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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kanker merupakan suatu penyakit yang dianggap sebagai masalah besar di  

dunia. Menurut data International Union Against Cancer/UICC (2009), pada 

tahun 2000 terdapat kurang lebih 6,2 juta orang penderita kanker di dunia dan 5 – 

10% diantaranya berada di Indonesia. Data Departemen Kesehatan menunjukkan 

jumlah penderita kanker di Indonesia mencapai 6% dari populasi. Diperkirakan 

terdapat 100 penderita kanker diantara 100.000 penduduk Indonesia per tahun. 

Terdapat sekitar 22% dari seluruh jenis kanker tulang adalah osteosarcoma dan 

dari jumlah seluruh kasus kanker tulang (osteosarcoma). 

Dalam American Cancer Society yang dirilis tahun 2014, kanker tulang 

atau osteosarcoma adalah jenis kanker tulang primer yang banyak dijumpai pada 

usia anak-anak hingga remaja pada range usia 10 sampai 30 tahun, namun sekitar 

10% dari kasus osteosarcoma terjadi pada usia 60 sampai 70 tahun. Kanker tulang 

terjadi karena disfungsi sel atau pertumbuhan sel tulang yang tidak terkendali. 

Kanker tulang (osteosarcoma) merupakan penyakit ganas sistemik yang terjadi 

pada sel tulang, komponen hematopoietik pada tulang, tulang rawan dan fibrous 

atau bahan sinoval (Nurmanta, 2013).  

Menurut Errol yang dikutip dalam Yunita (2014), penanganan osteosarcoma 

dapat dilakukan dengan dua metode pembedahan, yakni dengan cara amputasi 

atau limb ablation dan dengan cara memotong bagian yang terkena kanker, 
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kemudian disambungkan dengan kaki pendonor organ atau limb salvage. Akan 

tetapi, metode ini terkendala dengan sulitnya mendapatkan donor tulang. Salah 

satu solusi lain yang ditawarkan adalah merehabilitasi jaringan tulang yang rusak 

dengan pembedahan untuk memotong sel-sel tulang yang terkena kanker dan 

dilanjutkan dengan proses pencangkokan biomaterial yang memiliki struktur, 

fungsi, dan karakteristik yang mirip dengan karakteristik tulang. 

Perkembangan teknologi dalam industri medis mendorong perkembangan 

biomaterial. Biomaterial bertujuan untuk memperbaiki, memulihkan, dan 

menggantikan jaringan yang rusak atau sebagai penghubung dengan lingkungan 

fisiologis tubuh. Biomaterial sebagai aplikasi implan tulang memberikan solusi 

yang yang lebih baik dalam penanganan kasus kerusakan jaringan tulang dengan 

proses regenerasi jaringan sebagai upaya perbaikan dan pemulihan jaringan yang 

rusak. Teknik yang digunakan merupakan teknik jaringan yang mengacu pada 

penumbuhan jaringan baru menggunakan sel hidup yang dikendalikan oleh 

struktur substrat dari material sintetis (Park et al., 2007). 

Bone filler merupakan salah satu biomaterial sebagai aplikasi dalam proses 

perbaikan, pemulihan, dan rekonstruksi tulang akibat kecelakaan, tumor tulang, 

kanker tulang, dan penyakit degradasi tulang lainnya. Bone filler digunakan untuk 

mengisi rongga tulang yang rusak sehingga memicu pertumbuhan jaringan tulang. 

Bone filler akan menghilang saat sel tulang yang baru telah tumbuh (Phillips 

dalam Yunita, 2014). 

 Hidroksiapatit merupakan bahan utama penyusun bone filler. 

Hidroksiapatit merupakan material keramik alam yang memiliki kemiripan 
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struktur dengan tulang. Selain itu, hidroksiapatit memiliki sifat bioaktif, 

biokompatibilitas yang baik terhadap jaringan hidup, dan tingkat 

osteokonduktivitas yang tinggi. Sebagai salah satu jenis natural ceramic, 

hidroksiapatit murni memiliki karakteristik mekanik yang rendah. Oleh karena itu, 

dibutuhkan penambahan zat aditif yang diharapkan dapat meningkatkan sifat 

mekanik dari hidroksiapatit. Magnesium oxide atau MgO merupakan salah satu 

kandidat zat aditif karena magnesium merupakan salah satu unsur yang terdapat 

dalam tulang. Selain itu, MgO memiliki karakteristik mekanik yang baik. MgO 

telah diperkenalkan sebagai zat aditif sintering untuk meningkatkan sifat mekanik 

hidroksiapatit. Penambahan zat aditif MgO akan meningkatkan nilai kuat tekan 

atau compressive strength hidroksiapatit sampai 70% (Demirkol et al., 2012). 

Diperkirakan penambahan zat aditif MgO pada hidroksiapatit yang dilanjutkan 

dengan proses sintering akan menghasilkan produk bone filler yang memiliki sifat 

dan karakteristik yang baik. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Yunita (2014), yakni mensintesis 

hidroksiapatit berpori menggunakan penambahan zat aditif ZnO dan metode 

perendaman busa polimer dilanjutkan dengan proses sintering pada 1200°C 

selama 3 jam. Hasil yang didapatkan berupa hidroksiapatit berpori untuk tulang 

spongious dengan diameter pori sebesar 101 – 392 µm, nilai porositas sebesar 

69,80%, dan nilai kekuatan tekan terbaik sebesar 0,319 MPa. Kelemahan 

penelitian ini terdapat pada nilai compressive strength yang kurang sesuai dengan 

karakteristik bone filler. Parameter ukuran pori yang paling cocok atau efektif 

untuk pertumbuhan sel tulang adalah pada kisaran ukuran 100 – 400 μm (Swain, 
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2009).  Porositas bone filler untuk cortical bone dan cancellous bone masing-

masing adalah ±30% dan ±70% (Keaveny et al., 2004). Nilai kekuatan tekan 

untuk cortical bone sebesar 138 – 170 MPa dan untuk cancellous bone sebesar 7,5 

– 41 MPa (Ylinen, 2006). 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perlu dilakukan 

penambahan zat aditif MgO nanopartikel pada konsentrasi tertentu serta dengan 

mengubah metode perendaman dengan metode injeksi busa polyurethane dengan 

hidroksiapatit slurry. Selain itu, suhu dan waktu sintering yang digunakan adalah 

1200°C selama 3 jam, mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Yunita 

(2014). Upaya diatas 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. 

Analisis karakteristik bone filler dibagi atas analisis parameter mikropori, 

analisis gugus ikatan, dan analisis sifat mekanik. Analisis parameter mikropori 

dilakukan dengan uji SEM-EDX dan uji porositas. Uji SEM-EDX digunakan 

untuk mengetahui ukuran pori dan morfologi hidroksiapatit berpori. Uji porositas 

digunakan untuk mengetahui porositas hidroksiapatit berpori. Analisis gugus 

ikatan dalam hidroksiapatit berpori dilakukan dengan uji FTIR (Fourier 

Transform Infra-Red). Uji FTIR digunakan untuk mengetahui gugus ikatan yang 

ada dalam sampel hidroksiapatit berpori dan memastikan bahwa busa 

polyurethane dan PVA telah menghilang karena proses pembakaran dan sintering. 

Analisis sifat mekanik dilakukan dengan mengukur kekuatan tekan melalui uji 
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kekuatan tekan atau compressive strength. Uji kekuatan tekan (compressive 

strength) digunakan untuk mengetahui nilai kekuatan sampel uji terhadap gaya 

eksternal yang diberikan. Tingkat toksisitas sampel hidroksiapatit berpori 

dilakukan dengan uji MTT assay. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh penambahan zat aditif MgO nanopartikel terhadap 

karakteristik hidroksiapatit berpori sebagai aplikasi bone filler? 

2. Berapa penambahan zat aditif MgO nanopartikel untuk menghasilkan 

hidroksiapatit berpori dengan karakter terbaik sebagai aplikasi bone filler? 

 

1.3 Batasan Masalah Penelitian 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hidroksiapatit yang digunakan pada penelitian ini merupakan nano 

hidroksiapatit dari bahan tulang sapi. 

2. Magnesium oxide (MgO) yang digunakan merupakan nano magnesium oxide 

dengan ukuran partikel 50 nm. 

3. Variasi penambahan zat aditif MgO yang digunakan adalah 8 wt%, 10 wt%, 

12 wt%, dan 14 wt%. 

4. Suhu sintering yang digunakan pada proses sintesis biokomposit 

hidroksiapatit-MgO adalah 1200°C. 
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5. Waktu sintering yang digunakan pada proses sintering adalah 3 jam. 

6. Analisis gugus ikatan dilakukan dengan uji FTIR. 

7. Analisis parameter mikropori dilakukan dengan uji SEM-EDX dan porositas. 

8. Analisis sifat mekanik dilakukan dengan mengukur kekuatan tekan dengan uji  

compressive strength. 

9. Sel yang digunakan untuk uji MTT assay adalah sel fibroblas 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh penambahan zat aditif magnesium oxide (MgO) 

terhadap karakteristik hidroksiapatit berpori sebagai aplikasi bone filler. 

2. Mengetahui penambahan zat aditif magnesium oxide (MgO) untuk 

menghasilkan hidroksiapatit berpori dengan karakter terbaik sebagai aplikasi 

bone filler. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh 

penambahan zat aditif nanopartikel MgO terhadap produk hidroksiapatit berpori 

dan penambahan zat aditif MgO yang tepat untuk menghasilkan hidroksiapait 

berpori dengan karakter terbaik sehingga hidroksiapatit berpori yang dihasilkan 

dari penelitian ini mampu dikembangkan menjadi bone filler yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bone filler pada penanganan kasus defek tulang akibat 

kanker tulang (osteosarcoma). 
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