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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF HYDROXYAPATITE POWDER SIZE FROM LOCAL 

LIMESTONE ON THE HARDNESS OF THE 

HYDROXYAPATITE/POLYLACTIC ACID COMPOSITE AS BONE FILLER 

 

 

By : Angger Deli Asmoro 

 

Lampung is one province in Indonesia that has many mineral resource there are a 

limestone source in Lampung. Limestone is one of the rocks that have much minerals 

content like calcium oxide. Limestone has used for manufacture industries for decade 

but now, many researchers utilized limestone for hydroxyapatite. Hydroxyapatite is 

biocompatible material for human body and its potential material to restore the 

damaging bone. On previous research (Irza, at al. 2018), hydroxyapatite has a low 

hardness. In this paper, hydroxyapatite will be produced using limestone and it will 

be combined with polylactic acid / HA/PLA composite in order to increase the 

hardness of HA. HA/PLA composite was prepared from PLA and HA with 75:25 

wt%. Composition of the particles sizes of HA powder were 56 µm, 100 µm and 150 

µm. The mechanical characterization using microhardenss Vickers testing (ASTM C-

1327). The X-RF test (X-ray fluorescence) will be used for investigated of HA 

content and its comparison with human bone content. SEM (scaning electron 

microscope) show how PLA attached and PLA distribution in HA/PLA composite. 

The EDX-Analysis used point and mapping methods to show element of HA/PLA 

composite. The result of EDX-analysis show 1,63 ratio of Ca/p HA/PLA composite, 

this result approaching of Ca/p hydroxyapatite of  bone with ratio 1,67. EDX-

Analysis show an equitable distribution of HA/PLA content in HA/PLA composite.  

 

Keyword : Limestone, Hydroxyapatite, Polylactic Acid, Hardness Tester, X-RF, 

SEM-EDX. 



 

 

ABSTRACT 

 

PENGARUH UKURAN SERBUK HYDROXYAPATITE BERBAHAN BATU 

KAPUR LAMPUNG TERHADAP KEKERASAN KOMPOSIT  

HYDROXYAPATITE/POLYLACTIC ACID SEBAGAI PENGISI TULANG (BONE 

FILLER) 

 

Oleh : Angger Deli Asmoro 

 

Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak mineral. 

Batu kapur merupakan suatu batuan yang memiliki banyak mineral seperti Kalsium 

Oksida dimana batuan ini banyak ditemui di provinsi lampung. Pada awalnya, batu 

kapur hanya digunakan dalam dunia industri  namun sekarang, banyak penelitian 

yang memanfaatkan batu kapur sebagai media pembuatan hidroksiapatit sintesis. 

Hidroksiapatit tergolong dalam biomaterial yang memiliki sifat biokompatibilitas dan 

material yang cocok digunakan sebagai media dalam memperbaiki tulang yang rusak. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Irza, dkk. 2018) hidroksiapatit mempunyai nilai 

kekerasan yang rendah. Dalam penelitian ini, hidroksiapatit akan diproduksi 

menggunakan bahan batu kapur lampung yang akan di tambahkan poli asam laktat 

(PLA) untuk meningkatkan nilai kekerasan. Komposit HA / PLA diamati berdasarkan 

penambahan PLA yang dikombinasikan dengan dimana HA memiliki ukuran serbuk 

sebesar 56 µm, 100 µm dan 150 µm. Batu kapur di ekstraksi sesuai dengan parameter 

ukuran serbuk kemudian dilakukan tahapan sintesis hidroksiapatit. Hidroksiapatit 

yang telah dihasilkan dari proses sintesis dilakukan pemanasan lanjut dengan suhu 

1000 
o
C kemudian ditambahkan PLA. Karakterisasi mekanik menggunakan 

pengujian microhardness Vickers (ASTM C-1327). Pengujian X-RF (X-ray 



fluorescence) akan digunakan untuk mengetahui kandungan HA dan 

perbandingannya dengan unsur ataupun senyawa dalam tulang manusia. Pengamatan 

SEM (scaning electron microscope) bertujuan untuk melihat bagaimana PLA 

terdistribusi dan mengikat serbuk HA dalam komposit HA / PLA. Analisis EDX 

menggunakan metode point dan mapping  untuk menunjukkan sebaran unsur dari 

komposit HA / PLA. Hasil analisis EDX menunjukkan 1,63 rasio Ca/p dari komposit 

HA/ PLA, dimana  hasil ini mendekati rasio Ca/p hidroksiapatit dengan rasio 1,67. 

EDX-Analisis Juga menunjukkan distribusi dari unsur HA/PLA yang merata dalam 

komposit HA / PLA. 

 

Kata kunci : Batu kapur, Hidroksiapatit, Poli Asam Laktat (PLA), microhardness 

Vickers, X-RF (X-ray fluorescence) dan SEM-EDX. 
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MOTTO 

 

~Bacalah dan Tuhan mulah Yang Maha Mulia, Yang mengajarkan (Manusia) Dengan 

Pena, Dia mengajarkan Manusia apa yang tidak diketahuinya~ 

(Qs: Al-alaq Ayat 3 s/d 5) 

 

~I think every person should have some faith inside him, in his heart. What matters is 

not an external display of this faith, but the inner state of the soul~ 

(Vladimir Putin) 

 

~We are all different, but when we ask for the Lord’s blessings, we must not forget 

that God created us equal~ 

(Vladimir Putin) 

 

~Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare~ 

 

~Every journey begins with a single step. And you’ll never finish if you don’t start~ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu dituntut untuk menjalani kegiatan 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika ditinjau dari segi kegiatan, tentunya 

manusia selalu menjalani kegiatan dengan fungsi motorik yang dimiliki. Fungsi 

motorik pada dasarnya dimiliki oleh sel saraf untuk melanjutkan dan meneruskan 

rangsangan ke otot yang ditopang oleh tulang. Sehingga tulang sebagai fungsi 

penerus rangsangan dapat menjalankan perintah yang diberikan. Dalam hal ini 

dapat dikatakan bahwa tulang memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan 

manusia. Secara umum fungsi tulang adalah untuk membentuk kerangka tubuh 

dan melindungi organ-organ penting dalam tubuh, selain itu fungsi tulang adalah 

sebagai reservoir yang banyak tersusun dari keristal hidroksiapatit, hal inilah 

yang membedakan antara struktur tulang dengan jaringan ikat lainya. 

 

Seiring meningkatnya rutinitas dan perkembangan teknologi dalam kehidupan 

manusia maka seringkali didapati insiden-insiden dalam kehidupan manusia yang 

membuat rusaknya jaringan tulang, seperti patah tulang karena kecelakaan 

ataupun tulang keropos karena faktor usia. Mengingat pentingnya fungsi tulang 

dalam kehidupan manusia maka dewasa ini dikembangkan sebuah terobosan 

dalam bidang biomaterial berupa hidroksiapatit buatan. Hidroksiapati adalah 

komponen terbesar penyususun tulang dan gigi sehingga dirasa dapat dijadikan 

sebuah rekayasa teknik guna membantu dan memperbaiki jaringan tulang yang 

rusak. Dalam penelitian sebelumnya (Hendriyanto, 2018), telah dilakukan 

penelitian tentang fabrikasi hidroksiapatit buatan berbasis batu kapur namun 
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setelah dilakukan pengujian kekerasan. Namun dirasa nilai kekerasan yang 

dicapai masih tergolong rendah oleh karena itu dalam penelitian ini 

dikembangkan hidroksiapatit buatan dari bahan batu kapur yang dikombinasikan 

dengan polylactic acid atau biasa disebut poli asam laktat guna meningkatkan 

nilai kekerasan.  

 

Poli asam laktat atau biasa disebut polylactic acid adalah polimer sintesis yang 

terbuat dari bahan nabati seperti jagung dan pati. Poli asam laktat memiliki sifat 

biodegradasi dan biokompatibilitas yang baik. Sehingga dirasa tepat jika 

digunakan dalam kombinasi hidroksiapatit buatan, mengingat dari kedua bahan 

tersebut memiliki karakteristik dan sifat yang sama yaitu biodegradasi dan 

biokompatibilitas. Penggunaan poli asam laktat bertujuan untuk meningkatkan 

nilai kekerasan sehingga diharapkan nilai kekerasan dalam pengujian 

hidroksiapatit buatan akan meningkat. 

 

Dalam penelitian ini, mekanisme fabrikasi hidroksiapatit buatan dilakukan 

berdasarkan metodologi penelitian sebelumnya dengan menggunakan  5 gram 

batu kapur di campurkan dengan 5,34 gram natrium hydrogen phospat-dihydrat 

dan 10 mililiter aquades kemudian dimasukan kedalam oven dengan temperatur 

80 
0
C selama 17 jam. Penggunaan rasio 5 gram batu kapur dan 5,34 gram 

natrium hydrogen phospat-dihydrat bertujuan untuk membentuk rasio Ca/P 

sebesar 1,67. Setelah karakterisasi hidroksiapatit buatan selesai maka 

ditambahkan poli asam laktat dengan perbandingan HA/PLA 75 : 25 yang 

diharapkan akan meningkatkan nilai kekerasan pada komposit HA/PLA yang 

akan digunakan sebagai bonefiller. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian komposit hidroksiapatit dan poli asam laktat 

adalah : 

1. Membuat komposit hidroksiapatit berbasis batu kapur lampung yang 

dikombinasikan dengan poli asam laktat. 

2. Melakukan pengujian X-RF (X-Ray Flourescence). 

3. Melakukan pengamatan morfologi SEM-EDX Mapping 

4. Melakukan pengujian kekerasan mikro terhadap komposit 

hidroksiapatit/poliasam laktat HA/PLA. 

 

 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Batu kapur sebagai bahan pabrikasi hidroksiapatit buatan berasal dari 

gunung branti, lampung. 

2. Temperature furnance yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1000 

0
C selama 3 jam dengan ukuran serbuk batu kapur sebesar 56µm,100µm 

dan 150 µm. 

3. Poli asam laktat yang digunakan adalah poli asam laktat non toxic buatan 

naturework amerika seri 2002D dengan penglarut diklorometana. 

4. Meknisme fabrikasi komposit hidroksiapatit/poli asam laktat (HA/PLA) 

dengan perbandingan 75 : 25. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan pada penelitian ini, penulis membagi kedalam lima 

bagian pembahasan diantaranya. 

 

Bab I Pendahuluan 

Dalam penelitian pada bab ini berisikan tentang pendauluan, latar belakang 

penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan. 

 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian pada bab ini berisikan tentang sumber pustaka-pustaka 

penunjang penelitian ini seperti biomaterial, komposit , tulang polimer dan 

unsur-unsur penunjang lainya. 

 

Bab III Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian pada bab ini berisikan mekanisme fabrikasi komposit HA/PLA 

beserta alat dan bahan penunjang dalam penelitian ini. 

 

Bab IV Pembahasan 

Dalam penelitian pada bab ini berisikan bahasan-bahasan mengenai penelitian 

dan hasil pengujian dalam penelitian ini. 

 

Bab V Kesimpulan 

Dalam penelitian pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang 

telah dilakukan beserta saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

Daftar Pustaka 

Lampiran 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 BATU KAPUR 

Batu kapur adalah salah satu batuan yang banyak tersebar di wilayah 

Indonesia. Dimana daerah persebaranya banyak ditemui di pulau jawa dan 

Sumatra. Batu kapur disebut juga batu gamping, adalah batuan yang  

tergolong dalam batuan sendimen. Dimana dalam proses terbentuknya batuan 

ini dapat berlangsung secara organik, kimia dan mekanik. Proses terbentuknya 

batu kapur terjadi karena adanya peranan organisme laut, seperti binatang 

bercangkang/kerang serta miral-mineral yang dapat digunakan sebagai 

penyusun batu kapur. Sedangkan secara mekanik, fenomena terbentuknya 

batu kapur terjadi akibat adanya pelapukan atau peluluhan dari unsur unsur 

mineral.  

 

Dengan terjadinya peluluhan yang tertransportasi oleh aliran air yang ahirnya 

mengalami pengendapan. Dengan terjadinya pengendapan yang terkumulasi 

oleh waktu, yang ahirnya membentuk batu kapur. Secara kimiawi, terjadinya 

batu kapur disebabkan oleh akumulasi mineral-mineral yang terdapat didalam 

air laut. Akumulasi mineral tersebut terkondisikan dalam lingkungan tertentu 

dengan waktu yang cukup lama  yang ahirnya membentuk batu kapur. Batu 

kapur yang terbentuk dari proses kimiawi biasanya dapat ditemukan 

dipegunungan. Fenomena ini terjadi akibat batu kapur yang telah dihasilkan 

oleh proses kimiawi mengalami proses pengangkatan lapisan batuan. Hal ini 

disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik atau vulkanik yang terjadi ratusan 
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bahkan ribuan taun silam sehingga mengakibatkan proses pengangkatan atau 

biasa disebut up-lifting. Sedangkan proses pembentukan batu kapur yang 

paling banyak terjadi adalah pembentukan batu kapur secara organik. Batuan 

kapur yang terbentuk dalam proses ini mengandung banyak kalsium karbonat 

(CaCO3) dimana dapat dimanfaatkan dalam dunia industri sebagai campuran 

semen, pasta gigi dan dalam dunia kosmetik ( Galid, 2017). 

 

Selain banyak mengandung kalsium karbonat (CaCO3) komposisi batu kapur 

juga dapat bercampur dengan unsur-unsur lain seperti siderite (FeCO3), dan 

magnesit (MgCO3) serta  ankerit ( Ca2MgFe(CO3)4). Secara umum batu kapur 

mengandung 50 % kalsium karbonat dan unsur-unsur lain seperti kalsium 

oksida ( CaO) dan magnesium oksida (MgO), secara proses pengujian X-RF 

(X-Ray Flourescence ) kandungan batu kapur dapat ditampilan pada tabel 

berikut.  

 

Tabel 2.1 Kandungan Batu Kapur Dengan Pengujian X-RF (X-Ray 

Flourescence). (Efendi, 2016) 

NO KOMPOSISI KIMIA % Wt 

1 Kalsium (Ca) 92,1 

2 Ferrum (Fe) 2,38 

3 Magnesium (Mg) 0,9 

4 Silikon (Si) 3,0 

5 Indium (In) 1,4 

6 Mangan (Mg) 0,03 

7 Lutetium (Lu) 0,14 

Pada pengujian X-RF (X-Ray Flourescence) diketahui kandungan unsur kimia  

batu kapur terbanyak adalah kalsium (Ca). Karena batu kapur merupakan 

batuan sendimen yang tersusun dari organisme bercangkang yang 

mengandung banyak kalsium, maka pada batu kapur banyak mengandung 

senyawa kimia kalsium karbonat (CacO3), dimana kalsium karbonat adalah 

senyawa kimia yang terjadi karena adanya deposit antara mineral yang 
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berbeda seperti dalam bentuk kalsit dan aroganit. Kedua bentuk mineral ini 

banyak terdapat didalam batu kapur. Kalsium karbonat memiliki masa molar 

100 g/mol  dengan titik leleh pada bentuk kalsit sebesar 1.333 
o
C serta akan 

terurai  ketika dipanaskan kedalam suhu yang lebih tinggi. Sedangkan untuk 

kalsit titik leleh berkisar antara 700 
o
C sampai dengan 825 

o
C, kalsium 

karbonat berjenis keristal HCP (hexagonal close packed). 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Kristal CaCO3 (Margaretha dkk, 2015) 

 

Dalam bentuk serbuk, kalsium karbonat (CaCO3)  akan lebih cepat mengikat 

air (H2O) karena sebuk kalsium akan melepaskan kalor dan akan 

menghasilkan zat lunak seperti pasta yang disebut kalsium Hidroksida 

(Margaretha dkk, 2015). Secara garis besar, komponen utama penyusun batu 

kapur terdiri dari kalsium karbonat ( CaCO3) atau biasa disebut kalsit dan 

dolomit (MgCa(CO3)2).  

 

Jenis pengelompokan batu gamping banyak digunakan dalam kajian ilmu 

pedhology dan endaphology. 
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2.1.1 Klasifikasi Batu Kapur  

Pada pengelompokan jenis batu kapur, jika dilihat secara megaskopis 

berdasarkan tekstur hasil pengendapan nikrit, dimana semakin sedikit 

nikrit yang didapatkan maka semakin besar energi pengendapan yang 

terjadi, oleh Karena itu klasifikasi batu kapur terbagi atas : 

 

a. Mudstone  

Batu kapur jenis mudstone secara fisik berwarna putih keabu-abuan 

dan termasuk batuan sendimen non klastik yang memiliki struktur 

tidak berlapis pada komponen kalsium karbonat penyusunya. 

Secara unsur kimiawi batuan ini tidak ditemukan unsur fosil, hal 

ini menunjukan bahwa batu kapur berjenis mudstone terbentuk 

melalui proses mekanik dari pada peluluhan tauan-batuan ataupun 

mineral-mineral penyusunya yang tertransportasi dengan adanya 

aliran air yang kemudian terjadi pengendapan. Hal ini ditunjukan 

dengan tekstur batuan yang berjenis non kristalin. 

 

 Pada dasarnya proses pengendapan jenis batuan ini melibatkan 

unsur-unsur mineral karbonat dalam kondisi stabil dan tidak stabil 

sehingga menyebapkan perubahan mineralogi yang terjadi secara 

perlahan-lahan yang menyebapkan tidak jelasnya batasan-batasan 

pengendapan yang terjadi pada batuan.  

 

 

Gambar 2.1 Batu Kapur Jenis Mudstone 
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b. Wackestone 

Batu kapur berjenis wackestone adalah batu kapur yang terbentuk 

dari pengendapan karbonat dalam matrik lumpur karbonat. Pada 

batu kapur jenis ini, mengandung banyak pasair karena proses 

pengendapan terjadi tanpa adanya aliran mineral, sehingga secara 

keseluruhan mineral mengendap dalam lumpur. 

 

 

Gambar 2.2 Batu Kapur Jenis Wackestone 

 

c. Boundstone  

Batuan kapur jenis boundstone adalah jenis batuan kapur dimana 

proses pembentukanya terikat kuat dengan materi atau mineral 

penyusunya seperti kerang, gangang dan organisme-organisme 

penyusun lainya. Jenis batuan ini dapat ditemukan didaerah 

terumbu karang. Batu kapur boundstone  terbagi menjadi beberapa 

klasifikasi yaitu, framestone, bindstone dan bafflestone. 

 

d. Framestone 

Batuan kapur jenis ini terbentuk dari sedimentasi kerang yang 

terikat dengan kerak mikroba dan pasir yang lambat laun 

mengeras. Batuan jenis ini dapat ditandai dengan adanya ruang 
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yang terisi dengan pasir pada kisi-kisi kristal yang bertingkat yang 

terdapat dalam batu tersebut. 

 

e. Bindstone 

Batuan kapur jenis bindstone dihasilkan dengan sendimen 

organisme penyusun dan lumpur yang saling terikat kemudian 

melepas bersama-sama ketika batu terbentuk. Pada jenis batu 

bindstone unsur organisme penyusun yang terbanyak adalah jenis 

ganggang laut dan beberapa lumpur sebagai katalis sendimentasi 

batuan. Batuan kapur jenis bindstone adalah jenis batuan yang 

paling banyak ditemukan untuk batu kapur kategori boundstone. 

 

f. Bafflestone 

Pada batuan bafflestone terjadi karena adanya sendimentasi 

karang fosil, pasir alami dan lumpur. Pasir yang tersusun dalam 

batuan bafflestone adalah jenis pasir kalsit homogen dan lumpur 

karbonat. Jenis batuan ini dapat ditandai dengan lapisan dinding 

tebal seperti karang dalam bentuk pararel. 

 

 

Gambar 2.3 Batu Kapur Jenis Boundstone 
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g. Grainstone  

Batuan kapur jenis grainstone dapat ditandai dengan adanya pori-

pori karbonat yang terdapat pada tekstur batuan. Jenis batuan ini 

terjadi karena sendimentasi tanpa adanya lumpur yang ikut 

terendap sehingga batuan ini bebas dari sendimentasi lumpur pada 

proses pembentukan batuan tersebut. 

 

 

 

Gambar 2.4 Batu Kapur Jenis Grainstone 

h. Packstone 

Batu kapur jenis packstone adalah batuan kapur yang terdiri dari 

10% pengendapan unsur  karbonat dan matrik betolit. Pada 

klasifikasi dunham, batuan packstone berasal dari jenis batuan 

wackestone yang dipadatkan melalui proses sendimentasi alami 

yang menyababkan terjadinya infiltrasi lumpur sehingga matrik 

pengendapat terhadap unsur karbonat banyak didiminasi dengan 

betolit. 

 



12 
 

 

 

Gambar 2.5 Batu Kapur Jenis Packstone 

 

2.1.2 Kegunaan Batu Kapur 

Batu kapur adalah jenis batuan yang terdapat banyak di Indonesia dan 

mudah ditemukan, pada provinsi lampung sendiri, batu kapur banyak 

ditemukan di kabupaten lampung selatan dan sepanjang garis pantai di 

provinsi lampung serta dipegunungan-pegunungan yang tersebar di 

provinsi lampung, sepeti gunung kunyit dan gunung branti. Pada dunia 

industri peranan batu kapur sangat signifikan. Batu kapur digunakan 

sebagai campuran pembuatan semen konstruksi dan pada alat-alat 

kosmetik serta dugunakan sebagai campuran pasta gigi. Batu kapur 

kaya akan senyawa kimia kalsium karbonat (CaCO3) sehingga dewasa 

ini telah ditemukan terobosan baru penggunaan batu kapur sebagai 

media pembuatan hidroksiapatit dalam dunia biomaterial. Kandungan 

kalsium karbonat (CaCO3) yang banyak terdapat pada batu kapur jika 

direaksikan dengan senyawa fosfat pada kondisi basa dengan 

mekanisme hidrotermal dengan rasio perbandingan Ca/P  adalah 1,67 

maka akan menghasilkan hidroksiapatit yang bersifat biokompatibel 

dan osteokonduksif sehingga tepat digunakan sebagai media 

biomaterial. 

 

 



13 
 

 

2.2 HIDROKSIAPATIT 

Perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini semakin pesat, para ilmuan telah 

menemukan berbagai terobosan baru di berbagai bidang, salah satunya dalam 

bidang biomaterial. Peranan bidang biomaterial sangat besar seiring dengan 

perkembangan dan kemajuan zaman. Diantara terobosan baru pada bidang 

biomaterial adalah dengan dikembangkanya rekayasa dari pada hidroksiapatit 

(Puspa, dkk:2014).  

 

Pada dasarnya hidroksiapatit adalah komponen anorganik utama dari jaringan 

keras pada tulang dimana 60% - 70 % mineral tulang manusia tersusun oleh 

hidroksiapatit. Secara kimiawi unsur hidroksiapatit dapat dirumuskan dengan 

Ca10(PO4)6(OH)2 dimana hidroksapatit memiliki sifat biokompatibilitas dan 

bioaktifitas yang baik sehingga aman jika digunakan dalam bidang implant 

manusia (Priyanto, A. 2018). Dalam struktur krital, hidroksiapatit termasuk 

kedalam ktistal berkisi heksagonal dengan rasio stoikiometrik yang stabil 

berada pada Ca:P 1,67 semakin kecil rasio stoikiometrik maka hidroksiapatit 

akan bersifat asam sehingga hidroksiapatit akan mudah larut dalam kalsium 

ortofospat.  

 

Pada mekanisme pembuatan hidroksiapatit material penyusun yang utama dari 

hidroksiaapatit buatan haruslah mengandung kalsium dalam jumlah tinggi 

seperti kerang, tulang dan cangkang kerang serta organisme-organisme yang 

mengandung zat kitosan (Suryati, dkk:2012). Namun proses pembuatan 

hidroksiapatit dengan menggunakan unsur organisme dirasa dapat menggangu 

keseimbangan ekosistem yang ada pada lingkungan, oleh karena itu pada 

penelitian kali ini digunakan material batu kapur yang kaya akan kalsium 

karbonat (CaCO3) sebagai bahan pembuatan hidroksiapatit. Secara kimiawi 

hidroksiapatit dapat dirumuskan dengan Ca10(PO4)6(OH)2 dimana unsur Ca 

adalah unsur logam yang biasanya terdiri dari kalsium, unsur PO4 adalah 

fosfat penyusun dan OH adalah senyawa halogen yang terdapat dalam unsur 
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hidroksiapatit. Senyawa kalsium fosfat berbentuk kristal dan terdapat dalam 

empat fase, yaitu dikalsium fosfat, okta kalsium fosfat, trikalsium fosfat, dan 

hidroksiapatit (Noviyanti, dkk:2015). 

 

Bentuk Kristal hidroksiapatit berjenis heksagonal dengan panjang 0,944 nm 

dan lebar 0,944 nm serta memiliki tinggi 0,688 nm. 

 

 

Gambar 2.6 Kristal Hidroksiapatit 

 

Hidroksiapatit pada dasarnya memiliki sifat biokompatibilitas dan 

bioaktivitas yang baik dimana hidroksiapatit atau yang biasa disebut HA 

memiliki kemiripan terhadap struktur tulang dan gigi (Mozartha, 2015). 

Dalam hal ini, HA dapat terikat secara langsung dengan jaringan dan mampu 

merangsang penumbuhan jaringan baru. Jika ditinjau dari material 

pembuatannya, HA berbahan batu kapur yang kaya akan senyawa kalsium 

karbonat (CaCO3) maka hasil dari HA akan terbentuk biokramik. 

 

 Biokramik sendiri dalam bidang ilmu biomaterial digolongkan kedalam dua 

jenis kramik yaitu bioinert dan bioaktif. Biomaterial kramik bioiner adalah 

jenis biomaterial diamana ketika diaplikasikan pada jaringan hidup, tidak 

akan terjadi reaksi dan pengaruh pada jaringan yang diimplankan, sebaliknya 

jenis kramik bioaktif adalah keramik yang mampu menstimulasi tumbuhnya 

jaringan baru ketika diimplankan dalam tubuh/tulang. 
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Pada golongan keramik bioaktif, HA tergolong jenis keramik bioaktif 

sehingga perananya dalam dunia medis sebagai pengimplan tulang 

memenuhi kriteria yang dibutuhkan yaitu biokompatibel, tidak beracun dan 

bioaktif yang mampu menstimulasi tumbuhnya jaringan tulang baru. Secara 

mekanik, HA memiliki sifat yang rapuh dikarenakan adanya sifat porositas, 

ukuran butir serta adanya pengotor yang ikut terbentuk dalam proses sitesis 

HA namun secara garis besar kerapuhan sifat mekanik disebabkan karena 

kurangnya ikatan pada butir sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai 

upaya peningkatan nilai kekerasan terhadap HA sintetis. Upaya pengontrolan 

terhadap kualitas HA sistesis dalam negeri berbasis batu kapur yang 

dibandingakan dengan HA sintesis impor berdasarkan pengujian FTIR 

(Fourier Trasform Infra Red) dan pengujian X-RD (X-ray diffraction) 

menunjukan hasil yang mirip, sehingga dipastikan kualitas HA sintesis 

dalam negeri tidak kalah unggul dengan kualitas HA impor (Hendriayanto, 

2018). 

 

      

(a) Pola X-RD lokal        (b) pola X-RD Impor   

Gambar 2.7 Pola Hasil Pengujian X-RD HA sintesis (a) lokal (b) Impor 



16 
 

 

    

(b) Pola FTIR lokal        (b) pola FTIR Impor   

Gambar 2.8 Pola Hasil Pengujian FTIR HA sintesis (a) lokal (b) Impor 

 

2.2.1 Jenis-jenis Hidroksiapatit 

Mekanisme pembuatan hidroksiapatit dapat melalui beberapa 

mekanisme dan juga beberapa jenis bahan yang berbeda walaupun 

masih menggunakan unsur penyusun yang sama yaitu kalsium 

karbonat dan fosfat, sehingga klasifikasi hidroksiapatitdikelompokan 

sebagai berikut:  

 

a. Berdasarkan Ukuran Serbuk 

Hidroksiapatit dapat digunakan dalam bentuk padat ataupun 

serbuk, umumnya pada penggunaan komposit pengisi tulang 

dengan hidroksiapatit, HA dibuat dengan ukuran sebuk baik 

mikro ataupun nano. Pada dua jenis serbuk tersebut memiliki 

keunggulan masing-masing. Hidroksiapatit dengan bentuk 

serbuk lebih memiliki tingkat mampu serap oleh tubuh yang 

tinggi dibandingkan dengan bentuk padatan (Rumengan, dkk: 

2018). 
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Sedangkan dari segi ukuran serbuk, serbuk denga ukuran nano 

memiliki sifat bioaktif yang baik dan memiliki tingkat 

kerapatan yang tinggi. Sedangkan hiroksiapatit dengan serbuk 

ukuran mikro memiiki sifat ikatan yang kuat sehingga 

meningkatkan unsur kekuatan dan biostabilitas. 

 

b. Berdasarkan Gugus Penyusun Hidroksiapatit 

Hidroksiapatit banyak tersusun dari gugus ion karbonat, 

perlakuan pemanasan pada proses pembuatan hidroksiapatit 

sangat mempengaruhi dari hasil terbentuknya gugus ion 

karbonat. Perlakuan pemanasan dengan suhu yang tinggi akan 

membuat ion karbonat meggantikan gugus karboksil 

menghasilkan apatit karbonat tipe A. Dan perlakuan pemanasan 

denga suhu yang relatif rendah akan menyebapkan ion karbonat 

menggatikan gugus pospat sehingga terbentuklah apatit 

karbonat. 

 

c. Sifat sebagai bone graft 

Hidroksiapatit sebagai bone graft memiliki beberapa sifat yang 

dianggap sesuai dengan fungsi dari bone graft yaitu. 

1. Memiliki sifat biokompabilitas 

Biokompabilitas merupakan sifat yang sangat penting 

dan harus dimiliki sebagai biomaterial, karena sifat 
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biokompabilitas adalah sifat dimana hidroksiapatit 

mampu dan mudah menyatu dalam tubuh manusia serta 

tidak menimbulkan atau menghasilkan efek racun 

ketika disatukan dengan tubuh manusia ( Darwis, D. 

2008). 

2. Memiliki sifat bioaktif 

Adalah suatu sifat dimana hidroksiapatit ketika 

disatukan dengan tubuhmanusia ( tulang) sebagai bone 

filler mampu menimbulkan reaksi biokatif sehingga 

mampu menyatu dan menumbuhkan jaringan baru 

didalam tubuh ( Amin. 2017). 

3. Bersifat Osteokonduktif 

Yaitu memiliki sifat yang mampu menimbulkan 

stimulasi terhadap penumbuhan jaringan tulang ketika 

digunakan sebagai pengisi tulang. 

 

2.2.2 Metode Pembuatan Hidroksiapatit 

Pada dasarnya terdapat beberpa metode dalam melakukan sintesis 

hidroksiapatit, dimana metode-metode tersebut adalah metode basah, 

metode kering, metode alkosida, metode hidrotermal, metode sol-gel 

serta metode fluks. Pada sistesis dalam metode basah, digunakan 

mekanisme cairan sebagai pembentuk kalsium hidroksida karena 

mekanisme serbuk kering akan menyerap air dalam jumlah besar dan 



19 
 

 

melepaskan kalor, kemudian setelah terbentuk kalsium hidroksida 

maka digunakan proses termal yang bertujuan serbuk kembali menja 

dipadat dan secara termokimia bahan dasar kalsium karbonat dan 

fospat akan terduksi menjadi hidroksiapatit dengan sedikit 

amoft/Kristal (Suryadi, 2011). 

 

Sedangkan pada metode kering akan menghasilkan HA dengan tekstur 

yang halus dengan tingkat kekristalan yang tinggi, sedangkan untuk 

menghasilkan struktur Kristal tunggal maka digunakan metode 

hifrotermal. Untuk menghasilkan HA dengan bentuk lapisan yang tipis 

dan pipih (thin) maka dapat menggunakan metode alkosida. 

 

Pada metode fluks, dimana memanfaatkan reaksi peleburan garam 

menjadi padatan yang nantinya akan menghasilkan kristal 

hidroksiapatit tunggal dan akan mengandung unsur-unsur lain. Untuk 

menhasilkan hidroksiapatit dengan butiran yang homogen maka 

digunakan metode sol-gel, dimana selain menghasilkan ukuran butir 

yang homogen, pada metode ini juga dapat menghasilkan 

hidroksiapatit dengan drajat kristalinitas yang tinggi.  
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2.3 BIOMATERIAL 

Biomaterial adalah suatu material yang dapat dikatakan sebagai material bahan 

alami yang mampu guna sebagai material yang mampu di implatkan atau material 

yang mampu guna sebagai pengganti jaringan tubuh ataupun material yang 

mampu berinteraksi dengan sistem biologis dan fugsiologi manusia (Sujiatmoko, 

dkk:2012). 

 

Pada biomaterial terdapat dua aspek penting sehingga material itu dikatakan 

layak sebagai biomaterial yaitu, material harus memiliki sifat biokompatibilitas 

dan biofungsional artinya material tersebuat harus mampu digunakan atau di 

implantkan dalam tubuh manusia tanpa memiliki efek samping atau tanpa 

menimbulkan rekasi beracun ketika dimasukan ke dalam tubuh manusia, 

kemudian meninjau dari segi fungsi biofungsioal yaitu material tersebut harus 

mampu bekerja selaras dengan fungsi pengganti dalam tubuh. Pada dasarnya 

biomaterial dapat diklasifikasikan kedalam beberapa jenis biomaterial. 

2.3.1 Biomaterial Berbasis Keramik 

Secara harfiah, biokeramik berasal dari dua frasa kata yaitu bio dan 

keramik dimana ketika ditafsirkan akan menjadi sebuah material yang 

mampu dan kompatibel ketika disatukan dengan organisme 

biologi/organisme hidup. Pada dasarnya keramik adalah jenis material 

non logam yang memiliki ikatan ion dan kovalen diamana pada 

dewasa ini dikembangkan jenis biomaterial berbasis keramik yang 

lazim disebut sebagai biokeramik. Peranan biokramik dalam dunia 
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medis sangatlah besar, bahan biokramik dijadikan implan pada tulang 

dan gigi manusia. Digunakanya biokramik sebagai biomaterial 

dikarenakan biokramik memiliki sifat biokompatibel yang baik 

dibandingkan dengan biomaterial jenis lain. Penggungaan biokeramik 

sebagai biomaterial dalam implan tulang gigi serta persendian, selain 

itu biokramik juga digunakan sebagai pelapis terhadap biomaterial 

logam dan penguat dalam biomaterial berbasis komposit dengan 

tujuan untuk meningkatkan sifat mekanik dan sifat biokompabilitas. 

Berikut ini adalah beberapa jenis biokramik dan reaksi yang diterima 

tubuh ketika menerima implant. 

 

a. Keramik Bioinert 

Pada dasarnya reaksi yang terjadi anatara keramik bioinert dan 

jaringan yang terimplan sangat rendah sehinga dalam kategori 

ini, keramik bioiner diklasifikasikan sebgai biomaterial yang 

tidak mampu menumbuhkan jaringan baru pada impan. 

Keramik jenis bioiner memiliki karakteristik tahan lama 

sehingga cocok digunkan sebagai implant yang tidak 

difungsikan sebagaipenumbuh jaringan baru, melaikan 

difungsikan sebagai implan plat tulang, sekrup tulang dan 

katub pada jantung. Contoh dari keramik bioinert adalah 

alumina, zirconia dan karbon. 
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b. Keramik Bioaktif 

Penggunaan biomaterial haruslah tepat guna terhadap jenis 

material yang di implankan, pada material biokeramik berjenis 

keramik bioaktif, hasil yang terjadi ketika keramik bioaktif di 

implankan kedalam tubuh/tulang akan menghasilkan jaringan-

jaringan baru yang meregenerasi jaringan-jaringan 

tubuh/tulang yang rusak. Sehingga sifat utama dari keramik 

bioaktif ini sebagai penumbuh jaringan baru. Penggunaan jenis 

keramik bioaktifsangat tepat digunakan dalam implant fracture 

pada tulang karena mampu menumbuhkan dan merekonstruksi 

jaringan sehingga mempercepat munvulnya jaringan-jaringan 

baru. Golongan yang termasuk dalam jenis keramik bioiner ini 

adalah hidroksiapatit, bioglass dan cavital. Keramik jenis 

biokatif banyak digunakan dalam mekanisme implant 

pembedahan tulang dan pengisian tulang (bonefiller). 

 

c. Keramik Bioserorable 

Material biokramik jenis bioserorable adalah golongan 

biomaterial yang di desain mengalami degradasi secara 

perlahan didalam tubuh yang telah di implankan. Jenis material 

bioserorable selain mampu menumbuhkan jaringan-jaringan 

baru dalam tubuh, juga memiliki sifat mampu terdegradasi 

dengan baik sehingga jaringan-jaringan yang telah 
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ditumbuhkan akan sepenuhnya tumbuh tanpa adanya campran 

dari implan yang ada sehingga dapat meningkatkan sifat 

biokompatibilitas. Dalam hal ini perhitungan secara matang 

harus dilakukan ketika akan melalukan implan keramik jenis 

bioseorable dikarenakan memiliki tingkat resapan material 

yang tinggi terhadap jumlah jaringan baru. Adapun jenis dari 

keramik bioseorable ini adalah kalsium karbonat, kalsium 

sulfat dan karbonat apatit, berdasarkan sifat yang ada 

biomaterial ini digunakan untuk membantu penyembuhan 

tulang dari trauma dan sebagai pengisi tulang. 

 

2.3.2 Biomaterial Berbasis Logam 

Unsur logam adalah unsur yang paling banyak terdapat di Bumi. 

Selain pada mudahnya mendapatkan logam, logam juga memiliki sifat 

mekanik yang bagus dibandingkan material-material yang lain. Selain 

digunakan dalam dunia industri perkembangan logam juga merambah 

pada dunia biomedis, dengan digunkanya logam sebagai implan pada 

tubuh manusia. Peranan penggunaan implan biomaterial berbasis 

logam digunakan sebagai implan  pada sendi, plat tulang, lutut, bahu 

serta pergelangan kaki. Selain itu penggunaan biomaterial berbasis 

logam juga digunakan dalam bidang ortopedi , cardiovascular dan 

material dental. 
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2.3.3 Biomaterial Berbasis Polimer 

Pada biomaterial parameter utama yang dituju adalah material yang 

tidak beracun ketika di implan kan kedalam tubuh, hal ini lah yang 

mendasari lahirnya biomaterial berbasis polimer. Biomaterial tidak 

hanya menekankan pada sifat mekanik yang tinggi dan tahan lama, 

namun biomaterial menekankan pada biokompatibilitas yang baik dan 

tepat guna. Pada  dasarnya peranan biomaterial berbasis polimer 

digunakan sebagai implan kecantikan guna memperindah bagian-

bagian tubuh tertentu. 

 

2.4 POLIMER 

Pada dasarnya polimer berasal dari kata “poly” yang berarti banyak dan “mer” 

yang berarti ikatan, sehinga secara harfiah dapat diartikan sebagai sesuatu 

yang tersusun dari banyak bagian. Dalam hal ini polimer adalah gabungan 

dari berbagai molekul-molekul kecil yang tersusun dan berikatan dalam satu 

rantai membentuk suatu ikatan yang disebut polimer. Polimer dapat tersusun 

dari monomer-monomer yang sejenis ataupun yang berbeda sehingga sifat 

dari pada polimer yang dihasilkan tentunya dapat berbeda dari monomer-

monomer penyusunnya (Clareyna, 2013). 

 

Polimer tersusun atar monomer-monomer yang berikan secara kovalen yang 

dibentuk dari hasil proses polimerisasi yang bereaksi secara kimiawi 

membentuk suatu ranati ikatan. Polimer dapat digolongkan kedalam jenis 

senyawa kimia organik yang secara garis besar tersusun atas karbon, hidrogen 

dan unsur-unsur bukan logam. Pada era dewasa ini, penggunaan polimer 
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sebagai material dalam kehidupan sehari-hari dapat dengan mudah ditemui, 

seperti penggunaan plastik. Plastik adalah salah satu contoh dari pada polimer, 

plastik memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh material non polimer. 

Pada umumnya polimer memiliki jenis dan rantai ikatan yang berbeda-beda, 

rantai ikatan pada polimer dapat diukur dengan derajat polimerisasi dimana 

derajat polimerisasi adalah jumlah unit ulang yang terdapat pada rantai ikatan. 

Umumnya pada polimer terdapat tiga jenis rantai ikatan yaitu polimer yang 

tersusun dari rantai ikatan lurus, rantai ikatan bercapang dan rantai ikatan 

jaringan atau biasa disebut tiga dimensi.  

 

Polimer yang memiliki rantai lurus terjadi karena adanya pengulangan-

pengulangn molekul penyusun yang tersusun secara berulang dan berkesatuan 

sehingga menghasilkan rantai ikatan yang lurus. Jenis polimer yang memiliki 

rantai ikatan lurus biasanya termasuk kedalam elastomer dan bersifat 

termoplastik. Polimer yang memiliki ikatan bercabang pada dasarnya adalah 

sebuah polimer yang memiliki ikatan rantai lurus namun memiliki 

percabangan pada unsur dasar. Sedangkan untu polimer yang memiliki jenis 

ikatan rantai jaringan, polimer tersebut terbentuk karena terjadinya ikatan 

antar molekul yang berikatan dalam berbagai arah yang membentuk struktur 

jaringan. Secara umum polimer dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu 

polimer alami dan polimer sintetis.  

 

Polimer alami adalah polimer yang sudah ada dialam yang biasanya dapat 

ditemui di tumbuh-tumbuhan sedangkan polimer sintetis adalah polimer yang 

dihasilkan dari proses rekayasa. Berdasarkan dua jenis polimer tersebut 

polimer juga diklasifikasikan kedalam dua jenis sifat yaitu polimer 

termoplastik dan polimer termoseting. 
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2.4.1 Polimer Alami 

Berbicara mengenai polimer alami tak lepas kaitanya dengan alam dan 

lingkungan sekitar. Pada dasarnya alam telah menciptakan jenis-jenis 

polimer seperti pati, selulosa, protein dan amilum. Polimer alami 

dihasilkan dari proses metabolisme mahluk hidup dimana pada proses 

tersebut menghasilkan polimer yang bersifat dapat teruraikan dan tidak 

memiliki unsur racun. Namun polimer yang dihasilkan dari alam 

biasanya bersifat kurang stabil dan mudah menyerap air. Jenis-jenis 

polimer alami saat ini erat kaitanya dengan kehidupan manusia, 

dengan rekayasa pada polimer alami maka polimer akan memiliki 

sifat-sifat yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Polimer alami 

juga digunakan dalam bidang medis, dimana polimer tersebut 

digunakan sebagai benang oprasi, pembawa obat dan bidang medis 

kecantikan. Adapun beberapa jenis polimer alami adalah sebagai 

berikut. 

 

 

a. Karet Alam 

Indonesia adalah salah satu negara pengeksor komoditi karet, 

dimana  sebagian besar karet di ekspor dalam kondisi setengah 

jadi. Secara umum karet dihasilkan dari proses penyadapan pohon 

karet (hevea brazilientis) yang disadap dan diambil getahnya. 

Pada getah karet terdapat kandungan lateks, dimana lateks adalah 

cairan sitoplasma yang mengandung setidaknya 30%  partikel 

karet. Pada dasarnya, karet alam termasuk kedalam polime 

isoprene yang memiliki jenis atau bobot molekul yang besar, 

dimana terdapat 98 % ikatan ganda dalam struktur ikatan cis yang 

berpengaruh pada elastisitas polyisoprena dimana secara empiris 

karet alami dirumuskan C10H16 dan termasuk kedalam polimer 

tinggi dari metil 1,3 butadiena. 
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b. Pati 

Pada dasarnya pati adalah sutau zat karbohidrat yang memiliki 

atau berikatan dengan senyawa amilosa dan amilopektin dalam 

glukosa. Pati dihasilkan dari proses fotosintesis pada tamanan 

yang kemudian disimpan dalam akar, umbi dan biji yang 

umumnya dapat ditemui di singkong, jagung, sagu kentang dan 

talas. Pati termasuk dalam senyawa polisakarida dimana 

didalamnya terdapat monosakarida yang berikatan dengan 

oksigen. Pati selain digunakan dalam dunia pangan, digunakan 

juga dalam dunia industri. Dewasa ini penggunaan pati juga 

merambah pada bidang biomedis. Pada dasarnya pati termasuk 

dalam karbohidrat yang di dalam nya terdiri dari glukosa, dimana 

glukosa tersusun dari amilusa dan amilopektin dengan rasio 

perbandingan 1:3. Amilosa bersifat mudah terlarut dalam air dan 

memiliki struktur yang lurus dan tersusun dari banyak gugus 

hidroksil. Ketika dalam kondisi larut didalam air, amilosa 

berbentuk seperti gel dan akan membentuk drajat polimerisasi 

dalam jumlah susunan 500 samapai dengan 6000 glukosa. 

 

Sedangkan amilopektin memiliki sifat mudah mengembang di 

dalam air dan memiliki karakteristik mampu membentuk koloid 

dalam air. Amilopektin mampu membentuk drajat polimerisasi 

ketika tersusuan atas 1 x 10
5
 samapai dengan 3 x 10

6
 glukosa, 

drajat polimerisasi pada amilopektin dan amilosa dipengaruhi atas 

bahan dasar pati tersebut. Selain terdiri dari amilosa dan 

amilopektin, didalam pati juga terkandung unsur lain dalam 

jumlah yang rendah.  
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Pada pati terdapat sekitar 1% unsur lipid, protein, fosfor dan 

mineral-mineral penunjang lainya. Lipid pada pati, biasanya 

terikat pada amilosa namun sebagian ada juga yang tidak terikat. 

Granula pada pati memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda 

tergantung dari mana sumber pati di dapatkan. Sehingga beberapa 

pati yang dihasilkan oleh tamanan memiliki bentuk ganula yang 

berbeda-beda.  

 

 

 

 

Gambar 2.9 Struktur Amilosa 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Struktur Amilopektin 

 

Granula juga dapat mempengaruhi tingkatan kekuatan pembengkakan 

pati, dimana ketika ukuran granula yang kecil maka akan sebanding 

dengan tingkatan pembengkakan pati. Amilosa dan amilopektin dalam 
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granula tersusun dalam bentuk cincin yang membentuk lapisan amorf 

dan ada yang membentuk lapisan semi Kristal pada pati dimana 

amilosa dan amilopektin terikat oleh ikatan hidrogen. Apabila amilosa 

dan amilopektin tercampur dalam air yang bersuhu tinggi maka ikatan 

hydrogen akan terputus karena adanya air. Sehingga amilosa dan 

amilopektin akan terikat dengan air dan hydrogen, dengan masuknya 

air kedalam ikatan tersebut maka akan terjadi perubahan ukuran 

granula sehingga granula mengalami pembengkakan sampai granula 

mengalami perpecahan. 

 

Gambar 2.11 Struktur Cincin Amilosa dan Amilopektin Dalam 

Granula 

 

Setelah granula pecah, maka amilosa dan amilopektin mengalami 

difusi sehingga terjadi proses geletinisasi yang menyebabkan 

berubahnya viskositas pati. 

 

 

Gambar 2.12 Molekul Beberapa Jenis Pati 
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Polylactic acid atau poli asam adalah polimer biodegradable yang 

berasal dari pati alami sehingga bebas dari unsur racun dan mudah 

terurai. Umumnya poli asam laktat terbuat dari pati jagung ataupun 

tebu, dimana asam laktat pada pati dipanaska dalam kondisi vakum 

sampai terjadinya polimerisasi. 

 

 

Gambar 2.13 Struktur Poli Asam Laktat 

 

Poli asam laktat termasuk kedalam jenis aliphatic polyester dimana 

biasa tersusun dari asam hidroksi dan polimandelat oleh karena itu poli 

asam laktat memiliki sifat yang kuat dan tahan panas. Secara 

mechanical properties poli asam laktat memiliki kekuatan tarik 

sebesar 7700 psi dengan modulus 3,5 Gpa dengan melting temperature 

sebesar 200 
o
C.  

 

Poli asam laktat umumnya digunakan sebagai plastik yang ramah 

lingkungan karena terbuat dari pati, memiliki struktur yang kuat serta 

mampu terurai dalam lingkungan. Namum penggunaan poli asam 

laktat sebagai plastik ramah lingkungan dirasa kurang efisien 

mengingat secara sifat dan karakteristik, poli asam laktat tergolong 

fungsional sehingga dewasa ini poli asam laktat digunakan dalam 

dunia medis sebagai pembawa obat dan medis kecantikan. Pada 

dasarnya dalam pembuatannya, sintesa poli asam laktat memiliki 
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beberapa langkah dan metode. Umumnya terdapat tiga jenis metode 

dalam sintesa poli asam laktat. 

 

Diantara metode-metode tersbut, pastinya bertujuan untuk 

menghasilkan produk poliasam latat, namun tentunya berbeda metode 

berbeda juga kualitas poli asam laktat yang dihasilkan.  

 

 

1. Metode Polikondensasi Langsung 

Pada metode ini, sintesa poli asam laktat didasarkan pada 

terdapatnya gugus karboksin dan hidroksil. Sintesa poli asam 

laktat dengan polikondensasi secara langsung adalah metode yang 

paling murah untuk mendapatkan poli asam latat, namun pada 

metode ini, hasil poli asam laktat yang didapatkan dengan berat 

molekul yang rendah yaitu 1,6 x 10
4
 dengan rantai ikatan yang 

pendek. Rendahnya berat molekul yang diperoleh, disebabkan 

karena terdapatnya unsur air yang masuk kedalam poli asam laktat 

sehingga air masuk melalui proses kondensasi ini dalam 

menghidrolisis polimer yang terbentuk. Untuk meningkatkan berat 

molekul, diperlukan chain coupling agent yang berfungsi 

memperpanjang rantai ikatan karena gugus hiroksil dan karboksil 

yang bereaksi sehingga membentuk polimer telechelic, namun 

dengan digunakannya chain coupling agent pada proses sintesa 

poliasam laktat maka sifat biodegradabilitas pada produk yang 

dihasilkan akan berkurang (Rasmita, dkk:2012) 

 

2. Metode Pengkondensian Azeotropik 

Pada mulanya metode ini dikenalkan oleh korporasi 

mitsuichemical, dimana untuk menghasilkan poli asam laktat 

dengan menggunakan azeotropik sebagai zat pengkatalis poli asam 
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laktat didalam refluxing, dari metode ini maka dihasilkan poli 

asam laktat dengan berat molekul yang lebih besar yaitu berkisar 3 

x 10
5
.  Pada konsepnya, penggunaan zat azeotropik selain sebagai 

katalis juga berfungsi mempercepat pemisahan air yang 

terkandung dalam asam laktat, sehingga dari segi produk yang 

dihasilkan dengan menggunakan metode ini cenderung lebih baik 

karena tidak menghaisilkan poli asam laktat yang rapuh dan tinggi 

kadar air. Selain itu dengan metode ini dihasilkan poli asam laktat 

yang mengandung 89 %  rendemen. 

 

3. Polimerisasi Pembukaan Cincin 

Metode polimerisasi pembukaan cincin pada dasarnya digunakan 

untuk menghasilkan produk poli asam laktat dengan berat molekul 

yang tinggi dan kadar air yang rendah. Pada umumnya dalam 

metode ini terdapat beberapa tahapan untuk melakukan 

polimerisasi, tahapan yang pertamakali dilakukan adalah 

pengkondensasian asam laktat dengan tujuan dihasilkan poli asam 

laktat dengan berat molekul yang rendah. Setelah dihasilkan 

dihasilkan poli asm laktat dengan molekul yang rendah maka 

dilanjutkan dengan proses depolimerisasi. Proses depolimerisasi 

adalah suatu proses untuk merubah produk dekondensasi polimer 

menjadi bentuk dimer laktida dalam bentuk  siklik. Setelah dimer 

laktida berbah dalam bentuk siklik, kemudian dilakukan proses 

pembukaan cincin dengan batuan katalis sehingga dihasilkan 

produk poli asam laktat dalam bentuk molekul yang tinggi yaitu 

6,8 x 10
5
. 

 

4. Poli Asam Laktat dari Dekstrosa 

sintesa poli asam laktat selain menggunakan ketiga metode diatas, 

juga dapat dilakukan dengan menggunakan dekstosa. Penggunaan 
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dekstrosa sebagai bahan pembuatan poli asam laktat memerlukan 

rangkaian proses yang cukup panjang, dimulai dari proses 

fermentasi dilanjutkan dengan proses pemurnian asam laktat. 

Setelah asam laktat yang dihasilkan dalam bentuk murni, 

kemudian dilakukan proses prepolimerisasi dan diahiri dengan 

tahapan polimerisasi. Pada proses fermentasi, digunakan bakteri 

lactobacillus derbucki sebagai fermentator dimana dengan bakteri 

tersebut maka dekstrosa akan diubah kedalam menjadi molekul 

dari asam laktat. Pada proses fermentasi, keadaan dalam proses 

fermentasi dijaga dalam p-H 4-6 ( dalam kadar asam). 

 

Dalam upaya untuk menjaga kadar p-H agar tetap dalam keadaan 

yang sesuai dengan parameter, maka dilakukan penambahan 

kalsium hidroksida. Proses fermentasi dilangsungkan dengan suhu 

60
o
C dengan lama fermentasi 24 sampai dengan 48 jm. Pada 

proses fermentasi menghasilkan produk berupa kalsium laktat, 

dimana untuk mendapatkan produk berupa asam laktat maka perlu 

dilakukan proses pemurnian dengan melakukan pemekatan dengan 

bantuan evaporator yang dilanjutkan dengan proses pengasaman 

menggunakan larutan asam sulfat dimana proses penambahan 

larutan asam sulfat dilakukan menggunakan acidifier dengan suhu 

70
o
C.  

 

Pada proses pemurnian dihasilkan produk asam laktat dengan 

molekul rendah yaitu 500 sampai dengan 5000. Molekul rendah ini 

mengandung banyak air sehingga dalam proses prapolimerisasi 

dilakukan  pemutusan molekul sehingga molekul air dan molekul 

asam laktat terpisah. Air yang telah terpisah akan dibuang 

sedangkan molekul asam laktat yang telah mengalami proses 

prapolimerisasi akan diambil dan dilanjutkan dengan perlakuan 
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depolimerisasi dengan tujuan untuk menghasilkan senyawa siklik. 

Setelah dihasilkan senyawa dalam bentuk siklik, maka proses 

selanjutnya adalah memasukan asam laktat yang telah diubah 

dalam bentuk siklik kedalam reaktor dalam suhu 160
o
C - 200

 o
C 

selama satu jam. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kadar air, 

mengingat asam laktat banyak mengandung air. Setelah proses 

rekatoriasi berlangsung selama satu jam, maka ditambahkan 

penguat berupa SnO dalam suhu reaktor 170
o
C - 200

 o
C. pada 

proses tersebut akan dihasilkan uap air dan produk asam laktat 

dimana uapair akan terbuang dan asam laktat yang terbentuk akan 

dilanjutkan dalam proses polimerisasi. Proses polimerisasi 

dilakukan dalam reaktor dengan tipe fix bed dimana dalam proses 

ini dijaga dengan temperatur 170
o
C dari proses tersebut aproduk 

yang dihasilkan akan dilanjutkan dalam proses criztallyzeri 

kemudian dilangsungkan proses pelletilyzer untuk menghasilkan 

produk poli asam laktat dalam bentuk pellet. 

 

Dari beberapa proses pembuatan untuk menghasilkan poli asam 

laktat tersebut, maka dari beberapa proses dan metode pasti 

memiliki keunggulan masing-masing dan tentunya jenis poli asam 

laktat yang dihasilkanpun cenderung berbeda. Poli asam laktat 

dewasa ini cukup diminati dalam dunia keteknikan ataupun medis 

dimana sifat dan karakteristik pada poli asam laktat dirasa cocok 

digunakan kedalam bebrbagai aspek yang mampu menunjang 

kehidpan manusia.  

 

Karakteristik poli asam laktat sebagai plastik biodegradable dan 

biocompatible dirasa sangat tepat digunakan dalam dunia medis 

baik sebagai pembawa obat atupun sebagai implan dari bagian-

bagian tubuh manusia. Biodegradable adalah suatu sifat diamna 
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poli asam laktat mampu terurai secara alami dengan lingkungan 

sehingga poli asam laktat tidak berbahaya. Karakteristik 

biocompatible adalah suatu sifat dimana poli asam laktat mampu 

menstimulasi tumbuhnya jaringan-jaringan biologis, apabila 

digunakan sebagai implant. 

 

Selain itu poli asam laktat juga bebas dari racun sehingga jika 

digunakan dalam dunia medis sebagai implan dirasa cukup tepat. 

Peranan poli asam lakat dalam dunia medis pada dewasa ini 

digunakn sebagai pembawa obat mengingat karakteristik 

biodegradable dan tidak beracun. Namun penggunaan sebagai 

pembawa obat dirasa belum efisien karena mengingat karakteristik 

yang dimiliki mampu dimanfaatkan lebih jauh lagi sehingga 

dewasa ini poli asam laktat digunakan sebagai penguat dalam 

pengisi tulang yang di dalam nya terdapat komposisi antara 

hidroksiapatit dengan poli asam laktat mengingat kesamaan 

karakteristik yang dimiliki antara kedua bahan tersebut. Alasan 

yang mandasari digunakanya poli asam laktat sebagai penguat 

dalam pengisitulang adalah kekerasan hidroksiapatit yang 

cenderung rendah dan bersifat getas. Hidroksiapatit adalah suatu 

unsur yang terdapat dalam tulang ataupun gigi sehingga ketika 

digunakan sebagai pengisi tulang maka nilai kekerasan dalam 

hidroksiapatit haruslah mendekati nikai kekerasan tulang sehingga 

dengan demikan dirasa perlu menambah unsur penguat yang 

memiliki kesaman karakteristik yang diperlukan dalam pembuatan 

pengisi tulang. 

 

2.4.2 Polimer Sintesis 

Pada dasarnya, polimer sintesis dibuat untuk menyempurnakan 

ataupun memperoleh sifat yang lebih baik dari pada polimer alami. 
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Polimer sintesis terbuat dari polimer alam yang telah dimodifikasi 

sedemikan rupa sehingga memiliki sifat dan karakteristik yang 

dibutuhkan. Pada awalnya polimer sintesis terbuat dari kondensasi 

antar fenol dan formaldehida. Jika diklasifikasikan secara sifat, 

polimer sintesis terbagi menjadi dua jenis yaitu polimer termoplastik 

dan termoseting. 

 

a. Polimer Termoplastik 

Polimer jenis termoplastik adalah jenis polimer yang tidak tahan 

terhadap suhu tinggi apabila polimer tersebut mengalami suhu 

yang tinggi makan akan meleleh sedangkan jika mengalami suhu 

rendah makan polimer akan mengeras. Secara struktur kimia, 

polimer ini memiliki rantai ikatan ikatan silang dengan berat 

molekul yang keci. Polimer jenis ini dapat mudah dibentuk 

kedalam bentuk produk yang diinginkan selain itu polimer 

termoplastik memiliki sifat yang elastis dan mudah dilarutkan 

dalam jenis pelarut yang sesuai. Polimer termoplastik memiliki 

struktur molekul yang linier ataupun bercabang. Contoh dari 

polimer trmoplastik adalah polietilena, polivinilklorida, 

polipropena dan polistirena. 

 

b. Polimer Termoseting 

Polimer termoseting adalah polimer yang tahan terdapat suhu 

tinggi, dimana sifat dari polimer ini adalah kokoh. Pada dasarnya 

polimer termoseting hanya mampu dibentuk satu kali yaitu pada 

saat proses pembentukan awal. Berbeda dengan polimer 

termoplastik, semakin banyak ikatan silang yang terdapat pada 

polimer termoseting maka akan menghasilkan sifat kaku dan 

getas. Secara garis besar, polimer ini bersifat keras dan getas serta 

tahan terhadap asam dan basa serta sukar dilarutkan. Selain itu 
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polimer termoseting memiliki ikatan silang antar molekul 

sehingga menyababkan polimer ini bersifat kokoh. 

 

 

2.5 TULANG 

Mahluk hidup pada dasarnya memiliki komponen penghubung yang disebut 

dengan tulang. Tulang pada mahluk hidup berfungsi sebagai komponen  

penghubung. Selain berfungsi sebagai komponen penghubung, fungsi dari 

tulang adalah sebagai penguat tubuh, pelindung organ-organ penting. Selain 

fungsi-fungsi tersebut, fungsi tulang yang penting bagi mahluk hidup adalah 

sebagi tempat melekatnya otot dan tempat dihasilkanya sel darah.  

 

Karakteristik yang menandai tulang adalah tingkat kekuatan dan kekerasanya 

sehingga tulang mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Kekerasan 

tulang berasal dari suplai kalsium hidroksiapatit dari osteoid yang membuat 

tulang menjajdi keras dan kuat. Selain itu pada tulang juga tersimpan 

cadangan kalsium serta fosfat dan ion-ion lain yang diperlukan dalam tubuh. 

 

Pada dasarnya secara struktur, tulang memiliki dua komponen yaitu tulang 

padat atau biasa disebut dengan tulang kortikal. Tulang kortikal adalah 

struktur tulang yang padat dimana tulang ini melindungi sumsum tulang 

dimana sumsum tulang ini terlebih dahulu terlindungi oleh tulang trabekula. 

Tulang trabekula adalah tulang dengan struktur berlubang mirip seperti rumah 

lebah dimana tulang ini terletak mengelilingi sumsum tulang sebagai 

pelindung pertama sumsum tulang. Tulang trabekula ini nantinya akan dialpisi 

oleh tulang kortikal dimana kekerasan adalah karakteristik yang dimiliki dari 

tulang kortikal. Bagian-bagian dari tulang kortikal dibagi menjadi dua bagian, 

dimana bagian terluar tulang kortikal disebut periosteal. Periosteal pada 

tulang kortikal tersusun dari fibrous yang berfungsi sebagai selubung luar dari 

tulang kortikal.  
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Pada periosteal mengandung selpembuluh darah, osteoblast dan osteoclast 

yang mana didalamnya banyak mengandung kalsium hidroksiapatit. 

Periosteal juga berfungsi dalam pertumbuhan dan perbaikan set jaringan 

tulang yang rusak. Bagian dalam pada tulang kortikal disebut endosteal yang 

berfungsi sebagai membrane yang bertuga menyelimuti bagian dalam dari 

tulang kortikal dan didtem pembuluh darah kanal. 

 

Berdasarkna pengujian mekanik, nilai kekuatan tarik dari tulang kortikal 

adalah 200 Mpa sedangkan nilai dari kekuatan tarik tulang trabekula adalah 

1.5 sampai dengan 3,8 Mpa.  Pada dasarnya hasil pengujian kekuatan mekanik 

yang mendapatkan hasil yang berbeda-beda disebabkan oleh densitas antar 

tulang yang berbeda-beda. 

 

 

Gambar 2.14 Tulang Kortikal  
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Gambar 2.15 Bagian Tulang Trabekular 

 

Berdasarkan sel-sel penyususnya, tulang tersusun dari sel pembentukan yang 

disebut osteoblast dan matriks non mineral atau kolangen yang disebut 

osteosit. Selain tersusun dari kolagen, didalam osteosit juga mengandung 

protein non kolagen dan garam anorganik yang tersusun dalam matriks tulang. 

 

Matrik penyusun tulang terdiri dari mineral organik dan anorganik dimana 

dedua material tersebut berperan penting dalam terbentuknya karakteristik 

tulang. Peranan mineral organik pada tulang berpengaruh pada sifat 

ketegangan tulang. Sedangkan mineral anorganik berpengaruh pada 

karakteristik kekuatan tulang. Tulang tersusun dari 69% mineral anorganik 

dimana komponen utama penyusun mineral anorganik adalah hidroksiapatit. 

Hidroksiapatit mewakili 99% dari mineral anorganik dalam tulang 

sehinggamenyebabkan tulang menjadi keras. Mineral organik pada tulang 

mewakili 22% penyusun tulang dimana mineral organik tersusun dari ptotein 

non kolagen. 

 

Pada umumnya kerangka manusia tersusun atas 80% tulang kortikal dan 20% 

tulang trabecular dimana tulang adalah suatu jaringan yang bersifat dinamis 

yang mampu menyesuaikan secara biomekanik dan selalu meregenersi. Pada 

umumnya pertumbuhan tulang manusia akan terhentiketika usia 25 tahun, 

dimana dalam awal kelahiran masa tulang berkisar 80 gram dan akan 
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mengalami masa tertinggi ketika berusia 25 tahun dengan masa puncak 3000 

gram. setelah pertumbuhan tulang terhenti, maka kemampuan tulang untuk 

meregenerasi akan menurun. Selain itu tulang akan mengenguat dan 

cenderung getas karena meningkatnya unsur kapur didalam tulang. 

 

Didalam jaringan tulang terdapat osteoblas yang berfungsi sebagai sintesis 

terhadap mineralisasi dalam osteoid. Osteoblas berada dalam permukaan 

periosteum dan endosteum dimana letaknya adalah di tulang kortikal. 

Osteoblas yang telah dewasa yang terletak pada matriks tulang disebut dengan 

osteosit dimana fungsi osteosit dalam tulang adalah sebagai media regulasi 

terhadap kalsium dan fosfat dalam tulang. Selain itu didalam osteosit terdapat 

osteoklas adalah multinucleated yang bertugas sebagai resebsor dalam tulang 

yang akan diregulasi oleh mekanisme selular dan hormonal.  

 

Proses resebsor dalam tulang berlangsung dengan dilepaskanya suatu enzim 

yang disebut enzim hidrolitik yang akan menyebabkan matrik tulang 

mengalami hidrolisis dimana dalam proses ini, akan menghasilkan lakuna 

howship yaitu terjadinya cekungan pada tulang. Secara histologi, osteoklas 

terletak diantara osteoblas dan osteoid dimana dapat dilihat dalam gambar di 

bawah ini. 

 

 

Gambar 2.16 Histologi Osteoklas  
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Pada dasarnya tulang kortikal berasal dari perkembangan tulang woven, 

dimana system havers merupakan struktur primer dari tulang kortikal. Dalam 

sistem havers terdapat cylindrical shaped lamellar yang berbentuk 

mengelilingi dari pada pembuluh darah dengan orientasi longitudinal yang 

umumnya disebut kanal havers sedangkan untuk orientsi secara horizontal 

disebut kanal Volkmann. 

 

 

Gambar 2.17 Histologi Tulang Kortikal  

 

 

2.6 KOMPOSIT 

Dalam bidang keilmuan material teknik, klasifikasi bahan digolongkan 

kedalam empat jenis yaitu logam, keramik, polimer dan komposit. Material 

komposit adalah material yang komponen penyusunya terdiri dari dua atau 

lebih material. Dimana dalam komposit tersusun dari paduan antara logam, 

polimer serta keramik. 

 

Dalam hal ini, material komposit dirancang untuk mendapatkan sifat yang 

tidak dimiliki oleh material logam, polimer dan keramik. Sifat yang dimiki 

material komposit adalah sifat kombinasi dari komponen penyusun material 
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tersebut. Dalam bidang komposit, material biasanya terdiri dari serat dan 

matrix. Matrix pada komposit bertujuan sebagai pengikat serat sehingga serat 

terlindungi dan dapat menjalankan fungsinya. Serat dalam komposit berperan 

dalam menahan gaya yang terjadi terhadap material.  

 

Dalam hal ini, material komposit dapat dilakukan rekayasa agar menghasilkan 

kekuatan sesuai dengan arah gaya yang diinginkan dalam perananya sebagai 

material, hal ini disebut dengan tailoring properties.  

 

Pemanfaatan serat dalam mekanisme pembuatan komposit haruslah dipilih 

serat yang kaku, sedangkan matrix pada komposit biasanya terdiri dari 

polimer. Material komposit memiliki keunggulan seperti ringan, tahan 

terhadap korosi dan memiliki ketahanan lelah yang lebih baik dibanding 

material lainya. 

 

Dalam material komposit, berbeda dengan material alloy dimana material 

alloy adalah material yang dikombinasikan dengan material lain dengan 

mikroskopis sehingga pada material alloy tidak dapat dilihat lagi bentuk 

material pendukungnya. 

 

Salah satu produk dari komposit yang paling sering ditemui adalah fiberglass. 

Komposit fiberglass adalah komposit yang terbuat dari serat kaca yang 

dipadukan dengan bahan polimer. Dimana dalam hal ini polimer memiliki 

sifat yang fleksibel dan lentur. Pada material serat kaca memiliki sifat kaku 

dan getas sehingga material komposit fiberglass  memiliki sifat kuat, kaku dan 

ulet. 
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Gambar 2.18 Serat Fiberglass 

Pada material komposit, terdapat beberapa tipe terhadap  penyematan arah 

serat dalam material. Pola penyematan serat pada komposit mirip dengan 

konsep sandwich dimana susuan serat tersebut terlindungi oleh matrix dari 

gangguan luar material. 

 

Gmabar 2.19 Pola Arah Serat (a) continues fiber composit (b) woven composit 

(c) chopped fiber composit (d) hybrid composit. 

Pada compostit dengan arah serat continues matrix/fiber berorientasi pada 

arah yang telah ditentukan dan terikat bersama membentuk sebuah laminasi 

sehingga komposit memiliki sifat kuat. Pada komposit serat continues terdapat 

kelemahan dalam pembebanan. Komposit jenis ini rawan mengalami 

delaminarisasi atau terpisahnya serat dari matrix komposit akibat adanya 

pembebanan dari segala arah. 
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Pada woven composit adalah komposit yang tersusun dari serat yang 

berbentuk anyaman. Pada komposit ini, kemungkinan delaminarisasi kecil 

terjadi karena serat berbentuk anyaman. Namun dari komposit dengan tipe ini, 

kekuatan komposit sering berkurang karena serat yang berbentuk anyaman 

seringkali tidak dalam kondisi yang lurus sehingga mengurangi kekuatan dari 

komposit. 

 

Sedangkan pada chopped fiber composit serat dipotong pendek dan disebar 

secara acak, hal ini mengakibatkan kekuatan komposit rendah karena serat 

tidak dapat mengakuisisi terhadap gaya yang terjadi akibat pendeknya serat 

dan arah yang tidak seragam. 

 

Untuk hybrid composit adalah konsep komposit dengan penggabungan serat 

yang disebar secara continues dan chooped dimana dalam hal ini diperoleh 

komposit yang memiliki kekuatan yang lebih baik diantara dua jenis 

persebaran ini. Hal ini dikarenakan dengan dilengkapinya persebaran serat 

secara acak dan pendek akan mengurangi delaminarisasi dari serat continues. 

 

Pada komposit serat adalah poin penting karena serat berfungsi sebagai 

penguat dalam material komposit. Fungsi dari penguat pada komposit adalah 

sebagai penopang kekuatan komposit. Dalam hal ini matrix akan menerima 

beban dari lingkungan kemudian beban akan diteruskan ke penguat.  

 

Dalam hal ini, diperlukan penguat yang memiliki properties yang lebih baik 

dari pada matrix. Diameter serat sebagai penguat mempengaruhi kekuatan 

darikomposit. Dimana semakin kecil serat yang tersusun dari komposit, akan 

menghasilkan kekuatan dan ketahanan yang lebih baik. Fenomena ini terjadi 

karena semakin kecil diameter serat maka akan semakin besar tegangan yang 

akan di trasformasikan, selain itu semakin kecil diameter serat akan 



45 
 

 

menghasilkan cacat yang lebih sedikit sehingga daya guana komposit akan 

semakin tinggi. 

 

Dalam hal ini, peranan komposit dirancang untuk memiliki sifat kekuatan 

yang baik. Dalam bidang material, sifat kekuatan adalah suatu kemampuan 

material dalam menahan beban tanpa terjadi patah dalam material. Selain itu 

sifat kekakuan juga harus dimiliki oleh material komposit, dimana kekakuan 

adalah suatu ketahanan material dalam mengikat partikel ataupun unsur 

penyusun material sehingga sukar untuk dipisahkan. Dalam hal ini komposit 

harus memiliki kekakuan yang baik mengingat peranan komposit dalam era 

sekarang sudah merambah pada perangkat peredam. 

 

Selain dari kedua sifat diatas, komposit juga harus memiliki berat yang ringan 

tanpa mengurangi unur-unsur kelebihan material penyusun. Karakteristik ini 

harus dimiliki oleh komposit. Selain itu ketahanan korosi juga merupakan 

aspek yang penting dalam komposit dimana komposit harus tahan terhadap 

karat dan tmemiliki umur pakai yang panjang.  

 

Dalam hal ini, keseluruhan sifat-sifat komposit tersebutdipegaruhi oleh 

kompoen penyusun komposit. Selain itu bentuk geometri komposit juga 

mempengaruhi terhadap sifat-sifat komposit dimana dalam hal ini metode dan 

proses pembuatan komposit memegang peran yang penting. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat Penelitian 

Dalam penelitian ini, pelaksaan proses penelitian dilakukan di tempat: 

1. Proses ekstraksi batu kapur dilakukan di Laboratorium Komposit Teknik 

Mesin Universitas Lampung. 

2. Pelaksanaan sintesis hidroksiapatit dan pemecahan rantai ikatan poli asam 

laktat di lakukan di Laboratorium Terpadu Universitas Lampung. 

3. Pelaksanaan kompaksi dan pembentukan spesimen pengujian dilakukan di 

Laboratorium Proses Produksi Teknik Mesin Universitas Lampung. 

4. Pelaksanaan pengujian X-RF (X-Ray Flourosense) dilakukan di Pusat 

Penelitian Metalurgi dan Material LIPI. 

5. Pelaksanaan pengujian Micro Hardness Vickers dilakakukan di 

Laboratorium Metalurgi dan Material ITB. 

6. Pelaksanaan pengujian SEM-EDX Mapping dilakukan di Laboratorium 

Terpadu Universitas Lampung. 

 

3.2 Bahan dan Peralatan Penelitian 

Pada penelitian ini, bahan dan peralatan yang digunkan adalah sebagai 

berikut. 

3.2.1 Bahan Penelitian 

Pada penelitian kali ini, bahan-bahan yang digunakan adalah: 

a. Batu Kapur 
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Pada penelitian kali ini, memanfaatkan batu kapur lampung 

yang bersumber dari gunung branti sebagai material utama 

dalam pembuatan hidroksiapatit berbasis batu kapur/gamping 

lampung seperti pada gambar 3.1. Pemilihan batu kapur 

lampung didasarkan pada terdapat banyaknya batu kapur di 

provinsi lampung selain itu pemanfaatan batu kapur sebagai 

media hidroksiapatit dirasa tidak membahayakan dari pada 

ekosistem karena bukan berasal dari mahluk hidup. 

 

Gambar 3.1 Batu Kapur yang Telah Mengalami Proses Ekstraksi 

 

b. Aquades 

Pada penelitian ini, metode pencampuran dalam pembuatan 

hidroksiapatit menggunakan metode pencampuran basah 

dimana pada metode ini bertujuan untuk mencegah terjadinya 

oksidasi pada sebuk batu kapur. Oleh karena itu pada 

penelitian ini memanfaatkan aquades seperti ditampilkan pada 

gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Aquades 
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Tabel 3.1 Spesifikasi Aquades 

 

 

 

 

 

c. DI-sodium Hydrogen Phospat-Dihydrat  

Sintesis dan karakterisasi hidroksiapatit pada penelitian kali ini 

menggunakan Di-sodium Hydrogen Phospat-Dihydrat  seperti 

ditampilkan pada gambar 3.3. Batu kapur yang telah di ekstraksi 

dengan berat 5 gram akan di campurkan dengan Di-sodium  

Hydrogen Phospat-Dihydrat dengan berat 5,34 gram. Parameter 

ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk 

menghasilkan rasio Ca/P  sebesar 1,67. 

 

 

Gambar 3.3 Natrium Hydrogen Phospat-Dihydrat 

 

Tabel 3.2 Spesifikasi Natrium Hydrogen Phospat-Dihydrat 

Nama Bahan Aquades 

Bentuk Cairan 

pH 7 Netral 

TPC (Total Plate Count) < 100 CPU/ML 

Nama Bahan Natrium Hydrogen Phospat-Dihydrat  

Assay 99,5 % 

PH-Value 9.0 – 9.2 

Chlorine  (Cl) 0,001 % 

Sulphate  (SO4) 0.005 % 
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d. Diklorometana 

Pada penelitian ini, diklorometana seperti pada gambar 3.4. 

Diklorometanan digunakan sebagai pelarut yang berfungsi untuk 

memecahkan rantai ikatan pada polylactic acid. Dimana 

diklorometana dipilih karena memiliki spesifikasi menguap pada 

temperatur ruangan sehingga polylactic acid polylactic acid yang 

telah dilarutkan tidak memerlukan serangkaian proses untuk 

memisahkan kandungan diklorometana. 

 

 

Gambar 3.4 Diklorometana 

Tabel 3.3 Spesifikasi Diklorometana 

 

 

 

 

Total Nitrogen  (N) 0.001 % 

Heavy Metals    (as Pb) 0.001 % 

Copper  (Cu) 0,0003% 

Iron  (Fe) 0,001 % 

Potasium  (K) 0,005 % 

Lead (Pb) 0,001 % 

Nama Bahan Diklorometana 

Bentuk Cairan 

Chemical Formula CHCL 

CAS Number 75-09-2 

Molar Mass 84,93 g/mol 

EC Index Number 602-004-00-3 
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e. Poli Asam Laktat 

Pada penelitian sebelumnya, produk hidroksiapatit berbasis batu 

kapur lampung yang telah dihasilkan dirasa memiliki nilai 

kekerasan yang rendah. Oleh karena itu dilakukan upaya untuk 

meningkatkan nilai kekerasan menggunakan polimer poli asam 

laktat yang ditampilkan pada gambar 3.5. poli asam laktat 

memiliki sifat biokompatibilitas dan mampu terdegradasi secara 

alami sehinga paduan poli asam laktat dan hidroksiapatit dirasa 

cocok karena memiliki kesamaan sifat. 

 

 

Gambar 3.5 Poli Asam Laktat 

 

Tabel 3.4 Spesifikasi Poli Asam Laktat seri 2002 D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Bahan Poli Asam Laktat 2002 D 

Clarity Transparant 

Spesific Gravity 1.24 

Tensile Strength @ Break 53 Mpa 

Tensile Modulus  3.5 Gpa 

Melting Indeks 190
 o
C / g/10 Minute 
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3.2.2 Peralatan Penelitian 

pada penelitian ini menggunakan peralatan yang berasal dari 

Labolatorium Komposit Teknik Mesin Universitas Lampung, 

Laboratorium Proses Produksi Teknik Mesin dan Laboratorium 

Terpadu Universitas Lampung. Laboratorium Material dan metalurgi 

ITB dan Pusat Penelitian Material dan Metalurgi LIPI. Dengan 

demikian adapun peralatan penunjang pada penelitian ini adalah : 

 

a. Mesin Ballmill 

Pada penelitian ini, menggunakan mesin yang disebut mesin 

ballmill seperti ditampilkan dalam gambar 3.6. Pada dasarnya 

mesin ini digunakan untuk menggahancurkan hasil dari ekstraksi 

batu kapur menjadi sebuah serbuk yang nantinya akan digunakan 

sebagai bahan dalam sintesis hidroksiapatit. 

 

 

Gambar 3.6 Mesin Ballmill 

Tabel 3.5 Spesifikasi Alat Mesin Ballmill 

 

 

 

Nama Alat Mesin Ball Mill  

Type PM400 (Retsch) 

Daya 1~220-230V 

Serial Number 1213130513D 
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b. Mesin Pengayak 

Penelitian ini memanfaatkan mesin pengayak seperti ditampilkan 

dalam gambar 3.7. mesin ini digunakan sebagai media dalam 

mengklasifikasikan ukuran serbuk batu kapur yang dihasilkan dari 

pada mesin ballmill. Pada penelitian ini menggunkan tiga 

parameter ukuran sebuk batu kapur yaitu 150 µm, 100 µm dan 56 

µm. Mekanisme penggunaan mesin pengayak mengacu pada 

parameter penggunaan dengan lama waktu pengayakan 2 x 5 menit 

dengan 1 menit waktu berhenti dan menggunakan amplitude 

sebesar 0,9. Penggunaan amplitude berpengaruh pada kecepatan 

mesin pengayak mengghasilkan ukuran serbuk yang menjadi 

parameter acuan, namun seiring besarnya amplitude maka akan 

berdampak pada kesetibangan getaran mesin dalam pengoprasian. 

 

 

Gambar 3.7 Mesin Pengayak 

Tabel 3.6 Spesifikasi Mesin Pengayak 

 

 

 

Nama Alat Mesin Pengayak 

Daya 110-120V 

Ukuran mess 56µm,100µm dan 150 µm 
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c. Mesin Oven 

Pada penelitian ini, mesin oven digunakan untuk karakterisasi 

hidroksiapatit. Selain itu mesin oven seperti ditampilkan pada 

gambar 3.8 juga dimanfaatkan sebagai alat pengering / drying 

polylactic acid. Merujuk pada penelitian sebelumnya karakterisasi 

hidroksiapatit dihasilkan dalam suhu 80 
0
C dengan lama waktu 17 

jam. Sedangkan drying polylactic acid dilakukan selama 24 jam 

dengan suhu pengeringan 60 
0
C dengan tujuan untuk mengurangi 

kadar air dalam polylactic acid atau biasa disebut dengan poli 

asam laktat. 

 

 

Gambar 3.8 Mesin Oven 

 

Tabel 3.7 Spesifikasi Mesin Oven 

 

 

 

 

 

 

Nama Alat Oven  

Type Jisico-2030 (Lab Tech) 

Voltase 1.5KW/7A 

Serial Number 09031107 



54 
 

 

d. Mesin Furnance 

Pada dasarnya mesin furnance seperti ditampilkan pada gambar 

3.9 memiliki prinsip kerja seperti mesin oven. Namun mesin 

furnance bekerja pada temperature yang lebih tinggi. Pada 

penelitian ini mesin furnance digunakan pada temperatur 1000 
0
C 

dengan lama waktu 4 jam.  

 

 

Gambar 3.9 Mesin Furnance 

 

Tabel 3.8 Spesifikasi Mesin Furnance 

 

 

 

 

e. Mesin Kompaksi 

Pada penelitian ini, mesin kompaksi seperti ditampilkan dalam 

gambar 3.10. Dimana mesin ini digunakan sebagai alat pemadat 

spesimen. Spesimen dipadatkan dengan emapt kali kompaksi 

bertahap.  

 

Nama Alat Furnance 

Type Lenton Design Furnance Lab 

Min Work Temp 300 
o
C 

Constant Work Temp 1735 
 o
C 
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Kompaksi pertama dilakukan dengan tekanan 850 psi selama 3 

menit kemudian dilakukan kompaksi tahap kedua dengan tekanan 

1100 psi dilanjutkan dengan kompaksi tahap ketiga dan keempat 

sebesar 1400 psi dan 1700 psi. keseluruhan kompaksi setiap 

sempel dilakukan selama 4 x 3 menit. 

 

Gambar 3.10 Mesin Kompaksi 

 

Tabel 3.9 Spesifikasi Mesin Kompaksi 

 

 

 

f. Alat Uji Kekerasan 

Dalam penelitian ini, hasil pengujian yang ingin diperoleh adalah 

nilai kekerasan dimana pada penelitian ini dilakukan pengujian 

kekerasan mikro berupa micro hardness Vickers  seperti dalam 

gambar 3.11 dengan standard ASTM C-1327. 

Nama Alat Mesin Kompaksi 

Type Kompaksi Tanpa Vakum 

Max Presure 2300 Psi 

Surface Punch 84,95 mm
2 
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Gambar 3.11 Micro Hardness Vickers Tester 

 

Tabel 3.10 Spesifikasi Mesin Uji Kekerasan 

 

 

 

 

 

g. Alat Pengujian SEM-EDX Mapping 

Dalam penelitian ini, dlakukan pengujian SEM-EDX Mapping 

seperti pada gambar 3.12 guna mengetahui fenomena morfologi 

yang terjadi pada Komposit HA/PLA dan juga untuk mengetahui 

kandungan unsur yang ada dalam Komposit HA/PLA. 

 

 

Gambar 3.12 Alat SEM-EDX Mapping. 

Nama Alat Mesin Uji kekerasan (Struers) 

Daya 100-200V ; 50-60Hz 

Type DuraScan 10  

Model Struers  DK-2750 
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Tabel 3.11 Spesifikasi Mesin SEM-EDX Mapping 

Nama Alat SEM-EDX Zeiss Evo ® MA 10 

Resolusi 1.9 nm, 2 nm, 3nm @30 kV SE with HD, LaB6, W 

 3nm, 3,4 nm @ 30 kV SE VP mode HD, W 

 10nm, 15 nm @ 30 kV 1 nA with HD, LaB6 

 5 nm, 8 nm @ 3kV SE with HD, LaB6 or W 

 

 

8 nm, 15 nm, 20 nm @ 1kV SE with HD, LaB6, W 

6 nm @3 kV with beam deceleration 

Voltage 0,2 to 30 kV 

Magnification < 7 – 1.000.000x 
 

 

h. Alat Pengujian X-RF  

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian X-RF ( X-Ray 

Flourosense) seperti pada gambar 3.13  yang bertujuan untuk 

mengetahui komposisi kimia berserta konsentrasi senyawa yang 

terkandung dalam sampel komposit HA/PLA dengan metode 

spektometri. 

 

Gambar 3.13 Alat Uji X-RF ( X-Ray Flourosense) 

 



58 
 

 

Tabel 3.12 Spesifikasi Alat Uji X-RF ( X-Ray Flourosense) 

 

 

 

 

 

i. Magnetic Stirer 

Penelitian ini memanfaatkan magnetic stirrer seperti pada gambar 

3.14 untuk memecah rantai ikatan poli asam laktat. Mekanisme 

pengadukan yang dibantu oleh pelarut berupa diklorometana. 

Dalam penelitian ini magnetic stirrer digunakan dengan parameter 

pengadukan 150 rpm dengan lama waktu 25 menit dengan 

tempeatur ruangan. 

 

Gambar 3.14 Magnetic Stirer 

 

Tabel 3.13 Spesifikasi Alat Magnetic Stirer 

 

 

 

 

 

Nama Alat Spektoskopi flourensi X-Ray 

Merek Unicomp 

Nomor Model EDXRF-UN8S 

Analisis Waktu 60 hingga 400 detik 

Suhu operasi 15-30 ℃ 

Nama Alat Magnetic Stirer Plate 

Merek Lapnhan 

Nomor Model CJB-A 

Voltage 220V 50HZ 

Max Suhu operasi 380℃ 
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j. Cetakan Spesimen 

Dalam penelitian ini, spesimen di kompaksi menggunakan cetakan 

yang terbuat dari baja karbon dengan diameter spesiemn 20 mm 

dan panjang 100 mm  

 

Gambar 3.15 Cetakan Spesimen 

 

 

3.3 Proses Pembuatan 

Dalam penelitian ini tujuan utama yang ingin dicapai adalah nilai kekerasan 

dari komposit hidroksiapatit dan poli asam laktat. Dimana hidroksiapatit 

terbuat dari sintesis batu kapur. Dalam penelitian ini tahapan-tahapan 

pembuatan komposit hidroksiapatit dan polylactic acid adalah sebagai berikut 

 

a. Tahapan Ekstraksi 

Tahapan awal dalam sintesis hidroksiapatit berbasis batu kapur adalah 

pengekstraksian batu kapur dimana batu kapur yang telah didapatkan di 

alam, diambil dan dibersihkan dengan menggunakan air. Kemudian batu 

kapur tersebut dipecahkan menjadi bongkahan-bongkahan kecil. 

Kemudian dicuci kembali dengan menggunakan aquades dan dikeringkan 

dibawah sinar matahari.  

 



60 
 

 

b. Tahapan Pembuatan Serbuk 

Dalam tahapan ini, batu kapur yang telah selesai dijemur dari tahapan 

ekstraksi dimasukan ke dalam mesin ballmill dengan parameter 

pengoprasian selama 2 x 15 menit dengan 1 menit jeda waktu 

pengoprasian. Dalam pembuatan serbuk mesin ballmill dioprasikan 

dengan putaran 600 rpm. Setelah dihasilkan serbuk melalui proses ballmill 

selanjutnya dilakukan proses pengayakan dengan tujuan menghasilkan 

serbuk yang spesifik sesuai dengan parameter penelitian yaitu 

56µm,100µm dan 150 µm. 

 

c. Tahapan Karakterisasi Hidroksiapatit 

Dalam tahapan ini, serbuk batu kapur yang telah dihasilkan sesuai dengan 

parameter penelitian di mana dalam tahapan ini sebanyak 5 gram batu 

kapur di campurkan dengan 5,34 gram Natrium Hydrogen Phospat-

Dihydrat dan 10 mililiter aquades kemudian dimasukan kedalam oven 

dengan temperature 80 
0
C selama 17 jam. 

 

d. Tahapan Pengeringan Lanjut 

Setelah karakterisasi hidroksiapatit selesai maka dilanjutkan dengan 

tahapan pengeringan lanjut atau biasa disebut furnance. Dalam tahapan ini 

hidroksiapatit yang telah dihasilkan melalui tahapan sebelumnya 

dilakukan pengeringan dengan temperatur pengeringan 1000 
0
C selama 4 

jam. 

 

e. Tahapan Pemecahan Rantai Ikatan Poli Asam Laktat 

Pada tahapan ini, poli asam laktat atau polylactic acid dilakukan 

pemecahan ikatan rantai melalui mekanisme penglarutan polylactic acid 

dengan penglarut diklorometana. Proses penglarutan dilakukan dengan 

parameter 5 gram polylactic acid dilarutkan dengan 20 mililiter aquades 
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menggunakan magnetic stirrer dengan putaran 150 rpm dengan lama 

waktu pengoprasian 25 menit dalam temperatur ruangan. 

 

f. Tahapan Pencampuran Hidroksiapatit dan Polylactic Acid 

Dalam tahapan ini, pencampuran antara hidroksiapatit dan polylactic acid 

dilakukan dengan perbandingan 75 : 25 dengan mekanisme pencampuran 

menggunakan magnetic stirrer. Setelah dilakukan pencampuran antara 

hidroksiapatit dan polylactic acid maka dilakukan pengeringan dengan 

temperatur ruangan (34 
0
C) dengan waktu kurang lebih 4 jam. 

 

g. Tahapan Kompaksi 

Setelah melewati tahapan pengeringan, maka hidroksiapatit yang telah 

dicampur dengan polylactic acid dengan perbandingan 75 : 25 ditimbang 

untuk menghasilkan sampel dengan berat 2 gram. Kemudian sampel yang 

telah ditimbang dimasukan kedalam alat cetakan untuk dilakukan proses 

kompaksi atau penekanan. Proses kompaksi dilakukan dengan 4 tahapan 

kompaksi dengan penekanan sebesar 850 psi, 1100 psi, 1400 psi dan 1700 

psi dengan waktu kompaksi selama 4 x 3 menit 
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3.4 Diagram Penelitian 

 

 

 

Mulai 

Studi Literatur 

Persiapan Bahan 

Ekstraksi Batu Kapur 

Proses Pemecahan dan 
Pembersihan 

Proses Pengeringan 

Proses Mesin Ballmill 

Proses Pengayakan 
Serbuk 

Serbuk Dihasilkan 
Sesuai Parameter 

Pencampuran Serbuk Batu Kapur dan NH2PO4 

Tahapan Karakterisasi Hidroksiapatit  

Proses Furnance Hidroksiapatit (HA) 

Proses  Mixing  HA/PLA 

Proses Kompaksi 

Pengujian kekerasan Mikro 

Proses Persiapan Natrium 
Hydrogen Phospat-Dihydrat 

Tahapan Penimbangan Natrium 
Hydrogen Phospat-Dihydrat  

Persiapan Poli asam 
Laktat 

Tahapan Penimbangan 
Poli asam laktat 

Tahapan Penglarutan PLA 
dengan Diklorometana 

Produk PLA  Cair 

Pengujian X-RF 

Pengujian SEM-EDX Mapping 

Selesai 
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3.5 Data Sempel Pengujian 

Pada penelitian ini, parameter pengujian terbagi dalam tiga jenis ukuran 

serbuk 56µm,100µm dan 150 µm yang akan dilakukan pengujian micro 

hardness Vickers. 

a. Sempel Serbuk 56µm 

SAMPEL Kode HV I HV II HV III HV IV HV V HV Rata-rata STD 

Spesimen A              

Spesimen B              

Spesimen C              

Spesimen D              

 

b. Sampel Serbuk 100µm 

SAMPEL Kode HV I HV II HV III HV IV HV V HV Rata-rata STD 

Spesimen A              

Spesimen B              

Spesimen C              

Spesimen D              

 

c. Sampel Serbuk 150µm 

SAMPEL Kode HV I HV II HV III HV IV HV V HV Rata-rata STD 

Spesimen A              

Spesimen B              

Spesimen C              

Spesimen D              
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan proses yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Nilai kekerasan tertinggi dalam pengujian micro hardness vicker 

terdapat pada komposit HA/PLA dengan yang dibuat dengan 

ukuran serbuk 56 µm dengan nilai 22.15 HV. 

2. Berdasarkan Pengujian X-RF pada komposit HA/PLA memiliki 

kandungan kalsium oksida sebesar 71,56 % kandungan tersebut 

lebih tinggi dari unsur yang terkandung dalam tulang manusia dan 

HA komersil, hal ini disebabkan karena pabrikasi komposit 

HA/PLA berbasis batu kapur yang banyak mengandung kalsium 

karbonat. 

3. Berdasarkan pengujian EDX diperoleh rasio Ca/P sebesar 1,63 hal 

ini mendekati rasio Ca/P pada tulang yaitu 1,67. 

4. Berdasarkan pengamatan melalui EDX-Mapping pada komposit 

HA/PLA dengan ukuran serbuk 56 µm, memperlihatkan distribusi 

yang merata dari unsur dalam kandungan komposit HA/PLA. 

5. Berdasarkan pengamatan melaui SEM dengan perbesaran 11.500 

kali dapat disimpulkan bahwa PLA melekat pada serbuk batu 

kapur, hal ini membuktikan PLA memiliki sifat biokompatibilitas 

yang baik terhadap HA yang terbuat dari batu kapur. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, 

terdapat saran agar penelitian selanjutnya dapat memperoleh hasil yang 

lebih baik. 

1. Sebaiknya proses kompaksi dilakukan dalam keadaan vakum dan 

dengan metode hot compression dengan memanfaatkan temperature 

yang lebih tinggi dari temperature ruangan. 

2. Dalam proses pencampuran HA/PLA dilakukan dengan alat 

extruder agar HA/PLA memiliki tingkat kehomogenan yang lebih 

baik. 
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