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ABSTRAK 

Selama ini bone graft yang ada belum memiliki kekuatan tekan yang 
optimal. Suhu pembekuan berperan dalam menaikkan kekuatan tekan. Pada 
penelitian ini dilakukan variasi suhu pembekuan untuk mengetahui suhu optimal 
pada pembuatan komposit kolagen-hidroksiapatit.Sintesis komposit menggunakan 
metode freeze-drying yaitu membuat campuran hidroksiapatit dan kolagen dengan 
perbandingan 2:1. Kemudian komposit dicetak dan dibekukan pada suhu -25 C, -
30 C dan -80 C dengan lama waktu pembekuan 2 jam, 4 jam, dan 6 jam. Setelah 
itu komposit dikeringkan dengan lyophilizer. Hasil dari sintesis selanjutnya 
dikarakterisasi dengan uji SEM, porositas, densitas, dan kekutan tekan. 
Berdasarkan hasil analisa karakterisasi didapatkan ukuran pori uji SEM yaitu pada 
suhu -25 C 2 jam sebesar 121,3-142,6 µm, -25 C 4 jam sebesar 152,4-250,0 µm, -
25 C 6 jam sebesar 100,3-134,7 µm, -30 C 2 jam sebesar 149,2-192,8 µm, -30 C 
4 jam sebesar 137,2-191,5 µm, -30 C 6 jam sebesar 110,5-190,9 µm, -80 C 2 jam 
sebesar 119,2-136,3µm, dan -80 C 4 jam sebesar 113,9-133,2µm, -80 C: 6 jam 
111,9-127,1µm. Hasil uji porositasnya adalah 16%-46%. Hasil uji densitasnya 
adalah 0,6-0,9 gr/cm3. Dan dengan kekeuatan tekannya adalah 0,60-2,33 MPa. 
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variasi suhu pembekuan dan 
lama waktu pembekuan dapat memperbaiki sifat fisis dan sifat mekanik komposit.  
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ABSTRAK 

The bone graft during which there has not been optimum compressive 
strength. Freezeng temperature plays a role in raising the compressive strength. 
This research conducted to determine the freezing terperature variations at the 
optimal temperature of collagen-hydroxiapatite composite manufacture. 
Preparation of composites made with freeze-drying method is to make a mixture 
of hydroxyapatite and collagen in the ratio 2: 1. Then composite molded and 
frozen at -25 ° C, -30 ° C and -80 ° C with 2, 4, and 6 hours freezing duration. 
After subsequent freeze drying was done, the drying process was done using a 
lyophilizer. The results of the subsequent synthesis is characterized by SEM test, 
porosity test, density test and compressive strength test. The results of the 
analytical characterization showed that the pore size of SEM test on the 
temperature of -25 C 2 hours is 121,3-142,6 µm, -25 C 4 hours is 152,4-250,0 
µm, -25 C 6 hours is 100,3-134,7 µm,  -30 C 2 hours is 149,2-192,8 µm, -30 C 4 
hours is 137,2-191,5 µm, -30 C 6 hours is 110,5-190,9 µm, -80 C 2 hours is 
119,2-136,3µm, -80 C 4 hours is 113,9-133,2µm, and -80 C 6 hours is 111,9-
127,1µm . The porosity test result is 16%-46%. The density test result is 0,6-0,9 
g/cm3.  And the compressive strength test result is 0,6-2,33 MPa. Based on these 
results it can be concluded that the variation of freezing temperature and duration 
of freezing time can improve the physical properties and mechanical properties of 
composites. 
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