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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Biokeramik hidroksiapatit adalah keramik berbasis kalsium fosfat dengan rumus 

kimia     (   ) (  ) , yang merupakan paduan dua senyawa garam trikalsium 

fosfat dan kalsium hidroksida (Narasaruju and Phebe, 1996) dan biasa dikenal 

sebagai HA. Hidroksiapatit (HA) merupakan fasa kristal dari senyawa kalsium 

fosfat yang lebih stabil terhadap gangguan dari luar misalnya terhadap pemanasan 

dibandingkan dengan fasa yang lainnya  seperti dikalsium fosfat dihidrat 

(           ) , dikalsium fosfat anhidrat (      ) , oktakalsium fosfat 

(     (   )    ), tetrakalsium dihidrogen fosfat  (          )dan trikalsium 

fosfat (C  (P  )  (Mulyaningsih, 2007). Sampel senyawa kalsium fosfat dibuat 

dari larutan ion kalsium dan ion fosfat jenuh (Soejoko dan Sri, 2002). Biasanya 

kalsium fosfat hidroksiapatit     (   ) (  )  digunakan sebagai pengganti 

cangkok tulang karena sifatnya biokompatibel dan ostekonduktivitas (Palard et al., 

2009). Sangat terkenal sebagai pembentukan jaringan keras (misalnya tulang) 

karena dapat mempercepat pertumbuhan tulang di sekitar ortopedi atau 

menanamkan gigi (Chiu et al., 2007).  HA adalah salah satu yang paling banyak 

digunakan biomaterial untuk rekonstruksi kerangka dan jaringan gigi karena 

sifatnya yang tidak beracun dan biokompatibel bahan yang dapat digunakan 

dengan jaringan tulang (Nemirkol et al., 2012).  
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Hidroksiapatit memiliki konduktivitas dan bioaktivitas yang baik, karena 

komposisi kimianya serupa dengan mineral yang terkandung dalam tulang dan 

gigi. Namun, karena mempunyai sifat mekanik yang buruk (Tracy and Doremus, 

1984), maka penggunaan bahan tersebut dibatasi untuk beban bantalan aplikasi 

klinis. Akibatnya, beberapa penelitian dilakukan untuk menghasilkan sintesis HA 

berbentuk serbuk yang telah dikembangkan selama dekade terakhir ini termasuk 

sintesis basah (Jarcho et al., 1976). Oleh karena itu, suhu yang lembab dan reaksi 

dengan tahapan dilakukan untuk mempersiapkan bubuk atau serbuk berukuran 

nano hidroksiapatit (HA). Bubuk kemudian ditekan dan disinter dengan suhu dan 

waktu yang bervariasi (Monmaturapoj and  Chokchai, 2010). Metoda yang telah 

dikembangkan oleh Wojciech dan Yoshimura (1998) untuk pembuatan serbuk 

biokeramik hidroksiapatit adalah dengan metode pengendapan. Reaksi 

pengendapan ini dilakukan pada suhu tidak lebih dari 100 , dan kontrol pH agar 

selalu lebih besar dari 9 karena jika kurang maka pada tahap akhir proses 

pembentukan hidroksiapatit akan terbentuk struktur apatit yang mengalami 

defisiensi kalsium dan pada tahap kalsinasi suhu tinggi akan mengalami 

dekomposisi sehingga berubah menjadi trikalsium fosfat. 

 

Mineral hidroksiapatit sebagai komponen utama tulang merupakan kalsium fosfat 

yang paling stabil di bawah kondisi fisiologi normal (Sopyan dkk., 2002). 

Material ini baik untuk transplantasi tulang karena dapat berikatan dengan tulang 

dan biokompatibel serta osteoinduktif. Namun jika digunakan sendiri, 

hidroksiapatit tidak memiliki kekuatan mekanik (mechanical strength) dan tidak 

tahan terhadap tekanan. Untuk itu perlu dibuat suatu material yang mengandung 
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hidroksiapatit dengan kekuatan mekanik setara dengan kekuatan mekanik tulang 

serta tahan terhadap tekanan (Windarti dan Astuti, 2006). 

Mengikuti perkembangan jaman dan teknologi yang saat ini sedang populer, 

berbagai usahapun dilakukan guna meningkatkan kualitas kehidupan. Salah satu 

usaha untuk melakukan perbaikan bagi tubuh pun semakin berkembang sehingga 

muncul bahan-bahan biomaterial.  Biomaterial merupakan bahan yang dapat di 

gunakan dalam tubuh manusia dengan tujuan meningkatkan taraf hidup orang 

tersebut. Biomaterial ini banyak di gunakan untuk implan dalam tubuh (Legeroz 

et al., 1995). Salah satu bahan yang sedang dikembangkan sebagai biomaterial 

sintesis adalah biokeramik. Biokeramik adalah salah satu jenis advanced ceramics 

materials yang didefinisikan sebagai produk keramik atau komponen yang 

digunakan dalam medical dan dental industri, terutama sebagai implan ataupun 

organ pengganti.  

Menurut Yolanda (2009), pengembangan bahan biomaterial sintesis sebagai 

bahan rehabilitasi jaringan tulang dan gigi diharapkan dapat meningkatkan 

pertumbuhan sel-sel yang akan melanjutkan fungsi daur kehidupan jaringan yang 

digantikan. Salah satu bahan yang sedang dikembangkan sebagai biomaterial 

sintesis adalah biokeramik. Akhir-akhir ini keramik tidak hanya digunakan 

sebagai komponen kendaraan bermotor, peralatan rumah tangga, bahan bangunan 

dan lain-lain. Namun teknologi keramik telah diarahkan sebagai bahan rehabilitasi 

jaringan. Keramik yang dimaksud dari hal di atas dikenal dengan istilah 

biokeramik. Bahan biokeramik yang sering digunakan dalam bidang rehabilitasi 

jaringan adalah hidroksiapatit sintetik. 



4 
 

Pemilihan biomaterial yang tepat sangat diperlukan dalam proses pengganti 

tulang, antara lain mudah diperoleh, biokompatibel, efektif, dan tidak toksik 

(Riyani, 2005). Material pengganti tulang yang umum digunakan adalah autograf 

penggantian satu bagian tubuh dengan bagian tubuh lainnya dalam satu individu), 

allograf  (penggantian tulang manusia dengan tulang yang berasal dari manusia 

lain), xenograf (penggantian tulang manusia dengan tulang yang berasal dari 

hewan). Namun, material pengganti tulang ini biasanya tersedia dalam jumlah 

terbatas (Ratih dkk., 2003). Hewan yang biasanya digunakan sebagai material 

pengganti tulang yaitu sapi.  

Tulang sapi merupakan bahan yang memiliki tingkat keefektifan tinggi sebagai 

bahan dasar pembuatan hidroksiapatit dibandingkan cangkang telur ayam, batu 

gamping, maupun tulang ikan. Proses pembuatan hidroksiapatit dari limbah tulang 

sapi diawali dengan dikumpulkannya limbah tulang sapi, kemudian direndam 

dalam air yang telah ditambahkan cairan antiseptik. Setelah itu, tulang sapi 

direndam kembali dengan NaOH, lalu dicuci menggunakan air mengalir. 

Selanjutnya, tulang dikeringkan secara alami. Setelah itu, tulang dipanaskan pada 

temperatur 900 . Setelah proses pemanasan, material hidroksiapatit dihaluskan 

menggunakan stemper dan mortir hingga berbentuk serbuk. Serbuk itulah yang 

disebut dengan serbuk hidroksiapatit yang dapat digunakan sebagai bahan tambal 

gigi (Kusumawardani, 2012).  

 

Pada penelitian mengenai hidroksiapatit dilakukan menggunakan bahan dasar 

tulang sapi karena begitu banyak limbah tulang sapi yang ada di sekeliling kita 

terbuang sia-sia, sehingga mudah diperoleh. Seperti penjelasan di atas metode 
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yang sering digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya yaitu kalsinasi 

dilakukan oleh Monmaturapoj dan Chokchai (2010) serta metode pengendapan 

oleh Wojciech dan Yoshimura (1998). Karena itu pada penelitian ini 

menggunakan metode pengabuan dengan variasi suhu pembakaran yaitu 800°C, 

900°C, 1000°C, dan 1100°C yang mempelajari sintesis dan karakterisasi 

biokeramik hidroksiapatit bahan tulang sapi pada suhu 800-1100°C. Sehingga 

karakterisasi bahan meliputi X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron 

Microscopy (SEM), Fourier Transform Infra Red (FTIR) dan Differential 

Thermal Analysis (DTA). 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

a) Bagaimana pengaruh suhu pembakaran terhadap gugus fungsional bahan 

pembuatan biokeramik hidroksiapatit menggunakan bahan dasar dari tulang 

sapi dengan teknik FTIR? 

b) Bagaimana pengaruh suhu pembakaran terhadap mikrostruktur bahan 

pembuatan biokeramik hidroksiapatit menggunakan bahan dasar dari tulang 

sapi dengan teknik SEM? 

c) Bagaimana pengaruh suhu pembakaran terhadap struktur kristal bahan 

pembuatan biokeramik hidroksiapatit menggunakan bahan dasar tulang sapi 

dengan teknik XRD? 

d) Bagaimana pengaruh suhu pembakaran terhadap sifat termal bahan 

pembuatan biokeramik hidroksiapatit menggunakan bahan dasar tulang sapi 

dengan teknik DTA? 
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C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian dan pengamatan dengan batasan masalah 

sebagai berikut: 

a) Bahan pembuatan biokeramik hidroksiapatit menggunakan bahan dasar dari 

tulang sapi dengan menggunakan metode pengabuan. 

b) Pembakaran pada suhu 800°C, 900°C, 1000°C, dan 1100°C.  

c) Karakterisasi yang digunakan meliputi FTIR, SEM, XRD dan DTA. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suhu kalsinasi tulang 

sapi sebagai bahan pembuatan biokeramik hidroksiapatit meliputi: 

a) Mensintesis bahan biokeramik dengan menggunakan bahan dasar limbah 

tulang sapi. 

b) Mengetahui pengaruh suhu pembakaran terhadap gugus fungsional bahan 

pembuatan biokeramik hidroksiapatit menggunakan bahan dasar dari tulang 

sapi dengan teknik FTIR. 

c) Mengetahui pengaruh suhu pembakaran terhadap mikrostruktur bahan 

pembuatan biokeramik hidroksiapatit menggunakan bahan dasar dari tulang 

sapi dengan teknik SEM. 

d) Mengetahui pengaruh suhu pembakaran terhadap struktur kristal bahan 

pembuatan biokeramik hidroksiapatit menggunakan bahan dasar tulang sapi 

dengan teknik XRD. 
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e) Mengetahui pengaruh suhu pembakaran terhadap sifat termal bahan 

pembuatan biokeramik hidroksiapatit menggunakan bahan dasar tulang sapi 

dengan teknik DTA. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a) Dapat mensintesis dan mengetahui gugus fungsi, mikrostruktur, struktur 

kristal, dan ketahanan termal pembuatan biokeramik menggunakan bahan 

dasar dari tulang sapi melalui metode pengabuan dengan perbedaan 

kenaikan suhu pembakaran 800 , 900 , 1000 , dan 1100 .  

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

membahas hidroksiapatit terkhusus dari bahan dasar tulang sapi. 

c) Mempermudah pengerjaan penelitian berikutnya yang ingin meneruskan 

mengenai hidroksiapatit dari bahan baku tulang sapi dengan metode yang 

sama.  

d) Menjadi bahan acuan bagi peneliti lainnya untuk mempermudah 

memahami sintesis dan karakterisasi hidroksiapatit dari bahan tulang sapi.  


