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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini jumlah penderita kerusakan tulang setiap tahunnya semakin 

meningkat. Salah satu penyakit yang berdampak pada kerusakan tulang adalah 

kanker tulang (osteosarcoma). Raymond et al., (2002) menyatakan bahwa kasus 

kanker tulang (osteosarcoma) diperkirakan terjadi antara 4 – 5 kasus per satu juta 

populasi di dunia. Sebagian besar kasus osteosarcoma diderita oleh pasien yang 

berusia muda, namun kasus ini juga dapat diderita pada semua usia. Sekitar 65% 

dari pasien merupakan penderita dibawah 25 tahun, sedangkan 35% dari pasien 

merupakan penderita yang berusia lebih dari 40 tahun. Data yang diterbitkan oleh 

American Cancer Society (2014) menyatakan bahwa kasus osteosarcoma 

kebanyakan terjadi pada anak-anak dan dewasa muda antara usia 10 dan 30 tahun. 

Dari 800 kasus osteosarcoma yang terjadi di Amerika Serikat, jumlah anak-anak 

dan remaja yang didiagnosis menderita osteosarcoma mencapai 400 jiwa. Hal ini 

menunjukkan bahwa kasus osteosarcoma banyak dialami oleh penderita dengan 

usia muda. 

Kanker tulang (osteosarcoma) merupakan penyakit ganas sistemik yang 

terjadi pada sel tulang, komponen hematopoietic pada tulang, tulang rawan dan 

fibrous atau bahan sinoval (Nurmanta, 2013). Secara umum osteosarcoma terjadi 

pada metafisis tulang panjang yang pertumbuhannya sangat cepat seperti pada 

daerah lutut, baik pada femur distal, tibia proksimal dan fibula, maupun humerus 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI OPTIMALISASI VARIASI KOMPOSISI PENAMBAHAN... FARDATUL AZKIYAH



2 
 

 
 

proksimal (Kawiyana, 2009). Kanker tulang (osteosarcoma) disebabkan oleh 

tulang yang mengalami malfungsi sel atau pertumbuhan sel yang tidak terkendali. 

Penanganan kasus osteosarcoma kini dapat dilakukan dengan memberikan 

kemoterapi dan operasi. Pada penanganan osteosarcoma, prosedur Limb Salvage 

menjadi tujuan utama yang diharapkan dalam operasi osteosarcoma (Kawiyana, 

2009). Menurut Errol yang dikutip dalam Nurmanta (2013), Limb Salvage 

merupakan upaya pemotongan bagian tulang yang terkena kanker kemudian 

disambung dengan tulang dari pendonor. Terbatasnya  jumlah pendonor organ 

saat ini, menjadikan penanganan kanker tulang (osteosarcoma) dilakukan dengan 

proses pembedahan. Proses tersebut meliputi pemotongan tulang yang rusak 

kemudian dilakukan pencangkokan dengan biomaterial baru yang struktur dan 

fungsinya mirip dengan tulang.  

Biomaterial didefinisikan sebagai material yang digunakan untuk 

menggantikan bagian atau fungsi tubuh secara aman, bernilai ekonomis dan dapat 

diterima secara fisiologis (Park et al, 2007). Biomaterial banyak digunakan untuk 

keperluan substitusi tulang akibat kerusakan jaringan tulang. Adapun syarat yang 

harus dipenuhi oleh biomaterial untuk substitusi tulang ialah biokompatibilitas, 

bioaktif, osteokonduktif, non toksik, tidak korosif, desain yang tepat dan dapat 

berintegrasi dengan cepat. Selain kebutuhan substitusi tulang, biomaterial juga 

dapat diaplikasikan dalam implan gigi, tendon dan ligamen buatan, heart valves, 

blood vessel prostheses, dan contact lenses (Tathe et al., 2010)  

Bone filler merupakan salah satu biomaterial yang dapat diaplikasikan 

sebagai pengisi rongga tulang yang rusak, sehingga memungkinkan terjadinya 
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pertumbuhan sel tulang baru. Bone filler akan menghilang ketika sel tulang yang 

baru telah tumbuh (Nurmanta, 2013). Karakteristik bone filler yang perlu 

diperhatikan sebagai bahan pengisi tulang antara lain porositas,  ukuran diameter 

pori, dan sifat mekanik berupa kekuatan tekan. Porositas bone filler yang 

dibutuhkan oleh tulang ialah ± 70% (Keaveny, 2004). Adapun ukuran pori yang 

paling cocok untuk pertumbuhan sel tulang berada pada kisaran 100 – 400 m 

(Swain, 2009). 

Pembuatan bone filler membutuhkan hidroksiapatit sebagai bahan utama. 

Hidroksiapatit memiliki struktur dan komposisi yang mirip dengan tulang, 

sehingga dapat ditempati oleh jaringan tulang yang baru. Hidroksiapatit 

merupakan biokeramik yang unggul dan bersifat osteokonduktif, bioaktif dan 

biocompatible untuk tulang. Akan tetapi, kelemahan dari hidroksiapatit murni ini 

adalah memiliki sifat mekanis yang rendah. Perbaikan sifat mekanis tersebut 

dapat dilakukan dengan penambahan ZnO nanopartikel sebagai zat aditif penguat 

tulang. ZnO nanopartikel merupakan keramik modern yang bersifat bioaktif dan 

dapat membantu proses pertumbuhan sel. Kekuatan tekan tulang akan semakin 

meningkat seiring dengan penambahan ZnO dan porositas berkurang seiring 

dengan penambahan ZnO (Syamsuddin, 2010). 

Pada penelitian Yunita (2014), hidroksiapatit berpori dibuat dengan 

penambahan ZnO nanopatikel. Kemudian dilakukan perendaman busa polimer, 

dilanjutkan dengan proses sintering pada suhu 1200oC selama 3 jam. Dari 

penelitian tersebut, dihasilkan hidroksiapatit berpori dengan nilai porositas 

sebesar 69,80%, diameter pori sebesar 101 – 392 m, dan nilai compressive 
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strength sebesar 0,319 MPa. Kelemahan dari penelitian ini adalah nilai 

compressive strength yang dihasilkan kurang sesuai dan masih jauh dari nilai 

compressive strength yang dibutuhkan tulang. Nilai compressive strength bone 

filler yang dibutuhkan untuk tulang adalah 7,5 - 41 MPa (Ylinen, 2006). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada penelitian kali ini akan 

dilakukan optimalisasi dengan penambahan zat aditif ZnO nanopartikel pada 

konsentrasi tertentu serta dengan menambahkan metode injeksi untuk 

mengefektifkan metode perendaman busa. Upaya di atas dilakukan untuk 

memperbaiki kualitas bone filler yang dihasilkan serta untuk meningkatkan proses 

densifikasi sepanjang batas butir sehingga meningkatkan sifat mekanik dari bone 

filler. Dengan demikian, bone filler yang dihasilkan diharapkan memenuhi standar 

aplikasi medis. 

Parameter untuk hidroksiapatit berpori seperti ukuran pori, porositas, nilai  

kuat tekan, gugus ikatan, dan efek toksik pada penelitian ini dapat diamati melalui 

beberapa uji yakni uji SEM – EDX, uji porositas, uji compressive strength, uji 

FTIR, dan uji MTT assay. Uji SEM – EDX dilakukan untuk mengetahui struktur 

morfologi, ukuran pori, dan kandungan unsur dari hidroksiapatit berpori. Uji 

porositas digunakan untuk mengetahui besarnya porositas yang dimiliki sampel. 

Adapun ukuran ketahanan sampel terhadap tekanan yang diberikan pada sampel 

dapat diketahui dengan pengujian kuat tekan (compressive strength). Uji FTIR 

dilakukan untuk mengetahui gugus ikatan pada hidroksiapatit berpori, sekaligus 

memastikan bahwa busa dan PVA yang digunakan dalam proses pembuatan 

hidroksiapatit berpori telah hilang dikarenakan adanya proses pemanasan dan 
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sintering. Adapun uji MTT assay juga dilakukan untuk mengetahui tingkat 

toksisitas dari hidroksiapatit berpori yang dihasilkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

perumusan masalah yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut.  

1. Bagaimana pengaruh variasi komposisi ZnO terhadap ukuran pori, porositas, 

dan sifat mekanik compressive strength hidroksiapatit berpori? 

2. Berapa komposisi ZnO untuk mendapatkan karakteristik terbaik 

hidroksiapatit berpori yang dihasilkan dari variasi penambahan ZnO 

nanopartikel? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk memudahkan penelitian sehingga permasalahan tidak meluas dan 

menyimpang dari tujuan, maka penulis perlu membatasi masalah sebagai berikut. 

1. Hidroksiapatit yang digunakan pada penelitian ini merupakan hidroksiapatit 

nanopartikel sintetis dari tulang sapi. 

2. Zinc Oxide yang digunakan merupakan Zinc Oxide nanopartikel dengan 

ukuran < 50 nm. 

3. Variasi penambahan ZnO nanopartikel yang digunakan adalah 8 wt% , 10 

wt%, 12 wt%,  dan 14 wt%. 
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4. Proses sintering pada sintesis hidroksiapatit berpori ini dilakukan pada suhu 

1200o C selama 3 jam. 

5. Uji yang dilakukan meliputi uji SEM – EDX, uji porositas, uji kuat tekan,, uji 

FTIR, dan uji MTT assay. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini antara lain : 

1. Mengetahui pengaruh variasi komposisi ZnO terhadap ukuran pori, porositas, 

dan sifat mekanik compressive strength hidroksiapatit berpori. 

2. Mengetahui komposisi ZnO untuk mendapatkan karakter terbaik 

hidroksiapatit berpori yang dihasilkan dari variasi penambahan ZnO 

nanopartikel. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai pengaruh 

variasi komposisi penambahan ZnO nanopartikel terhadap karakteristik 

hidroksiapatit berpori dan komposisi penambahan ZnO nanopartikel untuk 

mendapatkan karakter terbaik dari hidroksiapatit berpori, sehingga hidroksiapatit 

berpori yang dihasilkan mampu dikembangkan menjadi produk bone filler yang 

nantinya dapat digunakan dalam implantasi tulang pada kasus kanker tulang 

(Osteosarcoma). 
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