnya 95 MPa, dan densitasnya 0,27 gr/   . Nilai-nilai tersebut masih 

masuk dalam batas nilai sifat-sifat tulang sponge, sehingga komposit 

hidroksiapatit-gelatin dapat dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya.  

Komposit hidroksiapatit-gelatin dapat berbentuk granule, pelet dan 

partikel. Pada penelitian Weiss dkk. (2007) dikembangkan penelitian tentang 

pembuatan hidroksiapatit dalam bentuk pasta Injaectable Bone Substitude (IBS) 

dan hasilnya menunjukkan bahwa dengan penambahan polimer 

hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) dengan konsentrasi 2% (w/v) 

hidroksiapatit dapat membentuk suspensi atau pasta. IBS adalah bahan pengganti 

tulang dalam bentuk yang dapat disuntikkan. Jenis IBS mengombinasikan fase 

viskos larutan polimer dengan keramik bioaktif. Keunggulan IBS dapat 

diaplikasikan pada tulang yang mengalami osteoporosis dengan cara yang lebih 

efektif melalui suntikan, tanpa melakukan operasi pembedahan.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Pramudita, 2014) yakni sintesis 

sampel suspensi komposit hidroksiapatit-gelatin dengan penambahan alendronate 

yang diaplikasikan sebagai IBS dengan variasi komposisi hidrosiapatit gelatin 

40:60, 45:55, 50:50, dan 55:45. Didapatkan hasil pada uji setting time atau 
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pengerasan dengan menggunakan komposit hidroksiapatit-gelatin dalam bentuk 

scaffold sebagai media untuk uji setting time yang disintesis melalui freeze-dried 

dan waktu yang dibutuhkan untuk mengalami setting atau pengerasan mencapai 5-

7 jam.  Selain itu, sampel disuntikkan ke dalam substrat cawan petri kaca dan 

diamati proses pengerasan yang terjadi.  Setelah diamati selama lebih dari 7 jam, 

sampel tidak menunjukkan perubahan untuk mengeras, sehingga diputuskan untuk 

mengganti substrat atau tempat penyuntikan IBS dengan menggunakan suatu 

komposisi yang mirip dengan sampel, yaitu komposit hidroksiapatit-kolagen 

dalam bentuk granul silinder. Dibutuhkan pengembangan untuk variasi substart 

atau tempat penyuntikan IBS dengan menambahkan Gelatin dan SBF yang 

digunakan, agar menghasilkan variasi substrat yang cocok untuk tubuh. Variasi 

substrat yang dilakukan akan menghasilkan lama waktu pengerasan yang berbeda. 

Sesuai dengan kebutuhan tulang mengalami pengerasan. Lama cepatnya tulang 

mengeras tergantung pada cara penyembuhan tulang, jika kondisi pemeriksaan 

tulang secara berkelanjutan, maka dibutuhkan waktu pengerasan tulang yang lama 

untuk mengeras. Pemeriksaan tulang tidak berkelanjutan atau tidak secara rutin, 

maka dibutuhkan waktu pengerasan tulang yang cepat mengeras.  

Variasi substrat yang dilakukan diantaranya HA, HA-SBF, HA-Gelatin, 

dan HA-Gelatin-SBF. SBF merupakan larutan yang mengandung ion-ion yang 

komposisinya kurang lebih sama dengan cairan tubuh manusia. Gelatin 

mengandung sekelompok fungsi biologi seperti asam amino dalam tulang 

belakang, sehingga dapat diaplikasikan pada jaringan tulang keras. Substrat HA 

sebagai simulasi pada tulang yang memiliki kekurangan calsium didalam tubuh, 
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dan sebagai simulasi secara invitro.  Substrat HA-SBF sebagai simulasi ketika 

IBS bereaksi dengan SBF atau cairan tubuh manusia, dimana substrat tersebut 

sebagai aplikasi secara invivo ketika tulang kehilangan material organik, 

diharapkan nantinya HA mampu berikatan dengan SBF ketika diaplikasikan 

didalam tubuh. Substrat HA-Gelatin, sebagai simulasi tulang yang memiliki 

cukup kolagen atau gelatin didalam tubuh, serta material organik yang 

mendukung, substrat tersebut sebagai simulasi secara invitro, sehingga dapat 

mengetahui IBS mampu mengalami pengerasan pada tulang yang memiliki 

kolagen atau gelatin. Substrat HA-Gelatin-SBF sebagai simulasi tulang yang 

memiliki cukup kalsium dan kolagen didalam tubuh dan direaksikan dengan 

simulasi cairan tubuh manusia, substrat tersebut sebagai simulasi secara invivo, 

dan dilakukan untuk mengetahui lama waktu pengerasannya. Perbedaan jenis 

substrat dapat menyebabkan perbedaan dari segi kristalinitas, morfologi 

permukaan, kerapatan, porositas, dan lama pengerasan yang berbeda-beda. 

Sehingga penelitian variasi substrat perlu dilakukan. 

Uji pengerasan merupakan uji yang sangat penting dilakukan dalam 

penelitian ini, untuk mengetahui variasi substrat atau tempat IBS yang dapat 

mengeras dengan lama waktu pengerasan yang berbeda-beda. Mengetahui 

karakterisasi sampel digunakan beberapa uji. Uji yang pertama uji pengerasan. Uji 

yang kedua uji SEM. Uji yang ketiga uji kerapatan dan porositas. Selanjutnya uji 

kuat tekan yang terakhir Uji XRD untuk mengetahui kristanilitas pada masing-

masing variasi substrat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh variasi substrat terhadap lama waktu pengerasan 

Injectable Bone Substitute? 

2. Bagaimana karakteristik struktur morfologi, kerapatan, porositas, dan 

kekuatan mekanik pada variasi substrat? 

3. Bagaimana pengaruh variasi substrat terhadap sifat Fisis pada Uji 

kristalinitas Injectable Bone Substitute? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dibuat batasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Hidroksiapatit, gelatin, SBF dan bahan-bahan lain yang digunakan 

merupakan produk komersial. 

2. Variasi substrat yang digunakan untuk lama pengerasan adalah : HA, 

HA-SBF, HA-Gelatin, dan HA-Gelatin-SBF. 

3. Variasi substrat berkaitan dengan Uji pengerasan, Uji SEM, Uji 

kerapatan, Uji porositas, Uji kuat tekan dan Uji XRD. 

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH VARIASI SUBSTRAT TERHADAP  

SIFAT FISIS  INJECTABLE BONE SUBSTITUTE (IBS)

IVANA ROSYTA



6 
 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dibuat tujuan  

sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh variasi substrat terhadap lama waktu pengerasan 

Injectable Bone Substitute. 

2. Mengetahui karakteristik struktur morfologi, kerapatan, porositas, dan 

kekuatan mekanik pada variasi substrat. 

3. Mengetahui sifat fisis variasi substrat pada Uji kristalinitas Injectable 

Bone Substitute. 

 

1.5 Manfaat 

Pada penelitian ini  diharapkan dapat memberi manfaat : 

1. Menghasilkan waktu pengerasan yang tepat pada IBS dengan  

memenuhi standart implan dari struktur Kristalinitas dan Densitas. 

2. Menjadi alternatif pemakaian IBS yang lebih efektif pada kasus defek 

tulang dan osteoporosis. 

3. Dapat menjadi acuan dan referensi dalam pembuatan IBS yang 

diaplikasikan pada penderita defek tulang dan osteoporosis. 

4. Dapat menyumbangkan pemikiran baru tentang ilmu biomaterial yang 

ada di Indonesia sehingga ilmu tersebut dapat lebih berkembang lagi. 
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