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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Sindrom Nyeri Punggung Bawah (NPB) merupakan salah satu insiden masalah 

kesehatan yang cukup serius untuk ditangani. Nyeri punggung bawah dapat menyerang 

pria maupun wanita tanpa mengenal usia. Berdasarkan The Global Burden of Disease 

2010 Study (2010), dari 291 penyakit yang diteliti, NPB merupakan penyumbang 

terbesar kecacatan global, yang diukur melalui Years Lived with Disability (YLD), serta 

menduduki peringkat yang keenam dari total beban secara keseluruhan, yang diukur 

dengan the Disability Adjusted Life Year (DALY) (GBDB, 2010 dalam Hoy, 2014). 

Prevalensi penyakit NPB berdasarkan diagnosa tenaga kesehatan di Indonesia 11,9 % 

dan berdasar diagnosis atau gejala sebesar 24,7%. Sebanyak 11 provinsi mempunyai 

prevalensi penyakit sendi di atas persentase nasional, yaitu Nanggroe Aceh 

Darussalam, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, 

Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Papua. Untuk 

prevalensi penyakit muskuloskeletal di Jawa Tengah sendiri mencapai 18,9% 

(Riskesdas, 2013 dalam Santosa, 2016). 

Nyeri Punggung Bawah (NPB) atau low back pain adalah keluhan nyeri yang 

dirasakan di daerah punggung bawah dan merupakan penyakit gangguan 

muskuloskeletal yang banyak dijumpai di pusat pelayanan kesehatan seluruh dunia. 

Penyebab NPB antara lain kelainan muskuloskeletal, gangguan sistem saraf, gangguan 

vaskular dan hernia nukleus pulposus. Sebesar 40 % pasien dengan keluhan NPB 

disebabkan oleh herniasi diskus (Pinzon, 2012). Hernia Nukleus Pulposus (HNP) 

merupakan penyebab terjadinya NPB dengan angka kejadian tertinggi terutama pada 

daerah lumbosakral. Kasus HNP terjadi diakibatkan turunnya kandungan anulus 

fibrosus dari diskus intervertebralis lumbal pada kanalis spinal atau ruptur annulus 

fibrosus dengan tekanan dari nukleus pulposus yang menyebabkan kompresi pada 
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elemen saraf (Muttaqin, 2008). HNP sebagian besar terjadi antara L4 dan L5, menekan 

akar saraf L5 atau antara L5 dan S1, menekan akar saraf S1 (Amin Huda Nurarif & 

Hardih Kusuma, 2015). 

Diskus Intervertebralis terdiri dari dua bagian utama, yaitu nukleus pulposus 

yang berada ditengah dan anulus fibrosus di sekelilingnya. Nukleus pulposus 

merupakan gel yang viskus terdiri dari proteoglycan (hyaluronic long chain) 

mengandung kadar air mencapai 80% dan bersifat higroskopis. Fungsi dari nukleus 

pulposus sebagai bantalan dan berperan dalam menahan tekanan maupun beban. 

Seiring dengan bertambahnya usia terjadi proses degenerasi diskus intervertebralis 

yang mengakibatkan kurang lentur dan tipisnya nukleus pulposus yang menjadi 

penyebab terjadinya HNP. Nukleus pulposus yang mengalami herniasi dapat menekan 

saraf di dalam medulla spinalis jika menembus dinding diskus (anulus fibrosus) dan 

dapat menyebabkan nyeri, rasa keram, dan kebas (Autio, 2006). 

Berbagai prosedur penyembuhan pada penderita HNP dapat dilakukan dengan 

bermacam jenis diantaranya pengobatan fisioterapi dan pembedahan. Pembedahan 

dilakukan apabila gejala hernia nukleus pulposus terjadi selama 3 bulan dan 

pengobatan dengan fisioterapi tidak berhasil. Proses pembedahan yang biasanya 

dilakukan untuk menangani hernia nukleus pulposus adalah mikrodisektomi. 

Mikrodisektomi merupakan pembedahan minimal invasif dengan tingkat efektivitas 

hingga 90%. Mikrodisektomi biasa dilakukan pada area lumbal. Sayatan kecil akan 

dibuat sebagai jalan masuk endoskop sehingga dapat melihat dengan jelas posisi diskus 

dan jaringan yang berada di sekelilingnya. Dengan mikrodisektomi diperlukan waktu 

operatif dan kemungkinan perdarahan yang lebih kecil (Ehni et al, 2012). 

Poly(vinyl alcohol) (PVA) merupakan salah satu polimer sintetis yang banyak 

digunakan dalam bidang medis. PVA memiliki sifat mekanik dan fisiologis yang 

serupa dengan nukleus pulposus serta dinilai mampu mempertahankan sebesar 70% 

kadar air dalam kondisi fisiologis. Selain itu, PVA adalah polimer biokompatibel yang 
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memiliki kemampuan menyerap air atau cairan fisiologis dan mampu bertahan 

terhadap pembebanan mekanis seperti yang terdapat di area nukleus pulposus pada 

diskus intervertebralis. Poly(vinyl pyrrolidone) (PVP) adalah polimer yang larut dalam 

air dan terbentuk dari monomer N-vinilpirolidon. PVP memiliki sifat yang serupa 

dengan nukleus pulposus, yaitu higroskopis. Penambahan PVP dalam PVA diharapkan 

dapat menstabilkan jaringan ikatan silang antar polimer melalui interaksi ikatan 

hidrogen antara gugus karbonil pada PVP dan gugus hidroksil pada PVA (Leone et al, 

2010). 

Dalam penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Joshi et al (2006) 

dicampurkan PVA dan PVP tanpa menambahkan agen ikat silang. Hasil kekuatan 

mekanik yang diperoleh dalam kondisi pembebanan kompleks ditandai masih perlu 

studi lanjut dikarenakan aktivitas ikatan silang yang terjadi secara alami dinilai belum 

optimal. Shi et al (2014) melakukan penelitian dengan menggunakan teknik iradiasi 

pada hidrogel PVA dan PVP guna mendapatkan hasil ikat silang dalam ketahanan 

mekanik yang memadai, namun kinerja tersebut membutuhkan prosedur yang lebih 

invasif bila dibandingkan dengan campuran fisik pada bahan. Leone et al (2019) 

menambahkan Sodium trimetaphospate (STMP) sebagai agen ikat silang yang bereaksi 

dengan PVA pada campuran hidrogel PVA dan PVP. STMP adalah agen ikat silang 

yang sering digunakan beberapa polisakarida seperti guar gum, pullulan/dextran atau 

asam hialuronan. 

Proses ikat silang antara PVA dan STMP dikembangkan untuk memperoleh 

hidrogel dengan sifat mekanik yang dapat diubah dengan melakukan perubahan rasio 

molar pada PVA dan STMP (Leone et al, 2010). Namun, hidrogel dengan kekakuan 

yang tinggi diperoleh saat PVA dan STMP digunakan dalam rasio 1:1. Polimer 

hidrofilik seperti PVP ditambahkan untuk mengatasi kekakuannya yang tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian Leone et al (2010) diperoleh nilai modulus elastisitas 

hidrogel PVA – STMP (1:1) sebesar 23,5 ± 0,9 kPa yang tidak berada dalam rentang 

nilai modulus elastisitas nukleus pulposus alami yaitu sebesar 3-15 kPa. Tiga rasio 
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molar yang berbeda antara PVA dan PVP yaitu 1:0,5 ; 1:1 dan 1:1,5 diharapkan mampu 

membentuk hidrogel yang stabil dengan keberadaan polimer yang sangat hidrofilik 

dalam struktur, dapat diimplankan tanpa kehilangan kinerja mekanisnya dan digunakan 

sebagai pengganti nukleus pulposus. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan hidrogel untuk mengatasi HNP 

dengan komposisi bahan PVA dan PVP yang hasilnya akan di uji secara in vitro. 

Adapun karakterisasi yang digunakan adalah uji gugus fungsi dengan Fourier 

transform infra red (FTIR), uji setting time digunakan untuk mengetahui berapa lama 

waktu yang dibutuhkan suatu material saat mengalami proses setting atau pengerasan, 

uji kekuatan tekan (compressive strength) untuk mengetahui sifat mekanik berupa 

kekuatan kompresi pada hidrogel, uji sitotoksisitas untuk melihat keamanan hidrogel 

untuk diimplankan ke tubuh, uji in vitro model bertujuan untuk mengetahui secara 

visual gambaran pembentukan gel di dalam tubuh dengan pebuatan model berbahan 

agarose, uji swelling untuk melihat daya absorbsi hidrogel terhadap medium cairnya 

dan uji degradasi untuk melihat seberapa lama hidrogel dapat bertahan di dalam tubuh. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sintesis hidrogel dari Poly(vinyl alcohol) (PVA) dan Poly(vinyl 

pyrrolidone) (PVP) untuk Herniated nucleus pulposus (HNP) Replacement? 

2. Bagaimana karakteristik hidrogel PVA – PVP meliputi FTIR, setting time, 

compressive strength, sitotoksisitas, in vitro model, swelling dan degradasi untuk 

Herniated nucleus pulposus (HNP) Replacement? 

3. Berapakah rasio molar optimal dari hidrogel PVA – PVP untuk Herniated 

nucleus pulposus (HNP) Replacement ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas dan menyimpang dari tujuan, maka perlu 

dilakukan pendekatan terhadap sistem antara lain : 

1. Pada penelitian ini bahan yang digunakan adalah Poly(vinyl alcohol) (PVA) 

(Mw = 85000 - 124000 Da), Poly(vinyl pyrrolidone) (PVP) (Mw = 360000 Da), 

Sodium trimetaphosphate (STMP) (Mw = 305.9 Da). Semua bahan yang 

digunakan diperoleh dari Sigma aldrich. 

2. Variasi rasio molar yang digunakan adalah PVA : PVP (1:0), (1:0,5), (1:1) dan 

(1:1,5) 

3. Rasio molar pada PVA : STMP (1:1) 

 
4. Karakterisasi yang dilakukan meliputi uji FTIR, uji setting time, uji 

compressive strength, uji sitotoksisitas, uji in vitro model, uji swelling dan uji 

degradasi untuk Herniated nucleus pulposus (HNP) Replacement. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Melakukan sintesis hidrogel dari Poly(vinyl alcohol) (PVA) dan Poly(vinyl 

pyrrolidone) (PVP) untuk Herniated nucleus pulposus (HNP) Replacement. 

2. Mengetahui karakteristik hidrogel PVA – PVP melalui FTIR, setting time, 

compressive strength, sitotoksisitas, in vitro model, swelling dan degradasi untuk 

Herniated nucleus pulposus (HNP) Replacement. 

3. Mengetahui rasio molar optimal dari hidrogel PVA – PVP untuk Herniated 

nucleus pulposus (HNP) Replacement. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat menjadi referensi sintesis dan karakterisasi hidrogel dari PVA – 

PVP sebagai produk biomaterial yang dapat dimanfaatkan sebagai aplikasi untuk 

kasus HNP. 


