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ABSTRAK 

Latar Belakang : Defek tulang orbita luas karena trauma dapat menyebabkan gangguan 

penglihatan seperti enoftalmos dan pandangan ganda sehingga rekonstruksi dengan 

pemasangan tandur diperlukan. Tandur autograft merupakan baku emas terapi defek tulang 

orbita luas, namun memiliki beberapa kendala yaitu bahan tidak tersedia dan morbiditas pada 

donor. Tandur alternatif seperti xenograft mudah dibuat dan mempunyai aktifitas metabolik 

yang baik. Kandungan hidroksiapatit pada xenograf memiliki sifat osteokonduksi untuk 

pertumbuhan tulang. Rasio RANKL/OPG sebagai indikator yang menentukan kepadatan 

tulang dan dapat menggambarkan proses penyembuhan tulang pada penggunaan tandur. 

Tujuan :  Untuk mengetahui perbandingan rasio RANKL/OPG pada defek dasar tulang orbita 

kelinci yang dilakukan pemasangan tandur operkulum ikan mas dan tandur tulang iga sapi. 

Metode : Cross sectional study dilakukan untuk melihat perbandingan rasio RANKL/OPG 

pada kelinci yang dilakukan pemasangan tandur tulang operkulum ikan mas dan tandur tulang 

iga sapi. Data RT-PCR diambil dari penelitian sebelumnya. Pemeriksaan RT-PCR 

menggunakan jaringan periosteum setelah 30 hari penanaman tandur pada dua kelompok 

kelinci. Kelompok pertama dilakukan pemasangan tandur operkulum ikan mas dan kelompok 

kedua dilakukan pemasangan tandur tulang iga sapi. Tiga puluh hari setelah penanaman tandur, 

kelinci di enukleasi dan jaringan periosteumnya dibuat sediaan untuk pemeriksaan RT PCR.  

Hasil : Rasio RANKL/OPG pada kelompok tulang iga sapi adalah 4.54±6.224 sedangkan pada 

kelompok tulang operkulum ikan mas adalah 3.75±5.326, tidak terdapat perbedaan rerata yang 

signifikan secara statistik antara kedua kelompok dengan nilai p = 0,841 (p>0,05).Rerata 

ekspresi gen RANKL pada kelompok tulang operkulum ikan mas adalah 6,03±5,668, 

kelompok tandur tulang iga sapi adalah 9,69±8,003. Tidak terdapat perbedaan rerata ekspresi 

gen RANKL yang signifikan antara kedua kelompok dengan nilai p=0,428 (p<0,05). Rerata 

ekspresi gen OPG pada kelompok tulang operkulum ikan mas adalah 5,97±6,356 , kelompok 

tulang iga sapi adalah 7,28±6,274 . Tidak terdapat perbedaan ekspresi gen OPG yang signifikan 

antara kedua kelompok dengan nilai p=0,752 (p<0,05).   

Simpulan : Rasio RANKL/OPG pada defek tulang orbita pasca implantasi tandur tulang 

operkulum ikan mas sebanding dengan tulang iga sapi. 

Kata Kunci : Defek tulang orbita, RANKL, OPG, xenograft, tulang operkulum ikan mas, 

tulang iga sapi 

 

 

  



PENDAHULUAN 

     Defek orbita merupakan suatu 

permasalahan kompleks yang dapat 

ditimbulkan oleh trauma, reseksi tumor, 

malformasi kongenital, serta proses 

degeneratif. Defek tulang orbita akibat 

fraktur dengan kehilangan tulang yang 

luas tidak dapat sembuh dengan 

sendirinya sehingga membutuhkan 

tatalaksana bedah. Baku emas untuk 

tatalaksana dari defek orbita yang luas 

yang melebihi criBItical size defect 

adalah rekonstruksi dengan 

menggunakan tandur untuk mengisi 

bagian tulang yang hilang. Secara 

umum, rekontruksi orbita terdiri atas 

proses eksposur defek, pembebasan 

jaringan di sekitar lokasi defek, dan 

penggunaan tandur pada daerah defek 

orbita yang luas. Pemilihan material 

tandur berpengaruh terhadap 

keberhasilan rekonstruksi orbita. Baku 

emas rekonstruksi dengan tandur 

adalah tandur tulang autograft yang 

berasal dari pasien sendiri, namun 

penggunaan autograft seringkali 

terkendala oleh beberapa faktor, antara 

lain ketersediaan bahan, morbiditas 

pada bagian donor, dan reaksi 

imunologi. Oleh karena itu, 

pengembangan biomaterial untuk 

rekonstruksi defek orbita menjadi 

sangat penting.1-3 

 Xenograft merupakan salah satu 

pilihan tandur alternatif yang dapat 

dipertimbangkan karena ketersediaan 

bahan dalam jumlah besar sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan produk 

tandur. Bahan tandur yang banyak 

digunakan antara lain tandur dari tulang 

sapi dan babi. Penelitian oleh Purnomo 

et al. (2012) menunjukkan bahwa 

tandur tulang sapi bersifat 

osteokonduktif yang dapat 

mempermudah pertumbuhan sel dan 

menyatukan fragmen tulang pada kasus 

kehilangan tulang akibat fraktur.4,5 

Tulang sapi relatif mahal dari segi 

biaya, dan apabila tidak diproses 

dengan baik dapat menimbulkan 

transmisi penyakit. Penelitian oleh 

Rodriguez et al. (2018) menunjukkan 

adanya kemungkinan komplikasi 

jangka panjang akibat jaringan tandur 

dari tulang sapiyang tidak dapat 

didegradasi.6 

 Selain tulang sapi, operkulum 

ikan mas juga dapat digunakan sebagai 

tandur karena kandungan kalsium dan 

fosfat yang menyerupai manusia, yaitu 

kandungan hidroksiapatit (HAP), yang 

berfungsi untuk menjembatani proses 

regenerasi tulang dengan 

imunogenisitas rendah. HAP dari bahan 

natural seperti operkulum ikan mas 

relatif murah, mudah dibuat dan 

memiliki aktivitas metabolik dan 

respons dinamik terhadap jaringan 

yang baik. Studi oleh Yamamoto 

(2015) melaporkan risiko transmisi 

penyakit yang rendah dari ikan ke 

manusia.7 Studi Kartiwa pada tahun 

2018 menunjukkan kandungan kalsium 

dan fosfor yang lebih tinggi pada tulang 

operkulum ikan mas yaitu 0,555% dan 

0,171% dibandingkan dengan tulang 

sapi yaitu 0,080% dan fosfor 0,028%.8 

Penelitian oleh Mustafa et al. (2015) 

menunjukkan rasio Ca/P tulang ikan 

lebih stabil dan hampir sama dengan 

tulang manusia.9 Salah satu keuntungan 

penggunaan tandur tulang operkulum 

ikan mas yaitu harga tandur tulang 

operkulum ikan mas buatan bank 

jaringan Badan Tenaga Nuklir Nasional 



(BATAN) lebih murah dibandingkan 

dengan tandur dari tulang sapi. 

     Marker biokimia dapat 

memperlihatkan perubahan kuantitatif 

skeletal turn over. Marker biokimia 

dapat dibagi menjadi tiga yaitu marker 

resorpsi tulang, protein pengatur 

osteoklas, dan marker formasi tulang. 

Keseimbangan RANKL/OPG 

merupakan indikator penting untuk 

melihat aktifitas osteoklas, proses 

penyembuhan dari tandur dan akan 

menentukan kepadatan densitas tulang. 

Rasio RANKL/OPG diharapkan dapat 

menjadi indikator keberhasilan 

penanaman tandur. 

     Dengan mempertimbangkan 

literatur yang tersedia serta potensi 

tandur operkulum ikan mas sebagai 

alternatif tandur rekonstruktif pada 

defek tulang orbita, peneliti bermaksud 

membandingkan rasio RANKL/OPG 

pada tandur operkulum ikan mas dan 

tulang sapi. 

 

METODE 

Metode dan Teknik Pengumpulan 

data 

     Penelitian ini merupakan penelitian 

cross sectional menggunakan data yang 

diambil secara retrospektif dari 

penelitian tahun 2018 dengan nomer 

etik 01/IACUC-BF/IX/17 keluaran 

Komisi Kesejahteraan & Penggunaan 

Hewan Laboratorium PT. BIOFARMA 

(PERSERO). Penelitian ini 

menggunakan data RT-PCR yang 

diambil dari periosteum model kelinci 

dari penelitian sebelumnya yang diberi 

perlakuan pemasangan tandur tulang 

operkulum ikan mas dan tulang iga sapi. 

Sampel penelitian ini berupa data RT-

PCR dari periosteum kelinci setelah 30 

hari penanaman tandur tulang 

operkulum ikan mas dan tulang iga sapi. 

Sampel minimal yang diperoleh 

sebanyak 10 yang dibagi atas dua 

kelompok.  

     Kriteria inklusi pada penelitian ini 

adalah data RT-PCR dari periosteum 

kelinci setelah 30 hari penanaman 

tandur tulang operkulum ikan mas dan 

tulang iga sapi. Kriteria eksklusi adalah 

data RNA yang tidak bisa dilakukan 

pemeriksaan RT-PCR dan data yang 

tidak lengkap. 

     Pemeriksaan RT-PCR 

menggunakan primer OPG Sense 5’ 

AACCCCAGAGCGAAATAC, 

Antisense 5’ 

AAGAATGCCTCCTCACAC dan 

RANKL Sense 5’ 

GGTTCCCATAAAGTGAGTCTGT, 

Antisense 5’ 

TTAAAAGCCCCAAAGTATG. 

Analisis hasil RT-PCR dengan 

software SDS 7000 dan data disajikan 

dalam Microsoft Excel Office 2019. 

 

Analisis Statistik 

     Uji normalitas data numerik 

dilakukan sebelum analisis statistic 

dengan uji Shapiro Wilk. Perbandingan 

ekspresi RANKL dan OPG dianalisis 

secara statistik menggunakan uji t tidak 

berpasangan untuk RANKL dan OPG 

secara terpisah, serta dengan uji Mann-

Whitney untuk perbandingan rasio 

RANKL/OPG. 

 HASIL PENELITIAN 

     Uji normalitas melalui uji Shapiro-

Wilk dilakukan sebagai pendahuluan 

analisis statistik. Hasil uji normalitas 

rerata ekspresi gen RANKL dan OPG 



pada kelompok tandur tulang iga sapi 

dan operkulum ikan mas dijabarkan 

dalam Tabel 1. 

 

Tabel 3.1 Uji Normalitas Data Penelitian Ekspresi gen RANKL dan OPG pada 

Kelompok Tulang Operkulum Ikan Mas dan Tulang Iga Sapi 

Variabel Kelompok Nilai p Distribusi Data 

Normalitas OPG Tulang sapi 0,477 Normal 

Normalitas 

RANKL 

Tulang sapi 0,802 Normal 

Normalitas OPG Operkulum ikan 

mas 

0,293 Normal 

Normalitas 

RANKL 

Operkulum ikan 

mas 

0,405 Normal 

     Setelah dilakukan pengujian 

normalitas data dengan uji Shapiro-

Wilk, ditemukan bahwa seluruh 

kelompok memiliki distribusi data 

normal, dan data yang diperoleh 

dianalisis dengan uji t tidak 

berpasangan untuk ekspresi RANKL 

dan OPG secara terpisah. Hasil uji t 

tidak berpasangan untuk ekspresi 

RANKL dijabarkan dalam Tabel 2. 

 

Tabel 3.2 Perbandingan antara Normalitas RANKL pada kelompok Tulang Iga Sapi  dan 

Tulang Operkulum Ikan Mas

Variabel 

Kelompok 

p Tulang sapi 

(n = 5) 

Operkulum ikan mas  

(n = 5) 

RANKL 

Mean±Std 9.69±8.003 6.03±5.668 

0,428 Median 8.64 5.12 

Range (min-max) 0.95-20.56 0.65-15.26 

     Berdasarkan tabel di atas, 

didapatkan rerata ekspresi gen RANKL 

pada kelompok tulang iga sapi adalah 

9,69±8,003, sedangkan rerata ekspresi 

gen RANKL pada kelompok tulang 

operkulum ikan mas adalah 6,03±5,668. 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, 

tidak terdapat perbedaan rerata ekspresi 

gen RANKL yang signifikan antara 

kedua kelompok dengan nilai p = 0,428 

(> 0,05). 

 

 

 

 

 



Tabel 3.3 Perbandingan antara Normalitas OPG pada kelompok Tulang Iga Sapi  dan 

Tulang Operkulum Ikan Mas 

Variabel 

Kelompok 

p Tulang sapi  

(n = 5) 

Operkulum ikan 

mas (n = 5) 

OPG 

Mean±Std 7.28±6.274 5.97±6.356 

0.434 Median 9.47 3.18 

Range (min-max) 0.99-14.86 0.49-15.33 

     Rerata ekspresi gen OPG pada 

kelompok tulang iga sapi adalah 

8,95±5,026 sedangkan rerata ekspresi 

gen OPG pada kelompok tulang 

operkulum ikan mas adalah 5,97±6,356. 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, 

tidak terdapat perbedaan rerata ekspresi 

gen OPG yang signifikan antara kedua 

kelompok dengan nilai p = 0,434 (> 

0,05). Perbandingan rasio 

RANKL/OPG antara kedua kelompok 

diuji dengan tes Mann-Whitney yang 

dijabarkan dalam Tabel 2.  

 

 

Tabel 3.4 Perbandingan antara Rasio RANKL/OPG pada kelompok Tulang Iga Sapi  dan 

Operkulum Ikan Mas  

Variabel 

Kelompok 

p Tulang sapi 

(n = 5) 

Operkulum ikan mas 

(n = 5) 

Rasio RANKL/OPG 

Mean±Std 4.54±6.22 3.75±5.32 

0.841 Median 1.96 0.70 

Range (min-max) 0.06-15.4 0.20-12.61 

Keterangan: Untuk data numerik, nilai p diuji dengan uji t tidak berpasangan apabila data 

terdsitribusi normal, serta alternatif uji Mann-Whitney apabila data tidak terdistribusi 

normal. Nilai kemaknaan berdasarkan nilai p < 0,05. Tanda* menunjukkan nilai p < 0,05 

atau signifikan secara statistik. 

     Berdasarkan tabel di atas, rasio 

RANKL/OPG pada kelompok tulang 

iga sapi adalah 4.54±6.224, sedangkan 

pada kelompok tulang operkulum ikan 

mas sebesar 3.75±5.326. Uji Mann-

Whitney digunakan karena data tidak 

terdistribusi normal. Hasil tes Mann-

Whitney menunjukkan tidak adanya 

perbedaan rerata yang signifikan secara 

statistik antara kedua kelompok dengan 

nilai p = 0,841 (> 0,05) 

DISKUSI 

     Defek tulang orbita luas karena 

fraktur yang melebihi critical size 

defect tidak dapat sembuh dengan 

sendirinya. Defek yang terjadi dapat 

menyebabkan gangguan penglihatan 

ganda dan posisi bola mata yang dapat 

mengganggu kualitas hidup. 



Tatalaksana defek orbita yang luas 

yang melebihi critical size defect 

adalah rekonstruksi dengan 

menggunakan tandur untuk mengisi 

bagian tulang yang hilang. Baku 

emasnya adalah penggunaan tandur 

tulang autogenus, namun memiliki 

beberapa kekurangan seperti bahan 

yang sulit didapat, morbiditas pada 

bagian donor, dan reaksi imunologi.1,3, 

10 Xenograft dari tulang iga sapi dan 

tulang operkulum ikan mas dengan 

kandungan kalsium dan fosfat berupa 

hidroksiapatit dapat digunakan sebagai 

tandur alternatif. Bahan xenograft 

tersedia dalam jumlah besar, sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan produk 

tandur. Xenograft dari tulang sapi 

dengan rasio Ca/P 4,8/2,8 banyak 

digunakan dalam rekonstruksi tulang, 

khususnya di bidang bedah mulut, 

karena biodegradasi yang rendah dan 

kemampuan osteokonduktif yang baik. 

Xenograft lain yang dapat digunakan 

adalah tulang operkulum ikan mas yang 

mempunyai rasio Ca/P 1.67.4, 5, 11 

     Penelitian oleh Kartiwa et al. (2017) 

merupakan studi awal yang meneliti 

morfologi operkulum ikan mas dengan 

menggunakan Scanning Electron 

Microscopy (SEM). Pemeriksaan 

xenograft tulang iga sapi digunakan 

sebagai perbandingan. Penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa tulang 

operkulum ikan mas dapat digunakan 

sebagai tandur alternatif untuk 

memperbaiki defek tulang orbita. 

Tulang operkulum ikan mas 

mempunyai pori –pori besar > 200 

mikron dan pori–pori kecil < 10 mikron 

yang merupakan karakteristik yang 

baik untuk scaffold. Kandungan 

kalsium dan fosfat pada tulang ikan 

operkulum ikan mas lebih tinggi 

dibandingkan tulang sapi dan memiliki 

rasio yang lebih stabil yaitu sekitar 1.67. 

Penelitian tersebut juga menunjukkan 

bahwa ekspresi RANKL sebagai 

penanda resorpsi tulang pada kelompok 

tulang operkulum ikan mas lebih 

rendah dibandingkan dengan tulang 

sapi.8 Hal ini dapat menunjukan tingkat 

biodegradasi yang rendah pada tulang 

sapi dibandingkan tulang operkulum 

ikan mas, sesuai penelitian oleh 

Sundaram Dkk.5, 11, 12      Penelitian 

sebelumnya dilakukan dengan 

membuat defek orbita yang luas 

melebihi critical size defect pada model 

kelinci. Model kelinci digunakan 

karena bone turnover yang cepat serta 

kandungan mineral yang hampir sama 

dengan manusia. Pemeriksaan ekspresi 

gen RANKL dan OPG dilakukan 

setelah 30 hari pasca implantasi tandur 

pada defek orbita dengan menggunakan 

RT-PCR. Reverse Transcription –

Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) 

merupakan pemeriksaan yang sensitif 

dan dapat menghitung perubahan yang 

kecil pada ekspresi gen. RT-PCR 

mudah dilakukan dan dapat 

menghasilkan perhitungan gen yang 

cepat dan akurat.13, 14 

     Penelitian ini menggunakan data 

normalisasi dari sampel penelitian 

sebelumnya. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ekspresi RANKL 

dan OPG pada kelompok tulang 

operkulum ikan mas lebih rendah dari 

tulang iga sapi namun tidak ada 

perbedaan rerata yang signifikan secara 

statistik, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ekspresi RANKL dan OPG pada 

defek tulang orbita dengan pemasangan 

tandur operkulum tulang ikan mas 



setara dengan tandur tulang iga sapi 

dengan nilai p = 0,428 ; p = 0,434. 

Remodelling tulang terjadi secara terus 

menerus pada keadaan fisiologis 

maupun patologis. Proses 

penyembuhan tulang dengan tandur 

terjadi melalui proses remodeling yang 

terdiri dari osteoclastogenesis, di mana 

tandur didegradasi oleh osteoklas dan 

dilanjutkan dengan osteoblastogenesis, 

yaitu deposisi tulang baru oleh sel 

osteoblas. Studi histologis 

menunjukkan bahwa penggunaan 

biomaterial pada defek tulang akan 

menginduksi reaksi benda asing dan 

mengaktivasi sel osteoklas. Aktivitas 

osteoklas berlangsung selama 3-9 bulan 

yang akan menggantikan tandur dengan 

tulang baru. Resorpsi tulang oleh 

osteoklas dipengaruhi oleh sinyal dari 

sistem RANKL-RANK-OPG. Dalam 

beberapa tahun terakhir, RANKL dan 

OPG dianggap sebagai sinyal penting 

untuk diferensiasi osteoklas yang 

berperan penting dalam proses 

remodeling dan pertumbuhan sel tulang. 

RANKL merupakan protein 

homotrimerik tipe 2 yang dihasilkan 

oleh osteoblast. Hasil penelitian ini 

menunjukan ekspresi RANKL lebih 

tinggi pada tulang sapi yang berarti 

proses resorpsi tandur lebih tinggi 

tulang sapi yang bisa disebabkan 

karena kandungan mineral yang lebih 

banyak pada tulang sapi.  

     Ekspresi OPG pada tulang 

operkulum ikan mas lebih rendah 

dibandingkan tulang sapi, namun hal 

ini mungkin dikarenakan respon untuk 

mengkompensasi RANKL yang 

berfungsi untuk menyeimbangkan 

resorpsi dan formasi tulang. 

Keseimbangan dari RANKL/OPG akan 

menentukan kepadatan dari massa 

tulang, kecepatan resorpsi dan formasi 

tulang. Rasio RANKL/OPG >1 

mengindikasikan resorpsi tulang 

sedangkan apabila rasio < 1 

mengindikasikan formasi tulang. 

Keadaan yang diinginkan adalah 

keseimbangan antara RANKL dan 

OPG.    Penggunaan biomaterial yang 

berbeda akan mempengaruhi pola 

regenerasi dari tulang.Pada penelitian 

ini, rasio RANKL/OPG pada kelompok 

tulang operkulum ikan mas lebih 

rendah dibandingkan tulang iga sapi 

pada minggu ke 4 (Mean±std, 

3.75±5.326; 4.54±6.224). Hal ini dapat 

dihubungkan dengan kandungan 

kalsium dan fosfat yang lebih tinggi 

pada tulang operkulum ikan mas 

dengan rasio Ca/P yang lebih stabil 

dibandingkan tulang iga sapi, sehingga 

pada minggu ke-4 proses resorpsi dan 

formasi tulang pada kelompok tulang 

operkulum ikan mas lebih mendekati 

keseimbangan dibandingkan dengan 

kelompok tulang iga sapi.13, 15-18 

Penelitian oleh Kartiwa 

membandingkan ekspresi matrix 

metalloproteinase-2 (MMP-2) yang 

merupakan enzim untuk degradasi 

matriks ekstraselular pada tandur 

tulang operkulum ikan mas dan tulang 

iga sapi. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa rerata ekspresi 

MMP-2 tidak berbeda secara statistik, 

yang berarti implantasi tandur 

operkulum ikan mas sebanding dengan 

tandur tulang iga sapi. Ekspresi 

RANKL sebagai marker dari aktivitas 

osteoklas pada kedua kelompok 

penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian oleh Kartiwa, yang berarti 



proses resorpsi pada kedua kelompok 

sebanding.19  

     Penelitian ini melihat ekspresi gen 

RANKL dan OPG antara tandur tulang 

operkulum ikan mas dan tulang iga sapi. 

Ekspresi RANKL dan OPG diharapkan 

dapat menggambarkan proses 

remodeling tulang yang penting dalam 

penyembuhan tandur tulang. Rasio 

RANKL/OPG diharapkan dapat 

menggambarkan proses resorpsi dan 

formasi tulang yang terjadi pada 

penyembuhan tandur. Keterbatasan 

penelitian ini adalah terbatasnya 

sampel serta ekspresi RANKL dan 

OPG yang hanya diperiksa pada satu 

waktu, sehingga rasio RANKL/OPG 

hanya dapat menggambarkan proses 

remodeling pada satu waktu. Formasi 

tulang baru yang terbentuk pada area 

defek, partikel tandur xenograft 

terdegradasi, serta reaksi penolakan 

terhadap tandur belum dapat dievaluasi. 

 

 

KESIMPULAN 

     Rasio RANKL/OPG pada defek 

tulang orbita pasca implantasi tandur 

tulang operkulum ikan mas sebanding 

dengan tulang iga sapi. 

     Saran untuk penelitian selanjutnya 

yaitu perlu dilakukan penelitian secara 

prospektif dan pemeriksaan histologi 

juga histomorfometrik untuk menilai 

pembentukan tulang baru dan evaluasi 

adanya reaksi penolakan xenograft 

tulang operkulum ikan mas dan tulang 

sapi. 
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