
 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

 
SKRIPSI EVALUASI JUMLAH SEL NI WAYAN EKA D. 

ix 

EVALUASI JUMLAH SEL OSTEOBLAS DALAM CHITOSAN-
COLLAGEN-CARBONATE APATITE SCAFFOLD YANG DIINDUKSI 

ALKALINE PHOSPHATASE (ALP) 
 

ABSTRAK 
 

Latar Belakang: Resorbsi tulang alveolar dapat diperbaiki dan dibentuk kembali 
melalui suatu teknik rekayasa jaringan yang disebut sebagai bone tissue 
engineering (BTE). Keberhasilan BTE didukung dengan adanya sel, biomaterial, 
dan growth factor. Biomaterial yang dapat dikembangkan menjadi suatu scaffold 
antara lain chitosan, collagen, dan carbonate apatite. Penggabungan ketiga bahan 
tersebut sebagai scaffold diharapkan dapat meningkatkan pembentukan tulang 
alveolar yang adekuat. Sel Osteoblas merupakan sel yang menghasilkan matriks 
organik tulang. Sedangkan alkaline phosphatase (ALP) yaitu suatu enzim yang 
merupakan penanda biokimiawi untuk terjadinya pembentukan tulang. Tujuan: 
Untuk mengetahui jumlah sel osteoblas dalam chitosan-collagen-carbonate apatite 
scaffold yang diinduksi oleh ALP pada pengamatan hari ke-3,7, dan 14. Metode: 
10 sampel chitosan-collagen-carbonate apatite scaffold dibagi menjadi 2 kelompok 
yaitu kelompok kontrol yang tidak diinduksi ALP dan kelompok perlakuan yang 
diinduksi oleh ALP. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampel. Sebanyak 
2x106 sel osteoblas ditanam pada masing-masing sampel dan pada kelompok 
perlakuan diinduksi oleh ALP sebanyak 20 𝜇l, kemudian sekelompok sampel 
diinkubasi dalam inkubator pada suhu 370C. Dilakukan pengamatan terhadap 
jumlah sel osteoblas menggunakan MTT Assay dan porositas chitosan-collagen-
carbonate apatite scaffold menggunakan SEM pada hari ke-3,7, dan 14. Hasil: 
Tidak terdapat perbedaan signifikan jumlah sel osteoblas antara kelompok kontrol 
dan kelompok perlakuan dan pada hari ke-14 merupakan peningkatan sel osteoblas 
tertinggi. Kesimpulan: Tidak terjadi peningkatan sel osteoblas dalam chitosan-
collagen-carbonate apatite scaffold yang di induksi oleh ALP pada pengamatan 
hari ke-3, 7, dan 14. 
 
Kata Kunci: Bone tissue engineering, chitosan-collagen-carbonate apatite 
scaffold, alkaline phospatase, sel osteoblas. 
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