
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia dalam aktivitasnya banyak menghadapi permasalahan serius 

yang disebabkan oleh kecelakaan dan penyakit. Tercatat kecelakaan lalu lintas 

(lakalantas) di Indonesia mengalami peningkatan sepanjang tahun. Kasus 

kecelakaan kerap mengakibatkan korbannya menderita luka berat, yaitu cacat 

tubuh seperti patah tulang. Sejumlah 3.232 korban kecelakaan mengalami luka 

berat (patah tulang) pada 2010 (Republika, 2010). Kerusakan tulang selain fraktur 

yang disebabkan oleh penyakit ialah ostereoporosis. Studi di dunia menyatakan 

bahwa satu diantara tiga wanita dan satu diantara lima pria di atas usia 50 tahun 

menderita ostereoporosis (Harapan. S, 2006). 

Teknologi implantasi untuk mengatasi permasalahan tulang 

berkembang cukup pesat. Hal ini membuat dokter mempunyai banyak pilihan 

dalam menggunakan biomaterial sebagai bahan untuk memperbaiki atau menganti 

jaringan tulang yang mengalami kerusakan. Terdapat empat macam biomaterial 

sebagai bahan rehabilitasi jaringan tulang. Empat biomaterial tersebut adalah 

biomaterial logam, keramik, polimer dan komposit. 

Biomaterial implan masing-masing memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Polimer mempunyai kekuatan mekanik yang sangat rendah 

dibandingkan tulang. Logam mempunyai keunggulan pada sifat mekanik yaitu 

ketahanan dan kekuatan, tetapi mereka sangat korosif. Keramik mudah rapuh dan 
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ketangguhan rendah. Ketika semua biomaterial dari polimer, keramik dan logam 

dianggap kurang mampu mengatasi permasalahan, memproduksi material dari 

bahan komposit untuk aplikasi implan tulang adalah pendekatan yang baik 

(Yildirim, 2004). 

Biomaterial komposit memberikan kemudahan dalam hal mengatur 

sifat dan karakteristik. Karakteristik biomaterial komposit didapat dengan 

merancang dan menggabungkan lebih dari satu tipe material dari setiap komponen 

terbaik penyusunnya. Dengan memilih kombinasi material serat dan matriks yang 

tepat, suatu material implan dapat dibuat dengan sifat yang tepat sama dengan 

kebutuhan sifat untuk memperbaiki suatu kerusakan jaringan pada tulang. 

Pengembangan biomaterial komposit yang banyak digunakan dalam 

bidang rehabilitasi jaringan adalah biokeramik berbasis hidroksiapatit [HA, 

Ca10(PO4)6(OH)2]. Hidroksiapatit merupakan jenis biomaterial keramik yang 

mampu menggantikan mineral jaringan tulang. Hal ini karena hidroksiapatit 

memiliki komposisi yang hampir mirip dengan tulang manusia yaitu tersusun dari 

mineral kalsium (Ca) dan fosfat (P). Sebagai bahan rehabilitasi jaringan tulang 

hidroksiapatit dapat meningkatkan pertumbuhan sel-sel yang akan memperbaiki 

fungsi daur kehidupan jaringan yang digantikan (Noshi et al, 2000). Biokeramik 

berbasis hidroksiapatit tidak hanya bersifat biokompatibel atau bekerja sesuai 

dengan respon jaringan tubuh manusia tetapi juga bersifat resorbable atau terserap 

tulang (Is Sopyan, 2003). 
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Penelitian sebelumnya tentang biomaterial komposit berbasis 

hidroksiapatit pernah dilakukan oleh Smallman pada tahun 2000. Pada penelitian 

Smallman terdapat adanya keterbatasan hidroksiapatit murni sebagai material 

implan, yakni memiliki kerapuhan (bersifat getas dan mudah patah). 

Permasalahan ini dapat diatasi dengan penggabungan hidroksiapatit ke dalam 

matriks polimer dari tulang. Kitosan merupakan polimer alam yang ditemukan 

dalam jumlah besar, mempunyai sifat yang sangat baik seperti biokompatibilitas, 

bioresorbability dan tidak beracun. Sebagai komposit polimer dalam tulang, 

kitosan yang umumnya diperoleh dari proses deasetilasi kitin telah banyak 

digunakan dalam biomedis implantasi untuk memperbaiki jaringan kolagen tulang 

(Park et al, 2000; Suh & Matius, 2000). Dengan demikian kitosan merupakan 

polimer kolagen organik yang memenuhi persyaratan dalam sintesis 

nanokomposit hidroksiapatit/kitosan (n-HA/CS). 

Sintesis nanokomposit hidroksiapatit/kitosan (n-HA/CS) merupakan 

penelitian yang menarik. Tujuan dilakukan sintesis adalah meningkatkan 

osteoconductivity dan biodegradabilty dengan peningkatan kekuatan mekanis dan 

karakter bioaktif dari implan dalam nano-komposit. Kitosan dipilih sebagai 

matriks polimer karena struktur yang sangat berpori dari kitosan bertindak sebagai 

penyerap kation yang baik dan memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap 

partikel n-HA (Pramanik, dkk. 2008). Kitosan mampu memberikan lebih banyak 

ruang pada sel untuk berkembang sehingga memiliki sifat biologis yang lebih baik 

(Lazzeri et al, 2006). Nanokomposit hidroksiapatit/kitosan (n-HA/CS) dibuat 

dengan mengontrol ikatan antar muka antara hidroksiapatit dengan kitosan untuk 
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memperkuat interfacial ikatan antara pengisi (filler) dan matriks polimer. Hasil 

sintesis nano-komposit hidroksiapatit/kitosan (n-HA/CS) ini diketahui dalam 

berbagai karakterisasi mikroskopik. Penentuan aspek mikroskopik material 

diperlukan guna memprediksi kinerja material tersebut ke depannya setelah 

mengalami proses tertentu (Guy, 1980). Informasi penting atas penentuan aspek 

mikroskopik pada suatu material dianalisis yang kemudian diaplikasikan dalam 

pencocokan data pada karakterisasi selanjutnya. Informasi mikroskopik yang 

cukup dapat memberikan prediksi sifat material pada skala makroskopik 

(Langford, 1978). Karakterisasi mikroskopik nano-komposit hidroksiapatit/ 

kitosan (n-HA/CS) meliputi uji XRD, FTIR dan uji morfologi permukaan dengan 

menggunakan SEM. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, dapat dirumuskan 

permasalahan antara lain : 

1. Bagaimanakah karakterisasi mikroskopik dari nanokomposit hidroksiapatit 

/kitosan (n-HA/CS)? 

2. Bagaimanakah pengaruh kitosan dalam nanokomposit hidroksiapatit/kitosan 

(n-HA/CS)? 

3. Berapakah prosentase optimum komposisi nanokomposit hidroksiapatit 

/kitosan (n-HA/CS) yang memberikan sifat paduan terbaik yang berpotensi 

sebagai bahan implan? 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dibahas pada penelitian ini antara lain: 

1. Sampel yang digunakan adalah n-HA dengan variasi (wt)% sebesar 10%, 

20%, 30%, 40%, 50% dan 60%. 

2. Material yang ditambahkan adalah kitosan.  

3. Karakteristik mikroskopik meliputi uji XRD, SEM dan FTIR. 

 

1.4 Tujuan Penelitian   

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mempelajari karakterisasi mikroskopik nanokomposit hidroksiapatit/kitosan 

(n-HA/CS). 

2. Mempelajari pengaruh kitosan dalam nanokomposit hidroksiapatit/kitosan 

(n-HA/CS). 

3. Mengetahui prosentase optimum komposisi nanokomposit hidroksiapatit 

/kitosan (n-HA/CS) yang memberikan sifat paduan terbaik yang berpotensi 

sebagai bahan implan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah 

mengenai pengaruh kitosan serta karakterisasi mikroskopik pada nanokomposit 

hidroksiapatit/kitosan (n-HA/CS) yang selanjutnya mampu dikembangkan jenis 

biomaterial komposit baru dengan ketangguhan yang lebih baik untuk 

diaplikasikan sebagai material jaringan tulang 
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