
v 
 

Maulida, Hendita Nur. 2014. Komposit Hidroksiapatit-Gelatin-Streptomisin 
Sebagai Pasta Injectable Bone Substitute Pada Kasus Tuberkulosis Tulang 
Belakang. Skripsi ini di bawah bimbingan Dyah Hikmawati, S.Si., M.Si. dan Dr. 
Aniek Setiya Budiatin, Apt., M.Si. Program Studi Teknobiomedik, Departemen 
Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga. 
 
 

ABSTRAK 
 

Organisasi kesehatan dunia (WHO) pada tahun 2005 melaporkan bahwa kasus 
tuberkulosis (TB) di dunia terjadi lebih dari 8 juta pertahun dengan 5-10% 
diantaranya menyerang di bagian tulang belakang. Penanganan TB tulang 
belakang paling efektif diterapi dengan operasi langsung untuk mengevakuasi 
bakteri TB dan mengisi segmen tulang yang terinfeksi dengan bone graft. Telah 
dilakukan sintesis dan karakterisasi pasta injectable bone substitute (IBS) berbasis 
hidroksiapatit, gelatin dan streptomisin. Pasta IBS disintesis dengan 
mencampurkan hidroksiapatit dan gelatin 20% w/v dengan perbandingan 75:25, 
70:30, 65:35 dan 60:40 serta streptomisin 10 wt%. Campuran tersebut selanjutnya 
ditambahkan dengan hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) 4% w/v sebagai 
suspending agent. Karakterisasi in vitro yang dilakukan meliputi uji Fourier 
Transform Infra Red (FTIR), uji keasaman (pH), uji injektabilitas, uji setting time, 
uji degradasi dengan Simulated Body Fluid (SBF), uji sitotoksisitas (MTT Assay) 
dan uji mikrobakteri. Hasil uji FTIR menunjukkan terbentuknya ikatan bending 
C-NH dari gugus fungsi C=O pada gelatin dan NH pada streptomisin dilihat dari 
bergesernya bilangan gelombang 1638,22 cm-1 dan 1668,1 cm-1 menjadi 1648,49 
cm-1. Hasil uji keasaman menunjukkan keempat variasi sampel memiliki nilai pH 
yang mendekati pH normal tubuh (7,3-7,6) dan mampu mempertahankan 
kestabilannya ketika diukur dalam 7 hari. Hasil uji injektabilitas menunjukkan 
pasta IBS bersifat injectable dengan prosentase injektabilitas tertinggi pada nilai 
97,74% ± 0,19%. Pasta IBS mengalami setting dalam waktu 30 menit hingga 1 
jam ketika diinjeksikan pada scaffold hidroksiapatit yang menyerupai rongga 
tulang dan mampu menutupi pori scaffold dilihat dari hasil Scanning Electron 
Microscope (SEM). Ukuran pori scaffold mengecil dari kisaran 780,8 – 835,4 μm 
menjadi 225,2 μm. Pasta IBS terdegradasi dalam waktu 48 jam ketika direndam 
dalam larutan SBF. Hasil uji MTT Assay menunjukkan pasta IBS tidak bersifat 
toksik dan mengalami proliferasi (viabilitas >100%) sehingga diharapkan mampu 
memicu pertumbuhan sel osteoblast ketika diaplikasikan. Hasil uji mikrobakteri 
menunjukkan pasta IBS bersifat antibakteri dilihat dari diameter zona hambat 
bakteri Staphylococcus aureus dan memiliki tingkat kekuatan antibakteri yang 
sensitif. Dengan demikian, komposit hidroksiapatit, gelatin dan streptomisin telah 
memenuhi syarat tahap awal sebagai injectable bone substitute yang diaplikasikan 
pada kasus TB tulang belakang. 
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