
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Meningkatnya kebutuhan bahan rehabilitas dalam bidang kedokteran terutama 

bagian tulang dan gigi disebabkan oleh meningkatnya kasus patah tulang dan 

kerusakan gigi. Sehingga memicu berbagai upaya untuk mencari alternatif yang 

baik menggantikan struktur jaringan tulang yang rusak tanpa menimbulkan efek 

yang negatif serta terjangkau masyarakat. Bahan tulang pengganti tradisional yang 

sudah umum seperti autografts, allogratfs dan xenogratfts, tidak tahan lama dan 

dapat menyebabkan resiko infeksi dan pengurangan kekebalan tubuh, sehingga 

mempengaruhi kualitas tulang pengganti tersebut (Mondal et al, 2010). Sebagai 

alternatif ada berbagai bahan sintetik komposit yaitu biokeramik, polimer atau 

logam  (Ylinen, 2006) 

 

Bahan biokeramik telah berhasil digunakan untuk memperbaiki, merekonstruksi, 

dan mengganti bagian yang sakit atau bagian tubuh yang rusak terutama tulang 

dibandingkan dengan polimer atau logam (Kusrini dan Sontang, 2012). Bahan 

biokeramik tidak bersifat beracun, memiliki biokompatibilitas, dan ikatan tulang 

atau sifat regenerasi tulang yang baik (Mollazadeh et al, 2007). Biokeramik 

digunakan untuk melapisi biomaterial logam. Selain itu, biokeramik juga 
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digunakan sebagai penguat komponen komposit, dengan menggabungkan kedua 

sifat material menjadi material baru yang memiliki sifat mekanis dan 

biokompatibel. Bahan biokeramik yang biasa digunakan dalam bidang rehabilitasi 

jaringan adalah hidroksiapatit.  

 

Hidroksiapatit Ca10(PO4)6(OH)2 (HA) yaitu senyawa mineral apatit yang 

mempunyai struktur heksagonal. HA merupakan fase kristal dari senyawa kalsium 

fosfat yang paling stabil dibawah kondisi fisiologi normal (Windarti dan Astuti 

2006). Hidroksiapatit adalah unsur anorganik alami yang berasal dari tulang yang 

dimanfaatkan untuk regenerasi tulang, memperbaiki, mengisi, menambahkan dan 

merekonstruksi jaringan tulang yang telah rusak dan juga merekontruksi didalam 

jaringan lunak (Miao et al, 2004). 

 

Hidroksiapatit dapat diperoleh dengan mensintesis dari beberapa sumber yang ada 

di alam seperti tulang ikan, tulang sapi (Fahimah dkk, 2014), cangkang kerang, 

cangkang telur (Mahreni, 2012), dan koral (Gravel et al, 2006). Hidroksiapatit 

yang diperoleh dari bahan dasar tulang sapi memiliki keefektifan lebih tinggi di 

bandingkan dari bahan dasar pembuatan hidroksiapatit yang lain (Kusumawardini, 

2012). Berbagai teknik telah coba di kembangkan untuk sitesis hidroksiapatit 

diantaranya metode kering, metode basah, reaksi hidrotermal dan sol gel (Suryadi, 

2011). 

 

Material hidroksiapatit baik untuk transpalansi tulang karena bersifat bioaktif 

yang mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan dengan kecocokan tubuh 
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penerima (biokompatibel) dan mempunyai karakter yang dapat menyatu dan 

membentuk dengan ikatan tulang manusia atau matriksnya (bioaktif) (Vallet et al, 

2005) dan merangsang pertumbuhan tulang baru di sekitar jaringan. Namun jika 

hidroksiapatit digunakan sendiri, hidroksiapatit tidak memiliki kekuatan mekanik 

(mechanical strength) dan tidak tahan terhadap tekanan. Untuk itu perlu dibuat 

suatu penggabungan material mengandung hidroksiapatit sehingga memiliki 

kekuatan mekanik yang hampir sama dengan kekuatan mekanik tulang serta tahan 

terhadap tekanan.  

 

Material yang paling memungkinkan untuk memenuhi kriteria tersebut adalah 

suatu komposit. Material komposit ini harus tetap stabil pada saat kontak dengan 

cairan tubuh dan larutan berair lainnya (Windarti dan Astuti, 2006). Komposit 

merupakan penggabungan dua macam bahan yang mempunyai sifat berbeda 

menjadi satu material baru dengan sifat yang berbeda pula sehingga dengan tujuan 

dapat mengatur komposisi material komposit yang diinginkan dari material 

pembentuknya (Sari dkk, 2011). Penelitian sebelumnya, Nakata et al, (2009), 

mengatakan bahwa silika yang dicampurkan pada hidroksiapatit dapat 

meningkatkan sifat matriks, biokatif dan pembentukan tulang. Selain silika, 

keramik yang digunakan untuk implan biologis adalah Al2O3, dan ZrO2 (Ylinen, 

2006). Silika dari sekam padi yang diektraksi dengan metode sol-gel memiliki 

kemurnian tinggi, homogen, serat, butiran halus, dan lebih reaktif (Nayak dan 

Bera, 2010). 

 



4 

 

Pada penelitian ini menggunakan bahan dasar hidroksiapatit tulang sapi dan silika 

sekam padi. Penggabungan kedua sifat material hidroksiapatit (HA) sebagai 

pengikat dan SiO2 sebagai penguat menjadi komposit sehingga menjadi material 

baru dengan sifat yang diingikan memiliki kekuatan mekanik serta tahan terhadap 

tekanan. Dari penelitian penggabungan kedua sifat material penambahan silika 

5% terhadap hidroksiapatit dengan karakterisasi bahan meliputi X-Ray Diffraction 

(XRD), Fourier Transform Infra Red (FTIR) dan Scanning Electron Microscopy-

Energy Disversive Spectrometer (SEM-EDS). 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana pengaruh penambahan 5% berat silika sekam padi terhadap 

gugus fungsional komposit biokeramik hidroksiapatit menggunakan bahan 

dasar tulang sapi dengan teknik FTIR? 

b. Bagaimana pengaruh penambahan 5% berat silika sekam padi terhadap 

mikrostruktur komposit biokeramik hidroksiapatit menggunakan bahan 

dasar tulang sapi dengan teknik SEM? 

c. Bagaimana pengaruh penambahan 5% berat silika sekam padi terhadap 

struktur kristal komposit biokeramik hidroksiapatit yang menggunakan 

bahan dasar tulang sapi dengan teknik XRD? 

 

C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian dan pengamatan dengan batasan masalah 

sebagai berikut: 
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a. Bahan pembuatan komposit hidroksiapatit-silika menggunakan bahan dasar 

dari tulang sapi dan sekam padi. 

b. Bahan komposit yang digunakan 5% silika sekam padi menggunakan 

metode sol-gel. 

c. Karakterisasi yang digunakan meliputi FTIR, SEM-EDS dan XRD. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan 5% silika 

sekam padi sebagai bahan pembuatan komposit biokeramik  hidroksiapatit 

meliputi: 

a. Mempreparasi bahan komposit hidroksiapatit menggunakan bahan dasar 

limbah tulang sapi dangan campuran silika sekam padi. 

b. Mengetahui pengaruh penambahan 5% silika sekam padi terhadap gugus 

fungsional komposit hidroksiapatit menggunakan bahan dasar tulang sapi 

dengan FTIR. 

c. Mengetahui pengaruh penambahan 5% silika sekam padi terhadap 

mikrostruktur komposit hidroksiapatit menggunakan bahan dasar dari tulang 

sapi dengan SEM-EDS. 

d. Mengetahui pengaruh penambahan 5% silika sekam padi terhadap struktur 

kristal komposit hidroksiapatit menggunakan bahan dasar tulang sapi dengan 

XRD. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Dapat mempreparasi dan mengetahui gugus fungsi, mikrostruktur dan 

struktur kristal komposit hidroksiapatit-silika 5% menggunakan bahan dasar 

tulang sapi dan sekam padi. 

b. Menjadi salah satu sumber bahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang 

membahas komposit hidroksiapatit-silika terkhusus dari bahan dasar tulang 

sapi dan sekam padi. 

c. Mempermudah pengerjaan penelitian berikutnya yang ingin meneruskan 

mengenai komposit hidroksiapatit-silika dari bahan baku tulang sapi dengan 

metode yang sama.  

d. Menjadi bahan acuan bagi peneliti lainnya untuk mempermudah memahami 

preparasi dan karakterisasi komposit hidroksiapatit-silika dari bahan dasar 

tulang sapi.  

 


