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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam  kemajuan zaman ini kebutuhan masyarakat sangat besar, 

separti dalam bidang kesehatan. Khususnya dalam kedokteran tulang dan 

gigi yaitu mengenai kebutuhan bahan baku cukup besar, sehingga upaya 

dikembangkan bagaimana untuk mencari alternatif bahan baku dari bahan 

lokal yang ada di alam indonesia.  

Bahan baku untuk memenuhi kebutuhan  dalam dunia kedokteran 

gigi dan tulang sangat banyak dan untuk mendapatkan bahan baku 

tersebut sangat sulit dan mahal, karena bahan tersebut masih impor dari 

luar negeri. Bahan baku tersebut adalah serbuk hidroksiapatit [Ca10 (PO4)6 

(OH)2] yang merupakan bahan biokeramik. Serbuk hidroksiapatit ini 

komponen-komponenya sangat mirip dengan komponen gigi dan tulang 

yaitu komponen ion-ion kalsium (Ca 2 ) (Hench, 1991). 

Bahan biokeramik yang sering digunakan dalam bidang rehabilitasi 

jaringan adalah hidroksiapatit sintetik [HA, Ca10(PO4)6(OH)2]. 

Hidroksiapatit merupakan komponen utama dari tulang dan gigi, hal ini 

dikarenakan sifat-sifat ion kalsium (Ca2+) pada hidroksiapatit dapat 

mengubah ion-ion logam berat yang beracun dan memiliki kemampuan 

yang cukup baik dalam menyerap unsur-unsur kimia organik dalam tubuh 

seta memiliki sifat biokompatibilitas dan bioaktivitas yang baik pula (Suzuki 

dkk., 1993). Penggunaan hidroksiapatit sintetik berbasis koral dinilai 



sangat memuaskan sebagai bahan rehabilitasi tulang pada operasi kaki 

dan pergelangan kaki (Shah, 2004). Namun dari segi ekonomi, bahan ini 

dinilai harganya sangat mahal dan masih impor, sehingga bahan ini 

kurang terjangkau oleh masyarakat kita (Indonesia). Hidroksiapatit 

melekat pada tulang secara biointegration artinya implan yang terbuat dari 

hidroksiapatit berkontrak dan menyatu secara kimiawi dengan tulang 

(Indonesia). 

Menggunakan kalsium sulfat dihidrat Cikalong Tasikmalaya yang 

direaksikan dengan diammonium hydrogen phosphate (DHP) dengan 

metode hydrothermal microwave dengan system terbuka belum dapat 

menghasilkan biomarerial hidroksiapatit [Ca10 (PO4)6 (OH)2]. Hal ini 

ditandai dengan beberapa hasil karakterisasi XRD. Pola XRD gypsum 

alam Cikalong Tasikmalaya dengan gypsum murni ditunjukkan pada peak-

peak yang hamper sama yaitu pada sudut dua theta 11,759º, 20,839º dan 

29,859º, sehingga dapat diyakini bahwa material yang digunakan sebagai 

bahan baku benar-benar gypsum (Rimbawanto, 2009). 

Dalam dunia kedokteran tulang dan gigi bahan baku hidroksiapatit 

(HAp) sangat dibutuhkan, dan pada penelitian sebelumnya untuk 

mengetahui sifat-sifat fisis cikalong Hidroksiapatit (Rimbawanto, 2009), 

sehingga penelitian ini saya untuk melanjutkan juga  menggunakan serbuk 

hidroksiapatit (HAp) lokal yaitu Gipsum alam dari Cikalong (Jawa Barat) 

yang sangat perlu dilakukan, hal ini untuk mengetahui sifat-sifat mekanis 

karakteristik serbuk hidroksiapatit (HAp) dengan melalui proses kompaksi 



3 tekanan dan proses sintering yang selanjutnya dilakukan pengujian 

bending.  

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui proses pembuatan biomaterial hidroksiapatit (HAp) 

dari bahan berupa gipsum alam Cikalong Tasikmalaya dengan 

proses Hydrothermal Microwave. 

2. Mengetahui sifat mekanik, dengan variasi tekanan kompaksi 100, 

200 dan 300 MPa terhadap pengujian bending spesimen balok 

Hidroksiapatit ( HAp )  

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan ada beberapa manfaat yang bisa 

diambil, yang diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan teknologi di 

bidang biomaterial dan biomedical engineering 

2. Mengurangi ketergantungan sebagian bahan dan produk graf 

(jaringan pengganti) sintesis yang selama ini masih 

menggantungkan pada negara lain (produk impor). 

3. Menerapkan teknologi berbasis lokal guna pengembangan bahan 

gipsum yang murah dan mudah didapat sebagai bahan pembuat 

hidroksispatit untuk digunakan sebagai bahan rehabilitasi jaringan 

tulang dan gigi manusia. 



1.4. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian disini mempunyai maksud 

supaya dalam penelitian ini nantinya tidak keluar dari permasalahan 

utama. Dan batasan masalah ini juga bertujuan mempersempit pokok 

permasalahan. Pada penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada 

pembuatan benda uji (spesimen) yang mengacu pada standar ASTM 

C1161-94 dengan bentuk balok dengan ukuran dimensi d= 3 mm, L= 45 

mm, b= 4 mm dengan proses kompaksi pada tekanan 100, 200 dan 300 

MPa, kemudian spesimen disintering  pada temperatur 1400ºC selama 3 

jam dan dilanjutkan dengan pengujian bending.  

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyusun 

dalam V BAB dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I    Pendahuluan  

Meliputi latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

pembatasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II   Tinjauan Pustaka  

Meliputi penjelasan tentang studi pustaka dan dasar teori tentang 

gipsum alam Cikalong (Jawa Barat), hidroksiapatit (HAp) serta 

dasar-dasar teori yang mendukung dan berhubungan dengan 

proses penelitian. 

 

 



BAB III  Metodologi Penelitian  

Meliputi diagram alir penelitian, bahan dan alat pembuatan serbuk 

hidroksiapatit (HAp), proses kompaksi, proses sintering dan 

pengujian bending 

BAB IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Meliputi hasil dari data pengujian bending dengan material berupa 

serbuk hidroksiapatit dari gipsum alam Cikalong (Jawa Barat). 

BAB V  Penutup  

Meliputi kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


