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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang Penelitian 

Tulang memiliki banyak fungsi dalam tubuh manusia di antaranya sebagai 

penopang utama tubuh agar dapat berdiri tegak guna lancarnya aktivitas sehari-

hari, sebagai pelindung organ-organ dalam dan sumsum pada tubuh manusia, 

sebagai tempat melekatnya jaringan otot, sebagai cadangan dan tempat 

metabolisme mineral tubuh seperti kalsium (Ca) dan fosfat (P), serta sebagai 

tempat pembentukan dan perkembangan sel darah (Dewi, 2009). 

Kerusakan pada tulang dapat disebabkan oleh beberapa hal di antaranya 

yaitu cedera dan benturan mekanis, ataupun kelemahan tulang akibat kanker serta 

osteoporosis (Penga, 2013). Penelitian menyebutkan bahwa satu di antara tujuh 

pria dan satu di antara tiga wanita dengan usia di atas 45 tahun menderita 

osteoporosis (Halimah dkk, 2009). 

Saat tulang mengalami kerusakan, penyembuhannya tidak dapat dilakukan 

secara spontan. Proses penyembuhan secara spontan pada kerusakan tulang tak 

mampu  mengembalikan struktur fisiologi tulang secara utuh. Dalam proses 

penyembuhannya digunakan sumber implantasi dengan menggunakan bahan 

biomaterial pengganti yang biocompatible dengan tulang asli. Sumber implantasi 

menggunakan 3 macam material di antaranya adalah autograft dimana material 

implan diambil dari bagian tubuh pasien itu sendiri, allograft dimana material 

implan diambil dari bagian tubuh individu lain yang masih dalam satu spesies 

dengan pasien, serta xenograft dimana material implan diambil dari bagian tubuh 
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individu lain yang berbeda spesies dengan pasien. Namun, masing-masing dari 3 

sumber di atas memiliki resiko dalam pengaplikasiannya pada tubuh manusia, 

misalnya pada allograft memiliki potensi untuk terjadi infeksi jika tulang donor 

terinveksi virus ataupun bakteri, pada xenograft memiliki potensi untuk terjadinya 

penolakan pada tubuh pasien implan yang disebabkan karena material yang 

diimplankan tidak cocok dengan karakteristik mineral tulang sehingga tidak sesuai 

dengan kebutuhan pasien implan, dan resiko-resiko lainnya (Dewi, 2009). Oleh 

karena itu, banyak penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan bahan material 

implan sintetis sebagai material pengganti yang biocompatible dengan tulang asli. 

Bahan sintetis yang biocompatible dengan tulang asli adalah 

hidroksiapatit. Bahan ini dapat digunakan untuk merehabilitasi jaringan dan 

menggantikan mineral jaringan tulang. Hidroksiapatit (HA) merupakan komponen 

terbesar dalam tulang sebesar 60% dari total fase mineral tulang. HA bersifat 

resorbable, biokompatibel, bioaktif dan osteokonduktif yang dapat mendukung 

proses remineralisasi tulang. Hidroksiapatit dapat meningkatkan aktivitas 

pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tulang yang akan memperbaiki fungsi 

jaringan yang rusak (Penga, 2013).  

Ketersediaan hidroksiapatit (HA) komersial yang ada masih dalam jumlah 

terbatas. Oleh sebab itu, bahan ini masih diimpor dan harganya sangat mahal. 

Upaya untuk mengurangi kebergantungan impor hidroksiapatit maka dilakukan 

beberapa riset mengenai sintesis hidroksiapatit dengan bahan alam yang tersedia 

di Indonesia. Salah satu bahan alam yang tersedia melimpah di Indonesia dan 

dapat dijadikan bahan dasar dalam pembuatan HA adalah tulang sotong. 
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Penelitian HA dari tulang sotong telah dilakukan oleh Istifarah dkk (2012) 

dengan metode hidrotermal. Hasil penelitian Istifarah menunjukkan bahwa 

kristalinitas HA masih rendah (amorf). Kemudian penelitian tersebut 

dikembangkan oleh Penga (2013) untuk memperbaiki kristalinitas hidroksiapatit 

yang dihasilkan melalui pengaruh suhu dan waktu sintering. Suhu dan waktu 

sinter optimal yang didapatkan dari penelitian tersebut yaitu pada suhu 900  

selama 1 jam. Hidroksiapatit yang dihasilkan dari kedua penelitian tersebut 

berorde mikro dan tidak bersifat toksik. 

Proporsi dari permukaan atom partikel akan lebih baik saat berukuran 

nanometer (Leng, 2007). Partikel berukuran nanometer dapat mempercepat proses 

osteokonduksi dan osteointegrasi pada jaringan tulang. Saat dilakukan kompaksi 

pada bahan berorde nano maka struktur bahan akan lebih kompak dibandingkan 

dengan bahan berorde mikro. Penelitian nano HA menggunakan metode milling 

telah dilakukan oleh Fathi dkk (2008) dengan kecepatan putar sebesar 530 rpm 

dan variasi waktu selama 2 sampai 40 jam. Hasil yang didapatkan oleh Fathi dkk 

bahwa selama lebih dari 12 jam telah menghasilkan HA berukuran nano dengan 

karakteristik yang baik dan sesuai dengan apatit tulang. Ukuran nano pada 

hidroksiapatit meningkat seiring dengan peningkatan lama waktu milling.  

Teknik Milling dengan menggunakan HEM adalah teknik penghancur 

yang membuat luas permukaan sampel menjadi lebih luas dengan energi 

tumbukan antar bola-bola milling dan dinding vial yang berputar sehingga ukuran 

partikel sampel yang dihasilkan lebih kecil. Parameter milling yang 

mempengaruhi proses milling seperti tipe alat milling, rasio bola dengan sampel, 
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ukuran dan jenis material bola, waktu milling, kecepatan milling, temperatur 

milling, jenis sampel, ukuran material awal, jenis material dari vial, dan lain 

sebagainya. Semakin banyak bola milling yang digunakan maka akan semakin 

kecil partikel yang dihasilkan. Semakin sedikit material yang di milling maka 

semakin cepat kita memperoleh material berukuran nano. Semakin lama waktu 

milling maka partikel yang dihasilkan pun semakin kecil. Keuntungan dari 

menggunakan HEM adalah memungkinkan untuk menghasilkan regangan yang 

besar dan memproduksi struktur nanokristal.  

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, penelitian ini dilakukan untuk 

membuat ukuran HA dari tulang sotong (Sepia Sp.) menjadi berorde nano dengan 

variasi waktu milling dan rasio massa serbuk HA: massa ball milling guna 

menghasilkan serbuk nano HA yang layak untuk aplikasi bone repair. 

Karakteristik nano HA dari tulang sotong (Sepia Sp.) yang dihasilkan dari 

penelitian ini diamati melalui kristalinitas, morfologi, ukuran partikel, kuat tekan 

material.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh variasi waktu milling dan rasio massa serbuk HA: 

massa ball milling terhadap sifat mikroskopik bahan yang meliputi 

kristalinitas, ukuran kristal, parameter kisi, volume kristal, morfologi dan 

ukuran partikel  nano HA tulang sotong?  

2. Bagaimana pengaruh variasi waktu milling dan rasio massa serbuk HA: 

massa ball milling terhadap sifat mekanik (kuat tekan) dari nano HA 

tulang sotong?  
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3. Berapa variasi waktu milling dan rasio massa serbuk HA: massa ball 

milling optimum sehingga didapatkan HA dengan karakteristik terbaik 

untuk aplikasi bone repair? 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini akan membuat nanohidroksiapatit dari tulang sotong (Sepia 

Sp.) dengan metode High Energy Milling yang mengacu pada sintesis 

hidroksiapatit dari tulang sotong (Sepia Sp.) oleh Penga (2013) serta pembuatan 

nanohidroksiapatit oleh Fathi (2008). Maka pada penelitian ini digunakan rasio 

massa serbuk HA: massa ball milling sebesar 1: 10 dan 1:20 dengan variasi waktu 

milling selama 3 jam, 6 jam, dan 9 jam. Menggunakan High Energy Milling 

(HEM) yang terdapat di laboratorium fisika material Universitas Airlangga 

dengan kecepatan putar berkisar antara 300-350 rpm. Ball mill  yang digunakan 

berbahan dasar alumina. Kemudian nanohidroksiapatit dikarakterisasi secara in 

vitro untuk mengetahui pengaruh dari variasi rasio massa serbuk HA: massa ball 

milling dan variasi waktu milling dengan berbagai uji antara lain uji XRD, uji 

XRF, uji TEM, dan uji kuat tekan (compressive strength). 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh variasi waktu milling dan rasio massa serbuk HA: 

massa ball milling terhadap sifat mikroskopik bahan yang meliputi 

kristalinitas, ukuran kristal, parameter kisi, volume kristal, morfologi dan 

ukuran partikel  nano HA tulang sotong. 
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2. Mengetahui pengaruh variasi waktu milling dan rasio massa serbuk HA: 

massa ball milling terhadap sifat mekanik (kuat tekan) dari nano HA 

tulang sotong. 

3. Mengetahui variasi waktu milling dan rasio massa serbuk HA: massa ball 

milling optimum sehingga didapatkan HA dengan karakteristik terbaik 

untuk aplikasi bone repair. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Menghasilkan nanohidroksiapatit sebagai bahan implan tulang dengan 

kualitas baik dan harga terjangkau oleh masyarakat luas di Indonesia. 

2. Sebagai rujukan bagi industri untuk memanfaatkan bahan alam yang 

tersedia di Indonesia sebagai bahan  implan tulang. 

3. Memberikan informasi ilmiah tentang pengaruh proses milling pada 

sintesis nanohidroksiapatit guna perkembangan penelitian selanjutnya. 
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