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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Riset Kesehatan Dasar (RISKERDAS) oleh Badan Penelitian dan 

Pengembangan Depkes RI tahun 2013, mencatat sekitar 5,8% penderita cedera 

patah tulang di Indonesia. Perbandingan hasil Rikerdas tahun 2007 dengan 

Riskerdas tahun 2013 menunjukkan kecenderungan peningkatan sebesar 0,7% 

untuk penderita cedera dari 7,5% menjadi 8,2%. Selain itu, hingga saat ini 90% 

material untuk implan masih impor. Seseorang yang mengalami cedera patah atau 

kerusakan tulang menghabiskan sekitar 70% biaya pengobatan untuk implan 

(lamppost.co). Fakta menunjukkan pentingnya kemandirian dalam menyediakan 

bahan medis diantaranya kalsium fosfat. 

Kalsium fosfat adalah garam mineral yang merupakan penyusun utama 

pada tulang dan gigi. Kalsium fosfat dapat menginduksi suatu respon biologis 

pada saat pembaruan atau pembentukan tulang dengan melakukan penyerapan 

mineral tulang tubuh jika disandingkan dengan pembentukan tulang baru. Pada 

saat terjadi penyerapan, hasil degradasi kalsium fosfat (ion-ion kalsium dan 

fosfat) akan di metabolisasi oleh tubuh secara alami. Secara umum, tulang 

manusia terdiri dari 60% bahan anorganik, 30% bahan organik, dan 15% air. 

Bahan anorganik merupakan mineral tulang yang mengandung submikroskopik 

hidroksiapatit [Ca10(PO4)6(OH)2]. Mineral anorganik lainnya adalah magnesium 

(Mg), fluoride (F), Chloride (Cl), natrium (Na) dan kalium (K). Terdapat sekitar 
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34,00% senyawa kalsium (Ca) dan 15% senyawa fosfor (P) pada tulang manusia. 

Kalsium fosfat dapat diperoleh dari sintesis bahan alam yang berkalsium tinggi, 

salah satunya adalah coral. 

Coral adalah hewan laut yang dapat mensekresi kalsium karbonat (CaCO3) 

sehingga dapat membuat endapan kapur pada terumbu karang. Indonesia yang 

merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah kelautan yang luas memiliki 

berbagai spesies coral di dalamnya. Selama ini, pemanfaatan coral masih belum 

maksimal. Coral dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan fondasi rumah dan 

hanya digunakan untuk hiasan. Untuk meningkatkan nilai ekonomis coral dan 

sebagai tantangan keilmuan pemanfaatan di bidang biomaterial, coral dapat 

digunakan untuk pembuatan biomaterial seperti kalsium fosfat. Coral laut (sea 

coral) memiliki kandungan unsur kalsium dan fosfat yang cukup tinggi. Kalsium 

yang terdapat dalam coral dapat dijadikan sebagai bahan dasar kalsium fosfat, 

selain kalsium juga terdapat senyawa fosfor yang dapat membantu mempercepat 

proses reaksi pembentukan kalsium fosfat. Pada umumnya, kandungan unsur 

kalsiumnya lebih dominan dibandingkan dengan fosfatnya yaitu sebesar 30 – 38 

% untuk fosillized coral dan untuk marine coral sekitar 20 – 24 % (Dahuri, 2003).  

Penelitian tentang batuan coral yang digunakan untuk bahan baku implan 

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh 

Indarwati (2007) pada analisis batuan coral dengan menggunakan uji XRD (X-Ray 

Diffraction), didapatkan komposisi penyusun coral adalah senyawa CaCO3 

(Aragonite) sebesar 91,696%, MgSiO3 3,677%, dan FeSi 4,626%. Dari hasil 

analisis yang dilakukan oleh Indarwati (2007), dapat diketahui coral mengandung 
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senyawa kalsium karbonat (CaCO3) yang sangat tinggi. Senyawa kalsium 

karbonat (CaCO3) dari coral dikalsinasi untuk membentuk senyawa CaO yang 

kemudian disenyawakan menjadi kalsium fosfat dengan mereaksikan coral 

dengan asam fosfat juga melakukan pemanasan pada suhu 9000C. 

Penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada pembentukan kalsium 

fosfat berbahan dasar nano coral. Coral dalam keadaan utuh dihancurkan secara 

manual, dipanaskan pada suhu 9000C selama 3 jam untuk mendapatkan senyawa 

CaO pada coral dan kemudian dihaluskan dengan menggunakan High Energy 

Milling (HEM) hingga ukuran nano. Coral dijadikan dalam bentuk nano karena 

material berukuran nano memiliki luas permukaan sentuh yang besar daripada 

material awalnya sehingga dapat mempercepat reaktifitas kimia dalam 

pembentukan kalsium fosfat dan mempunyai energi serta kekerasan yang lebih 

besar. Selain pembentukan nano coral, juga dilakukan penambahan variasi 

konsentrasi asam fosfat untuk mengetahui perbedaan komposisi  kalsium fosfat 

yang dihasilkan dan mengetahui pada konsentrasi yang paling optimum untuk 

dibentuk dalam kalsium fosfat. Molaritas atau konsentrasi suatu larutan dapat 

mempengaruhi pembentukan suatu senyawa. Semakin tinggi konsentrasi  asam 

fosfat, maka pembentukan kalsium fosfat akan semakin cepat. Selain itu, semakin 

tinggi konsentrasi akan memperbanyak molekul-molekul dalam setiap satuan luas, 

sehingga tumbukan yang terjadi antar molekul akan semakin sering dan 

pembentukan senyawa kalsium fosfat akan semakin cepat. Karakterisasi yang 

dilakukan meliputi uji PSA (Particle Size Analyzer) dan uji (X-Ray Diffraction) 
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untuk menidentifikasi adanya fasa kristal yang ada dalam kalsium fosfat serta 

menganalisis sifat-sifat struktur pada tiap fasa. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi asam fosfat terhadap 

pembentukan kalsium fosfat yang dilakukan? 

2. Berapakah variasi konsentrasi asam fosfat yang menghasilkan kalsium 

fosfat paling banyak? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar pembahasan tidak meluas dan menyimpang dari topik penelitian 

maka batasan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Pada penelitian ini bahan yang digunakan adalah coral laut yang berasal 

dari pesisir pantai Banyuwangi. 

2. Variasi konsentrasi H3PO4 yang digunakan adalah 0,2 M ; 0,4 M ; 0,6M ; 

0,8 M dan 1 M. 

3. Karakterisasi yang dilakukan meliputi ukuran partikel, identifikasi fasa, 

dan kristalinitas kalsium fosfat. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi H3PO4 (asam fosfat) pada 

pembentukan kalsium fosfat yang akan dilakukan. 

2. Mengetahui variasi konsentrasi H3PO4 (asam fosfat) yang menghasilkan 

kalsium fosfat lebih banyak. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh 

variasi konsentrasi asam fosfat terhadap pembentukan kalsium fosfat berbahan 

dasar nano coral yang dapat memberikan karakter sebagai produk biomaterial. 

Akan dihasilkan kalsium fosfat dengan konsentrasi paling optimum diharapkan 

dapat bermanfaat dalam pengembangan biomaterial di dunia medis. 
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