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RINGKASAN 
 

Perkembangan biomaterial pada bidang medis 
memberikan kontribusi besar dalam dunia kedokteran gigi. Salah 
satu jenis biomaterial yang banyak diaplikasikan sebagai material 
implant gigi adalah hidroksiapatit (HAp). HAp memiliki sifat 
biokompatibilitas yang lebih baik dibandingkan implant gigi 

berbahan logam. Pengembangan dan sintesis HAp dari bahan 
alami merupakan solusi yang tepat guna meningkatkan sifat 
bioaktif, biokompatibilitasdanosteointegrasi antara implant gigi 
dengan jaringan di sekitar implant. Namun, pemenuhan 

kebutuhan HApdi Indonesia masih bergantung impor. Hal ini 
mengakibatkan harga jual HAp menjadi sangat mahal yaitu 1 juta 
rupiah per gram HAp. Padahal HApdapat disintesis dari bahan 
alami yang mengandung kalsium tinggi. Sisik ikan merupakan 
limbah dari industri pengolahan ikan filet maupun ikan dalam 
kemasan kaleng yang cukup banyak keberadaannya di 
Indonesia. Sisik ikan sebagai by-productini memiliki kandungan 
kolagen serta kalsium fosfat yang tinggi, dimana kalsium fosfat 
merupakan komponen utama senyawa HAp. Berdasarkan hal 
tersebut, sisik ikan (fish-scale) memiliki potensi yang besar 

sebagai bahan baku HAp sintesis. Dengan demikian, diharapkan 
Indonesia mampu memproduksi HAp secara massal dan mandiri.  

 
Pada penelitian ini dilakukan sintesis HAp dari limbah 

sisik ikan kurisi (Nemipterus nematophorus)menggunakan 

metode presipitasi kimia basah dengan variasi temperature 
kalsinasi 600°C (FHAp1) dan 800°C (FHAp2). Pada metode 
presipitasi kimia basah (wet chemical precipitation)prekursor 

kalsium yang digunakan adalah kalsium hidroksida Ca(OH)2yang 
diperoleh dari sisik ikan kurisi, sedangkan prekursor fosfatnya 
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adalah asam fosfat H3PO4. Karakter HAp dianalisis 
menggunakan instrument XRF, FTIR,  XRD, dan PSA. Hasil XRF 
menunjukkan bahwa kadar kalsium pada limbah sisik ikan kurisi 
cukup tinggi yaitu sebesar 82,31%. Hasil analisis XRD pada 
kedua sampel FHAp1 dan FHAp2 sesuai dengan data JCPDS 
dan pola hidroksiapatit komersial dengan derajat kristalinitas 
sampel FHAp1 sebesar 74,3%  lebih tinggi dibandingkan sampel 
FHAp2 sebesar 62,5%. Spektrum FTIR pada kedua sampel 
menunjukkan adanya gugus PO4

3-, OH-, dan CO3
2. Namun dilihat 

dari grafik hasil FTIR sampel FHAp1 memiliki intensitas yang 
lebih tinggi dibandingkan FHAp2. Intensitas yang lebih tinggi 
menandakan kuantitas dari karbonat CO3

2-yang lebih besar. 
Hasil PSA menunjukkan distribusi ukuran partikel HAp yang 
terbentuk belum seragam dan masih dalam skala mikron. 

 
   

Kata Kunci: Hidroksiapatit, Implant, Kalsinasi, Presipitasi-Kimia 
Basah 
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SUMMARY 

 

The development of biomaterials in the medical field 
made a major contribution in the world of dentistry. One type of 
biomaterials are widely applied as a dental implant material is 
hydroxyapatite (HAp). HAp has biocompatibility properties are 
better than dental implants made of metal. Development of HAp 
and synthesis of natural materials is the right solution to increase 
bioactive properties, biocompatibility and osseointegration of 
dental implants with tissue around the implant. However, meeting 
the needs of HAp in Indonesia still relies on imports. This 
resulted in the selling price of HAp becomes very expensive at 1 
million per gram HAp. Though, HAp can be synthesized from 
natural ingredients that contain high calcium.Fish scales is a 
waste of fillet fish processing industry as well as canned fish 
whose high presence in Indonesia.Fish scales as a by-product 
contains collagen and calcium phosphates, in which calcium 
phosphate is a major component HAp compound.Accordingly, 
the scales of a fish have great potential as raw material for the 
synthesis of HAp. It is expected that Indonesia is able to produce 
HAp in mass production and independently.  

 
In this research, synthesis of HAp from kurisi waste fish 

scales (Nemipterus nematophorus) using a wet chemical 
precipitation method with calcination temperature variation of 
600°C (FHAp1) and 800°C (FHAp2).In wet chemical precipitation 
method (wet chemical precipitation) calcium precursors used is 
calcium hydroxide Ca(OH)2 obtained from kurisifish scales, while 
the phosphate precursor is H3PO4 phosphoric acid.Characters of 
HAp were analyzed using XRF, FTIR, XRD, and PSAinstrument. 
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XRF results showed that the levels of calcium in the kurisi fish 
scales waste was quite high at 82.31%. XRD analysis results in 
both samples FHAp1 and FHAp2 in accordance with the data 
pattern of JCPDS and commercial hydroxyapatite with the 
degree of crystallinity of the sample FHAp1 by 74.3% higher than 
FHAp2 sample of 62.5%. The FTIR spectrum in both samples 
showed PO4

3-group, OH-, dan CO3
2-. But seen from the graph the 

results of FTIR FHAp1 sample has a higher intensity than 
FHAp2. Higher intensity indicates the quantity of carbonate CO3

2- 
larger. PSA results show the particle size distribution is not 
uniform HAp formed and are still in the micron scale. 

 
   

Kata Kunci: Calcination, Hydroxyapatite, Implant, Wet -Chemical 
Precipitation 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan biomaterial pada bidang medis 

memberikan kontribusi besar dalam dunia kedokteran gigi. 

Salah satu jenis biomaterial yang banyak diaplikasikan sebagai 

material implant gigi adalah hidroksiapatit (HAp). HAp memiliki 

sifat biokompatibilitas yang lebih baik dibandingkan implant gigi 

berbahan logam. Menurut Truhlar et al. (2000) bioaktivitas 

permukaan logam paduan titanium tidak cukup untuk 

membentuk pertumbuhan jaringan tulang sehingga 

menghasilkan fiksasi yang kurang baik terhadap jaringan. 

Pengembangan dan sintesis HAp dari bahan alami merupakan 

solusi yang tepat guna meningkatkan sifat bioaktif, 

biokompatibel dan osteointegrasi antara implant gigi dengan 

jaringan di sekitar implant. 

HAp merupakan komponen utama penyusun jaringan 

keras (hard tissue) seperti tulang dan gigi pada tubuh manusia 

(Milenko, 2004). HAp dapat disintesis dari bahan alami seperti 

cangkang kulit telur, cangkang kerang, tulang sapi, tulang babi, 

sisik dan tulang ikan serta koral (Shojai et al., 2013). HAp 

sintetis memiliki sifat biokompatibilitas yang baik, tidak beracun, 

tidak menimbulkan peradangan dan bioaktif (Fathi et al., 2008). 

Kebutuhan HAp di Indonesia selama ini dipenuhi dengan cara 

mengimpornya dari negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang 
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dan Swiss. Hal ini mengakibatkan harga jual HAp di Indonesia 

menjadi sangat mahal. Menurut Muntamah (2011) harga jual 

HAp mencapai satu juta rupiah untuk satu gram HAp.  

Potensi hasil laut yang besar menjadikan Indonesia 

termasuk ke dalam salah satu negara pengekspor hasil 

perikanan terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (2014) produksi perikanan di Indonesia 

dari tahun 2009 hingga 2014 mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan yaitu dari 9.817.000ton/tahun pada tahun 2009 

meningkat menjadi 20.722.000 ton/tahun pada tahun 2014. 

Industri pengolahan perikanan umumnya memproduksi ikan 

dalam kemasan kaleng maupun ikan filet, dimana pada proses 

pengolahan dihasilkan limbah tulang dan sisik ikan yang cukup 

banyak. Biasanya sisik ikan hanya dibuang atau dijadikan 

sebagai bahan campuran pakan ternak. Menurut Kongsri et al. 

(2013) sisik sebagai by-product memiliki kandungan kolagen 

serta kalsium fosfat yang tinggi. Kalsium fosfat merupakan 

komponen utama senyawa HAp (John et al., 2003). Dengan 

demikian, limbah sisik ikan (fish-scale bio-waste) memiliki 

potensi yang cukup besar sebagai bahan baku HAp sintesis.  

Berbagai riset tentang pembuatan hidroksiapatit dari 

tulang dan sisik ikan telah banyak dilakukan diantaranya sintesis 

hidroksiapatit dan chloroapatite dari by-product ikan sardine 

(Piccirillo et al., 2014), karakterisasi tribologi hidroksiapatit dari 

sisik ikan (Arbind et al., 2015) dan sintesis material biokeramik 
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berbasis hidroksiapatit dari tulang ikan tuna (Riyanto dkk., 

2013). 

Senyawa hidroksiapatit umumnya dibuat secara sintesis 

kimia-fisika. Beberapa metode sintesis hidroksiapatit yang telah 

dilakukan antara lain metode sol-gel, dimana HAp diperoleh 

dengan bahan fosfor pentaoksida (P2O5) dan kalsium nitrat 

tetrahidrat (Feng et al., 2005), hydrothermal dengan bahan 

kalsium nitrat (Ca(NO3)2) dan disodium hydrogen fosfat 

(Na2HPO4) sebagai sumber kalsium dan fosfat (Zhang et al., 

2009), solid-state reaction (Young et al., 1982) dan spray drying 

(Venkatesan dan Kim, 2010). Namun beberapa metode tersebut 

menggunakan bahan yang tidak alami, membutuhkan proses 

yang kompleks dan tidak aman secara biologis (Pudjiastuti, 

2012). Selain itu HAp yang dihasilkan memiliki ukuran molekul 

yang besar serta adanya senyawa impuritis seperti boron apatit, 

fluoroapatit, dan kloroapatit (Shojai et al., 2013). 

Metode wet chemical precipitation (presipitasi kimia 

basah) telah banyak digunakan karena sederhana, ekonomis 

dan mudah dilakukan. Pada metode ini, teknik sintesis HAp 

dapat dilakukan dalam jumlah besar tanpa menggunakan 

pelarut-pelarut organik (Santos et al., 2004), tingkat 

homogenitas komposisi yang tinggi dapat dicapai dengan 

mudah pada temperatur rendah (Vahdettin et al., 2010), 

kemungkinan kontaminasi selama pengolahan rendah (Kehoe, 

2008), tingkat kemurnian HAp tinggi (Shojai et al., 2013) serta 
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tidak ada elemen kontaminan asing karena hasil sampingnya 

adalah air (Suryadi, 2011).  

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan HAp dari limbah sisik ikan kurisi (Nemipterus 

nematophorus) dengan kemurnian dan kristalinitas yang tinggi 

dimana salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kemurnian 

dan kristalinitas adalah temperatur  kalsinasi. Oleh karena itu, 

pada penelitian ini temperatur kalsinasi dijadikan sebagai variasi 

perlakuan dengan temperatur 600°C dan 800°C. Metode 

sintesis HAp yang dipilih adalah metode presipitasi kimia basah 

(wet chemical precipitation) dimana prekursor kalsium yang 

digunakan adalah kalsium hidroksida Ca(OH)2 yang diperoleh 

dari sisik ikan kurisi, sedangkan prekursor fosfatnya adalah 

asam fosfat H3PO4.  

Karakterisasi HAp dianalisis menggunakan XRF (X-Ray 

Fluorosence) untuk menganalisis komposisi senyawa kimia, 

FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) untuk 

menganalisis gugus-gugus yang terkandung pada HAp, XRD 

(X-Ray Diffraction) untuk menganalisis fasa yang terbentuk, 

serta PSA (Particel Size Analyzer) untuk menganalisis distribusi 

ukuran partikel. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana preparasi dan sintesis hidroksiapatit dari 

limbah sisik ikan kurisi (Nemipterus nematophorus) 

menggunakan metode presipitasi kimia basah? 

2. Bagaimana pengaruh temperatur kalsinasi terhadap 

hidroksiapatit dari limbah sisik ikan kurisi (Nemipterus 

nematophorus) menggunakan metode presipitasi kimia 

basah? 

3. Bagaimana karakter hasil sintesis hidroksiapatit limbah 

sisik ikan kurisi (Nemipterus nematophorus) metode 

presipitasi kimia basah menggunakan XRF, XRD, FTIR 

dan PSA? 

 

1.3 Tujuan 
 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan preparasi dan sintesis hidroksiapatit dari 

limbah sisik ikan kurisi (Nemipterus nematophorus) 

menggunakan metode presipitasi kimia basah. 

2. Menganalisis pengaruh temperatur kalsinasi terhadap 

hidroksiapatit dari limbah sisik ikan kurisi (Nemipterus 

nematophorus) menggunakan metode presipitasi kimia 

basah. 
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3. Menganalisis karakter hidroksiapatit limbah sisik ikan 

kurisi (Nemipterus nematophorus) metode presipitasi 

kimia basah menggunakan XRF, XRD, FTIR dan PSA. 

 

1.4 Manfaat 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi semua kalangan baik untuk pemerintah, masyarakat 

maupun peneliti sendiri. 

1. Bagi pemerintah : membantu pemerintah dalam 

pengembangan biokeramik hidroksiapatit pada bidang 

ortopedi dan kedokteran gigi sebagai material pengganti 

gigi (dental bio-implant). 

2. Bagi masyarakat : memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai potensi limbah sisik ikan (fish-

scales) sebagai bahan dasar pembuatan hidroksiapatit 

sintetis. 

3. Bagi peneliti : memberikan pengalaman dalam 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan 

selama belajar di universitas. 

 
 

1.5 Batasan Masalah 
 

Batasan masalah dilakukan agar penelitian yang 

dilakukan lebih fokus. Adapun batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 
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1. Penelitian dilakukan pada skala laboratorium 

2. Penelitian tidak membahas analisa biaya dan energi 

yang digunakan pada sintesis hidroksiapatit dari bahan 

dasar sisik ikan (fish-scales). 

3. Preparasi hidroksiapatit menggunakan sisik ikan kurisi 

(Nemipterus nematophorus) sebagai bahan baku utama 

4. Parameter yang digunakan adalah variasi perbedaan 

temperatur kalsinasi yaitu 600°C dan 800°C. 

5. Sintesis hidroksiapatit dilakukan dengan metode 

presipitasi kimia basah. 

6. Karakterisasi yang digunakan adalah XRF, XRD, FTIR, 

dan PSA. 

7. Tidak menghitung kadar air selama proses sintesis 

hidroksiapatit. 

8. Penelitian tidak membahas cara pengaplikasian 

hidroksiapatit dari bahan dasar sisik ikan (fish-scales) di 

bidang medis. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ikan Kurisi 

Ikan kurisi (Nemipterus nematophorus) merupakan 

salah satu ikan yang termasuk kelompok ikan demersal. 

Ikan ini memiliki ciri-ciri tubuh yang berukuran kecil, badan 

langsing dan padat. Tipe mulutnya terminal dengan bentuk 

gigi kecil membujur dan gigi taring pada rahang atas. Bagian 

depan kepala tidak bersisik. Sisik dimulai dari pinggiran 

depan mata dan keping tutup insang. Sisik dibagian badan 

lebih besar dan berbentuk seperti sisir dan kasar bila 

disentuh. Sebuah garis rusuk (linea lateral) dengan satu 

sisik atau lebih. Warna ikan sangat bervariasi, seperti 

kemerah-merahan, kecoklatan, merah kekuningan ataupun 

kehijau-hijauan (Fischer & Whitehead, 1974). Bentuk ikan 

kurisi dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1 Ikan Kurisi 
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Semua famili Nemipteridae adalah karnivor yang 

memakan ikan-ikan kecil, crustacea, dan polychaeta 

(Russell, 1990). Oleh karena itu ikan kurisi termasuk hewan 

karnivor. Hal ini dapat dilihat dari susunan giginya yang 

tajam. Makanan ikan kurisi yang dominan adalah crustacea 

dan ikan kecil. Pada perairan yang dangkal (10-30 meter) 

komponen makanan yang lebih dominan adalah jenis udang 

(Crustacea), misalnya Metapenaeus, Parapenaeus dan 

Parapenaeosis. Sedangkan pada perairan yang lebih dalam 

(30-50 meter) komponen makanan yang paling penting 

adalah ikan-ikan kecil (Burhanuddin dkk., 1984). 

2.2 Sisik Ikan 

Sisik ikan adalah jaringan yang mengandung 

osteoblast dan osteoclast seperti yang ditemukan pada 

tingkat vertebrata yang lebih tinggi, namun regulasi aktivitas 

sel dalam jaringan masih sedikit diketahui (Rotllant et al., 

2005). Sisik juga mempunyai karakteristik yang ditemukan 

dalam struktur-struktur lain seperti tulang, gigi, dan urat 

daging yang bermineral. Semua bahan ini sebagian besar 

dibentuk oleh suatu komponen organik (kolagen), suatu 

komponen mineral (hidroksiapatit) dan air (Torres et al., 

2007). 

Berdasarkan bentuk dan kandungan bahan, sisik 

ikan dibedakan menjadi lima jenis yakni plakoid, kosmoid, 
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ganoid, sikloid dan stenoid (Rahardjo dkk., 1988). Sisik 

stenoid terdapat pada sebagian besar golongan 

Osteichthyes, yang masing-masing terdapat pada golongan 

ikan berjari-jari sirip lemah (Malacopterygii). Sisik ini sangat 

tipis, fleksibel, transparan dan tidak mengandung dentin 

ataupun enamel. Bagian-bagian sisik sikloid pada dasarnya 

sama dengan sisik stenoid, kecuali bagian posterior sisik 

stenoid dilengkapi dengan stenii (semacam gerigi kecil). 

2.4.1 Komposisi Kimia Sisik Ikan 

Kebanyakan komponen kimia organisme hidup 

merupakan senyawa organik yang berunsur atom karbon, 

yang secara kovalen diikat oleh atom-atom karbon lainnya 

dan oleh hidrogen, oksigen, atau nitrogen. Kimiawi 

organisme hidup terorganisasi pada unsur karbon, yang 

mencapai lebih dari setengah berat keringnya (Lehninger, 

1982). Beberapa komponen yang terdapat pada sisik ikan 

antara lain: 

 Air 

Semua bahan makanan mengandung air dalam 

jumlah yang berbeda-beda, baik itu bahan makanan hewani 

maupun nabati. Air berperan sebagai pembawa zat-zat 

makanan dan sisa-sisa metabolisme, sebagai media reaksi 

yang menstabilkan pembentukan biopolimer, dan 
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sebagainya. Air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur 

serta cita rasa makanan kita (Winarno, 1992). 

 Protein 

Protein adalah sumber asam-asam amino yang 

mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki 

oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein juga dapat 

mengandung fosfor, belerang dan ada unsur logam seperti 

besi dan tembaga (Winarno, 1992). 

 Lemak 

Lemak merupakan senyawa organik berminyak yang 

tidak larut dalam air, yang dapat diekstrak dari sel dan 

jaringan oleh pelarut nonpolar, seperti kloroform, atau eter. 

Jenis lipida yang paling banyak adalah lemak atau 

triasilgliserol, yang merupakan bahan bakar utama bagi 

hampir semua organisme (Lehninger, 1982). Bahan pangan 

banyak mengandung lemak dan minyak, terutama bahan 

yang berasal dari hewan. Lemak dalam jaringan hewan 

terdapat pada jaringan adiposa (Winarno, 1992). 

 Mineral 

Unsur mineral juga dikenal sebagai zat anorganik 

atau kadar abu. Dalam proses pembakaran, bahan-bahan 

organik terbakar tetapi zat anorganiknya tidak, karena itu 

disebut abu. Sampai sekarang telah diketahui ada empat 

belas unsur mineral yang berbeda jenisnya diperlukan 

manusia agar memiliki kesehatan dan pertumbuhan yang 



13 
 

baik. Unsur tersebut adalah natrium, klor, kalsium, fosfor, 

magnesium, dan belerang. Unsur-unsur ini terdapat dalam 

tubuh dengan jumlah yang cukup besar dan karenanya 

disebut unsur makro atau mineral makro (Winarno, 1992). 

 Kitin 

Kitin adalah substansi organik kedua yang banyak 

ditemukan di bumi ini setelah selulosa, terdapat dalam 

berbagai spesies binatang. Pada binatang perairan, kitin 

banyak ditemukan pada kerang-kerangan, contohnya pada 

karapas udang dan sisik ikan (Suptijah dkk., 1992). 

 Kalsium 

Peranan kalsium dalam tubuh yaitu membantu 

membentuk tulang dan gigi (Winarno, 1992). Metabolisme 

kalsium sangat kompleks sifatnya karena banyaknya faktor 

yang mempengaruhinya seperti P (fosfor), vitamin D, 

karoten, umur dan sebagainya (Suwardi dkk., 1973).  

Pada tubuh ikan teleostei, kalsium sebagian besar 

terdapat pada sisik (Rotllant et al., 2005). Kalsium 

merupakan komponen struktural mineral tulang atau 

hidroksiapatit yang komposisinya kira-kira adalah 

[Ca3(PO4)2)]3, Ca(OH)2 (Lehninger, 1982), namun kalsium 

yang terdapat pada sisik ikan berupa kalsium yang kurang 

hidroksiapatit (Torres et al., 2007). 
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 Komponen aktif 

Senyawa obat (farmaka) adalah senyawa bioaktif, 

yaitu komponen aktif obat yang bertujuan untuk 

mempengaruhi fungsi tubuh, khususnya untuk mencegah, 

meringankan atau menyembuhkan penyakit. Senyawa aktif 

yang paling tua dan masih digunakan sampai saat ini untuk 

farmakoterapi berasal dari tanaman, dan yang paling 

menonjol adalah alkaloid (Schunack et al., 1990). 

2.3 Biokeramik 

Biomaterial jenis keramik banyak digunakan untuk 

implant gigi, bagian tulang serta pelapisan implant logam 

untuk keperluan ortopedik (Sriyono dkk., 2010). Hal ini 

disebabkan biokeramik memiliki biokompatibilitas yang baik 

dengan sel-sel tubuh dibandingkan dengan biomaterial 

polimer atau logam (Samsiah, 2009). Sifat biokeramik antara 

lain tidak beracun, tidak mengandung zat karsiogenik, tidak 

menyebabkan alergi, tidak menyebabkan radang, memiliki 

biokompatibel yang baik, serta tahan lama (Widyastuti, 

2009). 

Biokeramik adalah bahan yang digunakan untuk 

memperbaiki kerangka atau jaringan keras. Biokeramik 

terdiri dari bioinert (alumina, zirkonia), bioresorbable 

(tricalcium fosfat), bioaktif (hidroksiapatit, bioactive glasses, 

dan glass ceramics), serta keramik yang memiliki pori 
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digunakan untuk jaringan yang masih tumbuh (lapisan 

hidroksiapatit, dan lapisan bioglass pada bahan metalik) 

(Dahotre, 2008). Keramik bioinert tidak berpengaruh dan 

berinteraksi dengan jaringan tubuh sedangkan keramik 

bioaktif dapat berikatan dengan jaringan tulang yang hidup. 

Keramik bioaktif memiliki kinetika reaksi yang sangat cepat 

sehingga dapat bereaksi dengan cairan tubuh menghasilkan 

bahan tulang baru. Oleh karena itu, keramik bioaktif dapat 

digunakan untuk memperbaiki bagian tulang, yaitu dengan 

cara mengganti bagian tulang yang rusak atau 

meregenerasi tulang. Sifat biokeramik dapat dilihat pada 

Tabel 2.1. 

Keramik kalsium fosfat merupakan salah satu 

keramik bioaktif yang banyak digunakan untuk perbaikan 

tulang, termasuk diantaranya beta-tricalcium phospat (β-

TCP), hidroksiapatit (HA), dan bifasik calcium phospat 

(BCP) yang terdiri dari campuran intim HA dan β-TCP dari 

berbagai HA/β-TCP rasio (Legeros dan Daculsi, 1997). 

Keramik tersebut disamakan dengan komponen anorganik 

dari jaringan keras vertebrata. Sebagai bahan implant, 

keramik tersebut disintesis dengan desain ilmiah yang kuat 

dan bersifat biokompatibel (Vahdettin et al., 2010). 

 

 

 



16 
 

Tabel 2.1. Sifat Biokeramik (Balgies, 2011) 

Reaksi sel-

implant 

Akibat Contoh 

Bioinert Sel membentuk kapsul 

serabut yang tidak 

menempel disekitar 

implant 

Alumina (Al2O3), 

Zirconia (ZrO2) dan 

karbon 

Bioaktif Sel membentuk ikatan 

antarmuka dengan 

implant 

Hidroksiapatit, bio-

glass, A-W glass 

Bioresorable Sel mengganti implant Β-tricalsium fosfat, 

hidroksi apatit 

karbonat, kalsium 

karbonat 

 

2.4 Kalsium Fosfat 

Tulang manusia merupakan komposit yang 

mengandung 70% mineral dan 30% matriks. Kalsium fosfat 

merupakan mineral utama penyusun tulang. Senyawa 

kalsium fosfat dalam tulang disebut juga sebagai apatit 

biologi. Senyawa kalsium fosfat ini memberikan sifat keras di 

dalam tulang (Jasalesmana et al., 2006) 
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Kalsium fosfat merupakan keramik yang memiliki 

ikatan kovalen atau ionik. Senyawa kalsium fosfat tidak 

memiliki muatan bebas sehingga memiliki sifat listrik yang 

rendah. Sintesis senyawa kalsium fosfat dapat diperoleh 

dengan mencampurkan prekursor kalisum dan fosfat 

dengan berbagai metode. Dalam berbagai penelitian 

kalsium fosfat sintetik berhasil diperoleh dalam berbagai 

macam fase. Perbedaan fase kalsium fosfat dapat 

digunakan dalam medis tergantung pada bioaktivitas atau 

kemampuan penyerapan material yang diperlukan. Pada 

Tabel 2.2 menunjukkan daftar kalsium fosfat yang sering 

digunakan pada bidang medis (Shi, 2003). 

 

Tabel 2.2 Jenis-jenis Senyawa Kalsium  Fosfat (Shi, 2003) 

Nama 
mineral 

Nama kimia Rumus kimia Ca : P 
(rasio 
molar) 

Monetite Dikalsium  fosfat 
(DKF) 

CaHPO4 1,00 

Brushite Dikalsium  fosfat 
dihidrat (DKFD) 

CaHPO4.2H2O 1,00 

Whitlockite Oktakalsium 
fosfat 
(OKF ) 
Trikalsium fosfat 
(TKF) 

Ca8H2(PO4)6.5H2O 

 

Ca3(PO4)2 

1,33 

 

1,50 

Hidroksiapatit Hidroksiapatit 

(HAp) 

Ca10(PO4)6(OH)2 1,67 



18 
 

Senyawa kalsium fosfat dalam tulang memiliki 

karakteristik kristalinitas rendah dan non stoikiometri, yang 

disebabkan oleh kehadiran ion asing seperti Na
+

, H
+

, F
-

, Sr
2-

, 

an Mg
2+ 

yang masuk ke alam kisi kristal atau hanya berada 

pada permukaan kisi kristal (Bigi et al., 1992). Kalsium fosfat 

terdapat dalam dua bentuk yaitu fase amorf dan fase kristal. 

Senyawa kalsium fosfat kristal sintetis mempunyai 4 fase 

yaitu CaHPO2 (dicalcium phosphate dehydrate/ DCPD), 

Ca8H2(PO4)6 octacalcium phosphate/OCP), Ca3(PO4)2 

(tricalcium phosphate/TCP), dan Ca10(PO4)6(OH)2 

(hidroksiapatit/ HA). Hidroksiapatit merupakan kristal paling 

stabil dibandingkan 3 fase lainnya (Elliott, 1973). 

Biomaterial untuk implantasi tulang menggunakan 

senyawa kalsium fosfat yang memiliki kekuatan tinggi. 

Meninjau sifat tersebut, hidroksiapatit (HAp) merupakan 

senyawa apatit yang banyak digunakan dibidang ortopedik. 

Hal ini karena HAp memiliki stabilitas yang tinggi (Aoiki, 

1991). 

 

2.5 Hidroksiapatit (HAp) 

Hidroksiapatit dapat diperoleh dari sumber alami 

maupun sintetis. Bahan alam yang mulai dikembangkan 

yaitu koral, kerang, tulang sapi, cangkang telur (Shojai et al., 

2013). Bahan tersebut berperan sebagai sumber kalsium 

dimana sebagian besar kandungan yang terdapat pada 
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bahan tersebut adalah kalsit (kalsium karbonat, CaCO3). 

Sedangkan HAp sintetis dapat diperoleh dengan 

mereaksikan senyawa yang mengandung prekursor kalsium 

(Ca2+) dengan prekursor fosfat (PO4
3-) (Santoso, 2012). 

HAp secara luas telah digunakan untuk 

memperbaiki, mengisi, menambahkan dan merekonstruksi 

ulang jaringan tulang yang telah rusak dan juga di dalam 

jaringan lunak (Guzman, 2005). Molekul ini menempati porsi 

65% dari fraksi mineral yang ada di dalam tulang manusia 

(Petit, 1999). 

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak peneliti yang 

melakukan sintesis HAp dari bahan alami terutama 

limbah/by-product. Bahan-bahan alami tersebut adalah 

limbah tulang sapi, kulit telur, kerangka organisme laut. Hal 

ini karena hidroksiapatit dari bahan alami memiliki sifat 

fisikokimia yang lebih baik dari HAp sintetis (Shojai et al., 

2013). Beberapa sumber HAp yang umumnya telah 

digunakan dapat dilihat pada Gambar  2.2. 

Pada penelitian ini, HAp disintesis dari bahan alami 

yaitu sisik ikan. Menurut Awarenet (2004), tulang dan sisik 

ikan memiliki komponen utama yaitu kalsium fosfat 

khususnya hidroksiapatit. Salah satu keuntungan dari HA 

yang berasal dari bahan alami adalah adanya beberapa 

komponen lain yang memiliki kesamaan dengan tulang asli 

sehingga dapat meningkatkan biokompatibilitas serta 
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mendukung pertumbuhan sel (Grynpas et al., 1993). 

Beberapa mineral lain yang terdapat pada HAp alami antara 

lain magnesium berpengaruh terhadap resorbility material 

(Bigi et al., 1992). Fluor dapat meningkatkan osteointegrasi 

(Cooper, 2006), dimana mineral fluor penting untuk 

pertumbuhan gigi (Ge et al., 2010). Tabel 2.3 menunjukkan 

perbandingan beberapa riset tentang penggunaan limbah 

ikan dari beberapa spesies ikan untuk sintesis HAp. 

Tabel 2.3. Sintesis HAp dari Tulang dan Sisik Ikan 

Jenis 
Ikan 

Metode sintesis Bagian 
ikan yang 
digunakan 

Komponen 
yang 
dihasilkan 

Refrensi 

Japanese 
sea 
bream 

Thermal 
annealing 

Tulang HAp Ozawa 
dan 
Suzuki, 
2002 

Cod fish Thermal 
annealing 

Tulang HAp, β-TCP Piccirillo 
et al., 
2013 

Sworth 
fish, tuna 

Thermal 
annealing 

Tulang HAp, β-TCP Boutingui
za et al., 
2012 

Tuna Thermal 
annealing 
alkaline hydrolysis 

Tulang HAp Venkant
esan et 
al., 2011 

Rohu Acid/basic 
treatment+thermal 
annealing 

Sisik HAp Mondai 
et al., 
2010 

Tilapia Enzyme 
treatment+thermal 
annealing 

Sisik HAp Huang et 
al., 2011 
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Gambar 2.2. Preparasi Hidroksiapatit dari Beragam Sumber 
 (Shojai et al., 2013) 

2.5.1. Sifat Kimia 

Hidroksiapatit (HAp) termasuk ke dalam golongan 

apatit. Apatit adalah kristal mineral dengan komposisi 

M10(ZO4)6X2. Komponen yang menempati M adalah Ca, Mg, 
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Sr, Ba, Pb. Komponen  Z terdiri dari P, V, As, S, Si, Ge serta 

komponen X adalah F, Cl, OH, Br  (Comodi et al., 2001). 

HAp memiliki rumus kimia Ca10(PO4)6(OH)2 yang merupakan 

komponen utama penyusun jaringan keras (hard tissue) 

seperti tulang dan gigi pada tubuh manusia (Milenko, 2004).  

Hidroksiapatit termasuk senyawa kalsium fosfat yang 

merupakan paduan dua senyawa garam trikalsiumfosfat dan 

kalsiumhidroksida (Narasaraju, 1996). HAp memiliki specific 

gravity 3,08 serta berbentuk serbuk murni berwarna putih 

dengan berat molekul 502,31 gram/mol dan massa jenisnya 

3,156 gram/cm3 (Junqueira dan Jose, 2003). Komposisi HAp 

terdiri dari 39,9% Ca; 18,5% P; dan 3,38% OH dengan rasio 

ideal antara Ca/P sebesar 1,67 (Chang et al., 1992). Rasio 

molar dari Ca/P berpengaruh terhadap kekuatan HAp yang 

disintesis dimana semakin besar rasio Ca/P maka kekuatan 

akan semakin meningkat dan mencapai nilai maksimal yaitu 

sekitar 1,67 (HAp stokiometrik). Namun kekuatan akan 

semakin menurun apabila rasio Ca/P kurang dari 1,67 

(Pudjiastuti, 2012). Struktur kimia hidroksiapatit dapat dilihat 

pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Struktur Kimia Hidroksiapatit (Ylinen, 2006) 
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Sifat kimia yang penting dari HAp adalah 

biocompatible, bioaktif, dan bioresorbable. Biocompatible 

merupakan sifat dimana material tersebut tidak 

menyebabkan reaksi penolakan dari sistem kekebalan tubuh 

manusia karena dianggap sebagai benda asing. Bioaktif 

adalah material yang dapat menimbulkan respon biologis 

antara implan dan jaringan. Bioaktif material akan sedikit 

terlarut akan tetapi membantu pembentukan sebuah lapisan 

permukaan apatit biologis sebelum langsung berantarmuka 

dengan jaringan dalam skala atomik yang mengakibatkan 

pembentukan ikatan kimia langsung ke tulang. 

Bioresorbable material akan melarut sepanjang waktu dan 

mengijinkan jaringan baru terbentuk sehingga dapat 

merangsang proses regenerasi tulang yang baru 

(Rachmania, 2012). 

HA larut di dalam larutan asam sementara tidak larut 

di dalam larutan alkaline dan sedikit larut di dalam air 

destilasi. Pada kondisi yang lebih asam maka senyawa 

seperti brushite (DCPD) dan octacalcium phosphate (OCP) 

lebih sering terbentuk pada saat sintesis sehingga kondisi 

pH perlu dikontrol. pH yang digunakan dalam sintesis HAp 

berkisar 9,5-12. Akan tetapi pH optimal adalah 10 (Suryadi, 

2011). Selain itu, rasio Ca/P juga berpengaruh terhadap 

kelarutan HAp dimana semakin rendah nilai rasio Ca/P 

maka semakin bersifat asam sehingga HAp akan semakin 
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mudah larut (Gomes, 2008). Sifat kelarutan tersebut sangat 

berhubungan dengan sifat biocompatible dengan jaringan 

dan reaksi-reaksi kimianya dengan senyawa lainnya 

(Suryadi, 2011).  

2.5.2 Struktur Kristal 
 

Kristal HAp sintetis memiliki ukuran yang sama 

dengan kristal HAp penyusun tulang, yaitu berkisar 20–50 

nm. Adanya kesamaan struktur kimia dengan mineral 

jaringan tulang manusia membuat HAp sintetik memiliki 

daya afinitas yang baik yaitu dapat berikatan secara kimiawi 

dengan tulang (Rocha, 2005).  

Struktur kristal HAp dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu heksagonal dan monoklinik. HAp yang disintesis 

umumnya memiliki struktur kristal heksagonal dengan space 

group symmetry P63/m. Struktur P63/m merupakan struktur 

untuk HAp non-stokiometrik, yaitu HAp yang masih 

mengandung impuritis. Pada temperatur kamar dimensi HAp 

adalah a=b=9.432 Å, c= 6.881 Å, dan γ= 120°. Struktur 

tersebut terdiri dari susunan gas PO4 tetrahedral yang diikat 

oleh ion-ion Ca. Ion-ion Ca berada pada dua posisi yang 

berbeda dimana posisi kolom sejajar (Ca1) dan posisi 

segitiga sama sisi (Ca2) berada pada pusat sumbu putar. 

Selain itu, susunan OH juga membentuk kolom dan berada 

pada sumbu putar serta berikatan dengan OH yang 
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terdekat. Struktur heksagonal dapat diperoleh pada kondisi 

stoikiometrik jika susunan OH- tidak teratur (Suryadi, 2011). 

Adapun struktur heksagonal hidroksiapatit dapat dilihat pada  

Gambar 2.4 Struktur Heksagonal Hidroksiapatit 
 (Ylinen, 2006) 

Sementara, struktur monoklinik dapat dijumpai 

apabila HAp yang terbentuk benar-benar stoikiometri yang 

memiliki rasio Ca/P 1,67 (Ferraz et al., 2004). Monoklinik 

HAp memiliki space group symmetry P21/b dengan 

parameter kisi a= 9.421 Å, b =2a, c= 6.881 Å, dan γ= 120°. 

Struktur monoklinik disebabkan karena susunan OH- 

membentuk urutan OH-OH-OH-OH- yang membuat 

parameter kisi b menjadi 2 kali a (Suryadi, 2011). Struktur 

monoklinik hidroksiapatit dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Struktur Monoklinik Hidroksiapatit   
(Ylinen, 2006) 
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Kualitas HAp sangat bergantung pada semua 

karakteristik serbuk hasil sintesis. Sifat-sifat yang dimaksud 

antara lain ukuran partikel, distribusi, morfologi partikel dan 

stoikiometri, kristalinitas dan morfologi permukaan yang 

berkaitan dengan sifat bioaktif dari HAp. Fase amorfus 

dibutuhkan agar mudah larut pada cairan tubuh. Disisi lain, 

kebanyakan sel akan lebih terserap dan berkembang baik 

pada fase kristalin jika dibandingkan saat fasenya amorfus 

(Hahn et al., 2011). 

2.6 Aplikasi Hidroksiapatit 

Hidroksiapatit (HAp) banyak diaplikasikan sebagai 

bahan implan gigi maupun ortopedik, selain itu HAp juga 

digunakan sebagai lapisan luar pada biomaterial jenis logam 

karena memiliki biokompabilitas dengan jaringan tubuh 

(Supriyono dkk., 2010). Bahkan, HAp telah digunakan 

sebagai kromatografi biologis dukungan dalam pemurnian 

protein dan isolasi DNA. HAp juga digunakan untuk fraksi 

dan pemurnian dari berbagai molekul biologis, seperti 

subclass enzim, antibodi fragmen, dan asam nukleat (Luo, 

1996). 

Hidroksiapatit (HAp) dapat dimodifikasi menjadi 

berbagai jenis sediaan senyawa bertanda atau radiofarmaka 

sebagai pembawa unsur radioaktif untuk aplikasi radioterapi 

rheumatoid arthritis (Grillenberger et al., 1997). Senyawa 
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HAp radioaktif untuk sinovektomi radiasi dapat dijadikan 

sebagai alternatif yang efektif dari cara sinovektomi bedah. 

Cara sinovektomi radiasi melibatkan prosedur injeksi intra-

artikular pancaran sinar beta bersama-sama sediaan 

radiofarmasi untuk melawan dan mengendalikan 

peradangan sendi (Kothari et al., 2003). Kerugian utama 

sinovektomi radiasi adalah kebocoran radioaktivitas dari 

persendian. Hidroksiapatit (HAp) diharapkan menjadi 

sediaan radiofarmaka alternatif pilihan setelah sulfur koloid 

atau mikrosfer. 

2.7. Penelitian Terdahulu 

Sintesis hidroksiapatit (HAp) menggunakan metode 

presipitasi kimia basah telah banyak digunakan karena 

sederhana, ekonomis dan mudah dilakukan. Pada metode 

ini, teknik sintesis HAp dapat dilakukan dalam jumlah besar 

tanpa menggunakan pelarut-pelarut organik (Santos et al., 

2004), tingkat homogenitas komposisi yang tinggi dapat 

dicapai dengan mudah pada temperatur rendah (Vahdettin 

et al., 2010), tingkat kemurnian HAp tinggi dengan 

kristalinitas yang baik (Shojai et al., 2013) serta tidak ada 

elemen kontaminan asing karena hasil sampingnya adalah 

air (Suryadi, 2011). Gambar 2.6 menunjukkan beberapa 

jenis metode sintesis HA yang telah dilakukan pada 

penelitian sebelumnya. 
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Gambar 2.6 Beberapa Metode Sintesis HAp  yang Telah 
Dilakukan Peneliti dari Tahun 1999–2011 (Shojai et al., 2013) 

 
Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa 

metode presipitasi kimia basah merupakan metode sintesis 

HA yang paling banyak dilakukan dalam beberapa penelitian 

yaitu sekitar 25% dari total 650 makalah selama periode 

1999-2011. Kemudian metode yang menempati urutan 

kedua dan ketiga yaitu metode kombinasi dan proses 

hidrotermal dengan presentase 16% dan 14% dari 605 

makalah. Survei statistik juga mengungkapkan bahwa 

metode solid-state telah menerima sedikitnya perhatian 

dalam literatur, namun metode ini membutuhkan proses 

yang kompleks dan ukuran molekul yang besar sehingga 

jarang dilakukan (Shojai et al., 2013). 
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Althawi (2013) melakukan sintesis HAp dengan cara 

mencampurkan Ca(OH)2 dari cangkang keong sawah dan 

(NH4)2HPO4 serta tambahan pati singkong sebagai porogen. 

Metode yang digunakan adalah metode presipitasi kimia 

basah yaitu dengan mereaksikan Ca(OH)2 yang  berasal dari 

cangkang keong sawah dengan (NH4)2HPO4 teknis. 

Karakterisasi dengan difraksi sinar X menunjukkan bahwa 

perlakuan sonikasi 2, 4, dan 6 jam menghasilkan kemurnian 

HAp yang beragam. HAp dengan waktu sonikasi 6 jam 

menghasilkan kemurnian tertinggi. Hasil SEM menunjukkan 

HAp dengan tambahan porogen pati singkong 30% memiliki 

pori yang lebih besar yaitu 13,2-46,79 µm. Analisis spectrum 

inframerah transformasi fourier menunjukkan HAp 

berporogen pati singkong 30% memiliki pita gugus fungsi 

yang berbeda dengan pita gugus fungsi HAp tanpa porogen. 

Pertumbuhan kristal apatit pada uji in vitro menunjukkan 

HAp berporogen bersifat bioaktif. 

Balgies (2011) mensintesis HAp dari cangkang 

kerang ranga. Sebelum digunakan, serbuk cangkang kerang 

diidentifikasi fase kalsiumnya dengan x-ray diffractometer 

dan atomic absoption spectrophotometer. Hasil analisis 

menunjukkan fase kalsium yang dimiliki oleh cangkang 

kerang adalah CaCO3 dengan kadar kalsium 79,68%. 

Sintesis HAp dilakukan dengan metode presipitasi pada 
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temperatur 80°C yaitu dengan meneteskan larutan H3PO4 

pada larutan kalsium. 

Sintesis HAp menggunakan bahan dasar cangkang 

kepiting (Portunus pelagicus) menggunakan metode 

presipitasi kimia basah. Kalsinasi dilakukan pada temperatur 

1000∘C selama 5 jam. Hasil kalsinasi direaksikan dengan 

(NH4)2HPO4, kemudian dikeringkan pada 110∘C selama 5 

jam. Sampel disintering dengan variasi temperatur 400-

1000∘C, Selanjutnya sampel dikarakterisasi menggunakan 

difraktometer sinar-X dan FTIR. Hasil karakterisasi 

menunjukkan HAp terbaik terbentuk pada temperatur 800∘C. 

HAp kemudian diuji efektivitasnya dalam perlindungan 

terhadap demineralisasigigimenggunakan pH buffer asetat 

5,0 dan konsentrasi asam asetat 1 M dengan penambahan 

variasi hidroksiapatit serta waktu perendaman. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tingkat demineralisasi gigi 

dalam buffer asetat menurun secara signifikan dengan 

pemberian hidroksiapatit dimana penambahan besarnya 

HAp mengakibatkan tingkat penurunan demineralisasi gigi 

lebih besar (Raya dkk., 2015). 

Saeri (2003) mensintesis hidroksiapatit (HAp) bubuk  

dengan metode basah menggunakan asam fosfat dan 

kalsium hidroksida sebagai bahan baku. Perubahan waktu 

dan temperatur pemanasan merupakan parameter utama 

yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa morfologi 
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dan ukuran partikel yang diendapkan mengalami perubahan 

setiap tahap proses. Setelah kering, nanopartikel ini 

cenderung membentuk gumpalan kecil. 

Li-yun et al, (2005) melakukan sintesis nanokristalin 

Hap menggunakan metode presipitasi dengan bantuan 

iradiasi ultrasonik menggunakan Ca(NO3)2.4H2O dan NH4OH 

sebagai sumber material dengan meninjau pengaruh 

temperatur, Ca2=, rasio Ca/P dan daya ultrasonic. 

Penggunaan daya ultrasonic di bawah 300W. Ukuran 

partikel dari kristal HAp tercatat menurun secara linier 

dengan naiknya temperatur sintesis. 

Nurrohman (2013) melakukan sintesis HAp dari 

tulang ikan tuna menggunakan metode sintering 700∘C . 

HAp yang dihasilkan memperoleh rendemen tertinggi 

65,61%±2,21% dan berwarna putih. Semakin tinggi 

temperatur sintering, partikel penyusunnya berukuran 

0.050µm sampai 0.803µm dan menyerupai bentuk kristal 

heksagonal. 

Piccirillo et al, (2014) melakukan sintesis HAp dan β-

TCP dari tulang dan sisik ikan sardine menggunakan 

metode annealing dengan menganalisis pengaruh 

perbedaan temperatur annealing pada kisaran 600-1000∘C. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi 

temperatur maka kandungan β-TCP semakin besar, Hal ini 
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berkebalikan dengan HAp yang dihasilkan dimana HAp 

tertinggi didapatkan pada temperatur 600∘C sebesar 88,8%. 

Dari penelitian-penelitian tersebut dapat diketahui 

bahwa hidroksiapatit dari sisik ikan dapat dilakukan. 

Ringkasan mengenai penelitian-penelitian tentang berbagai 

proses sintesis HAp dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Sintesis HAp yang Telah Dilakukan 

Sumber Bahan  
Metode 

 
Hasil 

 
Refrensi Prekursor 

kalsium 
Prekursor 
fosfat 

Cangkang 
Keong 
Sawah 
(sumber 
Ca(OH)2) 
dan Pati 
Singkong 
sebagai 
porogen 

(NH4)2HPO4 Presipitasi 
Kimia 
Basah 

HA berpori Athawi, 
2013 

Cangkang 
Kerang 
Rangan 

H3PO4 Presipitasi 
Kimia 
Basah 

Hap Balgies, 
2011 

Cangkang 
kepiting 
(Portunus 
pelagicus) 

(NH4)2HPO4 Presipitasi 
Kimia 
Basah 

Hap Raya dkk., 
2015 

Ca(OH)2 
komersial 

H3PO4 Presipitasi 
Kimia 
Basah 

Nano HAp Saeri et al., 
2003 

Ca(NO3)2 NH4H2PO4 
dan 
NH2CONH2 

Presipitasi, 
ultrasonic 
dan 

Nanokristalin 
Hidroksiapatit 

Li-yun et al., 
2005 
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thermal 

Tulang 
ikan tuna 

- Sintering  Hap Nurrahman, 
2013 

Tulang 
dan sisik 
ikan 
sardine 

- Annealing  HAp dan β-
TCP 

Piccirillo et 
al., 2014 

 

2.8. Sintesis Hidroksiapatit Metode Presipitasi Kimia Basah 

Proses pembentukan HAp dilakukan dengan 

mencampurkan senyawa prekursor kalsium (Ca2+) dengan 

prekursor fosfat (PO4
3-) pada pH>7. Sumber ion Ca2+ yang 

bisaa digunakan antara lain CaCl2, Ca(NO3)2, Ca(OH)2, 

CaCO3, CaSO4.2H2O, dan (CH3COO)2Ca. Sementara, 

sumber ion PO4
3- yaitu H3PO4, NH4H2PO4, (NH4)2HPO4, 

Na3PO4, dan K3PO4. pH larutan dijaga dengan 

menggunakan NH3, NaOH dan gas ammonia (Santoso, 

2012). Penambahan senyawa fosfat dilakukan tetes demi 

tetes (dropwise) disertai dengan pengadukan untuk 

menghomogenkan larutan. Rasio molar Ca/P dijaga konstan 

yaitu 1,67 (Afshar et al., 2003). Selanjutnya, suspensi 

diendapkan serta kemudian dicuci, disaring dan dikeringkan 

hingga diperoleh serbuk hidroksiapatit (HAppowder) (Gomez 

et al., 2001). Prosedur sintesis HAp dengan metode 

presipitasi kimia basah dapat dilihat pada Gambar 2.7. 
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Gambar 2.7.  Sintesis HAp dengan Metode Presipitasi 
Kimia Basah (Shojai et al., 2013) 

 

Menurut Suryadi (2011) reaksi antara Ca(OH)2 dan 

H3PO4 memiliki kelebihan dibandingkan dengan reaksi 

Ca(OH)2 dan (NH4)2HPO4 karena hasil sampingnya berupa 

air dan tidak melibatkan elemen asing di dalam prosesnya. 

Reaksi antara Ca(OH)2 dan H3PO4 dapat dilihat pada 

Persamaan 2.1. 

(2.1) 

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap ukuran, 

bentuk, dan permukaan dari partikel HAp yang disintesis 

antara lain pH, pengadukan, dan temperatur reaksi serta 

rasio Ca/P. 

 

a. pH 

Nilai pH harus dikontrol secara efektif diatas pH 9, 

hal ini disebabkan pada kondisi yang lebih asam (pH<7) 

akan terjadi pembentukan calcium monophosphate dan 
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dehydrated calcium yang mudah larut di dalam medium 

air (Gomes et al., 2008). Penurunan pH juga dapat 

menyebabkan pembentukan struktur apatit yang 

kekurang kalsium (calcium deficient apatite) 

(Jillavenkatesa et al., 1998). Selain itu, pH juga 

mempengaruhi tingkat kemurnian serta morfologi dari 

kristal HAp. Pada pH 10 dihasilkan partikel HAp murni 

berbentuk bola dengan ukuran 20-30nm, pada pH 9 

akan terbentuk campuran β-TCP dan HAp, dan pada pH 

8 dihasilkan Ca2PO2O7 (β-TCP) berbentuk jarum dengan 

ukuran 0.25 μm (Wang et al., 2010). 

b. Pengadukan 

Pengadukan berfungsi untuk menghasilkan 

endapan HAp yang homogen. Selain itu, pengadukan 

juga berkontribusi pada kontrol pH campuran yang lebih 

baik sehingga terjadi interaksi yang baik antar reagen. 

Namun, pengadukan yang tidak cukup akan 

menyebabkan terbentuknya fasa yang tidak diinginkan 

yaitu monetite [CaHPO4] dan brushite [CaHPO4.2H2O] 

(Gomes et al., 2008). 

c.  Temperatur Reaksi 

Temperatur reaksi menentukan apakah kristal HAp 

sintesis adalah monokristalin atau polikristalin. HAp 

yang disintesis pada temperatur rendah (< 60°C) adalah 

monokristalin. Sementara HAp dengan temperatur lebih 
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tinggi (> 60°C) memiliki struktur polykristallin (Ferraz et 

al., 2004). 

d. Waktu marturasi (aging) 

Lama marturasi (aging) yang diberikan memberikan 

pengaruh terhadap tingginya derajat kristalinitas. 

Semakin tinggi lama maturasi yang diberikan maka 

semakin tinggi juga derajat kristalinitas pada nano-HAp. 

Selain derajat kristalinitas, rasio Ca/P nanoHAp juga 

naik seiring naiknya lama maturasi yang diberikan. 

Dengan semakin tingginya derajat kristalinitas nano-

HAp, maka semakin besar pula nilai kekerasan 

(hardness) dari nano-HAp itu sendiri (Septiani dkk., 

2013).  

e. Rasio Ca/P 

Rasio molar dari Ca/P berpengaruh terhadap 

kekuatan HAp yang disintesis dimana semakin besar 

rasio Ca/P maka kekuatan akan semakin meningkat 

dan mencapai nilai maksimal yaitu sekitar 1,67 (HAp 

stokiometrik). Namun kekuatan akan semakin menurun 

apabila rasio Ca/P kurang dari 1,67 (Pudjiastuti, 2012). 

Berbagai penelitian tentang sintesis hidroksiapatit 

menggunakan metode kimia basah (wet chemical) telah 

banyak dilakukan sebelumnya antara lain sintesis 

hidroksiapatit powder berukuran nano dengan metode 

presipitasi kimia basah (Monmaturapoj, 2008), serta sintesis 
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dan karakterisasi hidroksiapatit dari cangkang kepiting 

menggunakan metode kimia basah (Indah et al., 2015). 

Selain itu, ada pula penelitian yang menggunakan teknik 

presipitasi dengan jenis-jenis prekursor yang berbeda-beda. 

Santos et al (2004) melakukan penelitian dengan dua jenis 

prekursor yang berbeda yaitu kalsium hidroksida Ca(OH)2 

dan diammonium fosfat [(NH4)2HPO4] serta kalsium 

hidroksida Ca(OH)2 dan [(Ca(H2PO4)2.H2O]. Menurut Suryadi 

(2011) jenis prekursor fosfat yang paling banyak digunakan 

adalah H3PO4 dan (NH4)2HPO4. Reaksi antara Ca(OH)2 dan 

H3PO4 memiliki kelebihan dibandingkan dengan reaksi 

Ca(OH)2 dan (NH4)2HPO4 karena hasil sampingnya berupa 

air dan tidak melibatkan elemen asing di dalam prosesnya. 

Santhos dan Balasivanandha (2013) telah 

mempelajari pengaruh termal pada sintesis nano 

hidroksiapatit dari cangkang kerang laut. HAp sintesis 

diperoleh dari proses pencampuran Ca(OH)2 (berasal dari 

cangkang kerang laut) yang direaksikan dengan asam fosfat 

H3PO4 dimana rasio Ca/P dikontrol pada 1,67. Bubuk HAp 

disiapkan kemudian dipanaskan dengan menggunakan 

microwave dan furnace kemudian hasil dari proses 

pemanasan dengan media yang berbeda tersebut 

dibandingkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HAp 

berbentuk batang dan ukuran kristal sekitar 101 nm, 

Pemanasan HA dengan microwave tidak menjukkan ukuran 
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kristal yang lebih rendah dibandingkan dengan pemanasan 

menggunakan furnace. 

Sedangkan Saeri et al. (2003) mempelajari tentang 

pengaruh waktu maturasi (aging) dan temperatur 

pemanasan terhadap HA yang disintesis dari Ca(OH)2 dan 

H3PO4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu 

penuaan (aging) berpengaruh terhadap pertumbuhan 

partikel kristal HA, sementara pemanasan pada temperatur 

850°C dan 1200°C dapat menurunkan kadar air serta 

meningkatkan kristalinitas. 

2.9. Kalsinasi 
 

Kalsinasi merupakan proses dekomposisi termal/ 

penguraian materi menggunakan temperatur agar terjadi 

dekomposisi dan eliminasi senyawa yang berikatan secara 

kimia dengan materi. Proses pemanasan pada temperatur 

tinggi dibawah titik leleh zat penyusun materi dapat 

menghilangkan kandungan air, karbon dioksida atau gas 

lain yang mempunyai ikatan kimia dengan materi. Panas 

diperlukan untuk melepas ikatan kimia karena dengan 

panas maka ikatan kimia akan menjadi renggang dan pada 

temperatur tertentu atom-atom yang berikatan akan 

bergerak sangat bebas menyebabkan terputusnya ikatan 

kimia (Ruksudjarit et al., 2008). 
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Kalsinasi bertujuan untuk mengubah suatu senyawa 

karbon menjadi senyawa oksida yang sesuai dengan 

keperluan pada proses selanjutnya. Proses kalsinasi 

dilakukan dengan pemanggangan pada temperatur yang 

bervariasi bergantung dari jenis senyawa karbonat yang 

ada. Kebanyakan senyawa karbonat terdekomposisi pada 

temperatur rendah (Desgupta et al., 2004).Senyawa 

karbonat jenis kalsium karbonat dapat diproses menjadi 

HAp. Inisiasi proses pembentukan HAp diawali dengan 

mengkonversi kalsium karbonat CaCO3 menjadi CaO 

dimana CaO berfungsi sebagai prekursor kalsium yang 

nantinya akan direaksikan dengan prekursor fosfat.  

Proses kalsinasi membutuhkan waktu yang lama 

hingga sesuai dengan temperatur yang ditentukan dimana 

kenaikan temperatur kalsinasi 5°C terjadi setiap menit. 

Konversi CaCO3 menjadi CaO dilakukan pada temperatur 

1000°C selama 5 jam. Selama proses kalsinasi sejumlah air 

yang terdapat pada sampel akan menguap pada temperatur 

di bawah 250°C kemudian seluruh komponen organik akan 

teroksidasi di bawah 450°C (Desgupta et al., 2004). 

Beberapa senyawa karbonat seperti MgCO3 terdekomposisi 

pada temperatur 417°C, MnCO3 pada 377°C dan FeCO3 

pada 400°C. Akan tetapi untuk kalsium karbonat diperlukan 

temperatur 900°C untuk terjadinya dekomposisi (Febriana, 

2011). Dekomposisi CaCO3 menjadi CaO secara sempurna 
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terjadi pada 1000°C. Hal ini karena ikatan kimia pada air 

kristal cukup kuat (Desgupta et al., 2004). Reaksi 

dekomposisi CaCO3 dapat dilihat pada Persamaan 2.2.  

………….(2.2) 

Temperatur dan waktu kalsinasi mempengaruhi 

produk yang dihasilkan dimana semakin tinggi temperatur 

maka akan mempercepat terjadinya reaksi kalsinasi. Hal ini 

disebabkan kenaikan temperatur akan mempercepat 

dekomposisi CaCO3 menjadi CaO dan CO2. Begitu pula 

dengan waktu kalsinasi dimana semakin lama waktu 

kalsinasi maka dekomposisi CaCO3akan semakin 

meningkat. Hal ini karena difusi serta rambatan panas 

sampai pada bagian dalam sampel (Pudjiastuti, 2012). 

Penggunaan kalsinasi pada hidroksiapatit adalah 

untuk menghasilkan hidroksiapatit kristalin (Hilmi et al., 

2011). Proses kalsinasi menggunakan alat furnace dimana 

energi panas yang dihasilkan oleh furnace mengalir secara 

konduksi ke seluruh bagian permukaan hidroksiapatit. Laju 

kalsinasi dari hidroksiapatit bergantung pada bentuk dan 

ukuran dari butiran hidroksiapatit dan lama pemanasan 

yang digunakan. Semakin bulat bentuk butiran maka proses 

pemanasan akan semakin efektif karena panas dapat 

berdifusi secara bebas dari segala sudut permukaan butir 
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sehingga distribusi panas merata dan kalsinasi dapat 

maksimal (Rachmania, 2012). 

Selama proses pemanasan HAp akan mengalami 

penguapan air, dehidroksilasi, serta dekomposisi. 

Penguapan air terjadi karena kandungan air yang terdapat 

di dalam HAp cukup tinggi. Hal ini disebabkan sifat HAp 

yang mudah menyerap air. Air tersebut berada pada 

permukaan maupun terjebak dalam pori. Ketika HAp 

dipanaskan pada temperatur yang rendah perubahan 

pertama yang terjadi adalah air yang terserap tadi mulai 

menguap. Selain itu, air juga berperan sebagai bagian dari 

struktur kristal HAp. Pada pemanasan dengan temperatur 

yang lebih tinggi, terjadi dehidroksilasi yaitu proses 

hilangnya kandungan air karena penguapan gugus hidroksil 

(OH-) dari HAp (Levingstone, 2008). 

Pada pemanasan di bawah temperatur kritis 

tertentu, HAp akan tetap mempertahankan strukturnya 

selama proses dehidroksilasi dan rehidrasi pada saat 

pendinginan. Namun, ketika titik kritis tersebut terlampaui, 

akan terjadi proses dehidroksilasi yang sempurna dan 

irreversible (tidak dapat bereaksi balik). Proses tersebut 

dinamakan dekomposisi. Dekomposisi HAp akan 

membentuk β-trikalsium fosfat (β TCP) dan tetra-calcium 

phosphate (TTCP) (Levingstone, 2008).  
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Ketika HAp dipanaskan stoikiometri serbuk HAp dan 

tekanan parsial air pada udara sekitar merupakan faktor 

yang sangat mempengaruhi pembentukan fasa-fasa. HAp 

stoikiometri lebih stabil dibandingkan HAp nonstoikiometri 

ketika dipanaskan pada temperatur yang lebih tinggi. HAp 

stoikiometri ditandai dengan perbandingan molar Ca/P 

antara 1,52 hingga 1,66. Ketika beberapa sampel serbuk 

HAp dengan nilai Ca/P 1,52; 1,67;  dan 1,68 maka sampel 

dengan Ca/P= 1,52 akan terdekomposisi menjadi TPC, 

sampel dengan rasio Ca/P= 1,67 terdekomposisi menjadi 

TCP dan HAp. Sedangkan pada sampel dengan Ca/P= 

1,68 tidak terjadi dekomposisi (Levingstone, 2008). 

Pengaruh temperatur kalsinasi terhadap reaksi kimia pada 

bahan dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

Menurut Juraida (2011) hidroksiapatit alami stabil 

pada kalsinasi temperatur lebih rendah dari1.100 °C. 

Temperatur tertinggi dan ukuran yang lebih kecil akan 

menghasilkan hidroksiapatit terbaik.Masakuni dan Suguru 

(2005) melaporkan pada peneitiannya bahwa perlakuan 

panas tulang ikan pada 800°C hingga 1.200°C 

menyebabkan tulang berubah menjadi HAp kristal. Pada 

1.300°C menjadi keramik HAp dan trikalsium fosfat (TCP). 

Sedangkan transformasi fasa dari HAp ke TCP terjadi pada 

temperatur 1.250 °C. 
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Tabel 2.5 Pengaruh Pemanasan pada Hidroksiapatit 

(Levingstone, 2008) 

Temperatur Reaksi 

25-600°C Penguapan air yang terserap 

600-800°C Dekarbonasi 

800-900°C Dehidroksilasi HAp membentuk OHAp 

(dehidroksilasi parsial) atau OA 

(dehidroksilasi sempurna) 

1050-1400°C HAp terdekomposisi menjadi β-TCP dan 

TTCP 

<1120°C β-TCP stabil 

1120-1470°C β-TCP terkonversi menjadi α-TCP 

1150°C Titik lebur HAp 

1630°C Titik lebur TTCP, menyisakan CaO 

1730°C Titik lebur TCP 

 

Pada penelitian ini proses kalsinasi dilakukan dua 

kali. Kalsinasi yang pertama dilakukan pada temperatur 

1000C dengan tujuan untuk mengkonversi CaCO3 pada 

sisik ikan menjadi CaO. Sementara kalsinasi yang kedua 

dilakukan pada temperatur 800°C untuk membentuk 

hidroksiapatit kristal. Prosedur kalsinasi pada penelitian ini 

dapat dilihat pada Gambar 2.8. 
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Gambar 2.8 Prosedur Kalsinasi 

2.10. Sonikasi 

Sonikasi merupakan aplikasi dari penggunaan 

energi suara untuk mengaduk partikel dalam suatu sampel 

dengan tujuan yang bermacam-macam. Sonikasi dapat 

digunakan untuk mempercepat pelarutan suatu materi 

dengan memecah reaksi intermolekuler, sehingga terbentuk 

partikel berukuran nano. Sonikasi berarti memberi 

perlakuan ultrasonik pada suatu bahan dengan kondisi 

tertentu, sehingga bahan tersebut mengalami reaksi kimia 

akibat perlakuan tersebut (Suslick dan Price, 1999).  

Pemberian gelombang ultrasonik pada suatu larutan 

menyebabkan molekul-molekul yang terkandung di dalam 

larutan berosilasi terhadap posisi rata-ratanya. Larutan 

akan mengalami regangan dan rapatan. Ketika energi yang 

diberikan oleh gelombang ultrasonik ini cukup besar, 

regangan gelombang bisa memecah ikatan antar molekul 

larutan, dan molekul larutan yang terpecah ikatannya ini 
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akan memerangkap gas-gas yang terlarut didalam larutan 

ketika timbul rapatan kembali. Akibatnya timbul bola-bola 

berongga atau gelembung-gelembung yang berisi gas yang 

terperangkap, yang dikenal dengan efek kavitasi. 

Gelembung-gelembung ini bisa memiliki diameter yang 

membesar hingga ukuran maksimumnya, kemudian 

berkonstraksi, mengecil sehingga berkurang volumenya, 

bahkan beberapa hingga menghilang seluruhnya (Suslick 

dan Price, 1999). Mekanisme kavitasi dapat dilihat pada 

Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9  Ilustrasi Temperatur, Tekanan, dan Gaya 

Geser yang Timbul Ketika Gelembung Mengecil (Collapse) 

(Mason & Lorimer, 2002) 

Sintesis kristal nanohidroksiapatit dapat diperoleh 

dengan iradiasi ultrasonik. Menurut Poinern et al. (2009) 

metode ultrasonik merupakan proses termudah untuk 

memproduksi hidroksiapatit yang efisien untuk 
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penghalusan, disperse dan mencegah aglomerasi dari 

partikel, ekonomis serta mudah dioperasikan tanpa 

membutuhkan peralatan yang mahal dalam proses scale-up 

dengan ukuran dan morfologi yang seragam. Daya sonikasi 

mempengaruhi tingkat kavitasi dalam cairan, dimana daya 

ultrasonik yang semakin tinggi akan menghasilkan peristiwa 

kavitasi dalam jumlah besar sehingga dapat menurunkan 

tingkat aglomerasi partikel. 

Li-yun et al. (2005) melaporkan dalam penelitiannya 

yaitu sintesis hidroksiapatit dengan metode presipitasi-

iradiasi ultrasonik menggunakan Ca(NO3)2 dan NH4H2PO4 

sebagai presipitator dengan meninjau pengaruh temperatur, 

Ca2+, rasio Ca/P dan daya ultrasonik. Penggunaan iradiasi 

ultrasonik pada prosedur pembuatan HA menghasilkan 

partikel yang lebih halus. Ukuran partikel dari kristal HA 

tercatat menurun secara linier dengan naiknya daya 

ultrasonik, naiknya temperatur sintesis dan penurunan Ca2+.  

Poinern et al. (2009) melakukan sintesis 

nanohidroksiapatit kalsium nitrat (Ca(NO3)2.4H2O) dengan 

ammonium sebagai control pH menggunakan iradiasi 

ultrasonik. Iradiasi ultrasonik dilakukan dengan variasi 

amplitudo selama 1 jam. Hasil XRD menunjukkan iradiasi 

ultrasonik memberi efek pada interaksi kimia dari spesies 

yang bereaksi dengan mengubah laju pembentukan dan 

kesetimbangan kimia dari kalsium hidrogen fosfat 



47 
 

(CaH4(PO3)2.H2O). Peningkatan temperatur sintesis dan 

presentase daya ultrasonik mengakibatkan menurunnya 

ukuran partikel HAp kristalin. Pada metode ini dihasilkan 

nanoHAp terbaik berbentuk bola dengan ukuran partikel 

30nm ± 5% menggunakan daya ultrasonik 50 W dan 

temperatur termal pada temperatur 400°C.  

2.11. Karakterisasi  

Karakterisasi bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis sifat-sifat hidroksiapaatit (HAp) yang telah 

disintesis. Selain itu, karakterisasi ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah proses reaksi antara kalsium hidroksida 

dan asam fosfat menghasilkan HAp dengan kemurnian 

yang tinggi tanpa produk samping. Pada penelitian ini 

karakterisasi yang digunakan adalah XRF (X-Ray 

Fluorosence) untuk mengetahui kadar ion Ca+, FTIR 

(Fourier Transform Infrared Spectroscopy) untuk 

mengetahui gugus-gugus yang terkandung pada sampel. 

Pengujian fasa sampel dianalisis menggunakan X-Ray 

Diffraction (XRD) serta ukuran partikel dianalisis 

menggunakan Particel Analysis (PSA). 

 

2.11.1 XRF (X-Ray Fluorescensce) 

XRF (X-Ray Fluorescensce) merupakan salah satu 

metode untuk analisis unsur dalam bahan secara kualitatif 
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dan kuantitatif dengan mengukur panjang gelombang dan 

intensitas dari karakter emisi (Jenkin, 1998). Analisa XRF 

memberikan informasi tentang unsur apa saja yang 

terkandung di dalam material beserta persen beratnya, 

namun dari hasil ini tidak diketahui bentuk dan struktur dari 

unsur-unsur yang membentuk material tersebut (Herdianto, 

2011). 

Metode ini dapat diaplikasikan pada semua unsur 

kecuali pada unsur yang memiliki nomer atom rendah. 

Prinsip kerja XRF didasarkan pada terjadinya tumbukan 

antar atom pada permukaan sampel yang disinari sinar 

X(Jenkin, 1998). Berkas sinar X ditembakkan pada elekton 

bagian kulit dalam sampel. Apabila elektron dari suatu kulit 

bagian dalam dilepaskan, maka elektron yang terdapat 

pada bagian kulit luar akan berpindah pada kulit yang 

ditinggalkan tadi menghasilkan sinar X dengan panjang 

gelombang yang karakteristik bagi unsur tersebut (Santoso, 

2012). 

Pada teknik difraksi sinar-X digunakan berkas 

elektron berenergi tinggi dimana berkas elektronakan 

menembak suatu unsur di anoda untuk menghasilkan sinar 

X dengan panjang gelombang yang diketahui. Peristiwa ini 

terjadi pada tabung sinar X. Tabung pembangkit sinar X 

mampu mengeluarkan elektron dari kulit bagian dalam 

untuk menghasilkan sinar X baru dari sampel yang 
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dianalisis. Elektron dari kulit bagian dalam suatu atom pada 

sampel analit menghasilkan sinar X dengan panjang 

gelombang karakteristik dari setiap atom di dalam sampel. 

Untuk setiap atom di dalam sampel, intensitas dari sinar X 

karakteristik tersebut sebanding dengan jumlah konsentrasi 

atom di dalam sampel. Dengan demikian, apabila intensitas 

sinar X karakteristik dari setiap unsur dapat diukur, maka 

hasil pengukuran tersebut dapat dibandingkan dengan 

suatu standard yang diketahui konsentrasinya, sehingga 

konsentrasi unsur dalam sampel bisa ditentukan (Santoso, 

2012). 

Metode XRF memiliki bebrapa kelebihan yaitu 

sampel tidak rusak akibat paparan X-ray, sebagian besar 

sampel dapat diuji tanpa ada perlakuan pendahuluan, dapat 

langsung menghasilkan data komposisi kimiawi dalam 

hitungan detik, serta penggunaan mudah dan tidak 

membutuhkan analisis khusus (Shackley, 2011). 

2.10.2 XRD (X-ray Diffraction) 

Karakterisasi XRD (X-Ray Diffraction) dilakukan 

untuk menganalisis perubahan fase, struktur kristaldan 

derajat kristalinitas HAp yang terbentuk. Pola difraksi yang 

dihasilkan merepresentasikan struktur kristal. Dari analisa 

pola difraksi dapat ditentukan parameter kisi, ukuran kristal, 

dan identifikasi fasa kristalin (Santoso, 2012). 
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XRD merupakan suatu metode yang didasarkan 

pada sifat-sifat difraksi sinar X, yaitu hamburan cahaya 

dengan panjang gelombang λ saat melewati kisi kristal 

dengan sudut datang θ dan jarak antar bidang kristal 

sebesar d (Rachmania, 2012). Ketika sinar X terhamburkan 

oleh susunan teratur atom di dalam kristal, terjadi 

interferensi (konstruktif dan destruktif) diantara sinar yang 

terhamburkan karena jarak antara pusat interferensi adalah 

sama dengan orde besaran dari panjang gelombang radiasi 

sehingga dihasilkan difraksi. Syarat terjadinya difraksi 

adalah jarak antara lapisan atom (kisi kristal) harus berada 

pada orde yang sama dengan panjang gelombang dari 

radiasi serta pusat hamburan harus berada pada susunan 

dan jarak teratur (Suryadi, 2011). Data yang diperoleh dari 

XRD adalah sudut hamburan (sudut Bragg) dan intensitas 

cahaya difraksi. Perangkat difraktometer dapat dilihat pada 

Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10 Perangkat Difraktometer (Balgies, 2011) 
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Instrumen XRD terdiri atas X-ray tube, collimating 

slits, sample holder, dan detector. X-ray tube berada dalam 

kondisi vakum yang berperan untuk menghasilkan sinar X. 

Sinar X yang telah melewati collimating slitsakan mengarah 

ke sampel yang diletakkan di sample holder. Ketika sampel 

atau detector diputar, maka intensitas dari sinar X pantul 

direkam. Jika geometri dari peristiwa sinar X tersebut 

memenuhi persamaan Bragg, maka akan terjadi interferensi 

konstruktif dan akan terbentuk suatu puncak. Kemudian, 

detector akan merekam dan memproses hasil difraksi dan 

mengubahnya menjadi pola difraksi dan selanjutnya 

dikeluarkan pada layar komputer (Hidayat, 2005). 

Identifikasi pola puncak-puncak XRD ini merupakan 

bagian dari analisa kualitatif XRD dimana fasa atau senyawa 

apa yang terkandung pada sampel dapat ditentukan tetapi 

presentase berat dari fasa-fasa atau senyawa-senyawa 

tersebut tidak dapat diketahui (Herdianto, 2011). Pola interaksi 

XRD dapat dilihat pada Gambar 2.11. 

 

Gambar 2.11 Pola Interaksi XRD (Balgies, 2011) 
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2.10.3 FTIR (Fourier Transform Infrared Spectrocopy) 

FTIR merupakan alat yang dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi suatu jenis ikatan kimia dalam senyawa 

kalsium fosfat, tetapi tidak dapat digunakan untuk 

menentukan unsur-unsur penyusunnya. FTIR berguna 

untuk mengidentifikasi bahan kimia baik organik maupun 

anorganik. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menduga 

jumlah komponen dari suatu campuran yang tidak 

diketahui. Bahan yang dianalisis dapat berupa padatan, 

cairan dan gas (Balgies, 2011). 

Spektroskopi inframerah ini didalamnya terdapat 

radiasi inframerah yang akan dilewatkan oleh sampel. 

Beberapa radiasi inframerah diserap oleh sampel dan 

sebagian dilewatkan (ditransmisikan) oleh sampel. Absorbsi 

inframerah oleh suatu materi dapat terjadi apabila ada 

kesesuaian antara frekuensi radiasi inframerah dengan 

frekuensi vibrasional molekul sampel dan perubahan 

momen dipol selama bervibrasi (Chatwall., 1985) 

Setiap molekul memiliki energi tertentu dalam 

bervibrasi yang bergantung pada atom-atom dan kekuatan 

ikatan yang menghubungkannya. Pada senyawa kalsium 

fosfat, gugus fungsi yang dapat diamati yaitu gugus PO4, 

gugus CO3, dan gugus OH. Gugus PO4memiliki 4 mode 

vibrasi, yaitu: 
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 Vibrasi stretching (v1), dengan bilangan gelombang 

sekitar 956 cm-1. Pita absorbsi ini dapat dilihat pada 

bilangan gelombang 960 cm-1. 

 Vibrasi bending (v2), dengan blangan gelombang sekitar 

363 cm-1. 

 Vibrasi asimetristretching (v3), dengan bilangan 

gelombang sekitar 1040 sampai 1090 cm-1. Pita absorbsi 

v3 ini mempunyai dua puncak maksimum yaitu pada 

bilangan gelombang 1090 cm-1dan 1030 cm-1. 

 Vibrasi antisimetri bending (v4) dengan bilangan 

gelombang sekitar 575 sampai 610 cm-1. 

Bentuk pita v3 dan v4 yang tidak simetri 

membuktikan bahwa senyawa kalsium fosfat tidak 

semuanya dalam bentuk amorf. Spektrum senyawa kalsium 

fosfat juga dapat diteliti pada pita v4, yang terbelah dengan 

bilangan gelombang maksimum 562 cm-1dan 602 cm-1. Pita 

absorbsi OH- dapat juga dilihat pada spektrum kalsium 

fosfat yaitu sekitar 3576 cm-1dan 632 cm-1sedangkan pita 

absorbsi CO3 (karbonat) dilihat pada 1545, 1450, dan 890 

cm-1 (Mulyaningsih, 2007). Karbonat ini juga berpengaruh 

terhadap proses presipitasi dan kristalisasi pada senyawa 

kalsium fosfat (Purnama, 2006). Spektrum FTIR pada Sisik 

Ikan dapat dilihat pada Gambar 2.12. 
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Gambar 2.12 Spektrum FTIR (a) FHAp nanopowders dan  
(b) CHAp (Kongsri et al., 2013) 

 

Kongsri et al. (2013) telah melakukan sintesis 

nanohidroksiapatit dari limbah sisik ikan yang diaplikasikan 

pada adsorpsi selenium. Dalam penelitiannya dilakukan 

perbandingan antara sintesis HAp alami dari sisik ikan 

(FHAp)  dengan HAp sintesis (CHAp). Hasil spektrum FTIR 

menunjukkan bahwa informasi kimia berada pada 

gelombang interval 4000 cm-1 hingga 450cm-1. Pada pita 

puncak dengan stretching 3467 cm-1dan vibrasi 634cm-1 

menunjukkan struktur HA. Pita pada gelombang 3467 cm-1 

menunjukkan adanya gugus OH- yang terserap air, 

sedangkan pada puncak kecil 3835cm-1menunjukkan 

vibrasi stretching ion OH-. Pita 1637 cm-1 (v2) menunjukkan 

gugus H2O. Gugus fosfat ditunjukkan pada gelombang 

1091 cm-1dan 1043 cm-1. Pita tersebut berada pada range 

1000-1150 cm-1 (asymmetric atau v3). Sebuah puncak yang 

berbeda pada 962 cm-1(symemetrical stretching atau v1) 
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menunjukkan gugus P-O (37). Gugus karbonat berada pada 

pita antara 1458 dan 1417 cm-1 (asymmetric stretching atau 

v3) (Markovic et al., 2004). Hal ini mengindikasi bahwa 

FHAp nanopowders adalah karbonat tipe B, dimana gugus 

CO3
2- digantikan dengan ion PO4

3- sebagai hidroksiapatit 

(Zaragosa et al., 2009). Pita vibrasi pada 628, 602, dan 566 

cm-1menunjukkan bahwa struktur material adalah kristal 

(Markovic et al., 2004).  

 

2.10.4 PSA (Particle Size Analyzer) 

Penganalisa ukuran partikel (PSA) dapat 

menganalisis partikel suatu sampel dengan tujuan untuk 

mengetahui ukuran partikel dan distribusinya. Distribusi 

ukuran partikel dapat diketahui melalui gambar yang 

dihasilkan. Penentuan ukuran dan distribusi partikel 

menggunakan PSA dapat dilakukan dengan 

menghamburkan sinar untuk mengukur partikel yang 

berukuran micron sampai dengan nanometer dengan 

menggunakan metode liquid atau cairan (Rachmania, 

2012). 

Prinsip pengukuran particle size adalah Dynamic 

Light Scattering (DLS), yang dapat dilihat pada Gambar 

2.13. Dynamic Light Scattering juga dikenal sebagai Photon 

Correlation Spectroscopy (PCS) telah menjadi teknologi 

baru dan popular untuk menyelidiki difusi bahan partikulat 
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baik dalam larutan atau suspensi. Dengan menentukan laju 

laju difusi (koefisien difusi), informasi mengenai ukuran 

partikel, konformasi rantai makromolekul, interaksi antara 

berbagai unsure dalam larutan atau suspensi, dan bahkan 

hamburan kinetic dapat diperoleh tanpa perlu kalibrasi. 

Keuntungan dari PCS adalah teknik non-invasif mutlak 

hanya membutuhkan sejumlah kecil sampel, dan tidak 

memerlukan persiapan sampel submicron. Standar 

internasional yang meliputi penggunaan PCS untuk 

memperoleh ukuran partikel rata-rata berbentuk suspensi 

encer telah dibentuk (Farzaneh et al., 2009) 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan mulai bulan 

November sampai Desember 2015, dengan tempat penelitian 

sebagai berikut: 

1. Preparasi sampel sisik ikan kurisi dilakukan di  

Laboratorium Teknik Pengolahan Pangan dan Hasil 

Pertanian Jurusan Keteknikan Pertanian Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya  

2. Sintesis Hidroksiapatit dilakukan di Laboratorium Kimia 

Dasar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya 

3. Karakterisasi XRF, XRD, dan FTIR dilakukan di 

Laboratorium Kimia Fisik Jurusan Kimia Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Brawijaya 

4. Karakterisasi PSA dilakukan di Laboratorium Mineral dan 

Material Maju (Lab Sentral) FMIPA Universitas Negeri 

Malang 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain : 
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1. Peralatan gelas (glassware) meliputi erlenmeyer, beaker 

glass, gelas ukur, pipet tetes, spatula, corong kaca. 

2. Neraca analitik digunakan untuk mengukur massa bahan  

3. Oven (merk Binder Red Line/RE 115 (230V)) digunakan 

untuk mengeringkan sisik ikan 

4. Magnetik stirrer (merk labtech/LMS 1003) berfungsi 

untuk mencampurkan larutan pada saat proses hidrolisis 

sisik ikan dengan NaOH dan sintesis HA yang disertai 

pengadukan dan pemanasan  

5. Furnace (merk Brother Furnace XD 1700) digunakan 

sebagai alat kalsinasi untuk dekomposisi bahan organik 

pada sampel 

6. Kompor digunakan untuk merebus sisik ikan 

7. Sonikator (ultrasonic cleaner merk power sonic405) 

berfungsi untuk menghomogenkan serta menghaluskan 

partikel 

8. pHmeter (merk  crison/basic 20) digunakan untuk 

mengukur kadar asam-basa larutan 

9. Autoclave berfungsi sebagai alat sterilisasi sisik ikan 

agar bebas dari bakteri 

10. Termometer berfungsi untuk mengukur temperatur  

11. Buret berfungsi sebagai wadah larutan asam fosfat 

(H3PO4) saat pencampuran dengan Ca(OH)2 

12. Statif berfungsi sebagai penyangga buret 
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13. Krusibel digunakan sebagai wadah serbuk sisik ikan 

kurisi selama dikalsinasi di dalam furnace 

14. FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy), 

Shimazu IR Prestige-21 berfungsi untuk menganalisis 

gugus-gugus fungsi yang terkandung pada sampel. 

15. XRF (X-ray Fluorescence) Merk Philips, PANalytical 

Minipal 4 berfungsi untuk menganalisis kadar kalsium 

(Ca) pada sampel  

16. XRD (X-ray Diffraction) Merk Philips, Type: PANalytical 

E’xpert Pro, berfungsi untuk pengujian fasa pada sampel 

17. PSA (Particel Size Analyzer) Merk Cilas 1090 Liquid 

berguna untuk menganalisis ukuran partikel pada 

sampel 

3.2.2. Bahan 

 Bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain: 

1. Sisik ikan kurisi yang didapatkan dari limbah Perusahaan 

PT. Kelola Mina Laut digunakan sebagai bahan utama 

2. Natrium hidroksida (NaOH) 1% berfungsi untuk 

menghilangkan lipid yang masih menempel pada sisik 

ikan 

3. Asam fosfat (H3PO4) 85% berfungsi sebagai prekursor 

fosfat yang direaksikan dengan prekursor kalsium 

Ca(OH)2  
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4. Amoniak (NH3) 25% berfungsi untuk menaikkan pH 

larutan 

5. Akuades berfungsi sebagai pelarut sekaligus untuk 

mencuci sampel 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif. Penelitian ini bertujuan mendapatkan HAp dari 

limbah sisik ikan kurisi (Nemipterus nematophorus) dengan 

kemurnian dan kristalinitas yang tinggi dimana salah satu 

faktor yang mempengaruhi derajat kemurnian dan 

kristalinitas adalah temperatur  kalsinasi. Oleh karena itu, 

pada penelitian ini temperatur kalsinasi digunakan sebagai 

variasi perlakuan dengan temperatur 600°C dan 800°C. 

Metode sintesis HAp yang dipilih adalah metode presipitasi 

kimia basah (wet chemical precipitation) dimana prekursor 

kalsium yang digunakan adalah kalsium hidroksida Ca(OH)2 

yang diperoleh dari sisik ikan kurisi, sedangkan prekursor 

fosfatnya adalah asam fosfat H3PO4. 

3.4. Prosedur Penelitian 

3.4.1. Preparasi Sampel (Modifikasi Juraida dkk., 2011) 

Sampel sisik ikan kurisi sebanyak 200 gram direbus 

dengan air mendidih selama 30 menit dimana proses 

perebusan berguna untuk melunakkan sisik ikan. 
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Kemudian, sisik ikan dicuci menggunakan air destilat 

hingga bersih. Tahapan berikutnya adalah hidrolisis 

menggunakan 1 liter NaOH 1% selama dua jam. Proses 

hidrolisis menggunakan magnetic stirrer dengan 

pengadukan cepat pada temperatur 60°C. Pengadukan dan 

pemanasan berfungsi untuk mempercepat reaksi antara 

NaOH dan sisik ikan. Hidrolisis bertujuan untuk 

menghilangkan lipid yang menempel pada sisik ikan. 

Selanjutnya, sisik ikan didiamkan selama 24 jam. 

Kemudian, sisik ikan dicuci dengan air destilat hingga 

bebas dari NaOH dan disterilisasi menggunakan autoclave 

pada temperatur 121°C selama 15 menit. Proses sterilisasi 

berfungsi untuk membunuh bakteri dan mikroba. Setelah 

itu, sisik ikan dikeringkan menggunakan oven pada 

temperatur 110°C selama 5 jam. 

Sisik ikan yang telah kering selanjutnya dihancurkan 

hingga berbentuk bubuk (powder) yang disebut tepung sisik 

ikan. Kemudian tepung sisik ikan dikalsinasi. Kalsinasi 

bertujuan untuk mengkonversi kalsium karbonat CaCO3 

menjadi CaO. Proses kalsinasi menggunakan alat furnace 

pada temperatur 1000°C selama 5 jam dengan laju 

kenaikan temperatur pemanasan 5°C/menit. Hasil dari 

proses kalsinasi adalah CaO dengan massa 105 gram. 

Massa sisik ikan mengalami penyusutan sebesar 45% 

selama tahapan preparasi sampel. Selanjutnya sampel sisik 
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ikan dikarakterisasi menggunakan XRF untuk mengetahui 

kadar Ca yang terkandung pada sampel. 

3.4.2. Sintesis Hidroksiapatit (Modifikasi dari Michelle et al., 

2013) 

Sebanyak 90 gram CaO dilarutkan dalam 200 ml 

akuades sehingga terbentuk suspensi Ca(OH)2 dimana 

Ca(OH)2 digunakan sebagai prekursor kalsium, sedangkan 

prekursor fosfat diperoleh dari pencampuran 49,25 ml Asam 

fosfat H3PO4 85% dengan 200 ml akuades. Suspensi 

Ca(OH)2 ditempatkan pada beaker glass sementara H3PO4 

ditempatkan pada buret. Kemudian suspensi Ca(OH)2 

dititrasi dengan larutan H3PO4. Kecepatan penetesan 

sebesar 1,5ml/menit. Proses titrasi ini dilakukan 

menggunakan magnetic stirrer pada temperatur 60°C 

selama 1 jam. Selanjutnya, ditambahkan 300 ml NH3 25% 

untuk mencapai pH 10. Setelah itu, campuran disonikasi 

menggunakan alat ultrasonik dengan frekuensi 50Hz 

selama 1 jam. Tujuan proses sonikasi adalah untuk 

menghomogenkan sekaligus menghaluskan ukuran partikel. 

Sampel dipresipitasi (aging) selama 24 jam. Hal ini 

bertujuan untuk membentuk hidroksiapatit (HA). Setelah 

didiamkan selama 24 jam, sampel dicuci dengan akuades 

sebanyak 3 kali untuk menghilangkan kandungan amoniak 

(NH3). Selanjutnya, sampel dikeringkan menggunakan oven 
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pada temperatur 110°C selama 5 jam. Bubuk HA 

(HAppowder) 25 gram masing-masing dikalsinasi 

menggunakan furnace pada temperatur 600°C dan 800°C 

selama 5 jam. Proses kalsinasi bertujuan untuk membentuk 

struktur HAp kristal. Kemudian, sampel dikarakterisasi 

menggunakan FTIR, XRF, XRD, dan PSA. 

3.5. Diagram Alir Penelitian 

1. Preparasi Sampel 

 

 

 Gambar 3.1 Diagram Alir Proses Preparasi Sampel 

(Modifikasi dari Juraida dkk., 2011) 
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Gambar 3.2. Diagram Alir Proses Preparasi Sampel 

(Lanjutan) 
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Gambar 3.3. Diagram Alir Proses Preparasi Sampel 

(Lanjutan) 
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1. Sintesis Hidroksiapatit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Diagram Alir Proses Sintesis HAp 

(Modifikasi dari Michelle et al., 2013) 
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Gambar 3.5. Diagram Alir Proses Sintesis HAp 

(Lanjutan) 
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Gambar 3.6. Diagram Alir Proses Sintesis HAp 

(Lanjutan) 

 

3.6. Karakterisasi 

Karakterisasi bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis sifat-sifat hidroksiapaatit (HAp) yang telah 

disintesis. Selain itu, karakterisasi ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah proses reaksi antara kalsium hidroksida 

dan asam fosfat menghasilkan HAp dengan kemurnian 

yang tinggi tanpa produk samping. Pada penelitian ini 

karakterisasi HAp dianalisis menggunakan XRF (X-Ray 

Fluorosence) untuk mengetahuikomposisi senyawa kimia, 

FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) untuk 

mengetahuigugus-gugus yang terkandung pada HA, X-Ray 

Diffraction (XRD) untuk mengetahui fasa yang terbentuk, 
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serta PSA (Particel Size Analyzer) untuk mengetahui 

bagaimana distribusi ukuran partikel HAp. 

3.6.1 Analisis XRF (X-Ray Fluorosence) 

Pengujian XRF bertujuan untuk menganalisis 

komposisi kimia yang terkandung di dalam sampel beserta 

persen beratnya. Instrumentasi XRF yang digunakan yaitu 

XRF merk Philips, PANalytical Minipal 4. Pada penelitian ini 

pengujian XRF dilakukan sebanyak dua kali. Pengujian 

yang pertama dilakukan untuk mengetahui kadar unsur 

kalsium (Ca) yang terkandung dalam senyawa CaO, 

dimana presentase unsur kalsium (Ca) berpengaruh 

terhadap proses sintesis HAp. Pengujian yang kedua 

dilakukan untuk mengetahui komponen kimia khususnya 

unsur kalsium (Ca) dan fosfat (P) sehingga rasio Ca/P dari 

HAp dapat ditentukan. Instrumen XRF dapat dilihat pada 

Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7. Instrumentasi XRF  

(merk Philips,PANalytical Minipal 4) 
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3.6.2 Analisis FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) 

Pengujian FTIR bertujuan untuk mengetahuigugus 

fungsi dari hidroksiapatit yang diperoleh. Instrumentasi 

FTIR memiliki spesifikasi merk Shimazu IR Prestige-21. 

Pada proses pengujian FTIR perlu dilakukan penambahan 

garam KBr pada sampel, dimana garam KBr digunakan 

sebagai pelarut. Proses pencampuran bertujuan untuk 

menghomogenkan campuran tersebut.  

Sampel HAp dicampur KBr dengan rasio 1:10, 

kemudian dibuat dalam bentuk pellet. Setelah itu, sampel 

dikarakteriasasi dengan menggunakan spektrofotometer 

pada bilangan gelombang 400-4000cm-1. Hasil yang 

didapat berupa spektrum yang muncul pada komputer yang 

tersambung pada alat spektrofotometer. Spektrum ini terdiri 

dari bilangan gelombang dan nila transmitansi dimana 

bilangan gelombang menjadi tolak ukur keberadaan gugus 

fungsi spesifik HAp. Instrumen FTIR dapat dilihat pada 

Gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8. Instrumentasi FTIR 
 (merk Shimazu IR Prestige-21) 
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3.6.3 Analisis XRD (X-Ray Diffraction) 

Pengujian XRD bertujuan untuk mengetahui fasa 

serta kristalografi dari hidroksiapatit yang terbentuk. 

Instrumentasi XRD memiliki spesifikasi merk Philips, 

PANalytical X’Pert Pro. Sampel HAp sebanyak dua mg 

ditempatkan di dalam holder berukuran 2x2 cm2pada 

difraktometer. Tegangan yang digunakan adalah 40kV dan 

arus generatornya 30mA dengan sudut 2θ pada kisaran 10o 

– 90o. Hasil analisa XRD berupa grafik yang teridentifikasi 

berdasarkan intensitas dan sudut 2θ yang terbentuk. 

Penentuan fasa yang muncul mengacu pada JCPDS (Joint 

Commitee on Power Difraction Standards). Instrumen XRD 

dapat dilihat pada Gambar 3.9. 

 

 

Gambar 3.9. Instrumentasi  XRD  
(merk Phillips, type: Expert Pro) 



72 
 

3.6.4 Analisis PSA (Particel Size Analysis) 

Pengujian PSA bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana distribusi ukuran partikel HA. Instrumentasi PSA 

memiliki merk Cilas 1090 Liquid. Penentuan ukuran dan 

distribusi partikel menggunakan PSA dapat dilakukan 

dengan menghamburkan sinar untuk mengukur partikel 

yang berukuran micron sampai dengan nanometer dengan 

menggunakan metode liquid atau cairan. Instrumen PSA 

dapat dilihat pada Gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10. Instrumentasi  PSA 
(merk Cilas1090 Liquid) 

 

 

 

 



73 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini HAp disintesis dari limbah sisik ikan 

kurisi (Nemipterus nematophorus) menggunakan metode 

presipitasi kimia basah (wet chemical precipitation). Metode 

presipitasi kimia basah dilakukan dengan mencampurkan 

senyawa prekursor kalsium dan prekursor fosfat, dimana 

prekursor kalsium yang digunakan adalah Ca(OH)2 yang 

diperoleh dari preparasi limbah sisik ikan kurisi, sedangkan 

prekursor fosfatnya adalah H3PO4. Salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap kemurnian dan kristalinitas HAp hasil 

sintesis adalah temperatur kalsinasi. Proses kalsinasi dilakukan 

dua kali, dimana kalsinasi pertama pada temperatur 1000°C 

bertujuan untuk mengkonversi CaCO3 menjadi CaO. 

Sedangkan, kalsinasi kedua bertujuan untuk membentuk HAp 

kristal dengan variasi perbedaan temperatur yaitu 600°C dan 

800°C. 

Karakter HAp hasil sintesis dianalisis menggunakan 

instrumen XRF, XRD, FTIR dan PSA. Karakterisasi XRF (X-Ray 

Fluorosence) dilakukan untuk menganalisis komposisi senyawa 

kimia. XRD (X-Ray Diffraction) untuk menganalisis fasa kristalin. 

FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) untuk 

menganalisis gugus fungsi, serta PSA (Particel Size Analyzer) 

untuk menganalisis distribusi dan ukuran partikel HAp. Tahapan 
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dalam penelitian ini meliputi preparasi sampel, sintesis HAp 

metode presipitasi kimia basah, serta karakterisasi HAp. 

4.1 Preparasi Sampel 

Ikan kurisi (Nemipterus nematophorus) merupakan 

salah satu ikan damersal ekonomis penting yang banyak 

tersebar dan tertangkap di perairan Indonesia. Ikan kurisi 

dimanfaatkan masyarakat pada perdagangan sehari-hari 

dalam bentuk segar maupun olahan. Pengolahan ikan 

umumnya dengan cara pengalengan maupun ikan filet, 

dimana pada proses pengolahan dihasilkan limbah tulang 

dan sisik ikan yang cukup banyak. Limbah sisik ikan ini 

belum memiliki pemanfaatan komersial yang signifikan. 

Pada penelitian ini limbah sisik ikan kurisi didapatkan dari 

industri pengolahan perikanan yaitu PT.Kelola Mina Laut. 

Limbah sisik ikan kurisi dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1. Limbah Sisik Ikan Kurisi 

Preparasi limbah sisik ikan kurisi diawali dengan 

proses perebusan 200 gram sisik ikan kurisi untuk 

melunakkan sekaligus membersihkan sisik ikan dari kotoran 
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yang menempel. Kemudian, sisik ikan kurisi dihidrolisis 

pada kondisi basa dengan melarutkan sisik ikan kurisi ke 

dalam 1 liter NaOH 1%. Pada kondisi basa, komponen 

organik seperti lipid, kolagen, protein akan terlarut sehingga 

dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme. 

Berdasarkan penelitian Pinangsih (2014) yang 

melakukan sintesis HAp dari tulang sapi, dimana tulang 

sapi dilarutkan dalam NaOH 1% untuk menghilangkan sisa 

daging dan kotoran yang masih menempel. Kemudian, sisik 

ikan dicuci bersih dengan air destilat hingga bebas dari 

NaOH dan disterilisasi menggunakan autoclave pada 

temperatur 121°C selama 15 menit. Sterilisasi berfungsi 

untuk membunuh seluruh mikroorganisme termasuk 

endospora. Endospora merupakan sel resistan yang 

diproduksi oleh bakteri dimana sel ini tahan terhadap 

pemanasan, kekeringan, dan antibiotik. Pada temperatur 

121°C endospora dapat dibunuh dalam waktu 4-5 menit. 

Namun, apabila bahan yang disterilisasi banyak maka 

transfer panas melambat, sehingga diperlukan waktu yang 

lebih lama yaitu 10-15 menit. Setelah proses sterilisasi, 

sampel sisik ikan kurisi dikeringkan menggunakan oven 

pada temperatur 110°C selama 5 jam. Tahap terakhir 

preparasi sampel adalah kalsinasi pada temperatur 1000°C 

selama 5 jam. 
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Limbah sisik ikan kurisi digunakan sebagai sumber 

kalsium untuk sintesis HAp. Kalsium diperoleh dari proses 

kalsinasi CaCO3 yang terkandung dalam sisik ikan. 

Kandungan kalsium yang diperoleh pada sisik ikan kurisi 

setelah proses kalsinasi dianalisis menggunakan instrumen 

XRF. Hasil XRF menunjukkan kadar kalsium pada sisik ikan 

kurisi sebesar 82.31% (Tabel 4.1). Kadar kalsium yang 

terdapat pada sisik ikan kurisi ini masih lebih tinggi daripada 

cangkang kepiting sebesar 66.62% (Raya dkk., 2015), 

cangkang kerang sebesar 44.39% (Trianita, 2012), serta 

cangkang telur sebesar 40,48% (Prihantoko, 2011)  dan 76,6% 

(Andika dkk., 2015). Akan tetapi, kalsium pada sisik ikan kurisi 

lebih rendah daripada cangkang keong sawah sebesar 88.5% 

(Athawi, 2013). Tingginya kadar kalsium ini mengindikasikan 

bahwa limbah sisik ikan kurisi berpotensi untuk dijadikan 

sebagai bahan baku HAp. Komposisi kimia sisik ikan kurisi 

dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Komposisi Kimia Abu Sisik Ikan Kurisi (Nemipterus 
nematophorus) Setelah Kalsinasi  1000°C 

Komponen Presentase 

Ca 82.31% 

P 15.8% 

Fe 0.008% 

Ni 0.15% 

Cu 0.053% 

Zn 0.04% 

Sr 1.1% 

Yb 0.27% 

Zr 0.2% 

Re 0.05% 



77 
 

 

Kalsinasi bertujuan untuk mengeliminasi komponen 

organik dan logam lain selain Ca serta mendekomposisi 

kalsium karbonat (CaCO3) menjadi kalsium oksida (CaO). 

Keberadaan CaCO3 merupakan salah satu indikator yang 

menunjukkan bahwa sisik ikan kurisi dapat digunakan 

sebagai bahan dasar HAp. Namun, CaCO3 harus dikonversi 

menjadi CaO terlebih dahulu karena anion karbonat (CO3
2-) 

dapat mengganggu proses pembentukan HAp (Dahlan dkk., 

2009). Anion karbonat (CO3
2-) merupakan salah satu faktor 

penghambat dalam pembentukan HAp. Keberadaan anion 

karbonat (CO3
2-) yang tinggi pada sampel dapat 

menyebabkan partikel HAp mengalami kerapuhan serta 

kekuatan tarik rendah, sehingga perlu dihilangkan (Roto 

dkk., 2009). 

Proses kalsinasi dilakukan pada temperatur 1000°C 

selama 5 jam (Raya dkk., 2013). Kalsium karbonat 

melepaskan karbon dioksida dan membentuk kalsium 

oksida pada pemanasan di atas 840°C. Dekomposisi 

CaCO3 menjadi CaO secara sempurna terjadi pada 

temperatur 1000°C. Hal ini karena ikatan kimia pada air 

kristal cukup kuat (Desgupta et al., 2004). Reaksi 

perubahan CaCO3 menjadi CaO dapat dilihat pada 

Persamaan 4.1. 

.........……………(4.1) 1000°C 
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Kalsinasi sampel sisik ikan kurisi pada 1000°C 

menghasilkan padatan abu sisik ikan yang berwarna putih 

sedikit keabuan yang disebut CaO. Proses kalsinasi 

menyebabkan penyusutan massa sebesar 45% dan 

terjadinya perubahan warna dari putih kekuningan menjadi 

putih keabuan. Massa abu sisik ikan kurisi yang terbentuk 

sebesar 105 gram. Penyusutan massa disebabkan 

terjadinya eliminasi komponen-komponen organik pada 

sampel sisik ikan. Sedangkan perubahan warna yang 

terjadi disebabkan karena perbahan komposisi unsur 

pengisi pada saat proses kalsinasi berlangsung. Menurut 

Sokanee et al. (2009) penurunan rendemen pada proses 

pemanasan (sintering) disebabkan hilangnya kandungan air 

dan bahan organik yang terdapat pada bahan serbuk tulang 

ikan. Abu sisik ikan kurisi dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Abu Sisik Ikan Kurisi 
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4.2 Sintesis HAp Menggunakan Metode Presipitasi Kimia 

Basah 

Sintesis hidroksiapatit (HAp) menggunakan metode 

presipitasi kimia basah dilakukan dengan mencampurkan 

senyawa prekursor kalsium dengan prekursor fosfat. Dalam 

penelitian ini, prekursor kalsium yang digunakan adalah 

Ca(OH)2 yang diperoleh dari abu sisik ikan. Abu sisik ikan 

CaO dilarutkan dalam akuades dimana fungsi akuades 

sebagai pendonor gugus OH- sehingga membentuk 

senyawa Ca(OH)2. Sedangkan, prekursor fosfat yang 

digunakan adalah H3PO4. Menurut Suryadi (2011) reaksi 

antara Ca(OH)2 dan H3PO4 memiliki kelebihan yaitu hasil 

sampingnya berupa air dan tidak melibatkan elemen asing 

di dalam prosesnya. Reaksi antara Ca(OH)2 dan H3PO4 

dapat dilihat pada Persamaan 4.2. 

(4.2) 

Penambahan Ca(OH)2 dan H3PO4 dilakukan secara 

wise drop. H3PO4 diletakkan di dalam buret berkapasitas 50 

mL dengan laju titrasi 1,5mL/menit. Hal ini bertujuan agar 

pH larutan tidak turun secara drastis. pH optimal 

pembentukan HAp adalah 10, sehingga untuk menaikkan 

pH perlu ditambahkan NH3. Nilai pH berpengaruh terhadap 

struktur HAp yang terbentuk. Menurut Gomes et al. (2008) 
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pada kondisi yang lebih asam (pH<7) akan terjadi 

pembentukan calcium monophosphate dan dehydrated 

calcium yang mudah larut di dalam medium air. Penurunan 

pH juga dapat menyebabkan pembentukan struktur apatit 

yang kekurang kalsium (calcium deficient apatite) 

(Jillavenkatesa et al., 1998). Selain itu, pH juga 

mempengaruhi tingkat kemurnian serta morfologi dari 

kristal HAp. Pada pH 10 dihasilkan partikel HAp murni 

berbentuk bola dengan ukuran 20-30nm, pada pH 9 akan 

terbentuk campuran β-TCP dan HAp, dan pada pH 8 

dihasilkan Ca2PO2O7 (β-TCP) berbentuk jarum dengan 

ukuran 0.25 μm (Wang et al., 2010). Proses sintesis HAp 

secara wise drop dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

    

(a)                                 (b) 

Gambar 4.3. (a) Sintesis HAp Secara Wise Drop  

(b) Pengukuran pH 

Pengadukan (stirring) dilakukan dengan magnetic 

stirrer disertai pemanasan selama 60 menit, kemudian 
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suspensi HAp disonikasi dengan instrumen ultrasonik pada 

frekuensi 50Hz selama 60 menit. Proses sonikasi ini 

berfungsi untuk mempercepat pelarutan materi dengan 

memecah reaksi intermolekuler menggunakan efek kavitasi. 

Menurut Poinern et al. (2009) metode ultrasonik merupakan 

proses termudah untuk memproduksi hidroksiapatit yang 

efisien untuk penghalusan, disperse dan mencegah 

aglomerasi dari partikel. Daya sonikasi mempengaruhi 

tingkat kavitasi dalam cairan, dimana daya ultrasonik yang 

semakin tinggi akan menghasilkan peristiwa kavitasi dalam 

jumlah besar sehingga dapat menurunkan tingkat 

aglomerasi partikel. Proses sonikasi dapat dilihat pada 

Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Proses Sonikasi  
 

Setelah proses sonikasi, sampel didiamkan selama 

24 jam (aging), kemudian dicuci dan dikeringkan pada 

temperatur 110°C selama 5 jam. Proses aging 

menghasilkan mineral HAp yang ditandai dengan 
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terbentuknya kristal dipermukaan sampel. Menurut Septiani 

dkk. (2013) lama aging yang diberikan memberikan 

pengaruh terhadap tingginya derajat kristalinitas. Semakin 

tinggi lama aging yang diberikan maka semakin tinggi juga 

derajat kristalinitasnya. Dengan semakin tingginya derajat 

kristalinitas nano-HAp, maka semakin besar pula nilai 

kekerasan (hardness) dari nanoHAp itu sendiri. HAp setelah 

proses aging dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

    

                           (a)                         (b) 

Gambar 4.5.(a) Proses Aging Selama 24 jam  

        (b) Terbentuk HAp Kristal 

Kristalinitas HAp dapat ditingkatkan dengan proses 

kalsinasi. Hal ini disebabkan kebanyakan sel akan lebih 

terserap dan berkembang baik pada fase kristalin jika 

dibandingkan saat fasenya amorfus (Hahn et al., 2011). 

Pada penelitian ini proses kalsinasi HAp dilakukan pada 

temperatur 600°C dan 800°C dengan waktu penahanan 

masing-masing 5 jam. HAp sisik ikan kurisi pada temperatur 
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kalsinasi  600°C (FHAp1) dan 800°C (FHAp2) dapat dilihat 

pada Gambar 4.6. 

 

(a)                                   (b)       

Gambar 4.6 (a) HAp sisik ikan kurisi pada temperatur kalsinasi  
600°C (FHAp1)  (b) HAp sisik ikan kurisi pada temperatur 

kalsinasi 800°C (FHAp2) 

Kalsinasi FHAp1 menghasilkan HAp yang berwarna 

putih sedikit keabuan. Sedangkan kalsinasi FHAp2 

menghasilkan HAp yang berwarna putih. Ozawa et al. 

(2007) menyatakan sampel yang di sintering temperatur 

tinggi (700°C-1000°C) akan berwarna putih yang 

menandakan proses degradasi material organik sudah tidak 

terjadi lagi. Menurut Ooi et al. (2007) perubahan temperatur 

pemanasan (annealing) mempengaruhi warna abu tulang 

sapi, dimana warna gelap atau keabuan menunjukkan 

penguraian zat organik belum sempurna. Pada temperatur 

ruangan tulang sapi berwarna putih kekuningan, hitam pada 

temperatur 400°C, dan semakin tinggi temperatur 
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memperlihatkan memudarnya warna putih keabu-abuan 

pada temperatur 600°C, dan pada temperatur ≥700°C 

tulang sapi berwarna putih yang disebabkan penguraian zat 

organik yang sempurna. 

Slosarczyk et al. (2010) dalam penelitiannya 

menyebutkan serbuk HAp yang disintesis dari reagen 

komersial menunjukkan perubahan warna dari putih pada 

pemanasan 1000°C menjadi warna biru muda (aquamarine) 

pada pemanasan 1300°C. Hal ini disebabkan terjadinya 

proses oksidasi dari Mn2+menjadi Mn5+ dan substitusi HAp 

(PO4
3-) dengan MnO4

3-. Hal ini sejalan juga dengan 

Venkatesan dan Kim (2010) dan Lokapuspita et al. (2012) 

yang menyatakan bahwa penggunaan temperatur sintering 

600°C pada serbuk tulang ikan tuna masih memperlihatkan 

warna abu-abu. Venkatesan dan Kim (2010) juga 

mengatakan bahwa terdapat dua titik infleksi pada serbuk 

tulang ikan tuna adalah pada temperatur 100,5 °C dan 

365,6 °C yang mengindikasikan titik kehilangan air dan 

bahan organik. Palella et al. (2011) juga menambahkan 

bahwa titik infleksi pada temperatur 365,6°C 

mengindikasikan kehilangan kolagen dan bahan organik 

lainnya. Kemudian pada temperatur sintering antara 200-

300°C terjadi sedikit kehilangan berat komponen gabungan 

antara bahan air dan bahan organik. Kehilangan bobot akan 

terjadi secara drastis pada temperatur sintering 300-500°C, 
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karena terjadi dekomposisi bahan organik seperti kolagen, 

lemak, dan protein. Pada temperatur sintering 600°C hanya 

senyawa kalsium fosfat yang tersisa. 

Dari beberapa referensi di atas dapat disimpulkan 

bahwa perubahan warna dari putih kekuningan menjadi 

putih keabuan setelah kalsinasi pada temperatur 600°C dan 

berwarna putih setelah kalsinasi pada temperatur 800°C 

karena adanya penguraian zat organik. Warna putih 

keabuan dihasilkan akibat dari penguraian zat organik yang 

kurang sempurna. Sedangkan warna putih mengindikasikan 

bahwa zat organik dapat terurai secara sempurna.  

 

4.3. Pengaruh Temperatur Kalsinasi terhadap Karakterisasi HAp 

4.3.1 Analisis XRF (X-Ray Fluorescensce) 

XRF (X-Ray Fluorescensce) merupakan salah satu 

metode untuk analisis unsur dalam bahan secara kualitatif 

dan kuantitatif. Analisa XRF memberikan informasi tentang 

unsur apa saja yang terkandung di dalam material beserta 

persen beratnya, namun dari hasil ini tidak diketahui bentuk 

dan struktur dari unsur-unsur yang membentuk material 

tersebut (Herdianto, 2011). Pada penelitian ini analisis XRF 

untuk mengetahui komposisi unsur-unsur abu sisik ikan 

kurisi, FHAp1 dan FHAp2. Hasil XRF dari ketiga sampel 

dapat dilihat pada Tabel 4.2 
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Tabel 4.2. Hasil XRF Abu Sisik Kurisi, FHAp1 dan FHAp2 

Komponen Presentase (%) 

Abu Sisik Kurisi FHAp1 FHAp2 

Ca 82.31 81.62 81.95 

P 15.80 16.50 16.40 

Fe 0.01 0.10 0.11 

Ni 0.15 0.12 0.12 

Cu 0.05 0.05 0.05 

Zn 0.04 0.03 0.04 

Sr 1.10 1 1.10 

Yb 0.27 0.20 0.30 

Zr 0.20 0.26  - 

Re 0.05 0.04  - 

 

Berdasarkan hasil XRF komposisi unsur-unsur kimia 

pada abu sisik ikan kurisi, HAp sisik kurisi kalsinasi pada 

temperatur 600°C (FHAp1) dan 800°C (FHAp2) 

menunjukkan bahwa kadar kalsium tertinggi terdapat pada 

sampel abu sisik kurisi dengan presentase sebesar 82,31%, 

urutan kedua adalah HAp sisik kurisi kalsinasi (800°C) 

sebesar 81,95% dan yang terendah terdapat pada HAp 

(600°C) sebesar 81,62%. Sedangkan kadar fosfor pada abu 

sisik kurisi sebesar 15.80%, HAp (600°C) sebesar 16.50% 

dan HAp (800°C) sebesar 16.40%. Peningkatan kadar 

fosfor disebabkan oleh adanya penambahan fosfor dari 

senyawa H3PO4 pada abu sisik kurisi.  
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Dari ketiga sampel diperlihatkan bahwa ada 

beberapa unsur lain seperti Fe, Ni, Cu, Zn, Sr, Yb, Zr, dan 

Re namun dengan kadar yang sedikit sekitar <1,5%. Unsur-

unsur tersebut merupakan hasil dari pemanasan yang 

kurang sempurna, sehingga akan mempengaruhi pada 

komposisi unsur Ca dan P yang diperoleh. 

4.3.2 Analisis FTIR (Fourier Transform Infrared) 

FTIR merupakan salah satu metode yang sistematis 

dalam menentukan suatu gugus kimia pada senyawa 

kalsium fosfat, namun tidak dapat digunakan untuk 

menentukan unsur-unsur penyusunnya. Menurut 

Venkatesan dan Kim (2010) spektroskopi FTIR dapat 

memberikan informasi tentang lokasi puncak, intensitas, 

lebar dan bentuk di berbagai bilangan gelombang untuk 

memastikan pembuatan HAp tanpa asosiasi dari gugus 

organik. Intensitas spektrum inframerah bergantung pada 

kenaikan temperatur pada saat sintering (Balgies, 2011). 

Identifikasi gugus kimia HAp ditandai dengan 

munculnya gugus PO4
3-, OH-, CO3

2-, dan HPO4
2-. Pada 

mineral HAp stoikiometrik, gugus CO3
2- dan HPO4

2- tidak 

terbentuk dan gugus OH- muncul bilangan gelombang 3570 

cm-1 dan 630 cm-1. Sedangkan, pada mineral HAp non-

stoikiometik yaitu HAp yang masih mengandung impuritis 

ditandai dengan ditemukannya gugus CO3
2- dan HPO4

2-. 
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Spektrum FTIR FHAp1 disajikan pada Gambar 4.7 dengan 

bilangan gelombang pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3.Hasil Analisis Gugus Fungsi dan Bilangan Gelombang 

pada Temperatur Kalsinasi 600°C ( FHAp1) 
 

Gugus Fungsi Bilangan Gelombang (cm
-1

) 

 
PO4

3-
 

 
572,86 dan 601,79 (v4) 
962,48 (v1) 
1053,13 dan 1087,85 (v3) 

OH- 630,72 dan 3570 

CO3
2-

 1400-1550 dan 990-2000 

β-TCP 947,05 
α-TCP 983,7 

 

 

Gambar 4.7 Hasil Spektrum FTIR HAp Sisik Ikan Kurisi pada 

Temperatur Kalsinasi 600°C (FHAp1) 

 

Hasil spektrum FTIR sintesis HAp pada kalsinasi 

600°C (FHAp1) menunjukkan bahwa gugus-gugus fungsi 

berada pada gelombang interval 450-4000 cm-1. Dari 

semua gugus fungsi yang terbentuk, gugus PO4
3- adalah 
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yang paling mendominasi. Menurut Winata (2012) gugus 

PO4
3- memiliki 4 mode vibrasi, yaitu: vibrasi stretching (V1) 

dengan bilangan gelombang sekitar 956cm-1. Pita absorbsi 

v1 ini dapat dilihat pada bilangan gelombang 962,48cm-1. 

Vibrasi bending (V2), dengan bilangan gelombang sekitar 

363cm-1, namun pada penelitian ini tidak ditemukan 

bilangan gelombang tersebut. Vibrasi asimetri stretching 

(V3), dengan bilangan gelombang sekitar 1040cm-1 sampai 

1090cm-1. Pita absorbsi v3 ini memiliki dua puncak 

maksimum yaitu 1053,13cm-1 dan 1087,85cm-1. Vibrasi 

antisimetri bending (V4), bilangan gelombang sekitar 575cm-

1 sampai 610cm-1, pita absorbsi ini dapat dilihat pada 

gelombang 572,86cm-1 dan 601,79cm-1.  

Selain gugus fungsi juga terdapat senyawa kalsium 

fosfat yang terbentuk yaitu β-TCP dan α-TCP. Senyawa β-

TCP dan α-TCP muncul pada bilangan gelombang 

947,05cm-1dan 983,7cm-1. β-TCP merupakan senyawa 

kalsium fosfat yang memiliki sifat bioresorabilitas yang lebih 

baik dari HAp (Piccirillo et al., 2014). Menurut Meejoo et al. 

(2006) pada temperatur 900°C mineral β-TCP mulai terlihat 

pada puncak bilangan gelombang 947, 974, dan 1120cm-1. 

Sedangkan pada hasil penelitian Piccirillo et al. (2014) 

tentang sintesis HAp dengan bahan baku tulang dan sisik 

ikan sardine, β-TCP mulai terbentuk pada temperatur 

kalsinasi 600°C dan 700°C dengan presentase sebesar 
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14,2% dan13,5%. Namun, pada penelitian ini dengan 

temperatur kalsinasi 600°C sudah terbentuk β-TCP dan α-

TCP. Hal ini disebabkan proses dekomposisi yang kurang 

sempurna. 

Hasil spektrum FTIR FHAp2 disajikan pada Gambar 

4.8 dengan bilangan gelombang pada Tabel 4.4. Spektrum 

FTIR menunjukkan bahwa terdapat beberapa gugus fungsi 

yang terdeteksi yaitu gugus PO4
3-, OH-, CO3

2- dan β-TCP. 

Gugus PO4
3- terdapat pada vibrasi gelombang 1047,35cm-1 

dan 1116,78cm-1 (v3), serta 555,5 dan 603,72 cm-1 (v4). 

Gugus OH- terdapat pada bilangan gelombang dengan 

kisaran 3500-3600cm-1. Gugus CO3
2- terdapat pada puncak 

bilangan gelombang 1900-2000cm-1 namun dengan puncak 

yang lemah. β-TCP terdapat pada bilangan gelombang 

947,05cm-1.  

Tabel 4.4 Hasil Analisis Gugus Fungsi dan Bilangan Gelombang  

pada Temperatur Kalsinasi 800°C  (FHAp2) 
 

Gugus kimia Bilangan Gelombang (cm
-1

) 

PO4
3-
 555,5 dan 603,72 (v4) 

1047,35 dan 1116,78 (v3) 

OH
-
 3500-3600 

CO3
2-

 1990-2000 

β-TCP 947,05 
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Gambar 4.8 Hasil Spektrum FTIR HA Sisik Ikan Kurisi pada 

Kalsinasi 800°C (FHAp2) 

 

Huang et al. (2011) melaporkan hasil analisis FTIR 

gugus PO4
3-  berada pada bilangan gelombang 563, 957, 

dan 1030 cm-1 yang meliputi pita vibrasi assymetric, simetric 

stretching,dan asymmetric stretching. Gugus karbonat 

(CO3
2-) ditemukan pada bilangan gelombang 876 dan 1412-

1547 cm-1. Gugus hidroksil OH- ditunjukkan pada bilangan 

gelombang 3670-3570 cm-1 yang merupakan vibrasi 

stretching. Gugus H2O terdapat pada bilangan gelombang 

3100-3500 cm-1. Spektrum FTIR penelitian Huang et al. 

(2011) dapat dilihat pada Gambar 4.9. 
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Gambar 4.9. Analisa FTIR HAp Sisik Ikan (FHAp) 
(Huang et al., 2011) 

 

Kongsri et al. (2013) telah melakukan sintesis 

nanohidroksiapatit dari limbah sisik ikan yang diaplikasikan 

pada adsorpsi selenium. Dalam penelitiannya dilakukan 

perbandingan antara sintesis HA dari bahan alami dari sisik 

ikan (FHAp) dengan HA dari bahan kalsium komersial 

(CHAp). Hasil spektrum FTIR menunjukkan bahwa 

informasi kimia berada pada gelombang interval 450cm-1 

hingga 4000 cm-1. Pada pita puncak dengan stretching 

3467 cm-1dan vibrasi 634cm-1 menunjukkan struktur HAp. 

Pita pada gelombang 3467 cm-1 menunjukkan adanya 

gugus OH- yang terserap air, sedangkan pada puncak kecil 

3835cm-1menunjukkan vibrasi stretching ion OH-. Pita 1637 

cm-1 (v2) menunjukkan gugus H2O. Gugus fosfat 
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ditunjukkan pada gelombang 1091 cm-1dan 1043 cm-1. Pita 

tersebut berada pada range 1000-1150 cm-1 (asymmetric 

atau v3). Sebuah puncak yang berbeda pada 962 cm-

1(symemetrical stretching atau v1) menunjukkan gugus P-O 

(37). Gugus karbonat berada pada pita antara 1458 dan 

1417 cm-1 (asymmetric stretching atau v3) (Markovic et al., 

2004). Hal ini mengindikasi bahwa FHAp nanopowders 

adalah karbonat tipe B, dimana gugus CO3
2- digantikan 

dengan ion PO4
3- sebagai hidroksiapatit (Zaragosa et al., 

2009). Pita vibrasi pada 628, 602, dan 566 cm-1 

menunjukkan bahwa struktur material adalah kristal 

(Markovic et al., 2004).  

Produk HAp komersial  pada beberapa penelitian 

yang dilakukan oleh Fluka dengan sumber bahan baku 

cangkang kulit telur, Riedel-de Haen menggunakan 

cangkang kerang dan Sigma Aldrich menggunakan reagen 

komersial menunjukkan adanya gugus kimia yaitu PO4
3-, 

OH-, CO3
2-, dan HPO4

2- dengan intensitas spektrum 

bilangan gelombang FTIR yang berbeda-beda. 

Perbandingan hasil analisis FTIR untuk HAp komersial 

dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Hasil spektrum untuk HAp yang diperoleh dari tiap 

peneliti memang berbeda-beda namun masih dalam nilai 

yang berdekatan. Berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa kedua sampel yaitu FHAp1 dan FHAp2 
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memiliki gugus fungsi yang sesuai dengan gugus fungsi 

HAp komersial yaitu PO4
3-, OH-, dan CO3. Hal ini 

mengindikasikan bahwa hidroksiapatit yang terbentuk 

adalah HAp non-stoikiometrik. Jika dilihat dari grafik hasil 

FTIR menunjukkan bahwa intensitas sampel FHAp1 lebih 

tinggi dari FHAp2. Hal ini berpengaruh terhadap kandungan 

senyawa karbonat CO3
2-, intensitas untuk spektrum CO3

2- 

yang tinggi menandakan kuantitas dari karbonat yang 

cukup besar. Perbedaan temperatur kalsinasi berpengaruh 

terhadap CO3
2- yang ada di dalam HAp, dimana 

keberadaan CO3
2- semakin berkurang seiring dengan 

naiknya temperatur kalsinasi. 

Tabel 4.5. Perbandingan Gugus Fungsi dan Bilangan Gelombang  

Produk HAp (Fluka, Riedel-de Haen, Sigma Aldrich) 

HAp 
Komersial 
Gugus 
Kimia 

Bilangan Gelombang (cm
-1

) 

 
Fluka 

 
Riedel-de 
Haen 

 
Sigma 
Aldrich 

 
PO4

3-
 

 
470; 553 - 600; 
964;  
1000 – 1156 

 
470; 553 - 610; 
964;  
1000 – 1150 

 
471; 561; 
601; 605; 
964; 1013 -  
1120 

OH
-
 635; 3568 3568 630; 3569; 

H2O 3100 – 3600 3000 -3600 3200 – 3600 
HPO4

2-
; 

CO3
2-

 
891; 875 870 874 

CO3
2-

 1386; 1411; 
1635; 1997;  
(2359 C≡C) 

1382; 1413; 
1457;  
1634; 1997 

1382; 1417; 
2457; 1639; 
1990;  
2359 
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4.3.3 Analisis XRD (X-Ray Diffraction) 

4.3.3.1. Identifikasi Fasa HAp Sintesis 

Pola difraksi XRD sampel HAp sisik ikan kurisi pada 

temperatur kalsinasi 600°C (FHAp1) dan 800°C (FHAp2) 

disajikan pada Gambar 4.10. dan Gambar 4.11. Secara 

umum, profil menunjukkan beberapa puncak. Namun. 

Terdapat dua fasa yang terkandung pada sampel FHAp1 

yaitu hidroksiapatit dengan rumus molekul Ca10(OH)2(PO4)6 

dan Ca5(OH)(PO4)3 dan kalsium magnesium natrium fosfat 

Ca9MgNa(PO4)7. Menurut Herdianto (2011) komposisi HAp 

murni adalah Ca5(OH)(PO4)3 namun terkadang ditulis 

sebagai Ca10(OH)2(PO4)6 untuk menunjukkan bahwa unit 

kristalnya terdiri dari dua molekul.  

 

(a) 
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          (b) 

 

          (c) 

Gambar 4.10. (a) Pola Difraksi Sampel FHAp1 (b) Hidroksiapatit 
Komersial (c) Difraktogram JCPDS Hidroksiapatit 

 

Karakterisasi dengan menggunakan XRD dilakukan 

secara kualitatif, yaitu dengan membandingkan puncak-

puncak yang terbentuk pada difraktogram HAp hasil sintesis 

dengan puncak-puncak pada difraktogram HAp standar dari 

data JCPDS 00-001-1008 (Joint Commitee on Power 

Difraction Standards). Fasa-fasa yang terbentuk 

diidentifikasi berdasarkan data JCPDS dimana fasa HAp 
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dicirikan intensitas utama pada nilai 2θ sebesar 25.879, 

32.196, 32.902, dan 34.048.   

Pada temperatur kalsinasi 600°C menunjukkan 

bahwa puncak-puncak pola XRD didominasi oleh fasa 

hidroksiapatit. Puncak tertinggi dari sampel ini adalah pada 

sudut 2θ 25,9325°; 32,2510° dan 34.1213°. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Nurrahman (2013) dengan sampel HAp 

dari tulang ikan tuna menghasilkan puncak tertinggi pada 

sudut 2θ 31, 7785° dan 32,9125°. Kedua puncak tersebut 

merupakan puncak mineral hidroksiapatit. Peng et al. 

(2015) juga melakukan sintesis HAp dari bahan baku 

komersial menggunakan metode presipitasi kimia basah 

dimana pola difraksi XRD menunjukkan puncak HAp pada 

sudut 2θ dengan puncak 26,6° dan 30,3°. HAp yang 

dihasilkan merupakan HAp hexagonal.  

 

Gambar 4.11 Pola Difraksi Sampel FHAp2  
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Analisis XRD sampel FHAp2 menunjukkan pola 

difraksi yang hampir sama dengan sampel FHAp1, tetapi 

berbeda dalam intensitas puncak.Pada temperatur kalsinasi 

800°C menunjukkan bahwa puncak-puncak pola XRD juga 

didominasi oleh fasa hidroksiapatit. Puncak tertinggi dari 

sampel ini adalah pada sudut 2θ 25,9650°; 31.8461° dan 

32,9943°. Pada sampel FHAp2 juga menghasilkan dua fase 

yaitu hidroksiapatit dengan rumus molekul Ca10(OH)2(PO4)6 

dan Ca5(OH)(PO4)3 dan kalsium magnesium natrium fosfat 

Ca9MgNa(PO4)7. 

Hasil analisis XRD sampel FHAp1 sesuai dengan 

pola difraksi hidroksiapatit komersial dan JCPDS 00-001-

1008 (Joint Commitee on Power Difraction Standards). Hal 

ini menegaskan bahwa hidroksiapatit berhasil disintesis 

menggunakan metode ini. Namun demikian, masih ada fasa 

lain yang merupakan noise tetapi dalam intensitas kecil 

yaitu Ca9MgNa(PO4)7.  

4.3.2 Identifikasi Kristalinitas HAp 

Variasi temperatur kalsinasi yang berbeda akan 

mempengaruhi derajat kristalinitas HAp sintesis. Derajat 

kristalinitas merupakan besaran yang menyatakan 

banyaknya kandungan kristal dalam suatu material dengan 

membandingkan luasan kurva kristal dengan luasan kurva 

amorf dan kristal. Pengukuran derajat kristal ini diperoleh 
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langsung dari program karakterisasi XRD. Presentase 

komposisi dan kristalinitas HAp sintesis dapat dilihat pada 

Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Presentase Komposisi dan Kristalinitas HAp.  

 

Sampel 

Kandungan (%)  

Kritalinitas
(%) 

 

Hydroxyapatite 

Calcium 
Magnesium 
Sodium 
Phosphate 

 Ca10(OH)2

(PO4)6 

Ca5 

(OH)(PO4)3 

Ca9MgNa(PO4)7  

FHAp1 16 75 9 74,3 
FHAp2 25 61 14 62,5 

 

Berdasarkan Tabel 4.6. komposisi kedua sampel 

yaitu FHAp1 dan FHAp2 terdiri dari hidroksiapatit dengan 

rumus molekul Ca10(OH)2(PO4)6 dan Ca5(OH)(PO4)3 serta 

kalsium magnesium natrium fosfat Ca9MgNa(PO4)7. Pada 

sampel FHAp1 presentase hidroksiapatit Ca10(OH)2(PO4)6 

dan Ca5(OH)(PO4)3 sebesar 16% dan 75% serta 

magnesium natrium fosfat Ca9MgNa(PO4)7 sebesar 9%. 

Sedangkan, pada sampel FHAp2 presentase hidroksiapatit 

Ca10(OH)2(PO4)6 dan Ca5(OH)(PO4)3 sebesar 25% dan 61% 

serta magnesium natrium fosfat Ca9MgNa(PO4)7 sebesar 

14%. Jumlah HAp pada sampel FHAp1 lebih besar 

dibandingkan sampel FHAp2, namun kadar Ca9MgNa(PO4)7 

lebih rendah. Terbentuknya senyawa Ca9MgNa(PO4)7 

disebabkan terjadinya reaksi antara unsur Ca, Mg, dan Na 
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dengan gugus fosfat PO4
3- , dimana unsur Ca, Mg, dan Na 

merupakan unsur yang terkandung di dalam sisik ikan. 

Menurut Muntamah (2011) yang melaporkan bahwa sintesis 

HAp dengan metode sol-gel dengan bahan baku cangkang 

kerang darah menghasilkan HAp dengan kemurnian tinggi 

tanpa didapatkan fase lain. Perbedaan tingkat kemurnian ini 

disebabkan oleh bahan awal dan kondisi sintesis yang 

berbeda. 

Pada temperatur kalsinasi 600°C derajat kristalinitas 

sampel FHAp1 sebesar 74,3%. Sedangkan, pada 

temperatur kalsinasi 800°C derajat kristalinitas sampel 

FHAp2 mengalami penurunan sebesar 11,8% sehingga 

presentase kristalinitas menjadi 62,4%. Nilai kristalinitas ini 

semakin menurun seiring dengan meningkatnya temperatur 

kalsinasi. Menurut Solechan dan Anwar (2014) dalam 

penelitiannya tentang karakterisasi hidroksiapatit dari tulang 

sapi menyebutkan bahwa temperatur kalsinasi berpengaruh 

pada derajat kristalinitas hidroksiapatit dimana pada variasi 

temperatur 300, 600, 900 dan 1200°C menunjukkan 

perubahan nilai kristalinitas. Pada temperatur 600°C 

memberikan kristalinitas yang sedikit lebih tinggi dari pada 

temperatur 300°C. Kenaikkan temperatur kalsinasi pada 

900°C  memberikan difraktogram dengan puncak-puncak 

yang tajam dengan intensitas tinggi. Namun kenaikkan 

temperatur 1200°C menyebabkan penurunan intensitas 
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yang disebabkan oleh kerusakan kristal dari sampel 

tersebut akibat temperatur kalsinasi yang relatif tinggi. 

Prasetyani (2008) menyebutkan dalam penelitiannya 

tentang sintesis HAp dari cangkang telur ayam 

menggunakan reaksi kering bahwa temperatur kalsinasi 

berpengaruh terhadap derajat kristalinitas HAp yang 

terbentuik, dimana sampel HAp yang dikalsinasi pada 

temperatur kalsinasi 900°C dan 1000°C dengan waktu 

penahanan yang sama yaitu 2 jam menghasilkan HAp 

dengan derajat kristalinitas sebesar 84,09% dan 88,28%. 

Hal ini sejalan dengan Hidayat (2013) yang melakukan 

sintesis HAp dari cangkang kerang hijau dengan metode 

sol-gel, dimana sampel yang dikalsinasi pada temperatur 

yang sama tetapi durasi pemanasan yang berbeda yaitu 

selama 12 dan 18 jam menghasilkan HAp dengan derajat 

kristatalinitas masing-masing 91.85% dan 97,83%. Waktu 

kalsinasi yang lebih lama akan menyebabkan semakin 

banyak terbentuk kristal karena susunan atom dalam bahan 

semakin teratur.  

Solihat (2008) melakukan sintesis HAp dari 

cangkang telur menggunakan metode hidrotermal. Fasa 

HAp dihasilkan bersama fase lain yaitu CaO dengan 

kristalinitas 96%. Hasil tersebut juga lebih tinggi baik dari 

segi kemurnian maupun kristalinitasnya. Metode 

hidrotermal melibatkan tekanan tinggi dengan kondisi 
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sintesis yang tertutup sehingga memungkinkan 

pembentukan kristal apatit secara lebih baik.  

Berdasarkan hasil penelitian Septiani dkk. (2013) 

yang mempelajari tentang pengaruh lama maturasi (aging) 

terhadap derajat kristalinitas dan kekerasan (hardness) 

nano-hidroksiapatit dari calcite bahwa semakin lama waktu 

maturasi yang diberikan pada sampel semakin besar nilai 

kekerasan yang dimiliki. Nilai kekerasan nano-HAp juga 

meningkat setelah nano-HAp disintering. Hal ini berkaitan 

dengan pertumbuhan butir yang terjadi saat proses 

maturasi maupun saat proses sintering berlangsung. 

Pertumbuhan butir akan mereduksi porositas pada sampel. 

Sedangkan kaitan derajat kristalinitas bahan terhadap sifat 

kekerasan juga berkaitan dengan ukuran butir kristal dari 

bahan.  

Derajat kristalinitas yang dihasilkan dari penelitian ini 

masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan 

derajat kristalinitas ketiga refrensi tersebut, namun nilai 

kristalinitas HAp hasil sintesis ini masih sesuai dengan 

standar internasional kristalinitas HAp sebagai bahan 

coating biomedis. Berdasarkan spesifikasi ISO terstandar 

(ISO 13779-2:2000) untuk membuat HAp coating yang 

memiliki kekuatan mekanik dalam jaringan yang cukup 

setidaknya memiliki derajat kristalinitas lebih dari 45%. 

Menurut Tsui (1998) HAp coating yang paling sering 
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digunakan sebagai bahan biomedis memiliki derajat 

kristalinitas 66-70%.  

Coating dengan derajat kristalinitas tinggi memiliki 

sifat disolusi yang rendah dan lebih stabil dalam jaringan 

(Legeros, 1993). Pelapis dengan fase amorf yang tinggi 

terurai lebih cepat sehingga menyebabkan pelemahan lebih 

cepat dan merusak atau menghasilkan pelapis (Weng, 

1997). Fase amorfus dibutuhkan agar mudah larut pada 

cairan tubuh. Disisi lain, kebanyakan sel akan lebih terserap 

dan berkembang baik pada fase kristalin jika dibandingkan 

saat fasenya amorfus (Hahn et al., 2011). 

4.3.4 Analisis PSA (Particle Size Analyzer) 

Ukuran partikel sampel HAp sebelum dikalsinasi 

(FHAp0), setelah dikalsinasi pada temperatur 600°C 

(FHAp1) dan 800°C (FHAp2) ditunjukkan pada Tabel 4.7. 

Berdasarkan Tabel 4.7 ukuran partikel HAp pada ketiga 

sampel masih dalam ukuran mikron. Hal ini berarti ukuran 

partikel HAp yang terbentuk masih besar. Ukuran partikel 

HAp yang dimiliki sampel FHAp0 sebesar 12,05-159,35 

dengan rincian diameter 10%= 12,08µm; diameter 50%= 

81,36µm; dan diameter 90%= 159,35µm. Pada sampel 

FHAp1 ukuran partikel sebesar 125-421µm dengan rincian 

diameter 10%=125,60 µm ; diameter 50%= 238,89µm; dan 

diameter 90%= 421,66µm. Pada sampel FHAp2 ukuran 
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partikel sebesar 22,3-159µm dengan rincian diameter 10%= 

22,34µm; diameter 50%= 95,21µm; dan diameter 90%= 

159,81µm . Jika dikaitkan dengan hasil XRD, hasil analisia 

PSA mengalami kecocokan. Sampel HAp sebelum 

dikalsinasi memiliki ukuran partikel yang lebih kecil 

dibandingkan sampel HAp setelah dikalsinasi. Pada hasil 

XRD, kristalinitas sampel FHAp1 lebih besar dibandingkan 

FHAp2 dimana derajat kristalinitas yang lebih tinggi akan 

menghasilkan ukuran partikel yang lebih besar. 

Tabel 4.7. Pengaruh Temperatur Kalsinasi Terhadap Ukuran 
Partikel HAp 

Sampel Temperatur kalsinasi 

(°C) 

Ukuran partikel 

(µm) 

FHAp0 - 159,35 

FHAp1 600 421 

FHAp2 800 159 

 

Menurut Handayani (2013) yang telah melakukan 

sintesis hidroksiapatit dari cangkang kerang hijau dengan 

metode double stirring simultan dengan variasi temperatur 

sintering. Pada temperatur  sintering 400°C dan 1000°C 

dengan waktu pengadukan satu jam dihasilkan ukuran 

rerata partikel HAp berturut-turut sebesar 66,36 dan 678,08 

nm. Temperatur  sintering yang tinggi meningkatkan energi 

kinetik atom-atom penyusun sehingga terjadi difusi dengan 

partikel yang berdekatan atau bersinggungan satu sama 

lain dan terjadi pengikatan partikel bersama 
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(teraglomerasi). Semakin tinggi temperatur sintering yang 

digunakan, maka derajat kristalinitas akan meningkat. 

Beberapa kristal akan bergabung membentuk partikel 

(Handayani, 2013).  

Rachmania (2012) menyatakan bahwa perlakuan 

kalsinasi menyebabkan ukuran partikel yang dihasilkan 

lebih besar dibandingkan dengan ukuran partikel yang 

dihasilkan dengan proses tanpa kalsinasi. Hal ini sejalan 

dengan Ooi et al. (2007) yang mencatat bahwa 

bertambahnya temperatur pemanasan mengakibatkan 

naiknya kristalinitas dan meningkatnya ukuran kristal, 

sehingga ukuran partikel HAp semakin besar. Menurut 

Septiani dkk. (2013) semakin kristalin suatu bahan maka 

dapat diindikasikan semakin besar pula ukuran butir bahan 

tersebut jika dibandingkan dengan ukuran butir bahan 

tersebut saat berfase amorf. Semakin besar ukuran butir, 

maka semakin sedikit jumlah mikroporositas yang ada pada 

bahan. Dengan semakin kecilnya tingkat pororsitas maka 

semakin besar nilai sifat mekanik dari bahan tersebut. 

Distribusi ukuran partikel menunjukkan tingkat 

persebaran ukuran partikel dalam suatu bahan. Grafik 

distribusi ukuran partikel HAp ditunjukkan pada Gambar 

4.12. Pola ketiga grafik menunjukkan bahwa tingkat 

persebaran ukuran partikel belum merata yang dibuktikan 

dengan puncak grafik yang masih lebar. Hal ini disebabkan 
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pada penelitian ini tidak dilakukan proses pengayakan dan 

pengecilan ukuran yang spesifik sehingga ukuran partikel 

pada sampel tidak seragam.  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Gambar 4.12. Grafik Distribusi Ukuran Partikel (a)FHAp0 (b)FHAp1 

(c)FHAp2 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

1. Hidroksiapatit non-stoikiometrik dari bahan baku limbah sisik 

ikan kurisi (Nemipterus nematophorus) berhasil disintesis 

dengan metode presipitasi kimia basah  

2. Temperatur kalsinasi berpengaruh terhadap serbuk 

hidroksiapatit. Kalsinasi hidroksiapatit pada temperatur 

600°C (FHAp1) menghasilkan hidroksiapatit yang berwarna 

putih sedikit keabuan. Sedangkan kalsinasi hidroksiapatit 

pada temperatur 800°C (FHAp2) menghasilkan 

hidrokasiapatit berwarna putih. 

3. Hasil XRF menunjukkan bahwa kadar kalsium pada limbah 

sisik ikan kurisi cukup tinggi yaitu sebesar 82,31%. Analisis 

XRD pada kedua sampel FHAp1 dan FHAp2 sesuai dengan 

data JCPDS dengan derajat kristalinitas sampel FHAp1 

sebesar 74,3% lebih tinggi dibandingkan sampel FHAp2 

sebesar 62,5%. Spektrum FTIR menunjukkan adanya gugus 

PO4
3-, OH-, dan  CO3

2 yang merupakan gugus fungsi dari 

hidroksiapatit. Analisis PSA menunjukkan distribusi ukuran 

partikel yang terbentuk belum seragam dan masih dalam 

skala mikro. Ukuran partikel hidroksiapatit pada sampel 

FHAp1 sebesar 421µm, dimana ukuran partikel ini lebih 

besar dibandingkan sampel FHAp2 yaitu 159µm. 
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5.2 Saran 

Pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan pengecilan 

ukuran dan pengayakan untuk memperoleh HAp dengan ukuran 

partikel yang lebih kecil serta distribusi ukuran partikel yang 

seragam.  
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 1. Dokumentasi Preparasi Sampel 

 

 

 

Limbah Sisik ikan kurisi Perebusan 

Penirisan Sisik ikan setelah direbus 

Hidrolisis Hidrolisis 



Lampiran 1. Dokumentasi Preparasi Sampel (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perendaman dengan NaOH 

selama  24 jam 

Pencucian 

Sisik Ikan Setelah 

dihidrolisis 

Sterilisasi 

Pengeringan Sisik Ikan Kering 



Lampiran 1. Dokumentasi Preparasi Sampel (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bubuk sisik ikan Kalsinasi 

CaO 



Lampiran 2. Dokumentasi Sintesis Hidroksiapatit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencampran Ca(OH)2 

dan H3PO4 
Pengukuran pH 

Pencampuran menggunakan 

ultrasonik 

Penuaan (aging) 

selama 24 jam 

Terbentuk Kristal Terbentuk Kristal 



Lampiran 2. Dokumentasi Sintesis Hidroksiapatit (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pencucian dengan 

akuades 

Pencucian dengan 

akuades 

Pengeringan HAp powder 

Kalsinasi Kalsinasi 



Lampiran 3. Prosedur Pengoperasian XRF 

Langkah 1: Preparasi Alat XRF 

1. Menghidupkan power utama XRF 

2. Putar kunci HT On (X-Ray On) 

3. Hidupkankomputer 

4. Buka Program Minipal 

5. Tunggu sekitar 10-15 menit atau sampai alat benar-

benar siap untuk digunakan. 

Langkah 2: Preparasi Sampel 

a. Untuk sampel powder dan padatan 

1. Siapkan holder yang sudah dipasangi dengan plastik 

khusus untuk XRF 

2. Masukkan sampel yang akan di uji ke dalam holder 

b. Untuk sampel cair 

1. Siapkan holder yang sudah dipasangi dengan plastik 

khusus untuk XRF. Periksa kembali apakah plastik 

benar-benar tidak bocor. Jika perlu pasangi dengan 

plastik dobel 

2. Masukkkan sampel kedalam holder. Untuk sampel 

yang mengandung air, panasi dahulu sampai kadar 

airnya hilang, setelah itu tunggu sampai dingin dan 

masukkan kedalam holder 

 

 

 



Lampiran 3. Prosedur Pengoperasian XRF (Lanjutan) 

Langka 3: Pengukuran 

1. Masukkan sampel ke dalam alat XRF 

2. Pada program Minipal 

a. Buka menu Measure 

b. Measure Standardless 

c. Isi nama sampel yang akan diukur pada Sampel 

Ident 

d. Measure (sesuai dengan urutan sampel). Tunggu 

beberapa menit sampai proses pengukuran selesai. 

3. Untuk melihat hasil 

a. Buka menu Result 

b. Open Result 

c. <Standardless> 

d. Print hasil yang diinginkan 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4. Prosedur Pengoperasian XRD 

Langka 1: Preparasi Sampel 

Sampel yang akan dianalisa diletakkan pada sebuah 

holder sampai menutup rata seluruh permukaan. 

Langkah 2: Preparasi Alat 

1. Nyalakan Chiller (pendingin untuk XRD) kemudian  

2. Tekan power 

3. Tunggu beberapa menit kemudian putar kunci kearah X-

Ray On → Breed sampai alat siap digunakan. 

Langkah 2: Analisa Sampel 

1. Tube sampel dimasukkan ke dalam tempat sampel pada 

alat (diperhatikan peletakannya).   

2. Penutup XRD ditutup lalu program terkait dalam 

computer dijalankan.  

3. Sebelum pengukuran dimulai, pilih menu measure → 

Program dengan variabel pengukuran diisi sesuai 

prosedur: 

 Tegangan : 40 kV 

 Arus : 30 mA 

 Waktu : terkait dengan program yang digunakan 

yaitu antara sudut 10o – 90o(sekitar 33 menit) 

4. Setelah selesai, hasilnya dapat dilihat pada grafik  

5. Data hasil XRD tersebut dapat dianalisa menggunakan 

program yang sesuai dengan target yang ingin dicapai. 

 



Lampiran 5. Prosedur Pengoperasian FTIR 

Langkah 1: Menyalakan Instrumen & Inisialisasi 

1. Nyalakan IR Prestige 21/FTIR 8400 

2. Klik icon IR Solution   Pilih Measure  Measurement 

 Initialize. 

3. Tunggu sampai muncul keterangan INIT SUCSESS dan 

keterangan 4 parameter-nya sudah berwarna hijau (BS- 

KBr, RRS-800A, lamp laser). 

Langkah 2: Pengukuran 

1. Siapkan background (background menggunakan KBr 

yang dihaluskan untuk uji sampel padat dan pelat KBr 

untuk uji sampel cair  klik BKG (ditunggu sampai 

proses analisis selesai, kemudian hasil BKG 

dibandingkan dengan literatur)  hasil disimpan 

2. Siapkan  sample (perbandingan sampel dan KBr 1:10, 

lalu dihaluskan dan dipelet)  Isi comment & data file  

Klik sample 

3. Setelah sampel selesai dirun klik manipulation 1 

peaktable (diatur Min. Area untuk menyesuaikan jumlah 

puncak yang terbaca sesuai dengan keinginan)  OK  

data disimpan 

4. Menyamakan puncak 

Klik search  pilih jenis library sesuai sampel 

(agrichemical, reagent, pharmaceutical, polymer, organic 

& inorganic)  pilih peak search/ spectrum search. 



Lampiran 5. Prosedur Pengoperasian FTIR (Lanjutan) 

Langkah 3: Mematikan Instrument 

1. Tutup file yang terbuka  File    Close All 

2. Tutup Software IR Solution    File    Exit 

3. Matikan Computer 

4. Matikan IR Prestige 21/FTIR 8400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6. Hasil Analisa XRD HAp Sisik Ikan Kurisi pada 

Temperature Kalsinasi 600C (FHAp1) 

Dataset Name Ha Sisik Ikan Kurusi 600C 5 jam 
Comment Configuration=Stage Flat 
Samples, Owner= 
 Goniometer=PW3050/60 
(Theta/Theta); Mini 
Measurement Date / Time 11/27/2015 11:10:00 AM 
Raw Data Origin PHILIPS-binary (scan) (.RD) 
Scan Axis Gonio 
Start Position [°2Th.] 10.0100 
End Position [°2Th.] 89.9900 
Step Size [°2Th.] 0.0200 
Scan Step Time [s] 0.7000 
Scan Type Continuous 
Offset [°2Th.] 0.0000 
Divergence Slit Type Fixed 
Divergence Slit Size [°] 1.0000 
Specimen Length [mm] 10.00 
Receiving Slit Size [mm] 0.1000 
Measurement Temperature [°C] -273.15 
Anode Material Cu 
K-Alpha1 [Å] 1.54060 
K-Alpha2 [Å] 1.54443 
K-Beta [Å] 1.39225 
K-A2 / K-A1 Ratio 0.50000 
Generator Settings 35 mA, 40 kV 
Diffractometer Type XPert MPD 
Diffractometer Number 1 
Goniometer Radius [mm] 200.00 
Dist. Focus-Diverg. Slit [mm] 91.00 
Incident Beam Monochromator No 
Spinning No 
 

 



Lampiran 6. Hasil Analisa XRD HAp Sisik Ikan Kurisi pada 

Temperature Kalsinasi 600C (FHAp1) (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

Peak List 

Pos. 
[°2Th.] 

Height [cts] FWHM 
[°2Th.] 

d-spacing 
[Å] 

Matched by 

22.9229 13.72 0.2362 3.87974 01-084-1998 
25.9325 460.62 0.1181 3.43589 01-084-1998; 

01-088-0797; 
00-001-1008 

28.1845 71.85 0.0787 3.16627 01-084-1998; 
01-088-0797 

29.0228 64.84 0.0787 3.07670 01-084-1998; 
01-088-0797 

31.3645 72.80 0.1181 2.85213 01-088-0797 
31.8491 363.83 0.0984 2.80983 01-084-1998 
32.2510 266.62 0.1181 2.77573 01-084-1998 
32.9919 217.64 0.0984 2.71507 01-084-1998 
34.1213 107.34 0.0984 2.62774 01-084-1998; 

00-001-1008 
34.6667 39.99 0.1574 2.58764 01-088-0797 

 

 



35.4904 17.62 0.2362 2.52945 01-084-1998; 
01-088-0797 

39.2990 23.85 0.1574 2.29264 01-084-1998 
39.8906 86.29 0.0787 2.26000 01-084-1998 
42.1063 27.93 0.1574 2.14606 01-084-1998; 

01-088-0797 
43.9525 34.76 0.1968 2.06011 01-084-1998; 

01-088-0797; 
00-001-1008 

45.3912 22.39 0.2362 1.99810 01-084-1998; 
01-088-0797 

46.7718 115.10 0.0787 1.94229 01-084-1998; 
00-001-1008 

48.1559 51.06 0.0787 1.88965 01-084-1998 
49.5444 208.62 0.0960 1.83837 01-084-1998; 

00-001-1008 
50.5493 66.25 0.0720 1.80416 01-084-1998 
51.3620 51.71 0.0720 1.77750 01-084-1998; 

01-088-0797 
52.1658 59.04 0.0720 1.75199 01-084-1998; 

01-088-0797 
53.2412 246.96 0.0960 1.71911 01-084-1998; 

01-088-0797 
55.9815 13.32 0.2880 1.64128 01-084-1998; 

01-088-0797 
57.2305 15.61 0.2880 1.60839 01-084-1998; 

01-088-0797 
60.0860 16.34 0.2880 1.53860 01-084-1998; 

01-088-0797 
61.7269 41.50 0.1440 1.50158 01-084-1998; 

01-088-0797 
63.0704 28.65 0.0960 1.47278 01-084-1998; 

01-088-0797 

 

 

 



Lampiran 7. Hasil Analisa XRD HAp Sisik Ikan Kurisi pada 

Temperature Kalsinasi 800C (FHAp2) 

Dataset Name Ha Sisik Ikan Kurusi 800C 5 jam 

Comment Configuration=Stage Flat 

Samples, Owner= 

 Goniometer=PW3050/60 

(Theta/Theta); Mini 

Measurement Date / Time 11/27/2015 10:11:00 AM 

Raw Data Origin PHILIPS-binary (scan) (.RD) 

Scan Axis Gonio 

Start Position [°2Th.] 10.0100 

End Position [°2Th.] 89.9900 

Step Size [°2Th.] 0.0200 

Scan Step Time [s] 0.7000 

Scan Type Continuous 

Offset [°2Th.] 0.0000 

Divergence Slit Type Fixed 

Divergence Slit Size [°] 1.0000 

Specimen Length [mm] 10.00 

Receiving Slit Size [mm] 0.1000 

Measurement Temperature [°C] -273.15 

Anode Material Cu 

K-Alpha1 [Å] 1.54060 

K-Alpha2 [Å] 1.54443 

K-Beta [Å] 1.39225 

K-A2 / K-A1 Ratio 0.50000 

Generator Settings 35 mA, 40 kV 

Diffractometer Type XPert MPD 

Diffractometer Number 1 

Goniometer Radius [mm] 200.00 

Dist. Focus-Diverg. Slit [mm] 91.00 

Incident Beam Monochromator No 

Spinning No 



Lampiran 7. Hasil Analisa XRD Hap Sisik Ikan Kurisi pada 

Temperature Kalsinasi 800C (FHAp2) (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos. 
[°2Th.] 

Height 
[cts] 

FWHM 
[°2Th.] 

d-spacing 
[Å] 

Matched by 

10.7121 15.10 0.9446 8.25906 01-084-1998 
17.1251 31.23 0.2362 5.17792 01-088-0797 
21.9479 21.21 0.2362 4.04983 01-084-1998; 

01-088-0797 
25.9650 327.12 0.0787 3.43167 01-084-1998; 

01-088-0797; 
00-001-1008 

27.9003 74.33 0.1574 3.19787 01-084-1998; 
01-088-0797 

29.0211 33.22 0.1181 3.07688 01-084-1998; 
01-088-0797 

29.7659 22.58 0.3149 3.00157 01-088-0797 
31.1162 138.43 0.1574 2.87432 01-088-0797 
31.3154 115.18 0.1181 2.85649 01-088-0797 
31.8461 188.95 0.0984 2.81009 01-084-1998; 

00-001-1008 

 

 



32.2648 148.59 0.0984 2.77457 01-084-1998; 
00-001-1008 

32.9943 133.99 0.0590 2.71487 01-084-1998; 
01-088-0797 

34.1436 62.45 0.1181 2.62608 01-084-1998; 
00-001-1008 

34.4803 78.10 0.1968 2.60120 01-088-0797 
35.6198 14.14 0.4723 2.52056 01-084-1998; 

01-088-0797 
37.5925 10.30 0.7872 2.39270 01-088-0797 
39.2733 12.39 0.2362 2.29408 01-084-1998 
39.8995 53.63 0.1181 2.25951 01-084-1998; 

00-001-1008 
42.0777 19.15 0.2362 2.14745 01-084-1998; 

01-088-0797 
43.9618 29.93 0.1181 2.05969 01-084-1998; 

01-088-0797; 
00-001-1008 

45.4380 18.96 0.2362 1.99615 01-084-1998; 
01-088-0797 

46.7712 54.68 0.1181 1.94231 01-084-1998; 
01-088-0797; 
00-001-1008 

48.1713 33.74 0.3149 1.88908 01-084-1998; 
01-088-0797 

49.5573 94.66 0.0984 1.83944 01-084-1998; 
01-088-0797; 
00-001-1008 

50.6079 25.78 0.2362 1.80370 01-084-1998; 
01-088-0797 

51.3853 23.46 0.2362 1.77822 01-084-1998; 
01-088-0797 

52.1759 24.43 0.1181 1.75312 01-084-1998; 
01-088-0797 

53.2598 153.67 0.0787 1.71998 01-084-1998; 
01-088-0797 



60.0120 18.61 0.3149 1.54159 01-084-1998; 
01-088-0797 

61.7344 22.56 0.1968 1.50265 01-084-1998; 
01-088-0797 

63.1166 9.59 0.2362 1.47304 01-084-1998; 
01-088-0797 

64.1750 16.90 0.3936 1.45128 01-084-1998; 
01-088-0797; 
00-001-1008 

65.2400 11.26 0.4723 1.43014 01-084-1998; 
01-088-0797 

66.5787 5.16 0.6298 1.40460 01-084-1998; 
01-088-0797 

74.1606 7.81 0.3149 1.27864 01-084-1998; 
01-088-0797 

75.6567 24.17 0.1181 1.25703 01-084-1998; 
01-088-0797 

77.2033 12.87 0.3936 1.23567 01-084-1998; 
01-088-0797 

78.3447 6.45 0.4723 1.22050 01-084-1998 
84.3682 11.20 0.3149 1.14806 01-084-1998 
87.4684 21.04 0.3840 1.11425 01-084-1998 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8. Spektrum FTIR Hap Sisik Ikan Kurisi pada 

Temperature Kalsinasi 600C (FHAp1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 9. Spektrum FTIR HAp Sisik Ikan Kurisi pada 

Temperature Kalsinasi 800C (FHAp2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 10. Hasil Analisis XRF Abu Sisik Ikan Kurisi setelah 

Dikalsinasi pada Temperature 1000C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 11. Hasil Analisis PSA HAp Sisik Ikan Kurisi pada 

Temperature Kalsinasi 600C (FHAp1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 12. Hasil Analisis PSA HAp Sisik Ikan Kurisi pada 

Temperature Kalsinasi 800C (FHAp2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 13.Hasil Analisis PSA HAp Sisik Ikan Kurisi sebelum 

Kalsinasi 

 

 

 



Lampran 14. Kartu Konsultasi Skripsi 

 

 

 



Lampran 15. Kartu Konsultasi Skripsi 

 

 



 

Lampran 16. Kartu Kegiatan Seminar Skripsi (lanjutan) 

 

 



Lampran 16. Kartu Kegiatan Seminar Skripsi (lanjutan) 

 

 

 



Lampran 16. Kartu Kegiatan Seminar Skripsi 

 

 



Lampran 16. Kartu Kegiatan Seminar Skripsi (lanjutan) 

 

 



 

 


