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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Penelitian ini dilakukan secara eksperimental dengan karakterisasi 

makroskopik, yaitu meliputi sifat mekanik dan sifat fisis nano-komposit 

hidroksiapatit/kitosan (n-HAp/CS). Sifat fisis yang diukur adalah densitas dan 

porositas, sedangkan sifat mekanik yang diukur adalah kekuatan tekan dan kekerasan. 

Variasi komposisi Hidroksiapatit yang digunakan adalah 10% sampai 60% dengan 

interval 10% dalam nano-komposit hidroksiapatit/kitosan (n-HAp/CS). Pada 

serangkaian kegiatan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka pada bab ini 

akan disajikan hasil karakterisasi yang sudah dilakukan. 

Tabel 4.1. Data Hasil Karakterisasi Makroskopik n-HAp/CS 

Kode 

Sampel 

Sampel 

n-HAp 

Densitas 

(
    

   ) 

Porositas (%) Kuat Tekan 

(Mpa) 

Kekerasan 

(VHN) 

A 10% 1.812 ± 0.002 54.908 ± 0.197 8.525 ± 0.009 28.34 

B 20% 1.877 ± 0.002 57.899 ± 0.202 7.796 ± 0.009 36.32 

C 30% 2.131 ± 0.002 28.207 ± 0.152 6.075 ± 0.007 41.56 

D 40% 2.241 ± 0.002 23.294 ± 0.144 5.887 ± 0.007 48.34 

E 50% 2.431 ± 0.003 14.561 ± 0.129 5.290 ± 0.007 55.26 

F 60% 2.613 ± 0.003 11.126 ± 0.118 5.173 ± 0.006 79.71 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Sintesis dan Karakterisasi sifat Makroskopik Nano-Komposit 
 Hidroksiapatit/Kitosan (n-HAp/CS) untuk Aplikasi Implan Tulang

Nanang Nurul Hidayat



 
 

27 
 

4.1.Karakterisasi Sifat Fisis 

Pada penelitian  ini  sifat  fisis yang  diuji  adalah  densitas  dan porositas, 

hasil karakterisasi diperoleh nilai densitas dan porositas ditunjukkan pada Tabel 4.1. 

4.1.1. Densitas 

Densitas dari nano-komposit hidroksiapatit/kitosan (n-HAp/CS) dihitung 

dengan menggunakan perbandingan antara massa dengan volume sampel. Hasil 

perhitungan menggunakan Persamaan (2.1) sehingga diperoleh nilai densitas dari 

masing-masing variasi sampel dan disajikan pada Lampiran 1. Data yang diperoleh 

dapat dibuat grafik densitas nano-komposit hidroksiapatit/kitosan (HAp/CS). Grafik 

tersebut disajikan pada Gambar (4.1) sebagai berikut. 

 

Gambar 4.1. Grafik Densitas n-HAp/CS 

Grafik hasil pengukuran densitas  pada Gambar (4.1) di atas menunjukkan 

bahwa nilai densitas semakin besar seiring dengan pertambahan konsentrasi 
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hidroksiapatit (n-HAp). Hal ini dapat terjadi dikarenakan hidroksiapatit (n-HAp) 

mengisi sela-sela kosong pada kitosan sehingga pori-pori yang diakibatkan dari 

konsentrasi hidroksiapatit (n-HAp) yang membesar akan semakin mengecil. Besarnya 

nilai densitas ini juga dipengaruhi oleh proses kompaksi (pencetakan), karena 

besarnya tekanan saat kompaksi sangat mempengaruhi distribusi butir penyusun 

nano-komposit hidroksiapatit/kitosan (n-HAp/CS), dan hal ini pula dapat dipahami 

karena berdasarkan literatur, besar nilai densitas dari HAp adalah sebesar 3.16 gr/cm
3 

dan kitosan yang merupakan bahan polimer yang densitasnya lebih kecil 

dibandingkan n-HAp (Park John,2003). 

Besar nilai densitas nano-komposit hidroksiapatit/kitosan (n-HAp/CS) ini 

sangat kecil sekali dibandingkan dengan nilai densitas dari tulang yang memiliki 

densitas 3.1 – 3.2 gr/cm
3 

(Michael et.al, 2002). Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Jiang Hang pada tahun 2009, yaitu sela-sela kosong pada kitosan yang 

tidak diisi n-HAp akan dimasuki sel-sel hidup yang akan tumbuh di sana, sehingga 

nantinya sampel akan mampu menyesuaikan diri dan memiliki densitas yang sama 

dengan tulang yang diimplannya. 

4.1.2. Porositas 

Porositas dari nano-komposit hidroksiapatit/kitosan (n-HAp/CS) dihitung 

dengan menggunakan perbandingan antara massa basah, massa kering dengan 

volume sampel dan densitas etanol. Massa sampel diukur dengan menggunakan 

neraca digital dan volumenya dari pengukuran diameter dan tebal menggunakan 
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mikrometer sekrup. Hasil perhitungan menggunakan Persamaan (2.3) sehingga 

diperoleh porositas dari masing-masing sampel dan disajikan pada Lampiran 2. Pada 

data yang diperoleh, maka dapat dibuat grafik porositas nano-komposit 

hidroksiapatit/kitosan(n-HAp/CS). Grafik tersebut disajikan pada Gambar 4.2 sebagai 

berikut. 

 

Gambar 4.2. Grafik Porositas n-HAp/CS 

 Grafik hasil pengukuran porositas  pada diatas menunjukkan bahwa nilai 

porositas semakin mengecil seiring dengan pertambahan konsentrasi n-HAp. Hasil 

pengukuran porositas ini sejalan dengan hasil dari densitas. Jumlah pori yang 

semakin besar sejalan dengan nilai densitas yang semakin kecil. Hal ini memperkuat 

argumen bahwasanya n-HAp mengisi sela-sela pada kitosan. 

 Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nabakumar (2009), dimana dengan meningkatnya konsentrasi n-HAp 
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pada nano-komposit hidroksiapatit/kitosan fosfat maka semakin menurunkan pori-

pori yang nampak di permukaan sampel. 

 

4.2.Karakterisasi Sifat Mekanik 

Pada  penelitian  ini  sifat  mekanik yang  diuji  adalah  kuat tekan  dan 

kekerasan. Hasil karakterisasi kuat tekan dan kekerasan ditunjukkan pada Tabel 4.1. 

 

4.2.1. Kuat Tekan (Compressive  Strength) 

Sifat  mekanik  yang  diuji  pada  sampel  ini  di antaranya  adalah  kekuatan 

tekan.  Uji  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kualitas sampel yang  terbentuk  pada  

tingkat  kekuatannya  terhadap  tekanan dari pembebanan luar sampai rusak atau 

patah. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat autograph. Data  hasil  uji 

kuat tekan  digunakan  Persamaan  (2.4),  sehingga  didapat  nilai  kekuatan  tekan  

dari  sampel dengan  beberapa  variasi  komposisi n-HAp/CS 10% - 60%.  Pada  

Tabel  4.1,  menampilkan  data  hasil pengukuran  nilai  kekuatan  tekan  n-HAp/CS,  

dan  grafik    hubungan  kuat  tekan  n-HAp/CS dengan konsentrasi n-HAp 

dinyatakan sebagai berikut: 
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Gambar 4.3. Grafik Kuat Tekan n-HAp/CS 

  Pada hasil pengujian kuat tekan, dapat di lihat terjadi penurunan kuat tekan 

seiring dengan adanya penambahan konsentrasi n-HAp. Kuat tekan tertinggi terjadi  

pada  sampel  dengan  konsentrasi  n-HAp  tertinggi  10%  dengan nilai sebesar 

(8.525 ± 0.009) MPa,  sedangkan  kuat  tekan  terendah  terjadi  pada  konsentrasi n-

HAp  terendah  60%  dengan  nilai (5.173 ± 0.006). Hal ini dapat dipahami karena  n-

HAp yang merupakan sebuah biokeramik yang memiliki sifat rapuh (brittle) yang 

sangat besar di bandingkan kitosan yang merupakan biopolimer. Hal ini berarti sifat 

elastisitas kitosan yang tinggi mampu memperbaiki sifat kerapuhan dari n-HAp.   

Hasil pengujian kuat tekan ini sesuai dengan hasil yang diperoleh Xuan cai  

(2008), semakin meningkat konsentrasi n-HAp maka kekuatan tekannya akan 

semakin menurun. Hasil dari kuat tekan ini sangat di pengaruhi oleh besarnya 

kekuatan ikat butir-butir n-HAp yang mengisi kitosan dan kekuatan dari keseluruhan 

bahan dalam komposit yang saling mengikat dan menata diri. Nilai kuat tekan ini 
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mewakili kekuatan seluruh bagian dari sampel. Penurunan hasil kuat tekan ini tidak 

hanya di pengaruhi oleh konsentrasi n-HAp saja, namun proses kompaksi 

(pencetakan) juga mempengaruhi kuat tekannya. Besarnya tekanan saat kompaksi 

sangat mempengaruhi distribusi ikatan antara butir penyusun nano-komposit 

hidroksiapatit/kitosan (n-HAp/CS) 

4.2.2. Kekerasan (Hardness) 

Pengukuran  tingkat  kekerasan  dilakukan  dengan  menggunakan  alat  Micro  

Vickers  Hardness  Test. Berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan yang di 

sajikan pada Lampiran 4, maka dapat dibuat grafik antara nilai kekerasan nano-

komposit hidroksiapatit/kitosan (n-HAp/CS) terhadap variasi hidroksiapatit. Grafik 

tersebut disajikan pada Gambar (4.4). 

 

Gambar 4.4. Grafik Kekerasan n-HAp/CS 
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 Pada Gambar 4.4 menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi n-HAp 

maka semakin besar pula nilai kekerasannya. Nilai kekerasan terendah diperoleh pada 

sampel dengan konsentrasi n-HAp 10% dan nilai kekerasan tertinggi diperoleh pada 

konsentrasi n-HAp 60%. Hasil kekerasan ini terkait dengan hasil densitas dan 

porositas yang menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi n-HAp maka semakin 

kecil pula pori-porinya. Banyaknya pori pada permukaan sampel akan mempengaruhi 

nilai kekerasan saat terjadi penetrasi, besarnya nilai kekerasan ini juga di pengaruhi 

oleh proses kompaksi (pencetakan), karena besarnya tekanan saat kompaksi sangat 

mempengaruhi distribusi butir penyusun nano-komposit hidroksiapatit/kitosan (n-

HAp/CS) pada permukaaan sampel. 

 Pada pengujian kekerasan nano-komposit hidroksiapatit/kitosan (n-HAp/CS) 

yang paling berpengaruh adalah bagian permukaan sampel, karena bagian inilah yang 

akan mengalami penekanan dan menentukan besarnya nilai kekerasannya. Hasil yang 

diperoleh menunjukkan bahwa kekerasan nano-komposit hidroksiapatit/kitosan (n-

HAp/CS) pada penelitian ini bisa berpotensi digunakan sebagai bahan implan tulang 

gigi dengan nilai kekerasan dari literatur yaitu sebesar 71 VHN (Michael et. Al, 2002) 

yaitu diantara konsentrasi n-Hap/CS sebesar 50 % - 60 % yang memiliki kekerasan 

55,26 VHN dan 79.71 VHN. 

4.2.3. Uji Tarik (Tensile Strength) 

Sifat  mekanik  berikutnya  adalah uji kekuatan tarik (tensile strength) .  Uji  

ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kualitas sampel yang  terbentuk  terutama  pada  

sifat keelastisitasanya. Uji tarik ini sangat sulit dilakukan dalam karakterisasi ini. Hal 
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ini dikarenakan sifat kerapuhan bahan yang sangat besar sehingga kesulitan dalam 

pencetakan sampel dan juga pengujiannya. 

4.3. Analisis dan Pembahasan 

Hasil karakterisasi makroskopik yang telah dilakukan memperlihatkan nilai 

densitas semakin besar seiring dengan pertambahan konsentrasi hidroksiapatit (n-

HAp). Hal ini dapat terjadi di karenakan hidroksiapatit (n-HAp) mengisi sela-sela 

kosong pada kitosan dan mengakibatkan poros yang ada di dalamnya semakin 

mengecil. Kekuatan tekan mengalami penurunan seiring dengan adanya penambahan 

konsentrasi n-HAp dan berbanding tebalik dengan sifat kekerasannya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya sampel yang mampu potensial 

sebagai implan tulang yaitu n-HAp/CS dengan konsentrasi 20%-30% (1.877 – 2.131 

gram/cm
3
) berdasarkan sifat densitasnya, dan 50%-60% (55.26 – 79.71 VHN) 

berdasarkan sifat kekerasannya. Hasil ini mendekati dengan literatur implan tulang 

gigi yang menunjukkan densitasnya sebesar 1.9 gram/cm
3
 dan kekerasannya sebesar 

71 VHN (Michael et.al, 2002)). 

Penelitian ini merupakan satu kesatuan dari penelitian dari n-HAp/CS yang 

meliputi sifat makroskopik, sitokompatibel yang dilakukan oleh Adam (2012) dan 

juga sifat mikroskopik yang di lakukan oleh Irindah (2012). Hasil karakterisasi yang 

di lakukan Adam (2012) menunjukkan bahwa semua sampel n-HA/CS dengan 

konsentrasi 10%-60% mampu di tumbuhi jaringan hidup dan juga penelitian Irindah 
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(2012) menghasilkan n-HA/CS memiliki kandungan dan kesesuaian dengan tulang 

berdasarkan sifat mikroskopik-nya.  

Berdasarkan kesatuan dari keseluruhan karakterisasi menunjukan hasil yang 

tidak kesesuaian pada karakterisasi makroskopik, dimana n-HAp/CS digunakan 

sebagai implan tulang, karena n-HAp/CS memiliki sifat biokompatibel terhadap 

jaringan dan memiliki kekurangan dalam sifat makroskopiknya. Maka dari itu n-

HAp/CS ini di harapkan lebih berpotensial sebagai pengisi jaringan tulang dari pada 

implantasi tulang (Xuan. Cai, 2008) 
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