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Abstrak 

 
Telah disintesis suspensi Injectable Bone Substitute (IBS) yaitu suatu material 

pengganti tulang dalam bentuk yang bisa diinjeksikan, khususnya pada tulang yang 
osteoporosis. Suspensi IBS dibuat dengan mengaduk hidroksiapatit dan gelatin           
5%(w/v) dengan perbandingan 40:60, 45:55, 50:50 dan 55:45. Campuran hidroksiapatit 
dan gelatin dicampurkan dengan HPMC 2%(w/v). Karakterisasi termal yang dilakukan 
pada suspensi tersebut meliputi uji Differential Scanning Calorimetry (DSC), uji 
viskositas, uji injektabilitas dan uji setting time. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
variasi komposisi berat HA:Gelatin berpengaruh terhadap sifat termal (Tg, Tc dan Tm) 
sampel IBS. Hasil termogram DSC pada kisaran temperatur 15 oC sampai 45 oC tidak 
terjadi perubahan sifat termal, hal ini berarti sampel IBS mampu mempertahankan 
kinerjanya dengan baik yang berkaitan dengan viskositas dan injektabilitasnya. Pada 
dasarnya, suspensi IBS pada temperatur 15 oC, 25 oC dan 35 oC memiliki nilai 
viskositas dan persentase injektabilitas yang baik. Terutama pada temperatur 25 oC  
dengan nilai viskositas yang aplicable sebesar 30,4 dPa.s sampai 39,4 dPa.s dan 
persentase injektabilitas sebesar 98,22 % sampai 98,64 %. Pada uji setting time di dalam 
substrat HA cubical berpori, semua supensi IBS pada temperatur 25 oC dan 35 oC 

mampu mengalami setting dalam waktu sekitar (3 jam, 31 menit) sampai (4 jam,         
23 menit) serta mampu mengalami pertambahan berat dan dimensinya. 

 
Kata kunci: Suspensi, Injectable Bone Substitute, Sifat termal, Viskositas, 
Injektabilitas, Setting time 
 
 

Abstract 
 

Injectable Bone Substitute (IBS) suspension has been synthesized, which is a 
bone substitute material in injectable form, especially to osteoporosis bones. IBS 
suspension is synthesized by stirring hydroxyapatite and gelatin 5% (w/v) with 40:60, 
45:55, 50:50 and 55:45 ratio. The mixing of hydroxyapatite and gelatin was stirred with 
HPMC 2% (w/v). The thermal characterization of those suspension is included 
Differential Scanning Calorimetry (DSC) test, viscosity test, injectability test and 
setting time test. The results showed that variation in the weight composition of 
HA:Gelatin affected the thermal properties (Tg, Tc and Tm) of IBS samples. Results of 
DSC thermogram in the temperature range between 15 °C to 45 °C showed that there 
are no changes in the thermal properties. It means that the IBS sample are able to 
maintain good performance in linked to viscosity and injectability. Basically, IBS 
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suspension at 15 oC, 25 oC and   35 oC has good viscosity and injectability. Especially at 
temperature 25 °C, viscosity value is about of 30.4 dPa.s to 39.4 dPa.s and injectability 
percentage is about 98.22 % to 98.64 %. The result of setting time test in the porous 
hydroxyapatite cubical substrate showed that all of IBS suspension at temperature 25 °C 
and 35 °C were able to set in 3 hours 31 minutes to 4 hours 23 minutes and gained more 
weight and dimensions. 
 
Keywords: Suspension, Injectable Bone Substitute, Thermal properties, Viscosity, 
Injectability, Setting time 
 
 
PENDAHULUAN 

 
Semakin tingginya angka kecelakaan yang terjadi di masyarakat berdampak 

pada semakin tinggi pula kebutuhan masyarakat akan biomaterial untuk menggantikan 
serta memperbaiki organ tubuh atau jaringan yang rusak maupun hilang. Bukan hanya 
kecelakaan yang seringkali mengakibatkan terjadinya kerusakan tulang, penyakit yang 
menyerang kasus bagian tulang seperti osteoporosis juga menjadi penyebab kerusakan 
tulang. Osteoporosis adalah gangguan skeletal yang ditandai dengan kekuatan tulang 
yang membahayakan dan mengakibatkan peningkatan resiko patah tulang. Sedangkan 
kekuatan tulang merefleksikan gabungan dari dua faktor, yaitu densitas tulang dan 
kualitas tulang (Junaidi, 2007).  

Salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi masalah osteoporosis adalah 
dengan memberikan mineral tulang pada bagian yang mengalami kerapuhan melalui 
injeksi suspensi, koloid mineral atau hormon ke tulang pada bagian yang rapuh. 
Dipilihnya injeksi suspensi karena memiliki kelebihan yaitu mampu menjangkau daerah 
defek tulang yang lebih dalam serta mampu menyesuaikan bentuk defek tulang dengan 
baik. Jenis injeksi tersebut mengandung hidroksiapatit sebagai bahan utama mineral 
tulang (Prasetyo, 2006).  

Injectable Bone Substitute (IBS) adalah suatu material pengganti tulang dalam 
bentuk yang bisa diinjeksikan, khususnya tulang yang osteoporosis. Terdapat dua tipe 
dari IBS, yaitu IBS yang mengandung semen hidrolik ionik yang dapat mengeras secara 
in vivo setelah diinjeksikan dan IBS yang mengandung suspensi (Putra, 2014). Untuk 
membentuk suatu komposit dalam bentuk suspensi maka diperlukan material yang 
berfungsi sebagai suspending agent. Suspending agent adalah suatu material tambahan 
yang berfungsi untuk mendispersikan partikel yang tidak larut dalam pembawa dan 
dapat meningkatkan viskositas sehingga kecepatan sedimentasi diperlambat. Suspensi 
IBS disintesis dari komposit hidroksiapatit (HA) dan gelatin. 

Hidroksiapatit adalah komponen mineral utama bagi tulang manusia dan gigi 
yang mempunyai rumus kimia Ca10(PO4)6(OH)2, mempunyai struktur kristal heksagonal 
dengan parameter kisi a= 9,418 Å dan c= 6,884 Å serta berbasis senyawa kalsium fosfat 
yang merupakan bagian keluarga apatit (Wang et al., 2010). Titik leleh dari HA sebesar 
1227 oC (Park, 2008). Hidroksiapatit digunakan karena memiliki biokompabilitas yang 
sangat baik dengan jaringan keras, bioaktivitas merekonstruksi jaringan tulang yang 
telah rusak, osteokonduksitas tinggi, non-toksik, memiliki sifat non inflamasi dan sifat 
imunogenik (Kusrini and Sontang, 2012). 
  Gelatin  adalah  derivat  protein  dari  serat  kolagen  yang  ada  pada  kulit, 
tulang, dan tulang  rawan.  Asam-asam  amino  saling  terikat  melalui  ikatan  peptida  



membentuk  gelatin (Grobben et al., 2004). Temperatur leleh gelatin adalah temperatur 
dimana gelatin yang berbentuk gel tepat mencair setelah dipanaskan secara perlahan-
lahan (Stainsby, 1977). Menurut  Food Chemical Codex (1996), produk gelatin adalah 
produk yang pada temperatur < 35oC sudah mengalami  pelelehan dan dapat mencair 
dalam mulut.  

Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) adalah suatu polimer turunan dari 
metil selulosa yang memiliki ciri-ciri serbuk atau butiran putih, dapat larut dalam air, 
mampu berfungsi sebagai suspending agent, bersifat biocompatible dan biodegradable, 
serta banyak digunakan sebagai pengental, pembuat gel dan bahan penstabil (Jyoti         
et al., 2010 dalam Warastuti dan Abbas, 2011). Rumus kimia HPMC adalah 
CH2CH(CH3)OH (Rowe et al., 2009). Titik leleh dari HPMC sebesar 260 oC.  
 Pada komposit HA dengan gelatin, HA berperan sebagai matriks dan gelatin 
sebagai serat. Hidroksiapatit berperan sebagai matriks karena memiliki sifat yang keras 
dan tahan terhadap temperatur yang tinggi, sedangkan gelatin berperan sebagai serat 
karena memiliki modulus elastisitas dan kekuatan tarik yang tinggi (Rasalhaq, 2013 
dalam Rahmah, 2014). Pembentukan suspensi IBS tersebut diharapkan mampu 
menghasilkan material injectable yang siap digunakan dan dapat mengurangi resiko 
terjadinya infeksi pada jaringan tubuh, khususnya tulang. 

Putra (2014), dalam penelitiannya berhasil mensintesis suspensi IBS berbasis 
komposit HA-Gelatin dengan penambahan alendronate dan HPMC. Pada penelitian 
tersebut digunakan variasi komposisi berat HA:Gelatin sebesar  40:60, 45:55, 50:50 dan 
55:45 dengan pemberian alendronate 10% dari komposisi berat HA serta menggunakan 
larutan HPMC  2% (w/v). Suspensi IBS 45:55 memiliki nilai viskositas yang terbaik. 
Berdasarkan uji pH, suspensi IBS yang terbentuk memiliki kisaran pH yang baik 
sebesar 6,5 – 7. Suspensi IBS yang dihasilkan juga tidak toksik melalui uji sitotoksisitas 
serta dapat mengeras pada HA-kolagen melalui uji setting time. Namun dalam 
penelitian tersebut belum dilakukan analisis termal untuk menentukan sifat fisis sampel 
sebagai fungsi temperatur yang diduga berpengaruh terhadap variasi komposisi berat 
bahan pembentuk suspensi IBS yang digunakan.  
 
METODE PENELITIAN 
Alat dan Bahan 
 Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: gelas beaker, gelas ukur, 
pipet tetes, pengaduk, alumium foil, suntikan, jarum suntik, cawan petri, termometer, 
box plastik, timbangan digital, stopwatch, magnetic stirrer, stirrer bar, DSC 200 Seiko 
SSC 5200H dan viscotester VT-04F RION CO. LTD. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:  bubuk HA dari tulang 
sapi, bubuk gelatin dari kulit sapi, bubuk HPMC didapatkan dari Sigma Aldrich H 7509 
dan larutan aquades. 

 
Sintesis Suspensi IBS 
           Sampel dibuat dengan cara melarutkan bubuk gelatin ke dalam aquades dengan 
konsentrasi sebesar 5%  (w/v) dan diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer hingga 
sampel homogen pada suhu 40 oC selama 60 menit. Kemudian larutan gelatin 5% (w/v) 
ditambahkan bubuk HA dan diaduk hingga homogen.  Selanjutnya, larutan  HPMC  2% 
(w/v)  dibuat dengan cara melarutkan bubuk HPMC ke dalam aquades pada suhu 85 oC. 
Larutan HPMC 2% (w/v) ditambahkan ke dalam larutan campuran HA dan gelatin 
sedikit demi sedikit pada suhu 40 oC dan diaduk terus selama 6 jam. Setelah proses 



sintesis dilakukan selama 6 jam, maka akan terlihat suspensi IBS berbasis HA dan 
gelatin dengan penambahan HPMC yang berwarna putih kental. 
 
Karakterisasi Termal  
 Uji DSC dilakukan dengan menggunakan alat DSC 200 Seiko SSC tipe 5200H.  
Sampel dilakukan analisis pada range 20 oC - 400 oC dengan laju pemanasan                
10 oC/menit. Hasil dari uji DSC ini akan berupa termogram yang dapat memberikan 
informasi tentang sifat termal dari suatu polimer yaitu Tg (glass transition 
temperature), Tc (crystallization temperature), dan Tm (melting temperature). 

Uji viskositas dilakukan dengan menggunakan alat viscotester VT-04F RION 
CO. LTD. Suspensi IBS langsung dimasukkan ke dalam gelas beaker 200 ml, kemudian 
dilakukan pemanasan dengan variasi temperatur sebesar 15 oC, 25 oC, 35 oC dan 45 oC, 
selanjutnya sampel dilakukan pengukuran viskositas dengan menggunakan rotor   
nomor 1. Hasil yang ditampilkan berupa angka yang menunjukkan tingkat kekentalan 
suspensi IBS (dalam satuan dPa.s) sebagai fungsi temperatur. 
            Uji injektabilitas dilakukan dengan menggunakan beberapa alat yaitu suntikan, 
jarum suntik, cawan petri, timbangan digital dan stopwatch. Pengujian ini dilakukan 
dengan cara mengeluarkan suspensi dari jarum suntik ke dalam cawan petri selama       
2 menit dengan tekanan yang sama. Hasil uji ini berupa persentase injektabilitas dengan 
menggunakan persamaan berikut: 
 

% Injektabilitas:	
�����	�����	������	����	�����	������	����	�����	������	

�����	����	������	�������	������������	
		x 100 %   (2.1) 

 
 Uji setting time dilakukan dengan menggunakan suntikan, jarum suntik, substrat 
HA cubical berpori, timbangan digital dan jam. Sebelum melakukan uji setting time, 
substrat HA cubical dilakukan pengukuran berat dan dimensinya karena bentuknya 
tidak beraturan. Suspensi IBS diinjeksikan ke dalam substrat HA, kemudian dilakukan 
pengamatan proses setting yang terjadi.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil Sintesis 
 Pada penelitian ini telah dibuat suspensi IBS berbasis komposit HA-Gelatin 
dengan penambahan HPMC. Pembentukan suspensi IBS dibuat dengan perbandingan 
komposisi berat HA:Gelatin:HPMC sebesar 1:1:3. Konsentrasi gelatin dan HPMC yang 
digunakan sebesar 5% (w/v) dan 2% (w/v). Variasi komposisi berat HA:Gelatin yang 
digunakan sebesar 40:60, 45:55, 50:50 dan 55:45. Hasil sintesis suspensi IBS dapat 
dilihat pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2. 
 

                
   Gambar 4.1 Sampel Hasil Sintesis                          Gambar 4.2 Suspensi IBS 



 

Hasil Karakterisasi 
Uji DSC ( Differential Scanning Calorimetry ) 

Termogram hasil uji DSC dapat menggambarkan urutan transisi sifat termal dari 
polimer yaitu Tg, Tc dan Tm yang ditunjukkan pada Gambar 4.3. Adanya perbedaan 
sifat termal sampel dari hasil termogram DSC untuk masing-masing sampel IBS dapat 
dilihat pada Gambar 4.4 dan Gambar 4.5. Pentingnya diketahui nilai Tg, Tc, Tm dan 
persentase kristalinitas karena komposit bahan yang disintesis mengandung  gelatin dan 
HPMC yang merupakan bahan polimer. Menurut penelitian Putrilia (2014),  Tg dan  Tm 
polimer mampu menunjukkan perubahan morfologisnya. 

 

         
       Gambar 4.3 Termogram DSC pada suspensi IBS 55:45 

             

 
         Gambar 4.4 Grafik Variasi Komposisi Berat HA:Gelatin terhadap  

     Nilai Tg,Tc, dan Tm  
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    Gambar 4.5 Grafik Variasi Komposisi Berat HA:Gelatin terhadap  

Persentase Kristalinitas 
 

 Pada Gambar 4.4 dan Gambar 4.5 dapat terlihat bahwa Tg pada sampel IBS 
terjadi pada kisaran temperatur 95,89 oC sampai 117,72 oC, Tc terjadi pada kisaran 
temperatur 338,32 oC sampai 391,53 oC dan Tm terjadi pada kisaran temperatur      
318,31 oC sampai 392,53 oC. Nilai persentase kristalinitas sampel IBS mengalami 
penurunan dari 17,74 % sampai 12,44 %. Artinya, semakin banyak komposisi berat 
gelatin yang melekat pada HA yang bersifat keras dan rapuh ternyata mampu 
meningkatkan nilai persentase  kristalinitas dari sampel tersebut.  

Pelebaran transisi gelas atau tingginya temperatur transisi gelas pada sampel 
terjadi karena adanya ikatan komposit sampel yang sangat kuat yaitu keramik yang 
berupa HA dengan polimer yang berupa gelatin dan HPMC, sehingga untuk mengubah 
wujudnya dari glassy menuju ruberry dibutuhkan reaksi yang cukup lama. Pada saat 
sampel IBS mencapai temperatur kristalisasi terjadilah penguapan bagian cair 
meninggalkan bagian padat sampel yang mulai menyusun diri membentuk suatu 
susunan molekul yang teratur (kisi kristal) sehingga muncullah persentase 
kristalinitasnya. Sampel yang sudah berupa padatan mendapatkan pemanasan secara 
terus menerus dengan kenaikan temperatur sehingga menyebabkan vibrasi yang 
semakin kuat. Peristiwa ini mengakibatkan sampel mengalami dekomposisi yaitu 
pemutusan ikatan antar rantai sehingga ketahanan sampel terhadap panas rendah dan 
terbentuklah titik leleh.  

 Berdasarkan penjelasan di atas, sifat termal dari sampel sangat penting 
diketahui. Hal ini dapat memberikan informasi berkaitan dengan proses pembuatan dan 
penyimpanan sampel yang  harus dihindarkan pada kisaran temperatur leleh dari sampel 
tersebut. Informasi penting yang lain dari hasil uji DSC terhadap sampel IBS adalah 
untuk mengetahui pengaruhnya ketika diaplikasikan pada temperatur tubuh. Ternyata 
hasil termogram DSC sampel IBS pada kisaran temperatur 15 oC sampai 45 oC tidak 
terjadi perubahan sifat termal, baik eksoterm maupun endoterm. Hal ini berarti sampel 
IBS tersebut mampu mempertahankan kinerjanya dengan baik berkaitan dengan nilai 
viskositas dan injektabilitasnya, sehingga aman ketika diaplikasikan. 

 
Uji Viskositas 
 Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa viskositas suspensi harus 
aplicable dalam memenuhi nilai standar viskositas HPMC 2% (w/v) sebagai aplikasi 
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bone substitute yaitu 40 dPa.s (Bourges 
suspensi IBS dengan empat macam variasi temperatur ditunjukkan
 

 
Gambar 4.6 Grafik Variasi Temperatur Terhadap Rata

 Berdasarkan Gambar 4.
untuk mengetahui nilai 
pendingin. Pada temperatur
mengetahui nilai viskositas suspensi IBS yang akan diinjeksikan pada substrat HA 
sebagai media injeksi maupun tulang yang
mendekati temperatur tubuh dibutuhkan untuk mengetahui nilai viskositas suspensi IBS 
yang sudah diinjeksikan ke dalam 
pada temperatur 45 oC yang 
nilai viskositas suspensi IBS ketika disimpan pada temperatur yang tinggi

Pada dasarnya, semua suspensi 
memiliki nilai viskositas yang 
dPa.s, akan dihasilkan viskositas yang terlalu kental. Ketika suspensi IBS diinjeksikan 
ke dalam tulang yang osteoporosis, suspensi tersebut hanya akan mampu mengalir ke 
area yang terbatas dan diperlukan penekanan untuk bisa menembus ke pori
yang rusak. Sedangkan jika nilai viskositas suspensi IBS dibawah 40 dPa.s, suspensi 
tersebut akan mampu mengalir ke area yang lebih luas dan mampu menembus pori
tulang yang rusak lebih banyak sehingga tidak terjadi penekanan p
diinjeksi.  
   

Uji Injektabilitas 
 Pengujian ini sangat penting dilakukan sebelum dilakukan proses injeksi 
suspensi ke dalam substrat HA maupun tulang yang osteoporosis. Hasil uji ini dapat 
menjadi acuan bagi para ahli medis untuk memperkirakan volume 
dibutuhkan dan lamanya waktu injeksi saat dilakukan proses in
injektabilitasdari empat suspensi 
ditunjukkan pada Gambar 4.
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yaitu 40 dPa.s (Bourges et al., 2001). Hasil uji viskositas dari empat 
suspensi IBS dengan empat macam variasi temperatur ditunjukkan pada

Grafik Variasi Temperatur Terhadap Rata-rata Nilai 
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ambar 4.6, uji viskositas pada temperatur 15 

untuk mengetahui nilai viskositas suspensi IBS ketika disimpan
Pada temperatur 25 oC yang mendekati temperatur ruang dibutuhkan untuk 
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maupun tulang yang osteoporosis. Pada temperatur 35 
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menjadi acuan bagi para ahli medis untuk memperkirakan volume 
dibutuhkan dan lamanya waktu injeksi saat dilakukan proses injeksi. Hasil uji 

dari empat suspensi IBS dengan empat macam variasi temperatur 
ditunjukkan pada Gambar 4.7. 
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Nilai Viskositas 
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 Gambar 4.7 Grafik Variasi Temperatur Terhadap Rata

              Injektabilitas Suspensi 

 Berdasarkan Gambar 4.
bergantung pada viskositas dan temperatur dari suspensi IBS. Aka
semua suspensi IBS masih memiliki persentase injektabilitas yang cukup bagus yaitu 
lebih dari 90 %. Dalam segi aplikasi, suspensi IBS yang memiliki nilai viskositas yang 
aplicable akan dikondisikan pada temperatur 25 
ternyata pada temperatur tersebut suspensi IBS memiliki persentase injektabilitas yang 
baik sebesar 98,22 % sampai
suspensi tersebut memiliki kemampuan aliran dan kebebasan dari
baik sehingga akan mempermudah para ahli medis saat melakukan proses injeksi ke 
dalam tulang yang osteoporosis. 
 
Uji Setting Time 

Hasil uji setting time
ditunjukkan pada Tabel 4.1

 

 
Variasi Komposisi 
Berat HA:Gelatin 

40:60 
45:55 
50:50 
55:45 

 
Berdasarkan hasil uji setting time
pengerasan dalam waktu yang relatif cepat sekitar (3 jam, 31 menit) sampai 
menit). Hasil ini jauh lebih baik dibanding penelitian Putra (2014), dimana dalam 
penelitiannya suspensi IBS mampu mengalami pengerasan dalam waktu 6 jam pada 
substrat HA-kolagen. Suspensi IBS dengan komposisi berat HA:Gelatin 55:45 pada 
temperatur 25 oC mampu mengalami pengerasan dengan waktu yang lebih cepat serta 
substrat HA berpori mampu mengalami pertambahan berat dan dimensinya. 
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Gambar 4.7 dapat terlihat bahwa persentase

bergantung pada viskositas dan temperatur dari suspensi IBS. Akan tetapi, ternyata 
semua suspensi IBS masih memiliki persentase injektabilitas yang cukup bagus yaitu 
lebih dari 90 %. Dalam segi aplikasi, suspensi IBS yang memiliki nilai viskositas yang 

akan dikondisikan pada temperatur 25 oC dan 35 oC. Jika dilihat dari hasil uji, 
ternyata pada temperatur tersebut suspensi IBS memiliki persentase injektabilitas yang 

98,22 % sampai 98,75 %. Hal ini mampu merepresentasikan bahwa 
suspensi tersebut memiliki kemampuan aliran dan kebebasan dari penyumbatan yang 
baik sehingga akan mempermudah para ahli medis saat melakukan proses injeksi ke 
dalam tulang yang osteoporosis.   

setting time dari empat suspensi IBS dengan dua variasi temper
1. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Setting Time 

Variasi Komposisi 
 

Lamanya waktu (t) setting (pengerasan) 
suspensi IBS  untuk variasi temperatur

25 oC 35 oC 
3 jam, 52 menit 4 jam, 23 menit

4 jam  4 jam, 18 menit
3 jam, 42 menit 4 jam, 21 menit
3 jam, 31menit 4 jam, 10 menit 

setting time pada Tabel 4.1, suspensi IBS mampu mengalami 
pengerasan dalam waktu yang relatif cepat sekitar (3 jam, 31 menit) sampai 

Hasil ini jauh lebih baik dibanding penelitian Putra (2014), dimana dalam 
penelitiannya suspensi IBS mampu mengalami pengerasan dalam waktu 6 jam pada 

uspensi IBS dengan komposisi berat HA:Gelatin 55:45 pada 
mampu mengalami pengerasan dengan waktu yang lebih cepat serta 

substrat HA berpori mampu mengalami pertambahan berat dan dimensinya. 
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C. Jika dilihat dari hasil uji, 
ternyata pada temperatur tersebut suspensi IBS memiliki persentase injektabilitas yang 
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Hasil ini jauh lebih baik dibanding penelitian Putra (2014), dimana dalam 
penelitiannya suspensi IBS mampu mengalami pengerasan dalam waktu 6 jam pada 

uspensi IBS dengan komposisi berat HA:Gelatin 55:45 pada 
mampu mengalami pengerasan dengan waktu yang lebih cepat serta 
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Bukti lain yang mendukung terjadinya proses setting yaitu terjadinya 
pertambahan berat pada substrat HA berpori sebelum dan sesudah dilakukan injeksi 
yang ditunjukkan pada Tabel 4.2. 

 
Tabel 4.2 Hasil Uji Setting Time untuk Perubahan Berat Substrat HA Berpori 

Variasi Komposisi 
Berat HA:Gelatin 

Perubahan berat (∆W) substrat HA berpori 

untuk variasi temperatur (gram) 
25 

oC 35 
oC 

40:60 0,10 0,10 
45:55 0,22 0,14 
50:50 0,11 0,23 
55:45 0,16 0,20 

 
Pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa substrat HA cubical berpori pada temperatur 25 oC 
mampu mengalami pertambahan berat sebesar 0,10 gram sampai 0,22 gram dan pada 
temperatur 35 oC mampu mengalami pertambahan berat sebesar 0,10 gram sampai 0,23 
gram. Adanya pertambahan berat dari substrat HA cubical mampu memberikan 
informasi mengenai bagus atau tidaknya suspensi IBS dalam mengatasi kekurangan 
mineral tulang. Terjadinya penambahan mineral tulang akan mempermudah proses 
penyembuhan osteoporosis.  

Selain mengalami pertambahan berat, substrat HA berpori juga mengalami 
perubahan dimensi pada saat suspensi IBS mengalami pengerasan (setting) yang 
ditunjukkan pada Tabel 4.3. 
 
  Tabel 4.3 Hasil Uji Setting Time untuk Perubahan Dimensi Substrat HA Berpori 

Variasi 
Komposisi 

Berat 
HA:Gelatin 

Perubahan dimensi substrat HA berpori untuk variasi 
temperature 

25 oC 35 oC 
∆�	(mm) ∆� (mm) ∆� (mm) ∆�	(mm) ∆� (mm) ∆� (mm) 

40:60 0,04 0,03 0,08 0,03 0,04 0,05 
45:55 0,14 0,13 0,19 0,12 0,13 0,14 
50:50 0,07 0,05 0,11 0,17 0,15 0,21 
55:45 0,14 0,12 0,17 0,11 0,12 0,15 

 
Berdasarkan Tabel 4.3, substrat HA cubical yang berisi suspensi IBS pada temperatur 
25 oC dan 35 oC mampu mengalami pertambahan dimensinya (panjang, lebar dan 
tinggi). Menurut penelitian Putra (2014), terjadinya perubahan dimensi pada substrat 
HA berpori disebabkan oleh adanya proses swelling (pengembangan) sebelum setting 
(pengerasan). Bagian yang swelling telah meninggalkan bagian yang membentuk pori 
dengan ukuran yang lebih besar. Ukuran pori yang lebih besar mampu menjamin 
terjadinya biotransportasi ke dalam tulang. Adanya pelebaran pori memungkinkan 
untuk memberi ruang bagi osteoblas dalam membentuk apatit tulang baru dari HA pada 
suspensi IBS sehingga mampu mengatasi kasus osteoporosis. 
 

 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Variasi komposisi berat dapat berpengaruh terhadap sifat termal (nilai Tg, Tc dan 

Tm) sampel IBS. Hasil termogram DSC pada kisaran temperatur 15 oC sampai     
45 oC tidak terjadi adanya perubahan sifat termal, baik eksoterm maupun endoterm. 
Hal ini berarti sampel IBS mampu mempertahankan kinerjanya dengan baik yang 
berkaitan dengan nilai viskositas dan injektabilitasnya. 

2. Semua suspensi IBS pada temperatur 15 oC, 25 oC dan 35 oC memiliki nilai 
viskositas dan persentase injektabilitas yang baik. Suspensi IBS pada temperatur  
25 oC memiliki nilai viskositas yang aplicable sebesar 30,4 dPa.s sampai 39,4 dPa.s 
dan persentase injektabilitasnya sebesar 98,22 % sampai 98,64 %. 

3. Semua suspensi IBS pada temperatur 25 oC dan 35 oC mampu mengalami setting 
dalam waktu yang relatif cepat sekitar (3 jam, 52 menit) sampai (4 jam, 23 menit). 
Bukti lain yang mendukung terjadinya proses setting yaitu adanya perubahan berat 
dan dimensi pada substrat HA cubical berpori.  
 

Saran 
Pada penelitian selanjutnya, suspensi IBS dengan variasi komposisi berat 

HA:Gelatin sebesar 55:45 perlu dilakukan uji in vivo pada hewan untuk melihat hasil 
kinerja suspensi IBS secara langsung di tulang, khususnya tulang yang mengalami 
osteoporosis.                
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