
1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Semakin tingginya angka kecelakaan yang terjadi di masyarakat 

berdampak pada semakin tinggi pula kebutuhan masyarakat akan biomaterial 

untuk menggantikan serta memperbaiki organ tubuh atau jaringan yang rusak 

maupun hilang. Bukan hanya kecelakaan yang seringkali mengakibatkan 

terjadinya kerusakan tulang, penyakit yang menyerang kasus bagian tulang seperti 

osteoporosis juga menjadi penyebab kerusakan tulang. Osteoporosis adalah 

gangguan skeletal yang ditandai dengan kekuatan tulang yang membahayakan dan 

mengakibatkan peningkatan resiko patah tulang. Sedangkan kekuatan tulang 

merefleksikan gabungan dari dua faktor, yaitu densitas tulang dan kualitas tulang 

(Junaidi, 2007). Angka kejadian osteoporosis di Indonesia sendiri berdasarkan 

pemeriksaan Densitas Mineral Tulang (DMT) yang dilakukan oleh PT FBI pada 

14 propinsi di Indonesia menghasilkan angka sebesar 14,3 % laki-laki dan 8,2 % 

perempuan beresiko mengalami osteoporosis. Sampai umur 55 tahun, proporsi 

resiko osteoporosis lebih tinggi pada laki-laki dan setelah umur 55 tahun 

proporsinya lebih tinggi pada wanita (Jahari, 2007). 

Berbagai macam cara untuk mengatasi masalah osteoporosis saat ini sudah 

banyak dikembangkan, salah satunya adalah dengan menambah densitas mineral 

tulang. Cara yang digunakan adalah dengan memberikan mineral tulang pada 

bagian yang mengalami kerapuhan melalui injeksi suspensi, koloid mineral atau 
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hormon ke tulang pada bagian yang rapuh. Dipilihnya injeksi suspensi karena 

memiliki kelebihan yaitu mampu menjangkau daerah defek tulang yang lebih 

dalam serta mampu menyesuaikan bentuk defek tulang dengan baik. Jenis injeksi 

tersebut mengandung hidroksiapatit sebagai bahan utama mineral tulang 

(Prasetyo, 2006). 

Putra (2014), dalam penelitiannya berhasil mensintesis suspensi Injectable 

Bone Substitute (IBS) berbasis komposit hidroksiapatit (HA)-gelatin dengan 

penambahan alendronate dan larutan hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) 

sebagai suspending agent. Pada penelitian tersebut digunakan variasi komposisi 

berat HA:Gelatin sebesar  40:60, 45:55, 50:50 dan 55:45 dengan pemberian 

alendronate 10% dari komposisi berat HA serta menggunakan larutan HPMC      

2% (w/v). Semakin besar komposisi berat HA maka akan meningkatkan nilai 

viskositasnya, hal ini terbukti bahwa pada variasi komposisi berat HA:Gelatin 

sebesar 55:45 dihasilkan nilai viskositas yang tinggi dan tidak sesuai untuk 

aplikasi IBS. Selain mengetahui hasil viskositas, pengukuran pH juga diperlukan. 

Adanya perbedaan pH yang cukup tinggi antara material yang akan diinjeksikan 

dengan pH tubuh akan memberikan rasa sakit. Berdasarkan uji pH, suspensi IBS 

yang terbentuk memiliki kisaran pH yang baik yaitu 6,5 - 7 (mendekati pH 

normal). Suspensi IBS yang dihasilkan juga tidak toksik ketika dilakukan uji 

sitotoksisitas serta dapat mengeras pada HA-kolagen melalui uji setting time. 

Namun dalam penelitian tersebut belum dilakukan analisis termal untuk 

menentukan sifat fisis sampel sebagai fungsi temperatur yang diduga berpengaruh 

terhadap variasi komposisi berat bahan pembentuk suspensi IBS yang digunakan.  
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Suspensi IBS sebagai sediaan obat injeksi yang siap pakai memerlukan 

kondisi yang terkontrol terutama akibat pengaruh termal, baik dalam proses 

pembuatan, penyimpanan dan aplikasinya. Dalam proses pembuatan,  perlu 

mengetahui temperatur leleh, temperatur kristalisasi, temperatur transisi gelas dan 

sifat fisis lainnya akibat termal. Pada saat penyimpanan, perlu dihindarkan pada 

kondisi temperatur udara yang sangat panas, kelembaban ruangan yang tinggi dan 

terpapar cahaya karena dapat merusak mutu obat (Depkes RI, 1995) serta 

menyebabkan rantai polimer mudah terputus. Dalam segi aplikasi, jika proses 

pemberian obat dilakukan dalam volume terlalu besar di tempat yang dilakukan 

injeksi maka akan mendesak saraf sehingga menimbulkan rasa nyeri dan 

mengakibatkan jaringan setempat mengalami kerusakan (Potter and Perry, 2005).  

 Selain memperhatikan karakteristik, pH dan viskositas dari suspensi IBS 

sebelum diinjeksikan pada tulang yang osteoporosis, volume sampel juga penting 

untuk diperhatikan. Ketika suspensi IBS dibuat dalam temperatur ruang  sebesar 

27 oC kemudian diinjeksikan ke dalam tulang manusia dengan temperatur 36 oC, 

maka akan terjadi kenaikan temperatur sehingga memungkinkan terjadinya 

pemuaian volume dan penurunan viskositas pada sampel tersebut. Adanya 

pemuaian volume memungkinkan terjadinya penekanan pada daerah yang 

diinjeksi sehingga dapat menimbulkan rasa nyeri. Turunnya viskositas tersebut 

mampu meningkatkan kecepatan dan jangkauan alir suspensi IBS sehingga 

memungkinkan menyusup ke pori-pori tulang yang rusak lebih banyak. Hal ini 

dapat memudahkan suspensi IBS mengalami pengerasan ke area yang lebih luas 

sehingga mampu mempercepat proses penyembuhan osteoporosis. Proses ini 
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terjadi karena viskositas merupakan sifat cairan yang berhubungan erat dengan 

hambatan untuk mengalir. Beberapa cairan ada yang dapat mengalir secara cepat 

maupun lambat. Cairan yang mengalir secara cepat karena memiliki nilai 

viskositas kecil yaitu air, alkohol, dan bensin. Sedangkan cairan yang mengalir 

secara lambat karena mempunyai viskositas besar yaitu  gliserin, minyak asto dan 

madu. Jadi, viskositas dapat menentukan kecepatan mengalirnya suatu cairan 

(Yazid, 2005). Selain itu, adanya variasi komposisi berat bahan pembentuk 

suspensi IBS diduga akan mempengaruhi nilai viskositas sampel yang dihasilkan 

akibat pengaruh temperatur. Nilai standar viskositas untuk aplikasi bone substitute 

yaitu 40 dPa.s (Bourges et al., 2001). 

Berdasarkan pernyataan di atas, perlu dilakukan eksplorasi sifat termal dari 

suspensi IBS. Sifat termal yang dimaksud adalah glass transition temperature 

(Tg), crystallization temperature (Tc) dan melting temperature (Tm). Nilai Tg dan 

Tm merupakan karakteristik dasar dari suatu polimer, keduanya berhubungan 

dengan sifat dan pemrosesan polimer. Penentuan nilai Tg dan Tm dari suatu 

polimer dapat dikaitkan pula dengan bobot molekul, viskositas serta perubahan 

morfologinya (Putrilia, 2014). Selain itu, adanya variasi komposisi berat bahan 

pembentuk suspensi IBS diduga akan menyebabkan perbedaan transisi sifat 

termal yang signifikan pada sampel tersebut. 

Untuk mengetahui karakteristik termal dari sampel IBS  yang terbentuk, 

maka dapat dilakukan beberapa uji yaitu uji Differential Scanning Calorimetry 

(DSC), uji viskositas, uji injektabilitas dan uji setting time. Uji DSC digunakan 

untuk mengetahui sifat termal (Tg, Tc dan Tm) dari sampel IBS, uji viskositas 
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digunakan untuk mengetahui tingkat kekentalan dari sampel IBS sebagai fungsi 

temperatur, uji injektabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan sampel 

keluar dari jarum suntikan dan uji setting time digunakan untuk mengetahui waktu 

yang dibutuhkan sampel untuk mengalami proses setting pada substrat yang 

digunakan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana variasi komposisi berat berpengaruh terhadap sifat termal (Tg, 

Tc, dan Tm) sampel IBS berdasarkan termogram DSC ?    

2. Bagaimana pengaruh temperatur yang diberikan terhadap nilai viskositas 

dan persentase injektabilitas sampel IBS ?  

3. Bagaimana pengaruh temperatur yang diberikan terhadap setting time 

sampel IBS ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah perlu ada agar pembahasan masalah tidak meluas dan 

menyimpang dari topik penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Sampel IBS akan dibuat dengan melakukan variasi komposisi berat 

HA:Gelatin sebesar 40:60, 45:55, 50:50 dan 55:45 mengacu pada 

penelitian Mehdi et al (2006) yang menggunakan variasi komposisi berat 
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HA sebesar 30% wt, 40% wt, dan 50% wt untuk bone substitute dengan 

gelatin 5% (w/v) dan  HPMC 2% (w/v). 

2. Analisis sifat termal (Tg, Tc, dan Tm) sampel dengan uji DSC dilakukan 

pada range temperatur 20 oC – 400 oC dengan laju pemanasan 10 oC/menit, 

uji viskositas dan injektabilitas sampel dilakukan dengan  variasi 

temperatur sebesar 15 oC, 25 oC, 35 oC dan 45 oC serta uji setting time 

sampel dilakukan dengan variasi temperatur sebesar 25 oC dan  35 oC. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui bahwa variasi komposisi berat berpengaruh terhadap sifat 

termal (Tg, Tc, dan Tm) sampel IBS berdasarkan termogram DSC.  

2. Mengetahui bahwa perubahan temperatur yang diberikan berpengaruh 

terhadap nilai viskositas dan persentase injektabilitas sampel IBS.  

3. Mengetahui bahwa perubahan temperatur yang diberikan berpengaruh 

terhadap setting time sampel IBS.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi ilmiah mengenai kondisi kontrol yang baik, 

khususnya pengaruh termal yang meliputi sifat termal (Tg, Tc dan Tm), 

viskositas, injektabilitas dan setting time sebagai fungsi temperatur pada 
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sampel IBS dalam bentuk sediaan obat injeksi yang siap dipakai sebagai 

alternatif  untuk mengatasi defek tulang akibat osteoporosis. 

2. Dapat menyumbangkan ide dan gagasan yang cemerlang demi kemajuan  

ilmu biomaterial yang ada di Indonesia sehingga ilmu tersebut dapat lebih 

berkembang lagi. 

3. Dapat menjadi bahan referensi dalam pembuatan suspensi IBS yang akan 

diaplikasikan pada penderita osteoporosis. 
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