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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kecelakaan dan penyakit merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh 

manusia didalam menjalani aktivitas kesehariannya. Tercatat kecelakaan lalu lintas di 

Indonesia mengalami peningkatan sepanjang tahun. Berdasarkan data analisis 

evaluasi laka lantas MABES Polri tercatat ada 61,616 kasus kecelakaan lalu lintas di 

33 provinsi di indonesia. 3,232 korban kecelakaan diantaranya mengalami luka berat 

(patah tulang) (Republika, 2010). Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan 

akan teknologi dan biomaterial dalam biomedis. Oleh karena itu, penelitian tentang 

teknologi dan bahan biomaterial dalam biomedis khususnya dalam implantasi tulang 

merupakan kajian yang menarik. 

Ada empat macam biomaterial sebagai dalam implantasi tulang. Empat 

biomaterial tersebut adalah biologam, biokeramik, biopolimer dan biokomposit. 

Masing-masing biomaterial implan 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 ketangguhan rendah, ketika semua 

biomaterial dari polimer, keramik dan logam dianggap kurang mampu mengatasi 
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permasalahan sebagai bahan implan, makan memproduksi biomaterial dari bahan 

komposit untuk aplikasi implan tulang adalah pendekatan yang baik (Yildirim, 2004). 

Biomaterial komposit memberikan kemudahan dalam hal mengatur sifat dan 

karakteristiknya. Selain itu biomaterial komposit sangat sulit dibuat karena sangat 

sulitnya memperoleh perbandingan komposisi bahan yang dicampurkan, oleh hal itu, 

perlu kejelian dan ketepatan dalam memilih kombinasi material serat dan matriks dan 

juga metode yang digunakan agar suatu material implan dapat dibuat dengan sifat 

yang tepat sama dengan kebutuhan sifat yang digunakan untuk memperbaiki suatu 

kerusakan jaringan pada tulang. 

Biomaterial komposit yang banyak digunakan dalam bidang implantasi 

jaringan adalah biokeramik berbasis nano yaitu hidroksiapatit (n-HAp) yang biasanya 

ditulis dalam unsur senyawanya yaitu Ca10(PO4)6(OH)2. Biokeramik hidroksiapatit 

merupakan jenis biomaterial keramik yang mampu menggantikan mineral jaringan 

tulang. Hal ini di karenakan sifat kimia dan struktur hidroksiapatit yang memiliki 

kemiripan dengan komponen anorganik pada tulang, sehingga mampu untuk 

menggantikan kandungan Ca (kalsium) dan P (Nabakumar et al, 2009). Sebagai 

bahan implantasi jaringan tulang, hidroksiapatit telah banyak digunakan sebagai 

pengganti tulang buatan karena memiliki sifat biokompatibel, bioaffinitas, dan 

osteokonduktivitas yang sangat bagus (Hench, 1998). 

Penelitian tentang biomaterial komposit berbasis hidroksiapatit pernah 

dilakukan oleh Smallman (2000). Smallman mendapatkan hasil adanya keterbatasan 

hidroksiapatit murni yang memiliki sifat rapuh yang tinggi (bersifat getas dan mudah 
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patah). Biomaterial nano-komposit berbasis hidroksiapatit juga pernah diteliti oleh 

Wheni (2010). Wheni meneliti tentang pengaruh penambahan variasi konsentrasi 

hidroksiapatit 0 - 10 % dengan rentang selang 2.5% terhadap karakteristik komposit 

Co-Cr. Hasil penelitian ini didapatkan bahwasanya variasi n-HAp yang berpotensi 

(sifat kekerasan dan densitas) untuk aplikasikan bahan implant yaitu pada kisaran 

variasi n-HAp 2.5 %-5%, tetapi dalam pemberian konsentrasi n-HAp ini, semakin 

meningkatnya konsentrasi n-HAp dapat meningkatkan kekerasan dan densitas 

sampel, tetapi menurunkan kuat tekanya. Permasalahan ini di harapkan dapat diatasi 

dengan penggabungan hidroksiapatit ke dalam matriks polimer. Kitosan merupakan 

polimer alam yang ditemukan dalam jumlah besar, mempunyai sifat yang sangat baik 

seperti biokompatibilitas, bioresorbable, dan tidak beracun. Penambahan kitosan 

yang dilakukan dapat meningkatkan kristanilitas dan kelenturan serta 

biokompatibilitas dari HAp 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), maka dari itu kitosan merupakan polimer kolagen organik yang 

memenuhi persyaratan dalam sintesis nano-komposit hidroksiapatit/kitosan (n-

HAp/CS) (Nabakumar et al, 2009). 

Pada penelitian ini akan dilakukan sintesis nano-komposit 

hidroksiapatit/kitosan (n-HAp/CS). Nano-komposit hidroksiapatit/kitosan (n-

HAp/CS) dibuat dengan mengontrol ikatan antar muka antara hidroksiapatit dengan 

kitosan untuk memperkuat ikatan antara pengisi (filler) dan matriks polimer. Kitosan 

dipilih sebagai matriks polimer karena struktur yang sangat berpori dan bertindak 
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sebagai penyerap kation yang baik dan memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap 

partikel n-HAp (Nabakumar et al, 2009). Tujuan dilakukan sintesis adalah 

meningkatkan sifat biodegradable dan osteokonduktivitas dengan peningkatan sifat 

mekanis, sifat fisis dan karakter bioaktif untuk implantasi tulang. Beberapa sifat 

tulang antara lain tulang kortikal yang memiliki modulus sebesar 17.7-27 GPa, kuat 

tarik 45-175 Mpa, kuat tekan 30-160 Mpa, kekerasan 85-89 VHN, porositas 5-10 % 

dan densitas sebesar 3.1-3.2 g/cm
3
 (Michael et.al, 2002). Sifat makroskopik dari 

nano-komposite hidroksiapatit/kitosan (n-HAp/CS) akan dilakukan uji sifat fisis 

(densitas dan porositas) dan uji mekanik (kekuatan tekan, Modulus dan kekerasan)  

pada setiap variasi nano-komposit hidroksiapatit/kitosan (n-HAp/CS) 10% - 60%. 

1.2. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimana pengaruh n-HAp terhadap densitas dan porositas, kekuatan 

tekan, modulus dan kekerasan nano-komposite hidroksiapatit/kitosan (n-

HAp/CS)? 

2. Berapa prosentase nano-komposite hidroksiapatit/kitosan (n-HAp/CS) 

yang memiliki sifat makroskopik terbaik sebagai implan tulang? 

1.3.  Batasan Masalah 

Pada penelitian ini batasan masalah yang dipilih untuk menjelaskan ruang 

lingkup penelitian yang lebih spesifik adalah: 
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1. Menggunakan sampel n-HAp dengan variasi komposisi 10% 20% 30% 

40% 50% dan 60%. 

2. Material yang akan ditambahkan adalah kitosan. 

3. Karakterisasi sifat makroskopik yang meliputi sifat fisis (densitas dan 

porositas) dan uji mekanik (kekuatan tekan, kekerasan dan kekuatan tarik) 

nano-komposite hidroksiapatit/kitosan (n-HAp/CS). 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mesintesis nano-komposite hidroksiapatit/kitosan (n-HAp/CS) dengan 

komposisi n-HAp 10% - 60%. 

2. Karakterisasi sifat fisik dan mekanik. 

3. Mengetahui komposisi nano-komposite hidroksiapatit/kitosan (n-

HAp/CS) yang potensial sebagai material implan. 

1.5. Mangfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat membuat bahan biomaterial komposit 

dan memberikan mangfaat tentang karakterisasi sifat makroskopik dan pengaruh 

variasi komposisi n-HAp pada nano-komposite hidroksiapatit/kitosan n-HAp/CS, 

sehingga mampu dikembangkan jenis biomaterial komposit baru dengan ketangguhan 

yang lebih baik untuk diaplikasikan sebagai material jaringan tulang. 
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