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ABSTRAK 

Data DEPKES RI Pada Tahun 2009 menunjukkan bahwa 19,7% populasi 

Indonesia mengalami osteoporosis yang rentan patah tulang. Telah dilakukan 

sintesis dan karakterisasi suspensi komposit hidroksiapatit-gelatin dengan 

penambahan alendronate sebagai injectable bone substitute. Karakteristisasi in 

vitro yang dilakukan  pada suspensi tersebut meliputi uji Fourier Transform 

Infrared (FTIR), viskositas, resuspensi, keasamaan (pH), sitotoksisitas dan setting 

time. Suspensi dibuat dengan mengaduk hidroksiapatit dan gelatin 5% (w/v) 

dengan perbandingan 40:60, 45:55, 50:50 dan 55:45 serta alendronate sebanyak 

10% dari hidroksiapatit yang digunakan. Campuran hidroksiapatit, gelatin dan 

alendronate dicampurkan dengan HPMC 2% (w/v). Hasil uji FTIR menunjukkan 

terbentuknya ikatan antara hidroksiapatit dan gelatin yang ditunjukkan dengan 

bergesernya daerah serapan gugus karboksil dari gelatin pada daerah 1332,72 cm
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menjadi 1559-1543 cm
-1

 yaitu ikatan antara gugus karboksil (COO
-
) dari gelatin 

dengan Ca
2+

 dari hidroksiapatit. Variasi komposisi terbaik dari suspensi sebagai 

injectable bone substitute adalah hidroksiapatit:gelatin=45:55 dengan nilai 

viskositas (38,7±0,53) dPa.s, keasaman (pH) mencapai 7 dan persentase viabilitas 

sel lebih dari 50%. Hasil uji resuspensi menunjukkan bahwa suspensi tersebut 

membentuk suspensi kembali setelah mengalami pengendapan dan tidak 

mengubah pH larutan Simulated Body Fluid (SBF). Hasil uji setting time 

menunjukkan bahwa suspensi mengalami setting dengan syarat harus berada pada 

substrat yang sesuai. Digunakan scaffold hidroksiapatit-kolagen sebagai substrat 

dan hasilnya menunjukkan peningkatan ukuran pori dengan kisaran mulai dari 

17,271 µm hingga 21,316 µm menjadi mulai dari 8,052 µm hingga 11,631 µm 

dari hasil uji Scanning Electron Microscope (SEM). 
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