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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Sintesis Nano-Komposit Hidroksiapatit/Kitosan (nHA/CS) 

 Penelitian dengan studi sitokompabilitas ini diawali dengan hasil sintesis 

nanokomposit hidroksiapatit/kitosan (n-HA/CS) yang menghasilkan 6 sampel 

dengan variasi (w/w)% 10:90 sampel I sampai (w/w)% 60:40 sampel VI (gambar 

4.1). Hasil sintesis menunjukkan perbedaan warna coklat yang semakin memudar 

dengan bertambahnya kandungan n-HA, semakin besar konsentrasi n-HA maka 

semakin pekat larutan seperti ditunjukkan pada Gambar 4.1 berikut.  

 

 

Gambar 4.1 Sampel hasil sintesis nanokomposit hidroksiapatit/kitosan 

 

Sampel hasil sintesis kemudian dituangkan ke dalam cawan petri dan 

dikeringkan dalam vaccum oven pada suhu 90oC selama lebih dari semalam. Hasil 

akhir dari sintesis ini berupa komposit yang kemudian diuji SEM.  
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Pada hasil uji SEM yang menunjukkan terbentuknya nanopartikel pada 

komposit hidroksiapatit/kitosan dengan bentuk morfologi berupa butiran-butiran 

(Irindah, 2012). 

  

           

Gambar 4.2 Morfologi sampel II (w/w)% 20:80 pada perbesaran 10000X dan  

sampel VI (w/w)% 60:40 pada perbesaran 5000X 

 

Gambar 4.2 menunjukkan hasil uji SEM pada sampel II dan VI. Pada 

gambar tersebut nampak sampel II dengan variasi kitosan 80%  menunjukkan 

distribusi yang relatif lebih homogen dibanding sampel VI dengan variasi kitosan 

40%. Morfologi yang halus memberikan gambaran bahwa nanopartikel 

hidroksiapatit (n-HA) dapat tumbuh dengan baik dalam matriks kitosan yang lebih 

banyak dibandingkan jika jumlah matrik kitosannya sedikit. Nanopartikel 

hidroksiapatit (n-HA) dalam komposit menyebar seragam, dapat terlihat melalui 

matriks kitosan yang telah saling berhubungan antar sel. Sedangkan pada sampel 

yang kitosannya sedikit morfologinya membentuk bongkahan atau granula- 
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granula, pori-pori menjadi lebih besar dan permukaan terlihat kasar, hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian Yildirim, 2004. 

 Distribusi yang lebih homogen berpengaruh terhadap sifat mekaniknya. 

Hasil uji kuat tekan pada sampel dominasi pada kitosan lebih banyak 

menunjukkan kuat tekan lebih tinggi dibandingkan sampel yang kitosannya 

sedikit yaitu sebesar 8,4 MPa (Hidayat, 2012). 

  

4.2 Hasil Sitokompatibilitas 

 Pengujian sitokompatibilitas suatu bahan yang digunakan di dalam 

jaringan tubuh manusia. Uji sitokompatibilitas sampel nanokomposit 

hidroksiapatit/kitosan  (n-HA/CS) ditujukan untuk memaparkan adanya efek 

toksik dan untuk menilai batas keamanan dalam kaitannya dengan penggunaan 

suatu senyawa terhadap sel hidup. Pengukuran toksisitas ditentukan dengan cara 

kuantitatif yang bermanfaat untuk menyatakan keamanan dan tingkat berbahaya 

dari zat tersebut. Sifat toksik pada sampel uji ini dilakukan dengan menggunakan 

metode kultur sel terhadap sel hidup yaitu sel fibroblas (gambar 4.3).  

 

 

Gambar 4.3 Sel fibroblas perbesaran 1000X 
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 Referensi pendukung dari data karakterisasi mikroskopik dan 

makroskopik sampel uji nanokomposit/hidroksiapatit (n-HA/CS) menjelaskan 

bahwa sampel telah membentuk suatu biomaterial komposit. Identifikasi gugus-

gugus fungsi pada uji FTIR (Fourier Tranform Infrared) telah teridentifikasi tidak 

memiliki sifat toksik pada jaringan tubuh. Gugus- gugus fungsi tersebut adalah N-

H, C-H, amida I dan amida II milik kitosan yang telah berhasil tumpang tindih 

(overlapping) dengan gugus fungsi OH, CO3 dan PO4 milik nanopartikel 

hidroksiapatit (n-HA) (Irindah,2012). Secara makroskopik data pendukung 

diberikan dari hasil analisis perhitungan porositas yang dihasilkan oleh sampel 

nanokomposit/hidroksiapatit. Berdasarkan data tersebut diketahui porositas 

optimum pada sampel 60% dengan nilai sebesar 17% (Hidayat, 2012).  

Berdasarkan referensi pengamatan mikroskopik dan makroskopik, 

selanjutnya dilakukan kuantitatif Elisa Reader uji sitotoksisitas. Hasil uji 

kuantitatif Elisa Reader pada microplate (gambar 4.4) pada sampel 

nanokomposit/hidroksiapatit (n-HA/CS) yang telah disintesis menunjukkan bahwa 

n-HA/CS tidak bersifat toksik pada sel fibroblas (cell lines), hal ini ditunjukkan 

oleh prosentase sel yang hidup lebih besar sama dengan 60 persen (≥60%) yaitu 

densitas optik dari perlakuan mendekati densitas optik dari kontrol.  
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Gambar 4.4 Hasil microplate 

4.3 Analisis dan Pembahasan 

Pada sifat bahan yang tidak toksik yaitu nanopartikel hidroksiapatit (n-

HA) merupakan sebuah material biokeramik. Komposisi biokeramik n-HA telah 

disintesis dengan kandungan identik mineral tulang. Data kuantitatif prosentase 

sel hidup menggunakan persamaan (2.1), dan disajikan pada Tabel (4.1) 

Tabel 4.1 Prosentase sel fibroblas dengan uji MTT 

Sampel Optical Density (OD) % Sel Hidup (OD) 
I 0,35675 ± 0,099101 71,53899 
II 0,360875 ± 0,011411 72,10581 
III 0,48875 ± 0,040494 89,67709 
IV 0,632625 ± 0,083578 109,4469 
V 0,6395 ± 0,085896 110,3916 
VI 0,552125 ± 0,050373 98,38543 

 

Tabel 4.1 menunjukkan hasil perhitungan nilai densitas optik dari setiap 

sampel n-HA/CS yang ditanamkan pada media eagle dan EMS yang berisi sel 

fibroblas BHK-21. Densitas optik / Optical density dapat diartikan sebagai 

kemampuan suatu material untuk menyerap suatu cahaya. Nilai OD setara dengan 

banyaknya sel yang hidup dalam lingkungan n-HA/CS.  
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Makin tinggi nilai OD maka sel yang hidup makin banyak, sehingga dari 

tabel tersebut terlihat bahwa sel yang paling banyak hidup terjadi pada sel dengan 

lingkungan n-HA/CS V. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 

(nilai pertambahan sel pada hasil optical density) pada setiap sampel pada Tabel 

4.1 antara lain, kondisi lingkungan (pH, temperatur, tekanan osmotik, dan O2) 

dalam penggunaan kultur sel (Kadarsih S., 1990). Grafik prosentase sel hidup 

terhadap variasi komposit n-HA/CS disajikan pada Gambar 4.1. 

  

Gambar 4.5 Grafik % sel hidup terhadap variasi komposit n-HA/CS 

 

Dari gambar memperlihatkan prosentase sel yang hidup pada lingkungan 

sampel uji n-HA/CS dengan variasi komposisi n-HA 10-60% diatas 60 persen 

(≥60%). Pembahasan dari uji sitotoksisitas tidak memiliki sifat toksik., sehingga 

disimpulkan n-HA/CS tidak bersifat toksik dan dapat diaplikasikan dalam 

biomaterial. 
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