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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tulang 

 Komponen seluler pada tulang terdiri dari osteogenik, osteoblas, osteoklas, 

osteosit, dan elemen hemapoietic dari sumsum tulang (Recker, 1992). Tulang 

sangat ahli dalam mendukung kerangka tubuh, ditandai dengan kekakuannya, 

kekerasannya, dan kekuatannya untuk beregenerasi dan memperbaiki diri. Tulang 

melindungi organ vital, menyediakan lingkungan yang sesuai untuk sumsum 

(pembentukan sel darah dan penyimpanan lemak), bertindak sebagai tempat untuk 

homeostasis kalsium, faktor pertumbuhan dan sitokinin, serta mengambil bagian 

dalam menyeimbangkan asam basa (Taichman, 2005). 

Tulang memiliki dua komponen, tulang kortikal dimana tulang ini padat, 

kuat, dan mengelilingi ruang sumsum, dan tulang trabekula dimana tulang ini 

tersusun dari jaringan seperti sarang lebah dari piringan dan batangan trabekula 

yang menyelingi pada kompartemen sumsum tulang. Tulang trabekula disebut 

juga tulang spongi. Tulang kortikal memiliki permukaan luar yang disebut 

periosteal dan permukaan dalam yang disebut endosteal. Periosteum merupakan 

selubung jaringan konektif fibrous yang mengelilingi permukaan luar tulang 

kortikal, kecuali sendi dimana tulang dibatasi dengan articular tulang rawan. 

Periosteum mengandung pembuluh darah, serat saraf, osteoblas, dan osteoclas, 

periosteum juga melindungi, menutrisi, dan membantu proses pembentukan 

tulang. Periosteum memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan perbaikan 
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patah tulang. Endosteum merupakan struktur membran yang menyelimuti 

permukaan dalam tulang kortikal dan cancelous dan pembuluh darah kanal 

(Volkmann’s canals) pada tulang (Usha Kini & Nandeesh, 2012). Secara 

berurutan kekuatan mekanik dari tulang kortikal dan trabekula yaitu sebesar 200 

MPa dan 1,5-3,8 MPa, kekuatan mekanik yang berbeda ini disebabkan oleh 

besarnya densitas yang berbeda (Guo, 2001). 

 

Gambar 2.1. Tulang kortikal (compact) dan tulang trabekular (spongi) pada 

tulang femur (Bankoff, 2007). 

Tulang trabekular atau cancelous memiliki porositas sebesar 50-95% dan 

ketebalan sebesar 200 µm, biasa ditemukan pada tulang kuboid, tulang pipih, dan 

pada akhir tulang panjang. Sedangkan tulang kortikal atau compact memiliki 

porositas sebesar 5-10% dan memiliki berbagai macam jenis pori (M. Doblare et 

al., 2004). 
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Gambar 2.2. Bagian tulang yang menunjukkan tulang kortikal dan trabekular 

(Williams, 1995) 

Tulang terdiri dari sel yang disebut osteoblas dan osteosit, sel pembentukan 

yang disebut osteoklas, matriks non mineral yang disebut kolagen, dan protein 

non kolagen yang disebut osteoid dengan mineral garam anorganik yang disimpan 

di dalam matriks. Selama hidup, tulang mengalami pertumbuhan longitudinal dan 

radial, pemodelan (reshaping) dan remodeling (Clarke, 2008). 

Matriks tulang terdiri dari organik dan anorganik. Komponen anorganik 

penyusun tulang sebesar 69%, dimana 99%nya berupa hidroksiapatit. Komponen 

organik sejumlah 22% dimana terdiri dari kolagen sebanyak 90% dan protein non 

kolagen termasuk proteoglikan, sialoprotein, dan lain-lain. Termasuk komponen 

fungsional tulang, yaitu growth faktor dan sitokinin. Kekerasan dan kekakuan 

tulang ada karena kehadiran dari garam mineral pada matriks osteoid, yang mana 

berupa kristalin kompleks dari kalsium dan fosfat (hidroksiapatit) (Usha Kini & 

Nandeesh, 2012). Komponen anorganik bertanggungjawab pada kekakuan dan 

kuat tekan, sedangkan komponen organik menyediakan hubungan pada sifat 

ketegangan (M. Doblare et al., 2004). 

Tulang merupakan jaringan yang kompleks dengan berbagai jenis fenotip sel 

dan berbagai tipe jaringan dengan vaskularisasi tertentu yang menunjukkan 
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kemampuan regenerasi. Apabila mengalami fraktur atau patah maka tulang akan 

bergenerasi melalui tahap perbaikan dan pembaruan (Hulth A, 1989). 

 

2.2. Pembentukan Tulang 

Tulang bukanlah jaringan yang tidak aktif, tetapi secara dinamis 

memetabolisme jaringan penghubung seluruh hidup. Matriks tulang yang sudah 

tua selalu digantikan oleh pembentukan matriks tulang baru. Proses berkelanjutan 

ini dinamakan remodelling tulang. 

 

Gambar 2.3.Peran osteoblas dan osteoklas dalam pembentukan tulang (Usha Kini 

& Nandeesh, 2012). 

Osteogenesis merupakan proses pembentukan tulang baru dengan sel yang 

disebut osteoblas. Sel ini dan matriks tulang merupakan dua elemen krusial yang 

terlibat dalam pembentukan tulang. Tiga langkah utama dalam osteogenesis yaitu 

1.) sintesis dari matriks organik ekstraseluler (osteoid), 2.)  matriks mineralisasi 

memulai pembentukan tulang, dan 3.) remodeling tulang dengan proses resorpsi 

dan reformasi (Usha Kini & Nandeesh, 2012). 
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2.3. Penyembuhan Tulang (Bone Healing) 

Patah tulang atau fraktur merupakan keadaan dimana terjadi diskontinuitas 

pada tulang dan ditentukan sesuai jenis dan luasnya, fraktur dapat disebabkan oleh 

trauma baik total maupun sebagian (Smeltzer dan Bare, 2006). 

Penyembuhan patah tulang merupakan proses yang luar biasa, karena tidak 

seperti pada penyembuhan jaringan lunak dimana pada penyembuhannya 

menimbulkan scar, hasil dari penyembuhan patah tulang dapat secara sempurna 

mengembalikan fungsinya seperti semula. Secara umum, penyembuhan tulang 

akan sempurna sekitar 6-8 minggu setelah cedera pertama (Charles et al., 2009). 

Penyembuhan fraktur bertujuan untuk mengembalikan sifat mekanik dan fisik 

dari jaringan tersebut kembali seperti semula, proses ini dipengaruhi oleh berbagai 

faktor sistemik dan lokal. Penyembuhan terjadi dalam 3 tahap yang berbeda 

namun saling tumpang tindih, yaitu 1.) tahap awal inflamasi, 2.) tahap perbaikan, 

dan 3.) tahap akhir remodeling (Burchardt, 1978). 

 

Gambar 2.4. Tiga Tahap penyembuhan patah tulang (Charles et al., 2009) 

Untuk mempercepat dan menjamin terjadinya penyembuhan pada fraktur, 

digunakanlah metode baru dengan penambahan graft untuk menunjang 
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penyembuhan tulang. Graft yang digunakan dapat berupa graft sintetis maupun 

non sintetis. 

 

2.4. Scaffold 

Scaffold merupakan bagian dari graft yang bertindak sebagai kerangka. Jenis 

scaffold ada dua, yaitu bentuk 2D dan 3D, dibandingkan dengan bentuk 2D, 

bentuk 3D memiliki hasil yang lebih baik jika diaplikasikan. Bentuk 3D dengan 

struktur poros yang saling berhubungan memungkinkan vaskularisasi dapat terjadi 

di segala arah. Khususnya untuk sebagai kerangka pada bone healing, scaffold 

yang digunakan harus memungkinkan untuk terjadinya pertumbuhan osteoblas 

pada poros scaffold, poros yang dibutuhkan untuk pertumbuhan osteoblas yaitu 

sekitar 100-300 µm. Struktur makroskopik dan mikroskopik scaffold 3D harus 

memiliki rasio permukaan/volume sebesar 70-80%.  Porositas yang melebihi 80% 

akan menurunkan sifat mekanik dari scaffold (Barralet JE et al., 2005). 

 

Gambar 2.5.Salah satu contoh bentuk scaffold (US Patent 6673285). 

Scaffold yang diaplikasikan terhadap tulang memerlukan material yang 

menyertakan unsur-unsur penyusun tulang. Scaffold yang mengandung unsur Ca2+ 

dan P3- dapat memberikan afinitas yang kuat terhadap jaringan pada tulang (Luo P 

et al., 1998). Material bioaktif yang memungkinkan terjadinya pembentukan 
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tulang baru (osteokonduktif) dan mendorong pembentukan tulang baru 

(osteoinduktif) adalah biokeramik berbasis Ca2+ dan PO4
3- (Black J, 1986). 

 

2.5. Metode Freeze-drying 

Freeze drying merupakan salah satu proses yang dapat menghasilkan 

scaffold, metode ini memiliki 2 tahap, yaitu tahap pembekuan (freeze) dan tahap 

pengeringan (drying). Pada tahap freeze, larutan polimer didinginkan dalam suhu 

tertentu yang dapat membuat semua material memasuki kondisi beku dan pelarut 

membentuk kristal es. Pada tahap pengeringan, pelarut dihilangkan dengan 

membuat tekanan lebih rendah daripada keseimbangan tekanan uap dari pelarut 

yang telah membeku. Ketika pelarut mengalami sublimasi, scaffold polimer 

kering yang memiliki interkoneksi pori secara mikrostruktur telah dihasilkan. Pori 

pada scaffold bergantung pada konsentrasi dari larutan polimer. Penyebaran 

ukuran pori dipengaruhi oleh suhu saat pembekuan (Zhu dan Chen, 2013). 

 

Gambar 2.6. Salah Satu Jenis Freeze Dryer 
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2.6. Komposit Selulosa Mikrobial-Hidroksiapatit 

2.6.1. Selulosa Mikrobial 

Selulosa yang diproduksi oleh bakteri disebut selulosa mikrobial atau 

bioselulosa (Darmawan, 2009). Selulosa bakteri atau selulosa mikrobial dengan 

rumus kimia [C6H10O5]n  merupakan polisakarida natural yang disusun dari unit β-

D-glukopiranosa yang terikat bersama pada ikatan (1-4) glikosidik (Bielecki et al., 

2001). 

 

Gambar 2.7.Struktur kimia selulosa (Bielecki et al., 2001). 

Selulosa yang berasal dari bakteri berbeda dengan selulosa yang dihasilkan 

oleh tumbuhan. Selulosa mikrobial memiliki kemurnian, kristalinitas, derajat 

polimerisasi, dan kuat tarik yang tinggi (Fernando et al., 2012). 

Tabel 2.1. Kandungan derajat polimerisasi dari berbagai sumber selulosa (Wang 

et al., 2011). 

 

Selulosa mikrobial atau bakteri dapat disintesis oleh beberapa bakteri, 

seperti Acetobacter, Agrobacterium, Alcaligenes, Pseudomonas, Rhizobium atau 
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Sarcina, namun bakteri yang paling efektif untuk memproduksi selulosa mikrobial 

yaitu bakteri Acetobacter xylinum (Marion et al., 2008). 

Banyak studi tentang selulosa mikrobial yang membuktikan bahwa selulosa 

mikrobial bersifat biokompatibel jika digunakan sebagai material biomedis. Hal 

ini ditinjau dari kemampuannya saat mengalami kontak dengan jaringan hidup, 

saat mengalami kontak dengan jaringan hidup selulosa mikrobial tidak 

menimbulkan toxic maupun memberikan efek samping alergi (Fabia et al., 2012). 

Selain itu, selulosa mikrobial memiliki struktur yang homolog dengan matriks 

ekstraseluler alami sehingga selulosa mikrobial dapat menjadi kandidat yang 

potensial sebagai material untuk scaffold pada teknik jaringan (Wang et al., 2011). 

 

2.6.2. Hidroksiapatit 

Hidroksiapatit memiliki rumus kimia Ca10(PO4)6(OH)2 merupakan senyawa 

mineral apatit yang merupakan komponen anorganik utama penyusun tulang dan 

gigi. Hidroksiapatit bersifat bioaktif, biokompatibel, osteokonduktif, non toksik 

dan non imunogenik sehingga banyak digunakan sebagai salah satu material 

pengganti tulang (Yessy & Basril, 2011). 

Hidroksiapatit memiliki kesamaan fase mineral dengan tulang manusia dan 

merupakan penyumbang 60-70% fase mineral dalam tulang. Selain itu, 

hidroksiapatit yang digunakan sebagai implan menimbulkan pembentukan 

jaringan fibrosa yang sangat baik antara implan dan tulang, dan memiliki 

kemampuan menjalin ikatan langsung dengan host tulang (Istifarah et al., 2012). 
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Gambar 2.8. Struktur kimia hidroksiapatit (Yessy & Basril, 2011). 

Pada pembentukan hidroksiapatit sintesis, salah satu parameter yang 

berpengaruh yaitu rasio kandungan kalsium dan fosfor. Secara teoritis kandungan 

kalsium dan fosfor (dalam % berat) secara berurutan yaitu 39,68 dan 18,45, 

dengan perbandingan rasio Ca/P sebesar 1,67 (Kawai et al., 2004). Rasio Ca/P ini 

sangat bergantung dengan proses pembuatan yang digunakan, semakin rendah 

rasio Ca/P maka keasamannya akan semakin tinggi dan kelarutannya meningkat. 

Hidroksiapatit dengan rasio Ca/P kurang dari 1 memiliki kelarutan yang tinggi, 

sedangkan hidroksiapatit yang memiliki rasio Ca/P sebesar 1,67 memiliki 

kelarutan rendah dan sukar diabsorbsi oleh cairan tubuh (Dorozhkin, 2007; Zanga 

et al., 2003). 

 

2.7. Poly(Vynil Pirrolidine) (PVP) 

Poly(Vynil Pirrolidine) PVP merupakan polimer sintetis yang sering 

digunakan dalam bidang medis, polimer ini dapat larut dalam air yang mana 

merupakan karakteristik dalam pembentukan film (Jones et al., 2005). Selain itu, 

PVP juga memiliki sifat biokompatibel, non toksik, bioinert, tahan panas, pH 

stabil dan tidak berwarna (Foltman dan Quadir, 2008). 
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Poly(Vynil Pirrolidine) PVP atau poly-[1-92-oxo-1-pyrrolidinyl)-ethylene] 

memiliki rumus kimia (C6H9NO)n yang memiliki fungsi umum sebagai agen 

clarifying, stabilizer, agen dispersing, dan lain-lain (FNP, 1986). 

 

Gambar 2.9. Struktur kimia Poly(Vynil Pirrolidine) PVP (FNP, 1986). 

Dalam penelitian ini PVP bertindak sebagai aditif yang digunakan untuk 

memperluas jaringan fiber pada matriks selulosa mikrobial, dan juga telah 

dibuktikan pada penelitian sebelumnya bahwa PVP merupakan polimer yang 

biokompatibel dan mampu mendorong proses pembentukan kristal apatit (Yin et 

al., 2011). 

 

2.8. Karakterisasi 

2.8.1. Uji Gugus Fungsi Fourier Transform Infra Red (FTIR) 

Uji gugus fungsi dilakukan untuk menganalisis gugus fungsi senyawa 

yang dikandung dalam sampel yang telah dihasilkan. Analisis ini dilakukan 

dengan membandingkan pita absorbsi yang terbentuk pada sperktrum infra merah 

yang dihasilkan dengan tabel kolerasi spektrum senyawa pembanding (yang telah 

diketahui). Metode yang digunakan yaitu metode spektroskopi Fourier Transform 

Infra Red (FTIR), metode ini menggunakan sinar infra merah sebagar sumber 

energi, dimana sinar ini menyebabkan timbulnya peningkatan amplitudo getaran 
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(vibrasi) atom-atom pada suatu molekul. Spektroskopi ini juga menggunakan 

interferometer yang mana merupakan sebuah alat yang dapat menganalisis 

frekuensi dalam sinyal gabungan (Anam et al., 2007).  

Interferometer Michelson terdiri dari pemecah cahaya (beam splitter), 

cermin tetap, dan cermin bergerak. Radiasi dari sumber cahaya menembak 

pemecah cahaya dan dipisah menjadi dua cahaya. Satu cahaya diteruskan pada 

cermin tetap dan cahaya lainnya diteruskan pada cermin bergerak. Seluruh cermin  

memantulkan radiasi kembali ke pemecah cahaya, namun tetap ada cahaya yang 

diteruskan ada pula yang dipantulkan, akhirnya salah satu cahaya menuju detektor 

dan lainnya kembali pada sumber cahaya.  

 

Gambar 2.10. Prinsip Kerja Fourier Transform Infra Red (FTIR) - Spectrocopy 

Gambar 2.10 menunjukkan bahwa sumber cahaya (cahaya infra red) 

menghasilkan cahaya polikromatik yang kemudian diteruskan melewati 

interferometer, kemudian cahaya tersebut diserap sampel, selanjutnya diterima 

oleh detektor yang kemudian diubah dalam bentuk tegangan yang sebanding 

dengan pola interferogram yang selanjutnya diproses dalam komputer 

menggunakan perhitungan FFT hingga akhirnya diperoleh grafik hubungan antara 

intensitas serapan sampel dengan bilangan gelombang (Suseno et al., 2008). 
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2.8.2. Scanning Electron Microscope (SEM) – Energy Disperse X-ray (EDX) 

 Kandungan unsur kimia dapat diperoleh secara kuantitatif ataupun semi-

kuantitatif dengan penggabungan teknik SEM dan teknik EDX. Dengan 

penggabungan teknik SEM dan teknik EDX dapat diidentifikasi unsur-unsur yang 

dimiliki oleh fasa yang terlihat dalam gambar struktur mikro (Ananto, 2008). Data 

yang diperoleh dari hasil SEM – EDX dapat dianalisa baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif, dari data yang diperoleh dapat diketahui jenis atau unsur-unsur 

mineral yang terkandung dalam suatu sampel yang dianalisa dan diinformasikan 

jumlah atau porsi dari tiap-tiap jenis mineral atau unsur yang diperoleh pada data 

tersebut (Nurmanta, 2013). 

 

2.8.2.1. Scanning Electron Microscope (SEM) 

Prinsip yang digunakan dalam metode SEM yaitu elektron berperilaku 

sebagai gelombang. Prinsip kerja ini diawali dengan sebuah pistol elektron yang 

memproduksi elektron dan dipercepat oleh anoda, elektron akan difokuskan oleh 

lensa magnetik hingga sampai ke sampel, sinar elektron yang terfokus memindai 

(scan) keseluruhan sampel dengan diarahkan oleh koil pemindai, dan ketika 

elektron mengenai sampel maka sampel akan mengeluarkan elektron  baru 

(elektron sekunder) yang akan diterima oleh detektor, diperkuat oleh sinyal, dan 

dikirim ke monitor (CRT) sehingga memberi tampilan yang dapat dilihat oleh 

operator. Panjang gelombang berkaitan dengan energi yang dimilikinya. Panjang 

gelombang yang tampak lebih pendek dari panjang gelombang cahaya tampak 

akan mencitrakan objek yang lebih kecil dengan resolusi tinggi. Analisis 
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kuantitatif dari sampel menggunakan spektrum refleksi dan absorbsi elektron 

(Syafrudin, 2011). 

Metode SEM menggunakan rangkaian alat yang memiliki filamen dengan 

tegangan pemercepat 2-30 kV sebagai sumber penghasil berkas elektron. Berkas 

tersebut dilewatkan melalui sederet lensa elektromagnetik untuk menghasilkan 

citra dari sumber elektron pada sampel (10 nm atau kurang) (Syafrudin, 2011). 

Sebelum melewati lensa elektromagnetik terakhir berkas elektron 

dibelokkan sehingga dapat memindai permukaan sampel. Sinkronisasi pemindaian 

dengan tabung sinar katoda dan gambar dibuat pada daerah yang dipindai dari 

sampel tersebut. Kontras pada gambar sinar katoda disebabkan adanya variasi 

refleksitas sepanjang permukaan sampel (Syafrudin, 2011). 

Pada saat berkas elektron menumbuk permukaan sampel, ada beberapa 

kemungkinan yang terjadi yaitu sebagian elektron dipantulkan kembali 

sebagaielektron  hamburan balik (back scattered electron (BSE)) atau elektron 

sebagian terlepas sebagai elektron sekunder berenergi rendah (SE). Emisi radiasi 

elektromagnetik dari sampel terjadi pada berbagai panjang gelombang, namun 

yang menjadi perhatian adalah panjang gelombang cahaya tampak 

(cathodoluminiscence) dan sinar-X (Syafrudin, 2011). 

Elektron hamburan balik (BSE) dan elektron sekunder (SE) dipancarkan 

dan terpantul dari sampel dikumpulkan oleh scintilator yang menghasilkan suatu 

pulsa cahaya pada saat kedatangan satu elektron. Cahaya yang dipancarkan 

kemudian diubah dalam bentuk sinyal listrik dan dikuatkan oleh photomultiplier. 

Setelah mengalami berbagai perlakuan sinyal tersebut dilewatkan pada grid 
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tabung sinar katoda. Scintilator biasanya dipasang pada potensial antara 5-10 kV 

untuk mempercepat elektron terpancar berenergi rendah agar elektron tersebut 

dapat memancarkan cahaya pada saat menembak scintilator. Scintilator diberi 

perisai untuk mencegah pembelokkan berkas elektron primer karena adanya 

tegangan yang sangat tinggi pada scintilator (Syafrudin, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Diagram Scanning Electron Microscope (SEM) 

 

2.8.2.2. Energy Dispersive X-ray (EDX) 

Prinsip kerja dari Energy Dispersive X-Ray (EDX) ini adalah jika suatu 

sinar berenergi tinggi dari partikel yang bermuatan elektron atau X-ray difokuskan 

kepada spesimen. Pada awalnya atom pada spesimen berisi elektron yang berada 

dalam kondisi dasar dan setiap elektron tersebut memiliki level energi yang 

berbeda-beda, lalu sinar berenergi tinggi yang datang secara tiba-tiba 

membangkitkan elektron yang berada pada kulit bagian dalam dan 

mengeluarkannya dari kulit sehingga terdapat lubang elektron. Elektron dari kulit 
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luar yang memiliki energi lebih tinggi mengisi lubang tersebut, perbedaan energi 

dari kulit yang berenergi tinggi dengan kulit yang energinya lebih rendah akan 

dilepaskan dalam bentuk X-ray. Jumlah dan besar energi X-rays yang dipancarkan 

oleh spesimen dapat dihitung oleh energy-dispersive spectrometer. Energi X-ray 

terkarakterisasi dari perbedaan energi dua kulit dan juga struktur atom dari unsur 

yang memancarkan energi tersebut, karena itulah komposisi unsur dari spesimen 

dapat diukur (Nurmanta, 2013). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12. Energy Dispersive X-Ray (EDX) 

 

2.8.3. Uji Degradasi dalam Simulated Body Fluid (SBF) 

Penelitian dan pengembangan bahan untuk memperbaiki dan 

meregenerasikan tulang menjadi fokus di bidang biomaterial. Bahan yang 

prospektif untuk implan harus memiliki sifat mekanik yang baik, kemampuan 

berikatan dengan tulang, dan biokompatibel. Hal yang terpenting adalah bahan 

tersebut harus bersifat biodegradabel (Warastuti dan Suryani, 2013). Tujuan dari 

penggunaan biomaterial adalah untuk mengganti salah satu bagian atau fungsi dari 

tubuh dengan aman dan dapat diterima baik secara fisiologis maupun ekonomis. 
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Pada umumnya dilakukan pengujian terhadap biomaterial sintetik agar sesuai 

untuk diaplikasikan sebagai bahan implan (Warastuti dan Suryani, 2013). 

Simulated Body Fluid yang dikenal juga sebagai Synthetic Body Fluid 

adalah suatu larutan yang dibuat menyerupai kondisi tubuh (darah) manusia yang 

sebenarnya, dengan cara mengatur konsentrasi ion-ion seperti yang terkandung di 

dalam tubuh manusia sehingga pH (derajat keasaman) menyerupai kondisi tubuh 

manusia. Untuk menghasilkan konsentrasi ion dengan standart yang sesuai pada 

Kokubo et al.,  (2006), maka dibutuhkan reagent-reagent sebagai prekursor untuk 

mengontrol konsentrasi ion-ion pada larutan SBF tersebut seperti NaCl, KCl, HCl, 

dan tris-hidroksi methil amninomethan (CH2OH)3CNH2, seperti tertera pada 

Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Komposisi Penyusun Konsentrasi Ion SBF 

No. Bahan Kimia Jumlah 
1. NaCl 7.996 gram 
2. NaHCO3 0,350 gram 
3. KCl 0,224 gram 
4 K2HPO4.3H2O 0,228 gram 
5. MgCl2.6H2O 0,305 gram 
6. HCl 1 M 40 ml 
7. CaCl2.2H2O 0,278 gram 
8. Na2SO4 0,071 gram 
9. (HOCH2)3CNH2 6,057 gram 

 

Larutan Simulated Body Fluid (SBF) adalah larutan buatan yang memiliki 

komposisi dan konsentrasi ionik yang hampir mirip dengan plasma darah 

manusia, pertama kali diperkenalkan oleh Kokubo (2006). Lebih lanjut Kokubo 

menjelaskan bahwa syarat terpenting bagi suatu bahan agar dapat berikatan 
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dengan tulang hidup adalah terbentuknya lapisan apatit mirip tulang pada 

permukaan bahan di dalam tubuh dan pembentukan apatit tersebut secara in vivo 

dapat diproduksi dalam SBF (Bohner dan Lemaitre, 2009). Setelah beberapa 

dekade peneliti biomaterial sepakat bahwa pembentukan apatit pada material yang 

direndam dalam larutan SBF adalah bukti dari ke-bioaktifan material tersebut 

(Gohner dan Lemaitre, 2009). Selama pengujian, biomaterial direndam dalam 

larutan sintetik yang mensimulasi bagian anorganik dari plasma darah dengan atau 

tanpa adanya kultur sel. Metode tersebut bersifat mudah dan sederhana untuk 

menguji kestabilan dari material di dalam tubuh (Muller dan Frank, 2006).  

 Simulated Body Fluid  (SBF)  ini dibuat dengan cara mencampurkan 

semua bahan pada Tabel 2.2 ke dalam satu liter air pada temperature 36,5oC, 

kemudian distir menggunakan magnetic stirrer. Untuk  mendapatkan pH 7,4 

dilakukan dengan cara melarutkan HCl sedikit demi sedikit untuk menambah 

kadar asam pada SBF tersebut. Biasanya jika tanpa HCl, larutan tersebut akan 

bersifat basa hingga mencapai pH > 11. Oleh karena itu dengan penambahan HCl 

akan menurunkan sifat basa larutan tersebut (Sianturi, 2008). 

 

2.8.4. Uji Porositas 

Uji porositas pada scaffold dilakukan dengan menggunakan metode liquid 

displacement (Wang et al., 2011). Cairan yang digunakan adalah ethanol, dimana 

uji ini dilakukan untuk mengetahui persentase pori yang terkandung di dalam 

scaffold. Porositas dinyatakan dengan perbandingan massa sampel kering dengan 
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massa sampel basah, dimana persentase porositas dihitung menggunakan rumus 

berikut : 

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠  % =
𝑊3− 𝑊1

𝑊2− 𝑊3
 𝑥 100 % .................... (2.1) 

Dimana W1 merupakan berat sampel di udara, W2 merupakan berat sampel 

dengan cairan saat dipermukaan, dan W3 adalah berat sampel saat terendam dalam 

ethanol (Wang et al., 2011). 
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