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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Umum Tulang Manusia  

Tulang merupakan jaringan keras pada vertebrata yang sangat penting. 

Tulang atau sistem rangka memberikan dukungan dan penopang bagi tubuh. 

Mereka mampu memberikan bentuk pada tubuh dan tempat jaringan lunak 

tumbuh. Tulang memiliki jenis bervariasi yang memungkinkan mereka untuk 

melakukan banyak tugas. Perbedaan fungsi tersebut menyebabkan tulang 

memiliki jenis, struktur serta komposisi yang berbeda. Jenis tulang pada manusia 

dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. 

1. Tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan yang bersifat lentur. Ruang 

antar sel tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat 

kapur.  Tulang rawan banyak terdapat pada tulang anak kecil, sedangkan 

pada orang dewasa banyak terdapat pada ujung tulang rusuk, hidung dan 

telinga. Apabila anak-anak mengalami patah tulang proses rehabilitasi 

berlangsung relatif cepat. Hal ini dikarenakan pada anak-anak masih banyak 

memiliki tulang rawan, sehingga bila patah mudah menyambung kembali. 

2. Tulang Keras dibentuk oleh sel pembentuk tulang (osteoblas). Ruang antar 

sel tulang keras banyak mengandung zat kapur, sedikit zat perekat sehingga 

bersifat keras. Dalam tulang keras terdapat saluran havers yang didalamnya 

terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengatur kehidupan sel tulang. 

Tulang keras berfungsi untuk menyusun sistem rangka. 
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Permasalahan umum yang terjadi pada jaringan keras adalah patah 

tulang. Patah tulang (fraktur) adalah retaknya tulang, biasanya disertai dengan 

cedera di jaringan sekitarnya. Teknik yang masih dilakukan pada teknologi 

operasi bedah tulang sebelumnya adalah penyambungan tulang dengan memasang 

pelat logam (seperti pada Gambar 2.1). Kelemahannya terlihat dengan jangka 

waktu yang terbatas mengharuskan dilakukan operasi pengambilan pelat logam 

yang ditanamkan agar penderita tidak merasakan sakit akibat reaksi penolakan 

terhadap benda asing tersebut. Semakin berkembangnya tuntutan dalam aplikasi 

implantasi inilah, teknologi operasi bedah tulang pun dikembangkan. Banyak 

penelitian dilakukan untuk mendapatkan biomaterial baru dengan kinerja tinggi, 

efektif, harga terjangkau serta dapat menggantikan struktur jaringan yang hilang 

tanpa menimbulkan efek negatif.  

 

  

Gambar 2.1 Penyambungan Tulang dengan Pelat Logam 
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2.2 Biomaterial 

 Biomaterial didefinisikan sebagai material yang berasal dari bahan 

alami atau buatan manusia yang berfungsi untuk pengganti jaringan tubuh dan 

mampu berinteraksi dengan sistem biologis. Dua kriteria penting sebuah 

biomaterial adalah harus memenuhi biokompatibility dan biofunctionality. Sifat 

biokompatibilitas, yaitu kemampuan suatu material untuk bekerja selaras dengan 

tubuh tanpa menimbulkan efek lain yang berbahaya. Sementara pada sifat 

biofungsional, yaitu kemampuan suatu material untuk dapat digunakan dalam 

proses fisiologi atau sebagai struktur pengganti dalam sistem tubuh. Biomaterial 

ilmu meliputi unsur kedokteran, biologi, kimia, teknik jaringan dan ilmu material. 

Persyaratan lain yang juga harus diperhatikan biomaterial sebagai 

material implantasi adalah material yang ideal atau kombinasi material tersebut 

harus menunjukkan sifat-sifat seperti berikut : 

1. Komposisi kimia yang cocok untuk menghindari reaksi merugikan yang 

terjadi pada jaringan tubuh. 

2. Ketahanan yang baik terhadap degradasi (contoh : ketahanan korosi untuk 

logam atau ketahanan dari degradasi biologis pada polimer). 

3. Ketahanan yang baik untuk mempertahankan siklus daya tahan 

pembebanan. 

4. Modulus yang rendah untuk meminimalisasi bone resorption. 

5. Ketahanan pemakaian yang tinggi untuk meminimalisasi wear-debris 

generation. 
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Penggunaan biomaterial yang biokompatibel tergantung pada 

aplikasinya. Pemilihan material, desain, dan proses pembuatannya harus tepat. 

Meskipun kesempurnaan desain dan proses pembuatannya penting, material yang 

dipilih tetap harus memenuhi sifat yang dipersyaratkan dan harus biokompatibel. 

Kombinasi pengaruh faktor mekanik dan kimia seringkali bisa berakibat serius 

seperti dapat menimbulkan fatigue, korosif, keausan dan perpatahan. 

Pengembangan teknologi implantasi pada operasi bedah tulang saat ini 

telah menggunakan biomaterial sintesis sebagai bahan rehabilitasi jaringan tulang 

yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan sel-sel yang akan melanjutkan 

fungsi daur kehidupan jaringan yang digantikan. Kebanyakan biomaterial sintetis 

yang digunakan untuk implantasi adalah material umum. Material umum dibagi 

menjadi beberapa kategori, yaitu logam, keramik, polimer dan komposit.  

 Biomaterial logam merupakan material yang sangat banyak digunakan 

untuk implantasi. Kebanyakan pembedahan ortopedi pada umumnya melibatkan 

implantasi dari material logam. Walaupun banyak logam dan paduannya 

digunakan untuk aplikasi peralatan medis, tetapi yang paling sering digunakan 

adalah baja tahan karat, titanium murni dan titanium paduan, serta paduan cobalt-

base (Tabel 2.1). Penggunaan biomaterial logam dalam ortopedi secara luas telah 

meningkatkan kualitas hidup bagi jutaan orang namun rata-rata hanya bertahan 

selama 10-15 tahun. Kebutuhan akan operasi penggantian implan menurunkan 

keberhasilan dalam proses implantasi karena adanya peningkatan luka jaringan 

dan infeksi akibat sifat korosif logam. 
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Tabel 2.1 Material untuk aplikasi ortopedi (Cahyanto, 2009) 

Material Aplikasi 

 
Logam dan paduannya 

 

 
 
 
 
 

 
- 316L stainless steel untuk fiksasi retak 

(fracture fixation), stents, instrumen 
bedah. 

- CP-Ti, Ti-Al-V, Co-Cr-Mo, Cr-Ni-
CrMo untuk pengganti tulang dan sendi, 
fiksasi retak, dan implantasi dental.  

- Ni-Ti digunakan sebagai pelat tulang. 
 

 

Polimer 

 
- Polietilen (pengganti tulang sendi). 
- Polipropilen dan poliamida (benang 

jahit). 
- PET (benang jahit, pembuluh darah 

buatan). 
- PVC Tubing PMMA sebagai pengganti 

tulang sendi (bone cement). 
 

        
 Keramik dan gelas 

 

 
- Alumina, Zirconia sebagai pengganti 

tulang sendi. 
- Calcium phosphates untuk perbaikan 

dan penambah tulang, pelapisan 
permukaan pada logam. 

- Bioactive glasses sebagai pengganti 
tulang. 
 

  
 

 Biomaterial keramik dan polimer juga telah banyak digunakan sebagai 

material pengganti dalam ilmu kedokteran. Biomaterial keramik meliputi material 

untuk mahkota gigi, tambalan dan gigi tiruan namun kegunaannya dalam bidang 

lain dari pengobatan medis tidak terlihat begitu banyak bila dibandingkan dengan 

logam dan polimer. Hal ini dikarenakan ketangguhan retak yang buruk dari 

keramik yang akan sangat membatasi penggunaannya untuk aplikasi pembebanan. 
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Seperti yang terlihat pada Tabel 2.1 diatas, material keramik sedikit digunakan 

untuk pengganti tulang sendi (joint replacement), perbaikan tulang (bone repair) 

dan penambahan tulang (augmentation). Material jenis polimer digunakan untuk 

obat-obatan sebagai biomaterial. Aplikasinya mulai dari wajah atau muka buatan 

sampai pada pipa tenggorokan serta material untuk gigi buatan (Tabel 2.1). 

Material polimer untuk biomaterial ini juga digunakan untuk bahan perekat medis 

dan penutup, serta pelapis yang digunakan untuk berbagai tujuan. Keuntungan 

yang dimiliki material polimer diantaranya ringan, memiliki sifat dielektrik, 

resistivitas volume, sifat termal, kekuatan mekanik yang lebih baik dibandingkan 

material konvensional (keramik dan gelas). 

Melihat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki biomaterial implan 

dari jenis logam keramik dan polimer, teknik implantasi yang sedang 

dikembangkan saat ini adalah teknik susbtitusi jaringan tulang dengan 

memanfaatkan biomaterial komposit dalam partikel nano. Biomaterial 

nanokomposit yang digunakan dalam material substitusi jaringan tulang 

didasarkan pada konsep bahwa material yang paling baik untuk mengganti tulang 

adalah material yang memiliki kesamaan atau sifat identik dengan tulang. 

Material komposit sendiri adalah material yang terbuat dari dua bahan atau lebih 

yang didapat dengan merancang dan menggabungkan lebih dari satu tipe material 

dari setiap komponen terbaik penyusunnya. Keunggulan bahan komposit 

diantaranya berat yang lebih ringan, mempunyai kekuatan yang lebih tinggi, tahan 

korosi dan memiliki biaya perakitan yang lebih murah karena berkurangnya 

jumlah komponen.  
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2.3 Mineral Tulang 

Biomaterial komposit didasarkan pada komposisi utama mineral 

jaringan tulang yaitu 60% mineral, 30% matriks kolagen dan 10% air (Bhat SV, 

2002). Mineral tulang merupakan komponen anorganik tulang, sedangkan kolagen 

merupakan komponen organiknya. Jaringan tulang menyediakan beberapa mineral 

antara lain kalsium (Ca) dan fosfor (P). Ketika diperlukan tulang akan melepaskan 

mineral ke dalam darah sehingga tercipta keseimbangan mineral dalam tubuh. 

Sementara serat kolagen pada tulang memberikan tulang kemampuan untuk 

membengkok dan meregang. Kombinasi tersebut, yaitu serat kolagen dan mineral 

anorganik memberikan sifat mekanik yang dibutuhkan oleh tulang sebagai 

penyangga tubuh dan pendukung gerakan.  

 

Tabel 2.2 Kandungan Unsur Mineral dalam Tulang (Aoki H, 1991) 

Unsur % Berat 

Ca 34 

P 15 

Mg 0,5 

Na 0,8 

K 0,2 

C 1,6 

Cl 0,2 

F 0,08 

Zat sisa 47,62 

Total 100 
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Mineral anorganik tulang kalsium (Ca) dan fosfor (P) merupakan 

senyawa kalsium fosfat yang biasa disebut komposit apatit dalam tulang. 

Komposit apatit yang hadir dalam tulang mempunyai karakterikstik kristanilitas 

yang rendah dan nanostokiometri. Hal ini disebabkan oleh kehadiran ion asing 

selain ion kalsium (Ca2+)  dan ion fosfat (P). Ion asing ini hanya terabsorpsi pada 

permukaan tulang. 

 

2.4 Hidroksiapatit 

 Hidroksiapatit adalah kalsium fosfat yang mengandung hidroksida, 

anggota dalam kelompok mineral tulang yang memiliki rasio Ca/P sebesar 1,67. 

Hidroksiapatit banyak digunakan sebagai material pengganti tulang atau untuk 

bone filler (pengisi tulang)  karena kemiripannya dengan struktur kimia tulang 

dan jaringan keras. Material ini dapat mendorong pertumbuhan tulang baru, serta 

mempercepat proses penyatuan tulang. Dengan sifat-sifat mekanik dan struktur 

kimia yang dimiliki, hidroksiapatit banyak digunakan sebagai implan tulang 

femur (paha) manusia dan dalam aplikasi bidang medis lainnya. Sifat mekanik 

pada hidroksiapatit dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 Sifat Mekanik Hidroksiapatit (Park. John B, 2003) 

Sifat Mekanik Nilai 

Modulus elastis (GPa) 40 – 117 

Compressive strengh (MPa) 294 

Bending strengh (MPa) 147 

Kekerasan (Vickers, GPa) 3.43 

Poisson’s ratio 0.27 

Densitas (gram/cm2) 3.16 

Melting point (oC) 1227 

 

Peningkatan sifat mekanik dari jaringan tulang pada tabel diatas 

terjadi akibat interaksi antara dua komponen dalam skala nano. Nano-partikel 

hidroksiapatit meningkatkan sifat komposit material yang meliputi tensile 

strength, stiffnes, toughness, fatigue resistance, thermal stability, dan 

permeabilitasnya. Fase material nano pada hidroksiapatit akan menunjukkan 

peningkatan fungsi sel tulang dan dapat memicu osteoconductivity dan menambah 

biocompatibility dengan  meniru komposisi alami tulang (seperti Gambar 2.2).  
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Gambar 2.2 Komposisi Alami Tulang 

 

Fase kristal hidroksiapatit [HA, Ca10(PO4)6(OH)2] merupakan fase 

kristal yang paling stabil. Struktur kristal hidroksiapatit adalah heksagonal dengan 

a = b = 9,432 Å dan c = 6,881 Å. Struktur ini dipandang sebagai struktur kristal 

ideal heksagonal (closed-packed) dari ion PO4
-3 yang mengalami distorsi akibat 

kehadiran unsur Ca2+ dan ion OH- dicelah antara ion-ion PO4
-3 (seperti Gambar 

2.3).  

 

Gambar 2.3 Struktur Kristal Hidroksiapatit 
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Gambar 2.3  Struktur kristal hidrosiapatit, letak ion hidroksil pada c-axis, ion Ca 

terletak pada 2 posisi yaitu ion Ca terdapat di dalam unit sel pada 

bidang a-b dan setengah jarak antara 2 bidang a-b. Ion Ca juga 

terdapat pada screw-axis dalam bentuk segitiga ekuilateral 

sekeliling 2 grup hidroksil (Nikiforuk, 1985).  

 

 Ion hidroksil tersusun sejajar dengan axis c pada simetri kristalografik 

yang disebut sebagai screw-axis. Tiga ion Ca membentuk segitiga ekuilateral 

yang terletak sejajar terhadap bidang a-b di bagian tengahnya, mereka berotasi 

180o terhadap yang lain sesuai dengan simetris screw-axis. Disamping itu ion 

kalsium juga terletak pada kolom vertikal di dalam unit sel sejajar axis c. Oksigen 

dari masing-masing ion hidroksil terletak sedikit di atas dan di bawah segitiga ion 

kalsium. Sementara ion fosfat mempunyai struktur tetrahedral dengan fosfor 

ditengah dan ion oksigen disetiap ujungnya. Ion P dan O mengisi seluruh ruang 

dalam unit sel. 

 Sebagai biomaterial komposit hidroksiapatit mempunyai tiga 

kelebihan penting sebagai material implan, antara lain : 

1. Hidroksiapatit merupakan biokomposit yang bersifat bio inert. Sebagai 

biokomposit yang diimplantasikan langsung pada tubuh manusia, 

hidroksiapatit tidak menimbulkan racun atau menghasilkan reaksi yang 

bersifat racun pada tubuh.  
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2. Hidroksiapatit merupakan biokomposit yang terserap oleh jaringan tulang, 

berfungsi untuk mengantikan fungsi jaringan tulang yang patah atau 

digunakan sebagai pengisi (filler) saja seperti komposit pada plat tulang, 

pengisi rongga antara dua tulang yang patah atau sebagai pengisi gigi yang 

berlubang.  

3. Hidroksiapatit bersifat bioaktif, biokomposit bioaktif merupakan bentuk 

sintesis asli dari tulang sebab dapat menyatu dengan tulang asli. 

Hidroksiapatit merupakan salah satu biomaterial implan yang paling efektif 

yang digunakan dalam bidang orthopedi untuk implantasi guna 

memperbaiki bagian kerangka tubuh yang rusak karena kecelakaan atau 

penyakit.  

Semua kelebihan yang dimiliki hidroksiapatit, terdapat adanya 

kelemahan yaitu pori-pori hidroksiapatit yang tidak teratur dalam bentuk dan 

ukuran serta tidak sepenuhnya saling berhubungan satu sama lain. Hal ini 

menyebabkan porositas hidroksiapatit yang dihasilkan rendah, akibatnya struktur 

keramik hidroksiapatit tidak kompak sehingga apabila digunakan sebagai implan 

ortopedik karakteristiknya rapuh atau mudah patah. Karena hal tersebut, 

dikembangkanlah nanokomposit hidroksiapatit/kitosan (n-HA/CS) yaitu 

biomaterial komposit yang memiliki afinitas dan kompatibilitas antara 

nanopartikel anorganik dan matriks polimer ketika digunakan sebagai material 

implan. Penambahan matriks polimer dapat memperbaiki sifat hidroksiapatit yang 

brittle, sehingga komposit diharapkan dapat diaplikasikan sebagai substitusi 

dalam material implan tulang untuk meningkatkan sifat mekaniknya.  
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2.5 Kitosan 

Kitosan adalah biopolimer alami atau organik yang berpotensi dalam 

teknik jaringan. Kitosan merupakan polisakarida alam yang banyak terdapat di 

biota laut. Kitosan dari polimer organik untuk aplikasi orthopedik memiliki 

kelebihan, yaitu sebagai berikut : 

1. Mempunyai kemampuan untuk menghasilkan struktur pori yang diinginkan. 

2. Dapat dilakukan pencocokan ukuran. 

3. Bentuk dan sifat mekanik untuk memenuhi berbagai aplikasi dapat 

ditentukan. 

4. Untuk tujuan biomaterial nano-komposit hidroksiapatit/kitosan (n-HA/CS), 

kitosan mampu mengurangi ruang/cacat yang dimiliki struktur geometri 

tulang yang rumit, meningkatkan bioaktivitas ikatan antar jaringan tulang.  

 

Disamping semua kelebihan yang dimiliki, kitosan telah secara luas digunakan 

dalam bidang bioteknologi, industri dan menjadi bahan yang penting dalam 

aplikasi kesehatan dan farmasi (lihat Tabel 2.4). 
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Tabel 2.4 Pemanfaatan Kitosan pada Beberapa Industri (Fernandez-Kim, 2004) 

Industri Manfaat 

Industri Pengolahan Limbah Penyerap ion logam, protein, asam amino 
dan bahan pencelup. 

Industri Makanan 
 

Pengawet, penstabil makanan, penstabil 
warna, bahan pengental, dll. 

Industri Kesehatan 
 

Penyembuh luka dan tulang, pengontrol 
kolestrol darah, lensa kontak, penghambat 
plat gigi, dll. 

Industri Pertanian Pupuk, pelindung biji, dll. 

Industri Kosmetik 
 

Pelembab (moisturizer), krim wajah, tangan 
dan badan, dll. 

Bioteknologi 
 

Immobolisasi enzim, cromatographi, 
penyembuh sel, dll. 

 

Kitosan memiliki karakter biokompatibel, non-toksik, non-antigenik, 

biofungsional dan osteokonduktif. Karakter osteokonduktif yang dimiliki kitosan 

dapat mempercepat pertumbuhan osteoblas sehingga mempercepat pertumbuhan 

sel-sel tulang. Karakter lain adalah tidak mudah larut dalam air, alkali dan pelarut 

organik tetapi larut dalam larutan asam organik dan dapat terdegradasi oleh enzim 

dalam tubuh. Bahan yang dapat digunakan sebagai kitosan harus memenuhi 

beberapa persyaratan, yaitu mempunyai kemampuan untuk mendukung 

pertumbuhan sel, mempunyai sifat mekanik yang tepat dan dapat 

mempertahankan kekuatan mekanis selama proses regenerasi jaringan.  
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Struktur polimer kitosan berbentuk linier yang terdiri dari kopolimer 

D-glukosamin (GlcN) dan monomer N-asetilglukosamin (GlcNAc) yang 

umumnya diperoleh dari proses deasetilasi kitin (Khan et al, 2002) (seperti 

Gambar 2.4).  

 

Gambar 2.4 Struktur Kimia Kitosan 

 

Kitosan bersifat hidrofilik (menahan air) dalam strukturnya dan 

membentuk gel secara spontan. Pembentukan gel ini disebabkan sifat kationik 

kitosan. Kitosan juga memperlihatkan aktivitas biologi seperti hypocholesrolemic, 

anti mikroba dan anti jamur (Rhoades & Roller, 2000). Sifat penyerapan ion yang 

sangat baik oleh kitosan pada nanokomposit hidroksiapatit (n-HA/CS) disebabkan 

empat sifat kitosan yaitu : 

1. Kitosan menyerap ion kalsium (Ca) dan ion fosfat (P) pada nanopartikel 

hidroksiapatit (nHA) dengan selektif dan kapasitas penyerapan yang tinggi. 

2. Sifat hidrofilik kitosan dengan jumlah yang besar pada gugusan hidroksil. 

3. Kitosan mempunyai gugus amina dengan aktivitas yang tinggi. 

4. Struktur rantai polimer kitosan yang fleksibel yang dapat membentuk 

konfigurasi untuk pengompleksan kitosan dengan ion pada hidroksiapatit. 
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2.6 Mekanisme Nano-komposit Hidroksiapatit/Kitosan (n-HA/CS) 

Nano-komposit hidroksiapatit/kitosan (nHA/CS) merupakan sebuah 

sistem gabungan antara bahan matriks (pengikat) dan filler sebagai serat/penguat. 

Sistem gabungan ini  bertujuan memperbaiki sifat mekanik atau sifat spesifik 

tertentu dari bahan keramik komposit polimer serta untuk memberikan 

kemudahan bentuk dan design dalam aplikasinya. Ide dari penambahan kitosan 

sebagai matriks polimer dalam nano-komposit hidroksiapatit/kitosan (nHA/CS) 

adalah memaksimalkan distribusi homogen nanopartikel hidroksiapatit (n-HA) 

dalam matriks polimer kitosan melalui interaksi antar-muka. Sifat mekanis dari 

suatu komposit dapat secara signifikan ditingkatkan dengan mengendalikan ikatan 

antar-muka antara matriks polimer dan filler (Q. Liu at al, 1998). 

Kombinasi dari nano-komposit hidroksiapatit/kitosan (n-HA/CS) 

bergantung pada nanopartikel hidroksiapatit (n-HA) yang digunakan sebagai filler 

(serat/penguat) dan kitosan sebagai matriks polimer. Filler (serat/penguat) 

menentukan tinggi rendahnya kekuatan sehingga serat berfungsi menahan beban. 

Syarat bahan yang akan digunakan sebagai filler (serat/penguat) adalah harus 

mempunyai diameter yang lebih kecil dari diameter bahan matriksnya. Matriks 

(pengikat) merupakan fasa dalam komposit yang mempunyai bagian atau fraksi 

volume terbesar (dominan). Fungsi dari matriks polimer ini yaitu : 

1. Menstransfer tegangan ke serat dan melepas ikatan. 

2. Membentuk ikatan koheren dalam permukaan matriks/serat. 

3. Melindungi serat. 

4. Menstabilkan kisi setelah proses manufraktur. 
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Spesifikasi kitosan yang digunakan sebagai matriks polimer dalam 

sintesis nano-komposit hidroksiapatit/ kitosan (nHA/CS) adalah kitosan (poli-1,4-

D-glukosamin). Kitosan (poli-1,4-D-glukosamin) merupakan sebuah hasil produk  

deacetylated dari kitin yang secara struktural mirip glikosaminoglikan dan 

memiliki sifat yang banyak diinginkan dalam rekayasa jaringan perancah (Suh 

and Matthew, 2000). Berdasarkan kandungan fosfonat yang ditambahkan pada 

kitosan (poli-1,4-D-glukosamin) setiap polimer yang mengandung sejumlah fosfat 

atau gugus asam fosfonat diharapkan memiliki afinitas lebih tinggi dengan adanya 

proses pertukaran ion dengan ion fosfat pada nanopartikel hidroksiapatit (n-HA) 

serta memiliki potensi memberikan dispersi lebih baik untuk nanopartikel 

hidroksiapatit (n-HA). Kitosan berbasis fosfat berhasil digunakan untuk 

meningkatkan ikatan antar-muka antara nanopartikel hidroksiapatit (n-HA) dan 

matriks polimer (Wang at al, 2001). 

Mekanisme nano-komposit hidroksiapatit/kitosan (nHA/CS) saat 

implantasi adalah permukaan nanopartikel hidroksiapatit/kitosan bereaksi 

membentuk ikatan dengan sel-sel terdekat. Permukaan implan bereaksi terhadap 

perubahan pH sekitar dan melepaskan ion-ion Ca+, Na+, dan Ka+ membentuk 

ikatan permukaan dengan sel.  Reaksi pertukaran n-HA/CS dengan cairan tubuh 

dapat membentuk mineral tulang. Karakter anisotropik dalam nano-komposit 

hidroksiapatit/kitosan (n-HA/CS) cukup dengan teknik orientasi dari matriks 

polimer diperkuat dengan nanopartikel hidroksiapatit (n-HA) yang secara 

bersamaan menjamin karakter bioaktif implan (J. Huang et al, 1997).  
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2.7 Karakterisasi Mikroskopik  

2.7.1 X-Ray Diffraction (XRD) 

Adanya struktur kristal dalam nano-komposit hidroksiapatit/kitosan 

(n-HA/CS) dapat dibuktikan dengan percobaan difraksi sinar-X. Uji X-Ray 

Diffraction (XRD) digunakan untuk mengetahui nilai parameter kisi, struktur 

kristal, ukuran kristral dan derajat kekristalan. Derajat kekristalan adalah besaran 

yang menyatakan banyaknya kandungan kristal dalam suatu materi dengan 

membandingkan luasan kurva puncak dengan total luasan amorf dan kristal 

(seperti Gambar 2.5). 

 

Gambar 2.5 Sinar-X Menumbuk Atom 

 

Sinar-X berinteraksi dengan elektron di dalam atom. Ketika foton 

sinar-X menumbuk elektron, beberapa foton akan dihamburkan dengan arah yang 

berbeda dari arah datangnya. Pengukuran pola difraksi akan mengambarkan 

distribusi atom di dalam bahan. Puncak-puncak pola difraksi sinar-X berhubungan 

dengan jarak antar bidang. Jika sinar-X dilewatkan pada atom-atom yang tersusun 

secara teratur dan periodik, maka difraksi dapat dituliskan sebagai : 

           .....................................................................................  (2.1) 
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Persamaan tersebut dikenal sebagai hukum Bragg. Pada persamaan, dimana d 

adalah jarak antar bidang, λ adalah panjang gelombang sinar-X, θ adalah sudut 

hamburan dan n adalah orde difraksi. 

 Parameter kisi nHA telah diketahui memiliki sistem heksagonal, 

yakni dengan menggunakan persamaan : 

 

 

   
 

 
(
        

  )  
  

  

  .....................................................................  (2.2) 

 

Dengan dhkl adalah jarak antar bidang berindeks (hkl) yang merupakan indeks 

Miller (sekumpulan bidang sejajar satu sama lain), a,b,c adalah parameter kisi, 

dan n adalah faktor bersama yang akan membagi indeks bidang menjadi bilangan 

bulat terkecil (1,2,3,...)  

 Sementara ukuran kristal dihitung dengan menggunakan persamaan 

Scherrer sebagai berikut : 

 

  
  

     
 .........................................................................................  (2.3) 

 

dimana β merupakan FWHM (Full Width at Half Maximum) dari garis difraksi 

skala 2θ, λ merupakan panjang gelombang yang digunakan pada alat XRD yaitu 

0,15406 nm dan k merupakan konstanta untuk material biologi yang nilainya 0,94.  
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Dari hasil uji XRD akan dihasilkan pola difraksi berupa spektrum 

kontinu yang meliputi sudut-sudut difraksi pada atom-atom bahan (2θ), besar 

intensitas (I), nilai intensitas relatif (I/Io), dan jarak antar bidang (2d). Gambar 2.6 

berikut ini adalah contoh pola XRD hidroksiapatit murni : 

 

 

Gambar 2.6 Pola XRD Hidroksiapatit Murni 

 

Sementara untuk menentukan prosentase komposisi senyawa hidroksiapatit 

digunakan persamaan berikut : 

 

                
                  

              
      .................................  (2.4) 

 
dengan, ΣI (hidroksiapatit) adalah jumlah intensitas hidroksiapatit dan I 

(keseluruhan) adalah keseluruhan intensitas terdeteksi. 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SINTESIS DAN KARAKTERISASI MIKROSKOPIK 
NANO-KOMPOSIT HIDROKSIAPATIT/KITOSAN (n-HA/CS) 
UNTUK APLIKASI JARINGAN TULANG

RA Irindah Fajar Sari



26 
 

Dalam pola XRD yang dihasilkan pada sampel nanokomposit 

hidroksiapatit/kitosan (n-HA/CS) diketahui apakah penambahan kitosan 

mengakibatkan perubahan parameter kisi, ukuran kristal dan nilai derajat 

kristanilitas nanopartikel hidroksiapatit (n-HA). Serta dari puncak pola XRD akan 

dapat diketahui apakah hidroksiapatit telah mampu mengisi matriks kitosan.  

 

2.7.2 Spektoskopi Fourier Transform Infrared (FTIR) 

FTIR merupakan salah satu teknik spektroskopi inframerah yang 

dapat mengidentifikasi kandungan gugus kompleks dalam senyawa nano-

komposit hidroksiapatit/kitosan (n-HA/CS), tetapi tidak dapat digunakan untuk 

menentukan unsur-unsur penyusunnya. FTIR termasuk kedalam kategori radiasi 

inframerah pertengahan (bilangan gelombang 4000-200 cm-1). Plot antara 

presentase transmitansi dengan bilangan gelombang akan menghasilkan spektrum 

inframerah dan setiap tipe ikatan yang berbeda mempunyai frekuensi vibrasi yang 

sedikit berbeda, maka tidak ada dua molekul yang berbeda strukturnya akan 

mempunyai bentuk serapan inframerah atau spektrum inframerah yang sama 

(Koutsopoulus S., 2002). Pada spektroskopi, spektrum inframerah terletak pada 

daerah dengan panjang gelombang 0,78 sampai 1000 μm. FTIR memanfaatkan 

energi vibrasi gugus fungsi penyusun senyawa hidroksiapatit, yaitu gugus PO4
3- , 

gugus CO3
2- serta gugus OH-.  

Spektrofotometer FTIR dilengkapi dengan cermin yang bergerak 

tegak lurus dan cermin yang diam (lihat Gambar 2.6). Saat sumber memancarkan 

infrared band dengan panjang gelombang yang berbeda, radiasi IR berjalan 
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melalui suatu interferometer yang memodulasi radiasi tersebut. Interferometer ini 

melakukan sebuah invers transformasi Fourier pada radiasi IR. Sinar inframerah 

termodulasi melewati sampel di mana ia diserap untuk berbagai luasan pada 

panjang gelombang yang berbeda oleh berbagai molekul ini. Dan akhirnya 

intensitas sinar IR terdeteksi oleh detektor. Detektor yang digunakan dalam 

Spektrofotometer FTIR adalah TGS (Tetra Glycerine Sulphate) atau MCT 

(Mercury Cadmium Telluride). Detektor MCT lebih banyak digunakan karena 

memiliki beberapa kelebihan dibandingkan detektor TGS, yaitu memberikan 

respon yang lebih baik pada frekwensi modulasi tinggi, lebih sensitif, lebih cepat, 

tidak dipengaruhi oleh temperatur, sangat selektif terhadap energi vibrasi yang 

diterima dari radiasi inframerah. Sinyal yang terdeteksi kemudian didigitalkan 

diubah oleh komputer untuk mendapatkan spektrum IR sampel. Hubungan antara 

intensitas radiasi IR yang diterima detektor terhadap retardasi disebut sebagai 

interferogram.  

 

  

Gambar 2.7 Skema FTIR 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SINTESIS DAN KARAKTERISASI MIKROSKOPIK 
NANO-KOMPOSIT HIDROKSIAPATIT/KITOSAN (n-HA/CS) 
UNTUK APLIKASI JARINGAN TULANG

RA Irindah Fajar Sari



28 
 

Karakterisasi mikroskopik FTIR digunakan untuk mengidentifikasi 

kelompok fungsional pada sampel nano-komposit hidroksiapatit/kitosan (n-

HA/CS), yaitu n-HA serbuk, kitosan serbuk (sebagai kontrol), matriks dan sampel 

nanokomposit serta modifikasi antarmuka (yaitu, sifat ikatan antara partikel dan 

matriks polimer). Analisis dengan FTIR bertujuan mengindentifikasi apakah akan 

terbentuk gugus fungsi baru. Gugus fungsi yang terindentifikasi akan 

mempertihatkan peta absorbsi FTIR dari keseluruhan sampel dan membuktikan 

apakah kitosan telah berikatan dengan hidroksiapatit sehingga berhasil tidaknya 

terbentuk nanokomposit hidroksiapatit/kitosan (n-HA/CS) dapat diketahui. Gugus 

fungsi yang hadir bisa dilihat dari bentuk spektra seperti Gambar 2.8 serta peta 

absorbsi yang diperlihatkan. 

 

 

Gambar 2.8 Pola Spektra FTIR Sampel 
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2.7.3 Scanning Electron Microscopy (SEM) 

Struktur mikro bahan diketahui dengan menggunakan peralatan SEM 

(Scanning Electron Microscopy). Teknik SEM pada hakekatnya merupakan 

pemeriksaan dan analisis permukaan. Data tampilan yang diperoleh adalah data 

permukaan atau lapisan dengan ketebalan sekitar 20.10-6 m dari permukaan. 

Gambar permukaan yang diperoleh adalah gambar topografi permukaan dengan 

segala tonjolan dan lekukan permukaan. Kata kunci dari SEM adalah scanning 

yang berarti bahwa berkas elektron ”menyapu” permukaan spesimen, titik demi 

titik. Intensitas gambar pada SEM bergantung pada nomor atom unsur yang ada 

pada permukaan spesimen. Melalui cara ini akan diperoleh gambar yang 

menyatakan perbedaan unsur kimia. Kandungan berbagai unsur kimia dapat 

diperoleh secara kuantitatif ataupun semi-kuantitaif dengan teknik EDAX (Energy 

Dispersive Analysis X-Ray). Penggabungan teknik SEM dan teknik EDAX, akan 

dapat mengidentifikasi unsur yang dimiliki oleh fasa yang terlihat dalam gambar  

struktur mikro. 

SEM terdiri dari sebuah senapan elektron yang memproduksi berkas 

elektron. Berkas elektron tersebut dilewatkan pada beberapa lensa 

elektromagnetik untuk menghasilkan image berukuran sekitar 10 nm pada sampel 

yang akan ditampilkan dalam bentuk film fotografi atau ke dalam tabung layar 

(Trewin, 1988). Sewaktu berkas elektron menumbuk permukaan sampel, sejumlah 

elektron direfleksikan sebagai back scattered elektrons (BSE) dan yang lain 

membebaskan energi rendah secondary electrons (SE). Emisi radiasi 

elektromagnetik dari sampel timbul pada panjang gelombang yang bervariasi. 
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Gambar 2.9 Diagram Sederhana Prinsip SEM (Trewin,1991) 

 

Karakteristik sifat mikroskopik nanokomposit hidroksiapatit/ kitosan 

(n-HA/CS) yang dilakukan dengan analisa morfologi SEM (Scanning Electron 

Microscopy) memperlihatkan morfologi permukaan sampel. Berikut ini adalah 

contoh morfologi permukaan sampel (lihar Gambar 2.10).  

 

  

Gambar 2.10 Salah Satu Contoh Hasil SEM 
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Pada struktur morfologi akan terlihat apakah partikel hidroksiapatit 

menyebar seragam dan telah saling berhubungan antar sel dengan matriks kitosan. 

Kitosan berperan sebagai matriks tempat hidroksiapatit tumbuh. Karakterisasi 

SEM yang dilakukan bersamaan dengan pengukuran EDAX bertujuan mengetahui 

kandungan Ca dan P yang dimiliki hidroksiapatit dan nanokomposit hidroksiapatit 

/kitosan (n-HA/CS). Rasio Ca/P pada hidroksiapatit adalah 1,67 pada komposit 

akan diketahui apakah rasio tersebut relatif lebih besar ataupun lebih kecil. 

Penyebab dari perubahan rasio Ca/P akan dipengaruhi dari gugus fungsi baru 

yang terbentuk dari nanokomposit hidroksiapatit/kitosan (n-HA/CS) dari hasil 

analisis FTIR dan XRD.  
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