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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tulang  

 

Tulang merupakan jaringan kuat pembentuk kerangka tubuh manusia. Tulang 

memiliki empat fungsi utama yaitu fungsi mekanik, protektif, metabolik dan 

hemopetik. Fungsi mekanik pada tulang sebagai penyokong tubuh dan tempat 

melekatnya jaringan otot untuk pergerakan. Fungsi protektif sebagai pelindung 

berbagai alat vital dalam tubuh dan sumsum tulang. Selanjutnya terdapat fungsi 

metabolik, yaitu sebagai cadangan dan tempat metabolisme berbagai mineral yang 

penting seperti kalsium dan fosfat. Terakhir terdapat fungsi hematopoietik 

digunakan sebagai tempat berlangsungnya proses pembentukan dan perkembangan 

sel darah [1]. Dengan demikian, penggunaan material yang tepat merupakan faktor 

keberhasilan implanasi tulang.  

 

 

Gambar 2. 1 Struktur tulang manusia [2] 

  

Tulang manusia berbeda dengan tulang hewan dalam hal struktur, ketebalan, 

ukuran dan umur penulangan (osifikasi). Setiap manusia memiliki 206 tulang, dan 

tulang ini dibedakan menjadi tulang panjang, pendek, pipih dan tidak teratur. Secara 
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umum, rangka orang dewasa memiliki dua komponen struktur yang mendasar, yaitu 

tulang spongiosa dan kompakta/kortikal [2]. 

 

Pada persendian, tulang kompakta ditutupi oleh kartilago/tulang rawan sepanjang 

hidup yang disebut tulang subchondral. Tulang subchondral pada persendian ini 

lebih halus dan mengkilap dibanding tulang kompakta yang tidak terletak pada 

persendian. Pada tulang vertebra, strukturnya porus dan dinamakan tulang 

trabekular atau cancellous. Daerah tulang trabekular pada rangka yang sedang 

tumbuh memiliki tempat-tempat sumsum merah, jaringan pembuat darah atau 

hemopoietic yang memproduksi sel-sel darah merah, sel-sel darah putih, dan 

platelet. 

 

Bagian-bagian tulang panjang yang panjang dan silindris disebut diaphysis, sedang 

ujung proksimal dan distalnya terdapat epiphysis dan metaphysis. Jadi, diaphysis 

adalah batang tulang panjang, epiphysis adalah ujung akhir tulang panjang 

sedangkan metaphysis adalah ujung tulang panjang yang melebar ke samping. 

Osteogenesis atau osifikasi terjadi pada dua lokasi: intramembraneous (contohnya 

pada tulang frontal dan parietal) dan endochondral (contohnya pada tulang iga, 

vertebra, basis cranii, tulang tangan dan kaki), dimana osifikasinya melalui fase 

kartilago. Pertumbuhan tulang meluas dari lokasi penetrasi awal yang menjadi 

foramen nutrisi. Membrana tipis bemama perichondrium mengelilingi kartilago 

pada tulang panjang. 

 

Pertumbuhan memanjang tulang panjang terjadi pada bidang epiphyseal oleh 

karenanya lokasi ini disebut bidang pertumbuhan yang terletak di antara metaphysis 

(pusat osifikasi primer) dan epiphysis (pusat osifikasi sekunder). Pertumbuhan 

memanjang ini menjauhi bagian tengah tulang yakni menuju proksimal dan menuju 

distal. Pertumbuhan memanjang tulang panjang berhenti ketika metaphysis 

menyatu dengan epiphysis. 

 

Tulang manusia tersusun dari komponen organik dan anorganik. Komponen 

organik pada tulang sekitar 30% yang sebagian besarnya adalah kolagen (protein). 
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Bahan organik lain seperti polisakarida dan lemak terdapat dalam jumlah yang 

kecil. Komponen anorganik pada mineral tulang sebagian besar terdiri dari senyawa 

kalsium fosfat sekitar 70% (Prabakan, dalam Zulti 2008). Kalsium fosfat yang 

utama dikenal sebagai hydroxyapatite (HA) dengan rumus kimia Ca10(PO4)6(OH)2. 

Ion magnesium, natrium, kalium dan karbon ditemukan di antara mineral tulang, 

begitu juga dengan karbonat. Kombinasi yang demikian memberikan fungsi 

mekanik yang dibutuhkan oleh tulang untuk penyangga tubuh dan pendukung 

gerakan, karena HA yang tumbuh berada di dekat setiap segmen serat kolagen yang 

terikat kuat untuk menjaga kekuatan tulang [2]. 

 

2.2 Apatite 

 

Mineral kelompok apatite memiliki struktur kristal hexagonal, formula umumnya 

A10(PO4)6(Z)2 dan dapat dibagi menjadi fluorapatite, chlorapatite, dan 

hydroxyapatite sesuai dengan anion Z masing-masing. Struktur dan sifat fisik dan 

kimianya telah banyak dipelajari karena signifikansinya pada berbagai bidang [3]. 

 

2.2.1 Jenis Apatite 

 

Mineral apatite ditemukan dalam hampir semua karang api, sama banyaknya 

seperti dalam sedimentary dan metamorphic rocks dan merupakan mineral terbesar 

yang mengandung phosphor. Jenis apatite yang biasa ditemukan adalah sebagai 

berikut: 

• Fluorapatite    Ca10(PO4)6F2 

• Chlorapatite    Ca10(PO4)6Cl2 

• Hydroxyapatite   Ca10(PO4)6(OH)2 

• Podolite    Ca10(PO4)6CO3 

• Dahllite (Carbonate-apatite)  Ca10(PO4.CO3)6(OH)2  

• Francolite    Ca10(PO4.CO3)6(F, OH)2 

 

Di antara jenis apatite tersebut, fluorapatite merupakan yang paling umum 

dijumpai, sehingga terminologi apatite kadang digunakan untuk sinonim dengan 
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fluorapatite. Dahllite terletak antara hydroxyapatite dengan podolite sedangkan 

francolite antara fluorapatite dengan podolite. Mineral apatite yang lainnya adalah 

svabite, ellestadite, stronsium-apatite, mangano-apatite, britholite, abukumalite, 

pyromorphite, vanadinite, dan mimetite. 

 

2.3 Hydroxyapatite 

 

Hydroxyapatite (HA) adalah sebuah molekul kristalin yang intinya tersusun dari 

fosfor dan kalsium dengan rumus molekul Ca10(PO4)6(OH)2. Molekul ini 

menempati porsi 65% dari fraksi mineral yang ada di dalam tulang manusia [4]. 

Material ini juga terdapat di dalam struktur gigi manusia terutama di dalam dentine 

dan enamel. Oleh karenanya, peranan material ini dalam dunia kesehatan tulang 

dan gigi khususnya sangatlah penting [1]. 

 

2.3.1 Penjelasan Umum Hydroxyapatite 

 

Partikel hydroxyapatite (HA) yang merupakan suatu bahan biomaterial memiliki 

rumus kimia Ca10(PO4)6(OH)2. HA memiliki sifat biokompatibilitas dan 

bioaktivitas yang baik. Selain itu, secara kristalografi dan sifat kimia, HA 

mendekati struktur yang dimiliki oleh tulang dan gigi, dan HA dapat terikat secara 

langsung dengan jaringan dan dapat merangsang tumbuhnya jaringan [1]. 

 

 

Gambar 2. 2 Struktur Molekul Hydroxyapatite (HA) [1] 
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HA termasuk ke dalam jenis biokeramik. Dalam dunia medis, bahan keramik dibagi 

menjadi dua golongan, yaitu keramik bioinert dan keramik bioaktif. Keramik 

bioinert merupakan keramik yang tidak berpengaruh dan berinteraksi dengan 

jaringan tubuh, misalnya alumina, sedangkan keramik bioaktif merupakan keramik 

yang dapat berikatan dengan jaringan tulang yang hidup, seperti HA dan kalsium 

fosfat. Dengan adanya fenomena bioaktivitas maka terjadi reaktivitas material 

dengan lingkungannya. Fenomena bioinert memiliki kinetika reaksi yang sangat 

lambat, kebalikannya 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 melalui cara mengganti bagian tulang yang rusak atau meregenerasi 

tulang [4]. 

 

Dari sudut pandang strukturnya, keramik dibedakan menjadi tiga, yaitu padatan 

kristal keramik, padatan glass amorf, serta padatan amorf dengan inti kristal glass 

keramik yang dapat dipertimbangkan sebagai material inert [5]. Kandungan tulang 

pada vertebrata yang telah tumbuh dewasa sebagian besar memang tersusun atas 

Hydroxyapatite (HA). Senyawa ini memiliki susunan molekul teratur (kristal) dan 

menempati fibril-fibril kolagen. Keberadaan kolagen dapat diumpamakan dengan 

cetakan yang menjadi wadah atau tempat tumbuhnya kristal hydroxyapatite. 

Menurut hasil difraksi sinar-X, teramati bahwa kandungan terbesar tulang 

vertebrata muda dan vertebrata dewasa ternyata berbeda. Pada tulang muda struktur 

kristal HA itu belum dijumpai yang berarti tulang vertebrata yang masih belia 

sebagian besar terdiri atas bahan amorf (bahan yang molekulnya tidak dalam 

susunan kristal). Kemudian terjadi perubahan seiring dengan pertumbuhan 

vertebrata tersebut [6]. 

 

Kandungan tulang vertebrata berubah dari yang sebagian besar berupa bahan amorf 

ketika muda, menjadi sebagian besar berupa kristal hydroxyapatite ketika dewasa. 

Dalam hal pembuatan hydroxapatite (HA) sintetis, terdapat beberapa metode-

metode yang pada dasarnya dapat memperoleh hydroxyapatite dalam bentuk padat, 

kristalin, atau senyawa lain dengan keturunan Ca-P calcium phosphat tertentu. 
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Cara-cara itu dikenal sebagai metode basah yakni reaksi kimia untuk 

mengendapkan padatan dari larutannya, metode kering dengan memanfaatkan 

perubahan fase senyawa padatan, dan reaksi hidrotermal untuk memperoleh kristal-

kristal tunggal. Namun, dari berbagai metode itu, yang paling umum adalah 

pemerolehan padatan HA melalui pengendapan larutan bersuasana basa menurut 

reaksi kimia 10Ca2+ + 6H2 PO4
-  + 14OH- → Ca10 (PO4)6 (OH)2 [7]. 

 

Dalam proses basah, seperti diperlihatkan dengan persamaan reaksi kimia di atas, 

ion kalsium dapat diperoleh dari senyawa garam klorida atau nitrat, sedangkan ion 

fosfatnya dari garam potasium fosfat atau amonium fosfat. Secara umum, 

hydroxyapatite biasanya tidak langsung terbentuk, melainkan akan diawali dengan 

terbentuk serangkaian senyawa pendahulu seperti dikalsium fosfat dihidrat dan 

oktakalsium fosfat, atau mungkin senyawa kalsium fosfat amorf. Perubahan 

senyawa-senyawa itu untuk bisa menjadi hydroxyapatite berdasarkan jumlah total 

konsentrasi ion kalsium dan ion fosfat, pH, dan suhu. Sifat mekanis merupakan 

faktor yang membatasi penggunaan HA sebagai implan pada bagian yang 

menanggung beban tinggi. HA yang memiliki sifat mekanis yang baik perlu 

diperluas lagi penggunaannya dalam bidang kedokteran pada masa depan [8]. 

 

Umumnya, faktor yang mempengaruhi sifat mekanis HA adalah bentuk serbuk, 

pori-pori, besar butir dan juga metode fabrikasi. Serbuk HA yang memiliki 

stoikiometri yang tepat, yaitu rasio molar Ca/P sebanyak 1,67 dapat menghasilkan 

sifat mekanis HA yang unggul [9]. Pori-pori HA yang letaknya tidak teratur dan 

tidak saling berhubungan satu sama lain (tidak rekat) menyebabkan pori-pori 

menjadi faktor yang melemahkan kekuatan bahan HA [9,10]. Ukuran butir juga 

menurunkan kekuatan bahan HA dengan mempengaruhi ikatan antara butir [10]. 

Fabrikasi HA menggunakan penekanan isostatik dapat menghasilkan HA yang 

memiliki densitas tinggi dan seragam [11].  

 

Keramik hydroxyapatite (HA) berpori sangat berguna dalam sistem pengiriman 

obat, pelepasan obat yang lambat, lokal, dan berkelanjutan untuk berbagai 

pengobatan penyakit. Keramik hydroxyapatite berpori dapat mengontrol sistem 
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pengiriman obat tulang karena sifat fisikokimia dan sifat biologinya [12]. 

Kebutuhan kapsul keramik diperlukan untuk mengendalikan pelepasan obat pada 

penyakit kronis atau pada tindakan bedah lokal [8]. Fluks suatu zat di lapisan 

berpori dipengaruhi oleh kelarutan fisiologis dalam cairan tubuh dan atau ikatan 

kimia yang dibentuk dari molekul dengan dinding pori-pori. 

 

Beberapa penelitian telah dilakukan dengan berbagai jenis kalsium fosfat berpori 

untuk pengiriman obat. Telah pula dilakukan penelitian HA berpori dengan derajat 

porositas bimodal (60% dan 40%) sebagai bahan pengiriman obat untuk obat-

obatan anti inflamasi [13]. Bahan lain dengan porositas bimodal telah digunakan 

untuk bahan pengiriman terkontrol anti-radang dan hidrokortison aseta [11]. Telah 

dikembangkan pula butiran HA berpori dan pengiriman obat tulang. Juga diketahui 

bahwa penggabungan ion fluoride ke dalam struktur hydroxyapatite dapat 

merangsang proliferasi sel tulang dan meningkatkan deposisi mineral baru dalam 

tulang cancellous. HA berflorasi juga menunjukkan integrasi yang baik di jaringan 

tulang dan waktu resorpsi lebih lama dibandingkan dengan kalsium fosfat 

konvensional.  

 

Aplikasi hydroxyapatite (HA) dalam aplikasi biomedik telah banyak dilaporkan 

antara lain sebagai pembawa obat, scaffold, bone filler dan bone subtitute. 

Pemanfaatan HA disebabkan karena sifatnya yang tidak beracun, biokompabilitas, 

non inflamasi, tidak menimbulkan imun, dan struktur mesopori dari hydroxyapatite. 

Penggunaan hydroxyapatite (HA) sebagai pembawa obat dan hydroxyapatite yang 

direaksikan dengan ion europium [10]. Sintesa hydroxyapatite dan nano 

hydroxyapatite sebagai pencitraan dan pengganti tulang telah banyak 

dipublikasikan [10-14]. Hydroxyapatite (HA) sintesis menunjukkan penggabungan 

yang kuat dengan host jaringan keras. Ikatan kimia dengan jaringan menawarkan 

HA sebagai aplikasi yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan allograft dan 

autograft atau implan metal dan keramik. Kelebihan utama HA dari tulang sapi 

adalah biokompailitas, biodegradasi yang rendah, kemampuan osteokonduktivitas 

yang bagus. Sintesa HA telah banyak dilakukan untuk memperbaiki tulang, 

pengganti tulang, sebagai pelapis atau pengisi tulang dan gigi [11]. 
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Namun, pengembangan hydroxyapatite (HA) secara luas dikembangkan sebagai 

scaffolds. Hydroxyapatite (HA) scaffolds adalah HA yang memiliki matriks berpori 

dimana ukuran pori-pori dalam HA scaffolds dapat bervariasi, bergantung pada 

volume scaffolds yang diproduksi. Struktur HA dengan porositas teratur mirip 

dengan struktur jaringan tulang. Hal ini membuat HA scaffolds lebih mudah 

diimplan ke dalam jaringan tulang dan tidak menghambat pertumbuhan jaringan 

tulang alami dan dapat mencegah pergeseran dan kehilangan implan yang sudah 

diinduksikan ke dalam tubuh.  Scaffolds dalam hydroxyapatite dapat dibentuk dari 

berbagai macam bahan termasuk polimer, keramik, logam dan bahan komposit 

lainnya. Pori-pori tersebut memiliki struktur terbuka dan permukaannya yang 

biokompatibel ideal untuk pertumbuhan sel dan diferensiasi jaringan. Pori-pori 

yang terdapat di dalam hydroxyapatite ini dapat digunakan sebagai matriks untuk 

penggantian jaringan tulang, dan dapat ditingkatkan respon biologinya dengan 

menambahkan molekul seperti kolagen dan kitosan [15]. 

 

2.3.2 Formula Kimia Hydroxyapatite 

 

Apatite merupakan terminologi umum untuk mineral kristail dengan komposisi 

M10(ZO4)6X2. Berbagai elemen menempati posisi M, Z dan X, yaitu sebagai 

berikut: 

 

M = Ca, Sr, Ba, Cd, Pb, dan lain-lain 

Z = Pb, V, As, S, Si, Ge, CO3 dan lain-lain 

X = F, Cl, OH, O, Br, CO3, kosong, dan lain-lain 

 

Berbagai komponen apatite yang berbeda dalam komposisi dapat dibuat dengan 

mengubah letak elemen-elemen tersebut. Mineral alamiah dari kelompok apatite 

ditemukan dalam karang api khususnya pegmatites dan dalam batu kapur yang 

berubah bentuk. Apatite biologik ditemukan dalam tulang dan gigi vertebrata. 
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Hydroxyapatite merupakan anggota kelompok apatite dari mineral dengan rumus 

kimia Ca10(PO4)6(OH)2. Hydroxyapatite adalah salah satu calcium phosphate yang 

mengandung hydroxide dan mempunyai ratio Ca/P 1,67 [1]. 

 

2.3.3 Pembagian Hydroxyapatite 

2.3.3.1 Hydroxyapatite Biologik 

 

Hydroxyapatite biologik pada umumnya ditemukan dalam tulang dan gigi dari 

binatang atau ikan. Walaupun dalam jumlah kecil, apatite biologik juga ditemukan 

dalam semua pathological calcified tissues termasuk salivary stone, brain stone, 

urinary stone, ureteral stone, gallstone, tonsillolith, OPLL (Ossification of the 

Posterior Longitudinal Ligament of the Cervical Spine), tubercle stone, dan 

pathological calcified tissues lainnya. 

 

Apatite biologik tersebut di atas pada umumnya mengandung hydroxyapatite dan 

sejumlah kecil fluorine, carbonate, citric acid, magnesium, dan sodium. Persentase 

jumlah dari air, material anorganik dan organik dalam tulang dan gigi dapat dilihat 

pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Kandungan Air, Material Organik dan Anorganik  

                                dalam Tulang dan Gigi [1] 

  

Tulang 

Gigi 

Dentin Email 

Anorganik 55 70 96 

Organik 30 17 2 

Air 15 13 2 

 

Persentase jumlah dari berbagai elemen dalam substansi anorganik dari tulang dan 

gigi dapat dilihat pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Kandungan Elemen Substansi Anorganik 

      dari Tulang dan Gigi (berat %) [1] 

  

Tulang 

Gigi 

Dentin Email 

Ca 34 35 37 

P 15 16 17 

Mg 0,5 1 0,4 

Na 0,8 0,4 0,6 

K 0,2 0,1 0,2 

C 1,6 1,1 0,8 

Cl 0,2 trace 0,3 

F 0,08 0,03 0,01 

Residual 47,62 46,37 43,69 

Total 100 100 100 

 

 

2.3.3.2 Hydroxyapatite Sintetik 

 

Secara umum dapat dikatakan ada tiga metode dalam pembuatan kristal 

hydroxyapatite, proses dari reaksi padat dari reaksi padat membentuk kristal, dari 

larutan membentuk kristal, dan dari uap membentuk kristal. 

 

Sampai dengan saat ini diketahui beberapa metode dalam pembuatan 

hydroxyapatite, yaitu sebagai berikut: 

a. Wet method adalah metode yang menggunakan reaksi larutan dengan 

menjadikan larutan menjadi cair. 

b. Dry Method yaitu menggunakan reaksi padat (padat menjadi padat). 

c. Hydrothermal Method  adalah metode yang menggunakan hydrothermal 

reaction (larutan menjadi padat). 

d. Alkoxide Method yaitu metode yang menggunakan hydrolysis reaction 

(larutan menjadi padat). 
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e. Flux Method adalah metode yang menggunakan fused salt reaction (melt 

menjadi padat). 

 

Wet method berguna untuk preparasi kristal hydroxyapatite yang sangat kecil, 

sementara dry method baik untuk preparasi “well-crystallized hydroxyapatite”. 

Hydrothermal method berguna untuk preparasi kristal tunggal dari hydroxyapatite. 

Alkoxide method untuk preparasi thin membrane dari polycrystalline 

hydroxyapatite. Flux method untuk preparasi kristal tunggal yang besar dari 

senyawa apatite. Hydroxyapatite murni tidak dapat diperoleh dengan flux method. 

 

2.3.4 Sifat-Sifat Hydroxyapatite 

 

Sifat biokimia dan mekanik dari hydroxyapatite sama dengan yang dimiliki oleh 

tulang dan gigi. Struktur molekul mereka juga sama, meskipun sifat pasti dari 

komposit, mineral dan protein. 

 

2.3.4.1 Struktur Kristal Hydroxyapatite 

 

Terdapat dua struktur kristal berbeda yang dijumpai pada hydroxyapatite yakni; 

monoklinik dan hexagonal. Pada umumnya hydroxyapatite yang disintesis memiliki 

struktur kristal yang hexagonal. Struktur HA yang hexagonal memiliki space group 

symmetry P63/m dengan parameter kisi a= b= 9.432 Å , c= 6.881 Å , dan   = 120⁰. 

Susunan tersebut terdiri atas susunan gugus PO4 tetrahedral yang diikat oleh ion-

ion Ca. Ion-ion Ca berada pada dua posisi yang berbeda, yakni posisi kolom sejajar 

(Ca1) dan posisi segitiga sama sisi (Ca2) yang berada pada pusat sumbu putar. 

Susunan OH membentuk kolom dan berada pada sumbu putar, juga membentuk 

susunan demikian dengan OH yang terdekat, seperti yang terlihat pada Gambar 

2.3. 

 

Akan tetapi, ada juga struktur monoklinik jika kondisi benar-benar stoikiometrik. 

Struktur ini adalah yang paling teratur dan stabil secara termodinamika bahkan di 

suhu ruang sekalipun. Struktur monoklinik ditemukan pertama kali dari proses 
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pengubahan kristal tunggal chlorapatite menjadi kristal tunggal HA dengan 

memaparkannya pada uap air bersuhu 1200°C. Monoklinik HA memiliki space 

group symmetry P21/b dan parameter kisi a = 9.421 Å, b = 2a, c = 6.881 Å, dan γ 

= 120°, seperti yang terlihat pada Gambar 2.3. 

 

 

Gambar 2. 3 Struktur hexagonal hydroxyapatite [16] 

 

Struktur monoklinik disebabkan karena susunan OH- membentuk urutan OHOH-

OH-OH- yang membuat parameter kisi b menjadi 2 kali a. Akan tetapi, struktur 

heksagonal juga dapat diperoleh pada kondisi stoikiometrik jika susunan OH- tidak 

teratur. 

 

 

Gambar 2. 4 Struktur monoklinik hydroxyapatite [16] 

 

Idealnya rasio Ca/P dari hydroxyapatite adalah 10/6 dan densitasnya 3.19 g/mL. 

Stabilitas hydroxyapatite lebih besar jika gugus OH- digantikan oleh F- karena jarak 

antara atom F dengan Ca yang lebih kecil dibandingkan jarak antara OH dengan 
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Ca. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketahanan enamel terhadap caries 

dengan cara fluoridation. Karena jarak kisi pada sumbu a semakin berkurang 

dengan meningkatnya kandungan F di dalam struktur kristal. 

 

2.3.4.2 Sifat Mekanik Hydroxyapatite 

 

Terdapat banyak variasi pada sifat mekanik dari HA yang disintesis bahwa 

spesimen HA polikristalin padat yang mereka peroleh memiliki rata-rata kekuatan 

tekan dan tarik masing-masing adalah 917 MPa dan 196 MPa [17]. Kekuatan tekan 

3000 kg/cm2 (294 MPa), kekuatan tekuk 1500 kg/cm2 (147 MPa), dan kekerasan 

Vickers 350 kg/mm2 (3.43 GPa [18]. Sedangkan HA padat memiliki kekuatan 

tekuk 38-250 MPa, kekuatan tekan 120-900 MPa, dan kekuatan tarik 38-300 MPa 

[19]. Untuk nilai fracture toughness sebesar ~1.2 MPa.m1/2 [19], 1.2±0.05 

MPa.m1/2 (terukur maksimum) [20]. Adanya perbedaan tersebut disebabkan 

karena variasi structural (seperti; pengaruh porositas mikro yang tersisa, ukuran 

butir, adanya pengotor, dll) dan juga proses pembuatan serta distribusi kekuatan. 

Rasio molar dari Ca/P juga berpengaruh kepada kekuatan dari HA yang disintesis. 

Semakin besar rasio molar Ca/P maka kekuatan makin meningkat dan mencapai 

nilai maksimum di sekitar rasio Ca/P ~1.67 (HA stoikiometrik) dan tiba-tiba turun 

ketika rasio Ca/P > 1.67. Tabel 2.3 berikut ini memperlihatkan nilai modulus elastic 

dari HA dan jaringan keras. 

 

Tabel 2.3 Nilai Modulus Elastis untuk HA dan Jaringan Keras 

Metode Uji Material Modulus Elastis (GPa) 

Ultrasonic Hydroxyapatite (mineral) 144 

 

 

Interference Technique 

Hydroxyapatite 

(Synthetic) 

117 

Dentine 21 

Enamel 74 

Human cortical bone 24,6 – 35 

Destructive Technique Hydroxyapatite 

(synthetic) 

39,4 – 63 
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Resonance Frequency 

Technique 

Canine cortical bone 12 – 14,6 

 

2.3.4.3 Sifat Kimia Hydroxyapatite 

 

Hydroxyapatite memiliki sifat kimia yang penting yaitu biocompatible, bioactive, 

dan bioresorbable. Biocompatible bermakna material tersebut tidak menyebabkan 

reaksi penolakan dari sistem kekebalan tubuh manusia karena dianggap sebagai 

benda asing. Bioactive material akan sedikit terlarut, tetapi membantu pembentukan 

sebuah lapisan permukaan apatit biologis sebelum langsung berantarmuka dengan 

jaringan dalam skala atomik, yang mengakibatkan pembentukan sebuah ikatan 

kimia langsung ke tulang. Bioresorbable material akan melarut sepanjang waktu 

(tanpa memperhatikan mekanisme yang menyebabkan pemindahan material) dan 

mengizinkan jaringan yang baru terbentuk tumbuh pada sembarang permukaan 

tidak beraturan, namun tidak harus berantarmuka langsung dengan permukaan 

material. Akibatnya, fungsi dari material yang bioresorbable adalah berperan dalam 

proses dinamis pembentukan dan reabsorbsi yang terjadi di dalam jaringan tulang; 

dengan demikian, material bioresorbable digunakan sebagai scaffolds atau pengisi 

(filler) yang menyebabkan mereka berinfiltrasi dan bersubstitusi ke dalam jaringan.  

 

Laju disolusi dari HA yang bersifat bioactive dapat bergantung pada beragam 

faktor, seperti derajat kristalinitas, ukuran kristalit, kondisi proses (temperatur, 

tekanan, dan tekanan parsial air), dan porositas. HA larut di dalam larutan asam, 

sementara tidak larut di dalam larutan alkaline dan sedikit larut di dalam air 

destilasi. Kelarutan di dalam air destilasi meningkat seiring dengan penambahan 

elektrolit. Selain itu, kelarutan HA berubah karena adanya asam amino, protein, 

enzim, dan senyawa organik lainnya. Sifat kelarutan tersebut sangat berhubungan 

dengan sifat biocompatible dari HA dengan jaringan dan reaksi-reaksi kimianya 

dengan senyawa lainnya. Akan tetapi, laju kelarutan bergantung pada perbedaan; 

bentuk, porositas, ukuran kristal, kristalinitas, dan ukuran kristalit. Kelarutan HA 

yang disinter sangat rendah. Hydroxyapatite bereaksi aktif dengan protein, lemak, 

dan senyawa organik ataupun non-organik lainnya. 
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2.3.5  Pembuatan Hydroxyapatite 

 

Gugus hidroksil pada hydroxyapatite murni diperoleh dari molekul air yang 

terionisasi menjadi ion-ion H+ dan OH-. Oleh karena itu, untuk pembentukan 

hydroxyapatite dibutuhkan medium yang mengandung air selain ion calcium dan 

phosphate [4,21]. 

 

Pembentukan hydroxylapatite berlangsung dalam larutan dengan konsentrasi ion 

calcium dan phosphate super jenuh yang melebihi tingkat kritis yang dibutuhkan 

untuk terjadinya nukleasi kristal hydroxyapatite. Proses pembentukan kristal 

hydroxyapatite dipengaruhi oleh konsentrasi ion calcium dan phosphate dalam 

larutan. Larutan dengan konsentrasi ion Ca2+ dan PO4
3- kurang dari 2 mM disebut 

dalam kondisi super jenuh rendah, dan larutan dengan konsentrasi kedua ion lebi 

dari 10 mM disebut dalam kondisi super jenuh tinggi [2,22]. Dalam larutan super 

jenuh rendah dihasilkan kristal hydroxyapatite stoikiometri secara langsung tanpa 

pembentukan fase senyawa calcium phosphate metastabil [2]. 

 

Berbeda dari proses pembentukan hydroxyapatite dalam larutan super jenuh 

randahm, presipitasi pertama dalam larutan super jenuh tinggi dalam bentuk 

calcium phosphate amorf (KFA). Selanjutnya transformasi KFA menjadi fase 

kristal stabil hydroxyapatite didahului oleh pembentukan fase kristal metastabil 

non-apatite seperti octacalcium phosphate (OKT) dengan rumus kimia 

Ca8H2(PO4)6.5H2O dan dicalcium phosphate dihydrate (DFD) dengan rumus kimia 

CaHPO4.2H2O [6,12]. 

 

Kenaikan pH memperpanjang waktu konversi, namun dengan bertambahnya pH 

akan meningkatkan jumlah OH- dalam larutan sehingga jumlah kristal 

hydroxyapatite yang diperoleh bertambah banyak, namun kenaikan suhu 

mempercepat waktu konversi. Selain itu stirring juga memperpendek waktu 

konversi fase amorf menjadi fase kristal stabil [4]. Selanjutnya proses sintering 

akan menyempurnakan proses konversi. Sintering dengan suhu tinggi 

menghasilkan kristal tri calcium phosphate (TCP, Ca3(PO4)6) [8]. 
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Pembuatan hydroxyapatite dibedakan berdasarkan jenis metode dan jenis teknik 

pembuatannya sebagai berikut: 

 

2.3.5.1  Metode Pembuatan Hydroxyapatite 

 

Terdapat empat metode yang dapat digunakan untuk membentuk senyawa 

hydroxyapatite, yaitu metode basah (wet method), metode kering (dry method), 

metode alkoxide, metode flux [1]. Metode preparasi hydroxyapatite yang paling 

populer adalah metode basah (wet method). 

 

2.3.5.1.1 Metode Basah (Wet method) 

 

Metode basah digunakan untuk memproduksi massal, dari kristal kecil 

hydroxyapatite, atau serbuk non kristal hydroxyapatite. Terdapat dua macam proses 

pada metode basah. Pertama adalah proses yang melibatkan reaksi netral dari 

larutan asam dan basa, sedangkan yang kedua melibatkan reaksi garam calcium dan 

garam phosphate. 

 

Rumus kimia untuk proses tersebut adalah sebagai berikut: 

 

10Ca(OH)2 + 6H3PO4  Ca10(PO4)6(OH)2 + 18H2O 

→ 10CaCl2 + 6Na2 HPO4 +2H2O  Ca10(PO4)6(OH)2 + 12NaCl + 8HCl 

→ 10 Ca(NO3)2 + 6(NH4)2HPO4 + 2H2O  Ca10(PO4)6(OH)2 + 12NH4NO3 + 

8HNO3 

 

Proses pertama adalah dengan mencampurkan larutan asam H3PO4 dengan larutan 

alkali Ca(OH)2. 

 

2.3.5.1.2  Metode Kering (Dry Method) 

 

Metode kering digunakan untuk preparasi kristal hydroxyapatite dengan reaksi 

keadaan padat (solid state reaction). Sebagai contoh, brushite CaHPO4.2H2O dan 
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calcium carbonate digunakan sebagai material awal untuk preparasi 

hydroxyapatite. 

 

Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut: 

>900℃ 

6CaHPO4.2H2O + 4CaCO3        Ca10(PO4)6(OH)2 + 4CO2 + 14H2O 

Hydroxyapatite yang disintesis secara metode kering menghasilkan kristal 

hydroxyapatite yang sangat baik. 

 

2.3.5.1.3 Metode Alkoxide 

 

Metode mutakhir yang digunakan untuk preparasi hydroxyapatite adalah dengan 

menggunakan metode akloxide. Metode ini digunakan untuk memperoleh film tipis 

hydroxyapatite. Sebagai contoh metode tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Trimethyl phosphate dan calcium nitrate 4-hydrate digunakan sebagai material 

awal, dilarutkan dalam etanol atau formamide sebagai bahan pelarut. Setelah bahan 

pelarut diuapkan, campuran dari calcium nitrate 4-hydrate dan trimethyl phosphate 

dipanaskan pada 500℃-1000℃ untuk menghasilkan kristal hydroxyapatite yang 

bagus. Reaksi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: 

Ca(NO3)2 4H2O + (CH3O)3PO       Ca10(PO4)6(OH)2  

 

2.3.5.1.4 Metode Flux 

 

Secara umum dikatakan bahwa flux method digunakan untuk preparasi kristal 

tunggal yang besar. Kristal tunggal apatite termasuk fluorapatite, chlorapatite, dan 

baroneapatite telah disintesis dengan metode ini dengan menggunakan CaF2, 

CaCl2, dan B2O3 flux. 
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2.3.5.2  Teknik Sintesis Hydroxyapatite (HA) 

 

Beberapa teknik telah dipergunakan untuk mensintesis HA meliputi; teknik 

pengendapan (precipitation technique) [23], pendekatan sol-gel (sol-gel approach) 

[8], teknik hidrotermal (hydrothermal technique) [12], teknik emulsi beragam 

(multiple emulsion technique) [24], teknik deposisi biomimetik (biomimetic 

deposition technique) [25], teknik elektrodeposisi (electrodeposition technique) 

[26], dan teknik penetesan. Berikut ini adalah penjelasan dari berbagai metode 

tersebut: 

 

2.3.5.2.1 Teknik Pengendapan (Presipitasi) 

 

Metode pengendapan adalah metode yang paling terkenal dan teknik yang banyak 

dipergunakan untuk sintesis hydroxyapatite (HA). Hal ini karena dengan teknik ini 

dapat disintesis HA dalam jumlah besar tanpa menggunakan pelarut-pelarut organik 

dan juga dengan biaya yang tidak begitu mahal [23]. Kalsium hidroksida 

[Ca(OH)2] dan asam fosfat (H3PO4) digunakan sebagai prekursor untuk reaksi 

tersebut seperti pada Persamaan 1. Reaksi sintesis HA dengan prekursor tersebut 

telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti [21-23,27]. Hasil sampingan yang 

dihasilkan oleh reaksi ini hanyalah air dan reaksi tidak melibatkan elemen-elemen 

asing.  

 

10Ca(OH)2 + 6H3PO4 → Ca10(PO4)6(OH)2 + 18H2O ................................... (2) 

 

Ukuran, bentuk, dan permukaan dari partikel HA yang diperoleh dengan reaksi ini 

sangat sensitif terhadap laju penambahan asam fosfat dan temperatur reaksi. Laju 

penambahan asam fosfat erat hubungannya dengan pH yang diperoleh pada akhir 

sintesis dan juga pada kestabilan suspensi. Temperatur reaksi menentukan apakah 

kristal HA sintetis adalah monokristalin atau polikristalin. HA yang disintesis pada 

temperatur rendah (< 60°C) adalah monokristalin [28]. 
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Telah banyak peneliti yang menggunakan teknik pengendapan ini untuk 

mensintesis HA dengan jenis-jenis prekursor yang berbeda-beda. Terdapat dua 

reaksi yang lain untuk sintesis HA dengan teknik pengendapan [4]. Pada salah 

satunya, digunakan diammonium fosfat [(NH4)2HPO4] dan Ca(OH)2 sebagai 

prekursor seperti pada Persamaan 2. Sedangkan dalam salah satu reaksi yang lain 

digunakan kalsium hidrogen fosfat [Ca(H2PO4)2H2O] dan Ca(OH)2 sebagai 

prekursor seperti pada Persamaan 3. Pada reaksi pertama, temperatur sintesis dijaga 

pada 40℃ dan pada reaksi yang kedua, sintesis dilakukan pada temperatur ruang. 

 

10Ca(OH)2 + 6(NH4)2HPO4 → Ca10(PO4)6(OH)2 + 6H2O + 12NH4OH..... (3) 

 

7Ca(OH)2 + 3Ca(H2PO4)2H2O → Ca10(PO4)6(OH)2 + 15H2O ................... (4)   

 

Seperti yang sebelumnya telah disinggung bahwa pH, laju penambahan dan 

pengadukan, dan temperatur sinterring berpengaruh pada HA yang sedang 

disintesis. Kenaikan kristalinitas ditunjukkan oleh adanya kenaikan intensitas 

puncak dan secara langsung bervariasi dengan kenaikan temperatur [28]. Laju 

penambahan asam yang rendah akan menyebabkan dihasilkannya ukuran kristalit 

yang besar [29]. Laju pengadukan juga dilaporkan mempengaruhi sintesis HA, 

perlu dilakukan pengadukan yang kuat (vigorous) untuk menghasilkan endapan HA 

yang homogen [21]. 

 

Pengadukan yang tidak cukup akan menyebabkan terbentuknya fasa yang tidak 

diinginkan, yaitu monetite [CaHPO4] dan brushite [CaHPO4.2H2O]. Juga, 

pengadukan yang cukup akan berkontribusi pada kontrol pH campuran yang lebih 

baik dan menyebabkan interaksi yang lebih baik antar reagen. Kontrol terhadap pH 

sangatlah penting karena merupakan parameter yang sangat mempengaruhi 

terhadap nilai rasio Ca/P. Nilai pH harus dikontrol secara efektif, jika tidak, pada 

pH yang lebih rendah dari 7 akan terjadi pembentukan calcium monophosphate dan 

dehydrated calcium yang cukup mudah larut di dalam medium air [21]. Hal yang 

penting adalah mempertahankan nilai pH di atas 9, karena penurunan nilai pH akan 

menyebabkan pembentukan struktur apatit yang kekurangan kalsium (calcium- 



 

 

25 

 

deficient apatite) [8]. Derajat pH juga mempengaruhi tingkat kemurnian dan juga 

morfologi dari kristal HA yang terbentuk. Partikel berbentuk seperti bola dengan 

ukuran 20-30 nm akan terbentuk pada pH 10 [30], sedangkan kebanyakan HA yang 

disintesis pada pH 8 berbentuk seperti jarum dengan ukuran panjang 0.25 µm. HA 

murni dapat disintesis pada pH 10, dimana pada pH 9 akan terbentuk campuran β-

TCP dan HA. Pada pH 8 kebanyakan yang terbentuk adalah Ca2P2O7 (β-TCP) 

[31]. 

 

2.3.5.2.1.1  Keuntungan Teknik Pengendapan (Presipitasi) 

 

Metode pengendapan (precipitation), jika dibandingkan dengan beberapa metode 

yang telah disebutkan sebelumnya, memiliki beberapa keuntungan yang 

membuatnya banyak dipergunakan di dalam sintesis HA. Beberapa keuntungan 

tersebut adalah sebagai berikut:  

 

1. Hidroksiapatit yang dapat disintesis relative banyak tanpa menggunakan 

pelarut organik (dengan biaya yang tidak terlalu besar); 

2. Proses yang sederhana dengan hasil yang besar (87%) sehingga cocok untuk 

produksi skala besar (industri); 

3. Tidak adanya elemen kontaminan asing dan hasil sampingannya adalah air; 

4. Membutuhkan reagen-reagen yang tidak mahal dan produk CaP dengan 

komposisi fasa yang bervariasi dapat diperoleh. 

5. Meskipun proses ini bergantung pada variable-variable seperti; pH, waktu 

penuaan (aging), temperatur, dan lain-lain, tapi proses ini efektif dan tidak 

mahal dibandingkan dengan proses sol-gel. 

 

Teknik ini dinilai menarik jika akan di-scale up ke dalam industri karena jika dilihat 

dari prosesnya yang sederhana. Hal ini karena dari reaksi sintesis, nantinya tidak 

dibutuhkan proses yang rumit dalam pemisahannya karena hasil sampingannya 

yang berupa air dan hal tersebut juga sangat memudahkan sekali dalam penanganan 

limbah hasil proses sintesisnya. 
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2.3.5.2.2  Teknik Penetesan (Dripping) 

 

Salah satu cara paling populer untuk menghasilkan granul Ca-alginat adalah 

melalui ekstrusi menetes atau disebut dengan teknik penetesan (dripping). Pada 

teknik ini, larutan alginat diekstrusi melalui kapiler dan dibiarkan terlepas dari nosel 

yang dalam hal ini merupakan jarum suntik berukuran 
1

218 1G  (1,20   38 mm) 

dalam bentuk tetesan di bawah pengaruh gaya gravitasi atau gaya eksternal. Meski 

tekniknya sudah digunakan selama bertahun-tahun, produksi granul dengan ukuran 

dan bentuk bulat yang diinginkan seringkali memerlukan beberapa percobaan, 

kesalahan mengenai formulasi cairan, dan pengaturan eksperimental, misalnya, 

viskositas larutan atau tegangan permukaan, ukuran ujung, jarak pengumpulan, dan 

lainnya Di masa lalu, pengaruh variabel proses pada properti manik Ca-alginate 

telah dilaporkan oleh banyak peneliti termasuk penulis.  

 

 

Gambar 2. 5 Proses Penetesan Granul HA 

 

Ekstrusi menetes atau teknik penetesan adalah teknik yang paling banyak 

diterapkan dan paling sederhana untuk menghasilkan butiran Ca-alginate sistem 

cair-udara, seperti yang di ilustrasikan pada Gambar 2.5. Meskipun produksi 

granul Ca-alginat bulat monodispersed dengan ekstrusi menetes tampaknya 

sederhana dari sudut pandang teoritis proses ini adalah proses yang kompleks dalam 

praktiknya karena memerlukan kontrol ketat dari sejumlah variabel proses. 

Sebagian besar, variabel ini dipilih berdasarkan pengetahuan empiris untuk 

diperoleh pembentukan granul yang optimal [32]. 
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Gambar 2. 6 Animasi proses penetesan atau estrusi menetes granul HA 

 

Teknik penetesan adalah teknik yang memanfaatkan prinsip tekanan, gravitasi, dan 

tegangan permukaan sebagai prinsip utamanya untuk menghasilkan produk berupa 

droplet menggunakan suatu piranti. Pada penelitian ini, alat yang digunakan adalah 

jarum suntik ukuran diameter 
1

218 1G  (1,20   38 mm) sebagai nozzle-nya. 

 

Secara umum, mekanisme pelepasan tetesan larutan alginat pada ujung tetesan 

dapat dibedakan menjadi tetesan dan pengaliran. Mekanismenya dipengaruhi oleh 

sifat fisik larutan alginat, diameter ujung tetesan, dan laju alir larutan alginat [33]. 

Oleh karena itu, pengaruh antar parameter dapat digambarkan dengan bilangan 

Ohnesorge (Oh) tak berdimensi (Oh) dan bilangan Reynolds (Re). Sehingga dapat 

dijelaskan dengan persamaan Ohnesorge (Oh) berikut: 

 

1/2/ ( )dOh d  = ………………….(5) 
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dimana   adalah viskositas larutan alginat,   adalah massa jenis larutan alginat, 

dd adalah diameter tetesan larutan alginat, dan   adalah tegangan permukaan 

larutan alginat. 

 

Dan bilangan Reynolds (Re) dapat didefinisikan sebagai: 

 

Re ( ) /dd  = ………………………(6) 

 

dengan   adalah kecepatan tetesan larutan alginat pada titik tumbukan. 

 

Sebagai laju aliran (atau Re) dari larutan alginat pada saat konstanta Oh meningkat, 

mekanisme pelepasan tetesan dialihkan dari menetes ke pengaliran [33]. Selain itu, 

batas transisi antara mode tetesan dan jetting sangat bergantung pada viskositas 

(atau Oh) larutan alginat. 

 

2.3.5.2.3 Teknik Hydrothermal 

 

Teknik hydrothermal adalah teknik yang memanfaatkan tekanan uap air dan 

tekanan dalam sintesis suatu material keramik. Pada abad ke-20, teknik hidrotermal 

untuk sintesis material merupakan teknologi yang penting sekali dan dengan 

teknologi ini dapat disintesis berbagai macam material keramik termasuk 

hydroxyapatite. Sintesis hidrotermal adalah suatu proses yang mempergunakan 

reaksi-reaksi fasa tunggal atau heterogen di dalam larutan air pada temperatur tinggi 

(T > 25℃) dan tekanan (P > 100 kPa) untuk mengkristalisasi material keramik 

langsung dari larutan [34]. Bagaimanapun, dengan perlakuan hidrotermal, rasio 

Ca/P dari endapan meningkat seiring dengan peningkatan tekanan atau temperatur 

hidrotermal [31].   

 

Sintesis HA dengan melarutkan CaHPO4.2H2O/NaOH/air distilasi, diikuti dengan 

penambahan 2-3 mg cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB). Sintesis 

hidrotermal dilakukan ada 150℃ selama dua jam di dalam sebuah oven listrik [35]. 

Bahan lain yang digunakan untuk mensistesis HA dengan memanfaatkan sumber 
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alam berupa alga laut (marine algae) dari Pantai Brazil memakai proses 

hidrotermal. Pada penelitiannya, struktur berpori dari phycogenic CaCO3 tidak 

mengalami perubahan, dan HA yang dihasilkan tidak stoikiometrik serta 

mengandung karbonat. Hal tersebut sangat mirip dengan tulang manusia karena HA 

yang menyusun tulang manusia tidak stoikiometrik dan mengandung karbonat tipe 

AB [36]. Proses hidrotermal dapat menghasilkan partikel dengan kristalinitas yang 

baik dan tidak mengalami aglomerasi, ukuran, bentuk dan komposisi yang 

homogen pada temperatur yang rendah. Dengan proses ini dapat dipakai bahan-

bahan baku seperti calcite, brushite, dan monetite untuk sintess hydroxyapatite. 

 

2.3.5.2.4 Teknik Pendekatan Sol Gel 

 

Pendekatan sol gel adalah sebuah metode efektif untuk sintesis HA fasa-nano, 

karena memungkinkan kendali yang ketat terhadap parameter-parameter proses 

[37]. Metode ini menawarkan suatu pencampuran pada tingkat molekul dari 

kalsium dan fosfor, yang mampu meningkatkan sifat kimia dari HA yang 

dihasilkan. Hanya sedikit penelitian yang dilaporkan mengenai sol-gel process 

untuk material HA [8,38] Telah dilaporkan bahwa material HA yang disintesis 

dengan sol-gel process efisien untuk meningkatkan kontak dan stabilitas pada 

antarmuka tulang alami/buatan di dalam lingkungan in vitro dan juga in vivo [39].   

 

Sejumlah kombinasi prekursor kalsium dan fosfor dipergunakan untuk sintesis HA 

menggunakan sol-gel process. Lagi, aktivitas kimia dan temperatur diperlukan 

untuk membentuk struktur apatit sangat bergantung pada sifat kimia dari masing- 

masing prekursor. Balamurugan et al. [38] menggunakan Ca(NO3)2.4H2O dan 

triethyl phosphate sebagai prekursor untuk kalsium dan fosfor, ketika rasio 

stoikiometri Ca/P dipertahankan pada 1.67. Serbuk HA yang telah disintesis 

dikeringkan dan di-sinterring pada temperatur berbeda mencapai 900°C. Brendel 

et al. [41] telah mensintesis HA pada temperatur rendah (400°C) menggunakan 

Ca(NO3)2.4H2O dan phenyl diclorophosphite (C6H5PCl2) sebagai prekursor. 

Tetapi, HA yang dihasilkan memiliki kemurnian yang rendah dan kristalinitas yang 

buruk.   
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Peningkatan lebih lanjut dalam temperatur hingga mencapai 900°C menghasilkan 

fasa HA yang murni dengan kristalinitas yang lebih baik. Kristalinitas ditingkatkan 

dengan menaikkan temperatur hingga 1100℃. Pada suatu pendekatan lain, 

Vijayalakshmi et al. [42] telah mensintesis serbuk HA monokristalin dari kalsium 

asetat dan triethyl phosphate di dalam media air dan etanol. Haddow et al. [43] telah 

menggunakan calcium acetate bersamaan dengan berbagai macam prekursor 

fosfor, contohnya phosphoric acid (H3PO4), phosphorus pentoxide (P2O5) dan 

triethyl phosphate untuk HA coating. Di antara bahan tersebut, HA coating 

menggunakan calcium acetate dan triethyl phosphate memperlihatkan hasil yang 

terbaik. Temperatur yang dibutuhkan untuk membetuk fasa apatite adalah > 600℃. 

 

2.3.5.2.5 Teknik Emulsi Beragam 

 

Emulsi beragam didefinisikan sebagai emulsi dimana dua macam emulsi seperti 

w/o dan o/w ada secara bersamaan untuk menggabungkan sifat-sifat dari kedua jenis 

emulsi tersebut. Teknik ini merupakan sistem heterogen dari sebuah cairan tak 

dapat bercampur (immiscible) yang didispersikan ke dalam cairan lain dalam 

bentuk droplet, yang biasanya berdiameter > 1 μm [44]. Teknik ini dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai bidang aplikasi dalam dunia farmasi seperti untuk 

drug delivery system, juga bisa untuk diaplikasikan pada bidang kosmetik. Kimura 

[25] telah mengembangkan sebuah pendekatan alternatif untuk sintesis HA dengan 

reaksi antarmuka di dalam suatu emulsi beragam.  

 

Emulsi beragam merupakan suatu emulsi air/minyak/air (w/o/w emulsion) yang 

dibuat dari larutan dipotassium hydrogen phosphate (K2HPO4) sebagai sebuah fasa 

larutan air bagian dalam, benzene sebagai sebuah fasa minyak, dan 

Ca(NO3)2.4H2O sebagai sebuah fasa larutan air bagian luar. Reaksi-reaksi 

antarmuka dilakukan pada 323 K selama 24 jam. Fasa kristalin divariasikan dengan 

sebuah pH awalan dari larutan air bagian dalam, dan sebuah HA tunggal disintesis 

pada sebuah pH awalan 12. Produk hasil sintesis tersusun atas porous microsphere 

(bola-mikro berpori) dengan ukuran kurang dari 3 µm. Metode ini memiliki 
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beberapa keuntungan [25]. Sebuah tangki berpengaduk yang umum cukup untuk 

digunakan sebagai reaktor, dan karenanya, tidak diperlukan peralatan khusus. 

Sintesis dapat dilakukan pada temperatur rendah sekitar temperatur ruang. 

 

2.3.5.2.6 Teknik Deposisi Biomimetik 

 

Cairan tubuh sintetik metastabil metastable synthetic body fluid (SBF) dengan suatu 

komposisi garam-garam organik yang mirip dengan cairan tubuh manusia (plasma 

darah), memfasilitasi nukleasi spontan dan pertumbuhan dari HA berkarbon dan 

berukuran nano mirip-tulang pada pH dan temperatur fisiologis. Thamaraiselvi et 

al. [45] telah mensintesis HA biomimetik dari Ca(NO3)2.4H2O dan (NH4)2.HPO4, 

dilarutkan di dalam SBF pada 37℃. SBF disiapkan berdasarkan pada komposisi 

kimia dari cairan tubuh manusia, dengan variasi konsentrasi ion yang benar-benar 

mirip dengan konstituen non-organik dari plasma tubuh manusia. Metastabil SBF 

telah terbukti memicu pertumbuhan dari apatit bone-mimetic berkarbon pada 

barbagai macam ortopedik dan biomaterial untuk gigi seperti silika, titania, 

bioglass, dan lain-lain pada pH dan temperatur fisiologis [46-47]. 

 

Tabel 2.5 Daftar Ion dan Konsentrasi (mM) 

Ion Konsentrasi, mM 

Na+ 142 

Cl- 125 

HCO3
2- 27 

K+ 5 

Ca2+ 2,5 

HPO4
2- 1 

SO2
2- 0,5 

Mg+ 1,59 

 

Pembentukan lapisan apatite dengan proses deposisi biomimetik ini pada beberapa 

biomaterial untuk gigi dan ortopedik telah terbukti memicu diferensiasi sel in vitro 

di dalam sistem kultur sel kondrosit termineralisasi dan mempengaruhi diferensiasi 
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sel osteogenik dengan tambahan matriks-tulang yang memberikan sebuah ikatan 

kuat dengan tulang [48]. Menggunakan metode ini, berbagai macam implan berpori 

dapat dilapisi dengan HA biomimetik berkarbon ukuran nano dengan merendam 

implan di dalam SBF. Sifat dari lapisan HA, melalui mikrostrukturnya, laju 

disolusinya, dan interaksi spesifiknya dengan cairan tubuh, dapat mempengaruhi 

osteogenisitas dari lapisan (coating) seperti proses pemodelan ulang pada tulang. 

 

2.3.5.2.7 Teknik Elektrodeposisi 

 

Lapisan HA fasa nano dengan butir ultra-halus dapat disintesis memakai teknik 

elektrodeposisi dari elektrolit encer [Ca2+] = 6.1 x 10-4 M, [PO43-] = 3.6 x 10-4 

M pada pH fisiologis [27]. Prekursor yang dipergunakan untuk proses 

elektrodeposisi lapisan HA adalah Ca(NO3)2 dan NH4H2PO4. Sodium nitrate 

digunakan untuk meningkatkan kekuatan ionik larutan elektrolit. Manso et al. [49] 

telah menyelidiki pertumbuhan dari lapisan HA yang dipengaruhi oleh tegangan 

anodik konstan (2-4 V) di dalam suatu larutan elektrolit alkali.   

 

2.3.5.3  Aplikasi Hydroxyapatite 

 

Hidroksiapatit banyak diaplikasikan pada dunia medis karena sifatnya yang sangat 

mirip dengan komponen pada organ-organ tertentu dari tubuh manusia seperti 

tulang dan gigi. Akan tetapi, dikarenakan kekuatan mekanik yang kurang baik 

dalam menahan beban maka aplikasinya terbatas pada implan yang tidak 

sepenuhnya menahan beban (non-load-bearing implan), seperti implan untuk 

operasi telinga bagian tengah, pengisi tulang yang rusak pada operasi ortopedik, 

serta pelapis (coating) pada implan untuk dental dan prosthesis logam. 

 

Teknik pelapisan HA pertama kali dipergunakan untuk implan dental dan logam 

(stainless steel, Co-Cr alloys, Ti alloys, dan Ta) untuk plate pada patah tulang. 

Dalam sebuah larutan bubur (slurry), HA dibakar pada temperatur tinggi dan 

dengan plasma spraying, seperti yang digambarkan pada Gambar 2.7. 
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Gambar 2. 7 Pengaplikasian Hydroxyapatite (HA) [16] 

 

Ketika hydroxyapatite dipergunakan sebagai pelapis implant, akan terjadi 

antarmuka dengan sel-sel tubuh di sekitarnya. Proses antarmuka ini sangat penting 

karena berhubungan dengan biokompatibilitas dari implan tersebut. Selanjutnya, 

implan orthopedic diciptakan dengan mencelupkan (dipping) material di 

biokompatibel akan dianggap bagian dari sistem di dalam tubuh dan bukan sebagai 

benda asing yang masuk ke dalam tubuh layaknya kuman. Pelapis hidroxyapatite 

tidak hanya menjadikan implan yang dilapisinya tersebut biokompatibel dengan 

tubuh, tetapi juga membantu proses perkembangan sel-sel tulang di sekitarnya, 

seperti yang digambarkan oleh model pada Gambar 2.8.   

 

 

Gambar 2. 8 Mode fenomena antarmuka HA dengan sel tubuh [16] 

 

Gambar 2.8 menjabarkan tahapan-tahapan dari reaksi antarmuka setelah implan 

HA dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Berikut tahapan-tahapan tersebut: 

 

1. Awal proses implan, mulai terjadinya pelarutan permukaan HA.  
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2. Pelarutan permukaan HA terus berlanjut. 

3. Kondisi equilibrium terbentuk antara larutan fisiologis dengan permukaan 

HA yang telah termodifikasi. 

4. Adsorpsi protein-protein dan/atau senyawa bio-organik lainnya. 

5. Adhesi sel 

6. Perkembangan sel. 

7. Awal mula perkembangan sel tulang baru. 

8. Tulang baru telah terbentuk 

 

Fenomena tersebut merupakan sifat dari HA yang juga bioaktif. Bioaktif diartikan 

sebagai sifat material yang akan terlarut sedikit demi sedikit tetapi membantu 

pembentukan suatu lapisan permukaan apatit biologis sebelum berantarmuka 

langsung dengan jaringan pada tingkat atomik, yang menghasilkan ikatan kimia 

yang baik antara implan dengan tulang. Implan dengan sifat ini memiliki sifat 

mekanik yang baik [16]. 

 

2.4 Klasifikasi Senyawa Calcium Phosphate 

 

Cara yang tepat untuk klasifikasi senyawa calcium phosphate adalah dengan ratio 

Ca/P. Rumus kimia hydroxyapatite adalah Ca10(PO4)6(OH)2 dan rationya Ca/P = 

10/16 = 1,67. Pada umumnya berbagai ratio calcium phosphate mempunyai ratio 

Ca/P yang berbeda-beda dari 2,0 sampai 0,5 yang dapat disintesis dengan 

mencampurkan solution calcium dan phosphate dalam kondisi asam atau basa. 

 

Calcium phosphate dengan ratio Ca/P tertinggi adalah hilgenstockite dengan rumus 

kimia Ca10(PO4)2 dan calcium phosphate dengan ratio Ca/P terendah adalah 

monocalcium phosphate monohydrate atau calcium metaphosphate dengan rumus 

kimia Ca(H2PO4)2H2O atau Ca(PO3)2. Ratio Ca/P dari calcium phosphate lainnya 

berada di bawah hilgenstockite dan di atas monocalcium phosphate monohydrate 

atau calcium metaphosphate. Calcium phosphate dengan Ca/P yang lebih tinggi 

akan mengendap dalam larutan alkali, sedangkan calcium phosphate dengan ratio 
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Ca/P yang lebih rendah akan mengendap dalam larutan asam. Hydroxyapatite 

terbentuk dalam netral atau dalam larutan alkali. 

 

Tabel 2.6 Memperlihatkan Berbagai Calcium Phosphate. 

Ca/P Formula Name Abbreviation 

2,0 Ca10(PO4)2 Tetracalcium Phosphate 

(Hilgenstockite) 

TeCP (TTCP) 

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

1,67 Ca10-

xH2x(PO4)6(OH)2 

Amorphous calcium phosphate ACP 

1,50 Ca3(PO4)2 Tri calcium phosphate (α, β, γ) TCP 

1,33 Ca8H2(PO4)6.5H2O Octacalcium phosphate OCP 

1,0 CaHPO4.2H2O Dicalcium phosphate dihydrate 

(Brushite) 

DCPD 

1,0 CaHPO4 Dicalcium phosphate 

(Monetite) 

DCP 

1,0 Ca2P2O7 Calcium pyrophosphate (α, β, 

γ) 

CPP 

1,0 Ca2P2O72H2O Calcium pyrophosphate 

dehydrate 

CPPD 

0,7 Ca7(P5O16)2 Heptacalcium phosphate 

(Tromolite) 

HCP 

0,67 Ca4H2P6O20 Tetracalcium dihydrogen 

phosphate 

TDHP 

0,5 Ca(H2PO4)H2O Monocalcium phosphate 

monohydrate 

MCPM 

0,5 Ca(PO3)2 Calcium metaphosphate  (α, β, 

γ) 

CNP 

 

 

2.5  Stronsium Karbonat (SrCO3) 
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Stronsium karbonat (SrCO3) adalah garam anorganik yang terlihat seperti bubuk 

yang berwarna putih atau abu-abu. Secara alami, senyawa ini muncul dalam mineral 

stronsianit. Stronsium karbonat adalah bubuk yang berwarna putih, tidak berwarna 

dan tidak memiliki rasa. Senyawa ini merupakan basa yang lemah, sehingga 

senyawa ini reaktif terhadap asam. Senyawa ini tidak dapat larut dalam air. 

Kelarutannya meningkat jika karbon dioksida dijenuhkan di dalam air. Sementara 

itu, senyawa stronsium karbonat dapat larut dalam asam encer. 

 

 

Gambar 2. 9 Stronsium Karbonat (SrCO3) 

 

Stronsium karbonat dapat dibuat dari mineral selestin yang ada di alam (yang juga 

dikenal dengan nama stronsium sulfat SrSO4) atau dengan mereaksikan garam 

stronsium dengan garam karbonat (biasanya natrium atau amonium karbonat). 

Contohnya, jika larutan natrium karbonat direaksikan dengan larutan yang 

mengandung stronsium nitrat. 

 

Sr(NO3)2 (aq) + Na2CO3 (aq) → SrCO3 (s) + 2 NaNO3 (aq). 

 

Senyawa ini sering digunakan sebagai pewarna dalam kembang api. Stronsium dan 

garamnya mengeluarkan warna merah cerah di dalam api. Tidak seperti garam 

stronsium lainnya, garam ini lebih sering digunakan karena biayanya yang murah 

dan juga karena bahan ini tidak higroskopik. Kemampuannya untuk menetralisasi 

garam juga berguna dalam bidang piroteknik. 

 

2.6 Alginat 
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Alginat adalah polimer linier organik polisakarida yang terdiri dari monomer α-L 

asam guluronat (G) dan β-D asam manuronat (M), atau dapat berupa kombinasi dari 

kedua monomer tersebut. Alginat dapat diperoleh dari ganggang cokelat yang 

berasal dari genus   Ascophyllum, Ecklonia, Durvillaea, Laminaria, Lessonia, 

Macrocystis, Sargassum, dan Turbinaria. Dengan rumus kimia alginate adalah 

(C6H8O6)n [17] 

 

Alginat merupakan salah satu jenis hidrokoloid, yaitu suatu sistem koloid oleh 

polimer organik di dalam air [15].  Alginat dapat diekstraksi dari rumput laut 

cokelat, seperti Sargassum  sp. dan Turbinaria sp. yang potensinya di Indonesia 

cukup besar, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Alginat telah lama 

dimanfaatkan, baik dalam bidang pangan maupun non pangan. Dalam bidang 

pangan, alginat banyak digunakan sebagai penstabil emulsi pada es krim, 

pensuspensi pada susu cokelat, pengatur viskositas pada yoghurt, dan lain-lain. 

Dalam bidang non pangan, alginat banyak digunakan sebagai pengental pada textile 

printing pengatur keseragaman dan kehalusan permukaan kertas, pengontrol 

penetrasi dan stabilitas lem yang terbuat dari pati maupun latex, dan pengatur 

pelepasan lambat bahan kimia pada pupuk dan obat-obatan. [22] 

 

 

Gambar 2. 10 Struktur kimia alginat 

. 

Secara kimia, alginat merupakan polisakarida yang tersusun oleh dua jenis asam 

uronat. Unit monomer alginat terdiri dari asam guluronat (G) dan manuronat (M) 

yang tersusun dalam tiga jenis pengelompokan, yaitu: kelompok yang terdiri dari 

residu manuronat dan guluronat yang berselang-seling (MGMG-MGM.....); 

kelompok asam guluronat (GGGGGG...); dan kelompok asam manuronat (MMM-

MMM....) seperti pada Gambar 2.10. Menurut Ramsden (2004), asam manuronat 

dan guluronat dalam rantai alginat bisa ditemukan berselang-seling, tetapi 
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umumnya membentuk struktur kelompok kopolimer dengan kelompok yang hanya 

mengandung asam guluronat dan kelompok lain mengandung asam manuronat. 

Pada rantai ujung biasanya tersusun oleh bidang manuronat atau guluronat murni 

dengan beberapa kelompok yang bercampur. 

 

Berat molekul alginat adalah 32–200 kDa, berhubungan erat dengan derajat 

polimerisasi 180– 930. Nilai pK gugus karboksil adalah 3,4–4,4. Alginat bersifat 

larut air dalam bentuk garam alkali, magnesium, amonia atau amin [19]. Alginat 

tidak larut air dalam bentuk garam kalsium alginat atau asam alginat [24]. 

Viskositas larutan alginat dipengaruhi oleh berat molekul dan keberadaan ion dalam 

larutan. Pada kondisi larutan tanpa kation bervalensi dua atau tiga atau dengan 

adanya bahan pengkelat, viskositas larutan alginat rendah. Sebaliknya, dengan 

peningkatan kation multivalen (misalnya kalsium) terjadi peningkatan viskositas 

yang bersifat paralel. Oleh karena itu, viskositas larutan alginat dapat diatur sesuai 

keinginan. Proses freezing dan thawing larutan Na-alginat yang mengandung ion 

Ca2+ dapat menghasilkan peningkatan viskositas [24]. 

 

2.7  Kalsium Klorida 

Kalsium merupakan unsur kimia [48] bersimbolkan Ca yang mempunyai nomor 

atom 20. Kalsium ini unsur kelima paling berlimpah dalam kerak Bumi yang 

memiliki warna putih keperakan. Kalsium sangat penting bagi makhluk hidup, 

terutama dalam fisiologi sel dan unsur paling biasa dalam kebanyakan hewan. Salah 

satu manfaat [104-105] kalsium terdapat pada salah satu senyawa yaitu kalsium 

klorida.  

Klorida merupakan unsur kimia yang bersimbolkan Cl dengan nomor atom 17. 

Senyawa ini merupakan halogen kedua paling ringan yang berada diantara flour 

dan bromin. Unsur ini berwujud gas berwarna kuning hijau yang sangat reaktif dan 

mempunyai afinitas elektron tertinggi. 

 

Kalsium klorida [49-53] dengan rumus molekul CaCl2 sering juga disebut kalsium 

(II) klorida, dan kalsium diklorida. Senyawa ini memiliki nama IUPAC, yaitu 
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calcium chloride [54, 55] yang biasanya berguna dalam penurunan titik beku, 

pengolahan air, medis, sterilisasi hewan, sumber ion kalsium, pengering, dan proses 

industri. Senyawa ini berbentuk serbuk putih yang bersifat higroskopis dan tidak 

berbau. Kalsium klorida ini larut dalam CH3COOH [56], alkohol, etanol, metanol 

[57, 58], aseton, dan piridin, tetapi tidak larut dalam NH3 cair, DMSO, 

CH3COOC2H5. 

 

Kalsium klorida adalah senyawa anorganik, sebuah garam dengan rumus 

kimia CaCl2. Ia adalah padatan kristal tak berwarna pada suhu kamar dan 

sangat larut dalam air. Kalsium klorida sering dijumpai sebagai hidrasi padat 

dengan rumus umum CaCl2 (H2O)x dengan x= 0, 1, 2, 4, dan 6. Senyawa ini 

terutama digunakan untuk penghilang es dan pengendali debu. Karena garam 

anhidrat adalah higroskopis, ia digunakan sebagai desikan (bahasa 

Inggris: dessicant). [27] Kalsium klorida larut dalam air [61-70] menghasilkan 

klorida dan kompleks logam akuo [Ca(H2O)6]
2+, yang merupakan sumber kalsium 

bebas dan ion klorida bebas. Penjelasan ini menggambarkan fakta bahwa larutan 

[71] ini bereaksi dengan sumber fosfat menghasilkan endapan kalsium fosfat [72]. 

 

 

Gambar 2. 11 Kalsium klorida 

 

Kalsium klorida memiliki perubahan entalpi sangat tinggi, ditunjukkan dengan 

kenaikan suhu yang cukup besar dan disertai pelarutan garam anhidrat dalam air 

[133-136]. Sifat ini merupakan dasar bagi senyawa kalsium klorida. Dimana 

kalsium klorida memiliki nilai titik didih sebesar 2208 K, titik leleh sebesar 1045-

1048 K, massa molar sebesar 110,98 g/mol, densitas 2,15 g/cm3, serta kalsium 

klorida ini tidak berbau. Termokimia kalsium klorida (CaCl2) dibagi atas empat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_anorganik
https://id.wikipedia.org/wiki/Garam_(kimia)
https://id.wikipedia.org/wiki/Rumus_kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Rumus_kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelarutan
https://id.wikipedia.org/wiki/Air_kristal
https://id.wikipedia.org/wiki/Anhidrat
https://id.wikipedia.org/wiki/Higroskopis
https://id.wikipedia.org/wiki/Desikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://en.wikipedia.org/wiki/dessicant
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bagian, yaitu kapasitas kalor (C), entropi molar standar (S0), entalpi pembentukan 

standar (∆fH) dan energi bebas Gibbs (∆fG) yang masing-masingnya mempunyai 

nilai C 72,89 J/molK, So 108,4 J/molK, ∆fH -795,42 kJ/mol, dan ∆fG 748,81 

kJ/mol. 

 

Karakteristik [132] dari Kalsium Klorida merupakan memiliki 3 struktur [73] 

kristal yaitu ortorombik, tetragonal, dan trigonal. Kalsium klorida boleh berfungsi 

sebagai sumber ion [74-78] kalsium dalam larutan aqua kerena sifat kalsium klorida 

yang boleh larut dalam air. Sifat [79] ini berguna untuk mengeluarkan ion daripada 

larutan [80]. Contohnya, fosfat dikeluarkan dari pada larutan oleh kalsium: 

 

2 3 4 3 4 23 CaCl (aq) + 2 K PO (aq)  Ca (PO ) (s) + 6 KCl (aq)→ ………(5) 

Kalsium Klorida dielektrolisis untuk menghasilkan logam kalsium dan gas klorin 

 

2 2CaCl (l) Ca (s) + Cl (g) → ………….(6) 

 

2.7.1 Kalsium Klorida Dihidrat 

 

Kalsium klorida dihidrat adalah senyawa terhidrasi anorganik yang memiliki rumus 

kimia CaCl2 (H2O) 2. Massa molar dari senyawa ini adalah 111,56 g / mol. Ketika 

mempertimbangkan struktur senyawa ini, ia memiliki satu molekul kalsium klorida 

yang berasosiasi dengan dua molekul air. Titik lebur senyawa ini adalah 175℃ dan 

setelah pemanasan lebih lanjut, senyawa ini terurai. Selain itu, bentuk dihidrat ini 

secara alami terjadi ketika sinjarite menguap langka. 

 

 

Gambar 2. 12 Kalsium klorida dihidrat 
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Kalsium klorida adalah senyawa anorganik yang mengandung CaCl2, sedangkan 

kalsium klorida dihidrat adalah senyawa terhidrasi anorganik yang memiliki rumus 

kimia CaCl2.2(H2O). Perbedaan utama antara kalsium klorida dan kalsium klorida 

dihidrat adalah kalsium klorida anhidrat sedangkan kalsium klorida dihidrat adalah 

bentuk kalsium klorida terhidrasi. 

 

2.8  Karakterisasi dan Pengujian Material Hydroxyapatite (HA) 

 

Beberapa teknik karakterisasi digunakan untuk mengetahui karakteristik dari 

material yang dihasilkan pada penelitian ini. Pengujian dilakukan untuk 

memastikan apakah material yang dihasilkan adalah HA dengan sifat-sifat yang 

sebelumnya ingin diketahui. Beberapa pengujian tersebut adalah X-Ray 

Diffractometer/Diffraction (XRD), Fourier Transform Infra Red (FTIR), Scanning 

Electron Microscopy (SEM), Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX, EDS, 

EDAX), Optical Microscope (OM) dan pengujian anti bakteri. 

 

2.8.1  X-Ray Diffractometer/Diffraction (XRD) 

 

Sinar-X atau Sinar Rontgen adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik 

dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nm ke 100 pm (mirip dengan 

frekuensi dalam jangka 30 PHz ke 60 EHz). Sinar-X yang merupakan komponen 

penting di dalam mesin uji XRD pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan 

Jerman bernama Wilhelm Conrad Rontgen pada tahun 1895. Ketika sedang 

melakukan percobaan menggunakan tabung sinar katoda, Rontgen mengamati 

bahwa potongan barium platinosianida yang berdekatan melepaskan sinar saat 

tabung itu dioperasikan. Rontgen menemukan bahwa terbentuk semacam radiasi 

yang tidak diketahui namun menembus bahan kimia dan menimbulkan fluoresensi. 

Pengamatan lebih lanjut mengungkapkan bahwa kertas, kayu, dan aluminum, 

diantara bahan-bahan lain, transparan pada bentuk baru radiasi ini, dan 

mempengaruhi plat fotografi. Oleh karena ia salah sangka akan fenomena radiasi 

tersebut yang tidak menunjukkan sifat cahaya yang jelas, maka ia menyebut 

fenomena itu sebagai radiasi X, walau dikenal juga sebagai radiasi Rontgen. 
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Sejenis dengan tipe radiasi elektromagnetik lainnya, interaksi antara vektor listrik 

dari radiasi-X dan elektron dari material yang dilaluinya mengakibatkan 

penghamburan (scattering). Ketika sinar-X terhamburkan oleh susunan teratur 

atom di dalam kristal, terjadi interferensi (konstruktif dan destruktif) di antara sinar 

yang terhamburkan karena jarak antara pusat interferensi adalah sama dengan orde 

besaran dari panjang gelombang radiasi sehingga dihasilkan difraksi. 

 

2.8.1.1 Hukum Bragg (Bragg’s Law) 

 

Ketika berkas sinar-X menumbuk permukaan sebuah kristal pada suatu sudut θ, 

sejumlah sinar akan terhamburkan oleh lapisan atom di permukaan. Sinar yang 

tidak terhamburkan akan menembus hingga ke lapisan kedua dari kisi kristal 

dimana sebagiannya lagi terhamburkan dan sisa yang tidak terhamburkan 

menembus lagi hingga lapisan ketiga dari kisi kristal. Efek kumulatif dari proses 

penghamburan ini sama dengan proses difraksi cahaya tampak disebabkan oleh kisi. 

Syarat terjadinya difraksi adalah: 

1. Jarak antara lapisan atom (kisi kristal) harus berada pada orde yang sama 

dengan panjang gelombang dari radiasi; dan 

2. Pusat hamburan harus berada pada susunan dan jarak yang teratur. 

 

Pola interaksi antara gelombang sinar-X dengan atom-atom pada material 

ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 2. 13 Model difraksi Hukum Bragg 
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Bragg menyatakan bahwa ketika sebuah berkas sinar-X yang datang dengan sudut 

sempit θ, terjadi hamburan disebabkan oleh atom C. Jika jarak AC + CB = nλ, 

dimana n adalah integer, radiasi yang terhamburkan adalah fase 1‟ dan 2‟. Melalui 

perhitungan trigonometri diketahui bahwa panjang AC = d sin θ, dengan d adalah 

jarak antar bidang. Sehingga persamaan untuk interferensi konstruktif dari berkas 

pada sudut θ adalah sebagai berikut.  

 

2 sinn d = …………………………………………(7) 

 

Persamaan 7 tersebut dinamakan sebagai Persamaan Bragg yang berperan sangat 

penting. Perlu diperhatikan bahwa sinar-X terlihat seakan dipantulkan dari kristal 

jika sudut datang memenuhi kondisi bahwa; 

 

sin
2

n

d


 = ………………………………………….(8) 

 

Berdasarkan pada Hukum Bragg, dengan mengukur sudut θ, dapat ditentukan 

panjang gelombang ataupun unsur kimia, jika jarak antar kisi kristal d diketahui, 

atau jika panjang gelombang λ diketahui, jarak kisi kristal d dan demikian struktur 

kristal. Dengan menggunakan sinar-X yang telah diketahui panjang gelombangnya, 

biasanya digunakan target Cu dengan λ = 1,541838 Angstrom atau Co dengan λ = 

1,790260 Angstrom, maka akan diperoleh nilai d atau 2θ yang menjadi identitas 

dari senyawa tertentu. 

 

2.8.3 Fourier Transform Infra Red (FTIR) 

 

Konsep dari teknik pengujian ini adalah memberikan radiasi kepada sampel, 

sehingga nantinya akan diketahui perilaku sampel tersebut terhadap radiasi yang 

diberikan, apakah radiasi tersebut ada yang diserap atau dilewatkan. Metode FTIR 

merupakan bagian dari metode pengujian berbasis serapan spektroskopi. Tujuannya 

adalah untuk mengetahui seberapa baik sebuah sampel menyerap cahaya pada tiap 

panjang gelombang. Pada FTIR, sampel disinari dengan sebuah berkas cahaya 
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sekaligus yang mengandung banyak frekuensi cahaya berbeda dan mengukur 

berapa banyak berkas cahaya tersebut yang diserap oleh sampel. 

 

 

Gambar 2. 14 Diagram Optik dari  

Michelson Interferometer pada FTIR [50] 

 

Kemudian, berkas cahaya dimodifikasi agar mengandung kombinasi frekuensi, 

sebagai sumber data kedua. Proses ini dilakukan berulang-ulang kali. Setelah itu, 

komputer akan mengambil alih data-data tersebut dan bekerja berulang-ulang untuk 

memperkirakan serapan pada tiap panjang gelombang. Berkas cahaya ini dihasilkan 

dari sebuah sumber cahaya pita-lebar yang mengandung panjang gelombang 

spektrum penuh untuk diukur. Cahaya bersinar ke konfigurasi cermin tertentu yang 

disebut Michelson interferometer, yang mengizinkan beberapa panjang gelombang 

untuk lewat, tetapi memblokir yang lainnya dikarenakan interferensi gelombang. 

Salah satu cermin digerakkan untuk menghasilkan sebuah panjang gelombang 

berbeda sebagai sebuah data poin yang baru. Komputer digunakan untuk mengubah 

data mentah berupa serapan cahaya untuk tiap posisi cermin (atau biasa disebut 

sebagai interferogram) menjadi hasil yang diinginkan berupa serapan cahaya untuk 

tiap panjang gelombang. Proses ini membutuhkan semacam algoritma pembalik 

yang disebut Fourier transform.  
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Gambar 2. 15 Gambaran proses transform yang dilakukan  

hingga diperoleh hasil spektrum dari sampel. [51]   

 

Untuk memperoleh skala relatif dari intensitas serapan, sebuah background 

spektrum juga harus diukur. Pengukuran dilakukan tanpa melibatkan sampel di 

dalam berkas yang disinarkan. Hal tersebut dapat dibandingkan dengan pengukuran 

menggunakan sampel untuk menentukan persen transmitansi. Teknik tersebut 

menyebabkan dihasilkannya sebuah spektrum dimana semua karakteristik dari 

instrument telah dihilangkan. Sehingga, semua spektrum yang terjadi adalah benar-

benar berasal dari sampel. Satu pengujian background spektrum dapat 

dipergunakan untuk pengukuran banyak sampel karena spektrum ini adalah 

karakteristik dari instrumen itu sendiri. 

 

2.8.4 Scanning Electron Microscopy (SEM) 

 

Struktur mikroskopik diamati menggunakan SEM, prinsip kejanya yakni dengan 

memindai permukaan dari material. Sebuah gambar dihasilkan oleh SEM dengan 

memfokuskan berkas elektron yang memindai permukaan sebuah spesimen; tidak 

dihasilkan oleh iluminasi sekejap dari semua area seperti yang terjadi pada TEM. 

Perbedaan SEM dengan mikroskop optik terletak pada resolusi yang lebih tinggi 

dan ke dalaman area yang lebih besar (depth of field). Topografi dan morfologi 

dapat diamati menggunakan instrumen ini karena kedalaman area yang bisa 
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mencapai orde puluhan micrometer pada perbesaran 1000X dan orde mikrometer 

pada perbesaran 10000X. 

 

Hal tersebut karena di dalam SEM dipergunakan magnetic lense, sehingga lebih 

mudah mengontrol perbesaran yang diinginkan berbeda dengan mikroskop optik 

yang menggunakan lensa yang perbesarannya terbatas. Dengan SEM juga dapat 

diperoleh informasi kimia dari spesimen dengan menggunakan EDX. Skema 

instrumen ini diperlihatkan pada Gambar 2.16 berikut. Berkas elektron yang 

dipergunakan untuk memindai spesimen dihasilkan oleh electron gun yang tersusun 

atas tiga komponen, yaitu: (1) sebuah filament katoda yang terbuta dari kawat 

tungsten, kristal lanthanum hexaboride (LaB6), atau cerium hexaboride (CeB6); (2) 

sebuah tudung bercelah (Wehnelt Cylinder) yang mengontrol aliran dari elektron 

(bias); dan (3) sebuah plat anoda bermuatan positif yang menarik dan mempercepat 

elektron menuju spesimen. 

 

Ketika elektron berenergi tinggi menumbuk spesimen, elektron tersebut akan 

dihamburkan oleh atom dari spesimen. Hamburan elektron menyebabkan 

perubahan arah rambatan elektron di bawah permukaan spesimen seperti yang 

diperlihatkan pada Gambar 2.16. Interaksi yang terjadi antara berkas elektron 

hanya terjadi pada volume tertentu di bawah permukaan spesimen. Dari interaksi 

tersebut dihasilkan apa yang disebut dengan Secondary Electron (SE) dan 

Backscattered Electron (BSE) yang nantinya dipergunakan sebagai sumber sinyal 

untuk membentuk gambar. Zona ini biasa disebut dengan pears-head karena 

bentuknya yang mirip buah pir dan ukurannya bertambah dengan meningktatnya 

energi dari elektron yang datang. 
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Gambar 2. 16 Skema mesin Scanning Electron Microscopy [52] 

 

2.8.5 Mikroskop Optik (Optical Microscope) 

 

Mikroskop merupakan alat yang dapat menghasilkan bayangan dari benda yang di 

mikroskop menjadi lebih besar. Pembesaran ini tergantung pada berbagai faktor, 

diantaranya titik fokus kedua lensa (objektif f1 dan okuler f2, panjang tubulus atau 

jarak (t) lensa objektif terhadap lensaokuler dan yang ketiga adalah jarak pandang 

mata normal (sn), sehingga: 

 

1. 2

.
m

t sn
V

f f
= ……………………..(9) 

Bayangan benda (objek) yang kita lihat dibentuk dan diperbesar oleh lensa objektif, 

di dalam tubus mikroskop membentuk bayangan nyata terbalik dari objek. 

Bayangan nyata tersebut selanjutnya dibalik dan diperbesar lagi oleh lensa okuler. 

Lensa okuler merupakan lensa yang berfungsi untuk membuat bayangan terakhir, 

sehingga bayangan tersebut dapat dilihat langsung oleh mata pengamat. Lensa yang 

baik diperoleh dengan memperhatikan pembesaran dan daya pisahnya. Semakin 

pendek jarak titik api lensa akan semakin kuat pembesarannya, sehingga semakin 
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besar kemampuan suatu lensa akan semakin kecil jarak dua titik api yang 

berdekatan yang dapat dilihat secara terpisah menggunakan mikroskop. Beberapa 

lensa objektif biasanya dipasang pada roda berputar yang disebut revolver. Setiap 

lensa objektif dapat diputar ke tempat yang sesuai dengan pembesaran yang 

diinginkan. Lensa objektif dibuat dalam beberapa pembesaran yang berbeda, yaitu 

4x, 10x,40x, dan 100x, demikian juga lensa okuler tersedia beberapa pembesaran, 

yakni 4x, 10x,16x, dan 20x.  Lensa okuler dipasang paada ujung dalam tubus dan 

biasanya yang dipasang adalah yang pembesaaran 10x. Dengan demikian jika kita 

mengamati objek menggunakan lensa okuler pembesaran 10x dan lensa objektif 

40x, maka pembesaran objek yang dapat dilihat menjadi 400x dibanding besarnya 

objek yang sebenarnya. 

 

Kondensor berfungsi sebagai pengatur intensitas caahaya yang masuk ke dalam 

mikroskop. Kondensor mempunyai dua bagian penting, yaitu: 1. Susunan lensa 

untuk mengumpulkan sinar sebelum masuk ke dalam objek dan lensa objektif; 2. 

Diafragma berfungsi untuk mengatur sinar tepi yang masuk ke dalam lensa objektif 

dan okuler. [62] 

 

Ada dua proses yang terjadi saat kita menggunakan mikroskop, yaitu: 

1. Proses perbesaran 

Mikroskop dapat menyebabkan benda-benda kecil terlihat besar dan 

sanggup membesarkan objek. 

2. Proses penguraian 

Mikroskop dapat memperjelas pola-pola rumit yang tidak terlihat oleh mata 

telanjang. [56] 

 

Berdasarkan dari sumber cahayanya, mikroskop terbagi atas mikroskop 

cahaya/optik dan mikroskop elektron. Mikroskop optik/cahaya merupakan 

mikroskop yang menggunakan lensa dari gelas dan cahaya matahari atau lampu 

sebagai sumber penyinaran. Dalam mikroskop cahaya, (light microscope, LM), 

cahaya tampak diteruskan melalui spesimen dan kemudian melalui lensa kaca. 

Lensa ini merefraksi (membengkokkan) cahaya sedemikian rupa sehingga citra 
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spesimen diperbesar ketika diproyeksikan ke mata, ke film fotografi atau sensor 

digital, atau ke layar video. Mikroskop cahaya dapat memperbesar secara efektif 

sekitar 1000 kali dari ukuran asli spesimen. Mikroskop optik terdiri dari dua yaitu, 

mikroskop biologi dan mikroskop stereo. Mikroskop biologi digunakan untuk 

pengamatan benda tipis transparan. Mikroskop biologi ini umumnya memiliki lensa 

okuler dan lensa objektif dengan kekuatan pembesaran sebagai berikut: 

 

1. Objektif 4x dengan okuler 10x, pembesaran 40x2 

2. Objektif 10x dengan okuler 10x, pembesaran 100x3. 

3. Objektif 40x dengan okuler 10x, pembesaran 400x4. 

4. Objektif 100x dengan okuler 10x, pembesaran 1000x 

 

Objektif yang paling kuat pada mikroskop optik 1000 disebut mikroskop emersi, 

karena penggunaannya harus dengan minyak emersi dan cara memakainya dengan 

khusus pula. Mikroskop stereo digunakan untuk pengamatan benda-benda yang 

tidak terlalu besar, transparan atau tidak. Penyinarannya dapat diatur dari atas 

maupun dari bawah dengan sinar alam atau lampu. Memiliki dua buah objektif dan 

dua buah okuler, sehingga diperoleh bayangan tiga dimensi dengan pengamatan 

dua belah mata. Kekuatan perbesaran umumnya tidak terlalu kuat, yaitu objektif 1 

atau 2 dengan okuler 10 atau 15. 

 

Adapun bagian-bagian mikroskop adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2. 17 Bagian-bagian mikroskop 
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Keterangan: 

1. Lensa okuler, sebagai kaca pembesar dan membentuk bayangan maya, 

tegak diperbesar. 

2. Lensa Objektif digunakan untuk membentuk bayangan cahaya ke dalam 

lubang diafragma. 

3. Diafragma adalah bagian untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya. 

4. Cermin/Reflektor digunakan untuk memantulkan cahaya ke dalam lubang 

diafragma. 

5. Meja Objek, yaitu untuk meletakkan objek pengamatan 

6. Pemutar Kasar (makrometer) adalah untuk menggerakkan tabung ke atas 

dan ke bawah dengan pergeseran kasar. 

7. Pemutar halus (mikrometer) digunakan menggerakkan tabung ke atas dan 

ke bawah dengan pergeseran halus 

8. Revolver adalah tempat lensa objektif yang akan digunakan 

9. Tabung adalah bagian penghubung lensa objektif dan lensa okuler 

10. Penjepit Objek digunakan untuk menjepit kaca objek supaya tidak bergeser 

11. Kaki Mikroskop untuk menjaga mikroskop agar tetap tegak berdiri 

12. Lengan Mikroskop digunakan sebagai pegangan mikroskop ketika 

mikroskop diangkat atau dipindahkan. [71] 

 

2.8.6 Pengujian Anti-Bakteri 

 

Anti-bakteri adalah senyawa yang digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan 

bakteri yang bersifat merugikan. Pengendalian pertumbuhan mikroorganisme 

bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi 

mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, dan mencegah pembusukan serta 

perusakan bahan oleh mikroorganisme [80]. Anti-mikrobia meliputi golongan 

antibakteri, antimikotik, dan antiviral [81]. 

 

Mekanisme penghambatan terhadap pertumbuhan bakteri oleh senyawa anti-

bakteri dapat berupa perusakan dinding sel dengan cara menghambat 

pembentukannya atau mengubahnya setelah selesai terbentuk, perubahan 
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permeabilitas membran sitoplasma sehingga menyebabkan keluarnya bahan 

makanan dari dalam sel, perubahan molekul protein dan asam nukleat, 

penghambatan kerja enzim, dan penghambatan sintesis asam nukleat dan protein. 

Pada bidang farmasi, bahan anti-bakteri dikenal dengan nama antibiotik, yaitu suatu 

substansi kimia yang dihasilkan oleh mikroba dan dapat menghambat pertumbuhan 

mikroba lain. Senyawa anti-bakteri dapat bekerja secara bakteriostatik, 

bakteriosidal, dan bakteriolitik [85].  

 

Menurut Madigan dkk. (2000), Berdasarkan pada sifat toksisitas selektifnya, 

senyawa antimikrobia mempunyai tiga macam efek terhadap pertumbuhan 

mikrobia, yaitu: 

 

1. Bakteriostatik memberikan efek dengan cara menghambat pertumbuhan 

tetapi tidak membunuh. Senyawa bakterostatik seringkali menghambat 

sintesis protein atau mengikat ribosom. Hal ini ditunjukkan dengan 

penambahan antimikrobia pada kultur mikrobia yang berada pada fase 

logaritmik. Setelah penambahan zat anti mikroba pada fase logaritmik 

didapatkan jumlah sel total maupun jumlah sel hidup adalah tetap. 

2. Bakteriosidal memberikan efek dengan cara membunuh sel tetapi tidak 

terjadi lisis sel atau pecah sel. Hal ini ditunjukkan dengan penambahan 

antimikrobia pada kultur mikrobia yang berada pada fase logaritmik. 

Setelah penambahan zat antimikrobia pada fase logaritmik didapatkan 

jumlah sel total tetap sedangkan jumlah sel hidup menurun. 

3. Bakteriolitik menyebabkan sel menjadi lisis atau pecah sel, sehingga jumlah 

sel berkurang atau terjadi kekeruhan setelah penambahan antimikrobia. Hal 

ini ditunjukkan dengan penambahan antimikrobia pada kultur mikrobia 

yang berada pada fase logaritmik. Setelah penambahan zat antimikrobia 

pada fase logaritmik, jumlah sel total maupun jumlah sel hidup menurun. 

 

Mekanisme penghambatan antibakteri dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu 

menghambat sintesis dinding sel mikrobia, merusak keutuhan dinding sel mikrobia, 

menghambat sintesis protein sel mikrobia, menghambat sintesis asam nukleat, dan 
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merusak asam nukleat sel mikrobia. [91] Daya antimikrobia diukur secara in vitro 

agar dapat ditentukan kemampuan suatu zat antimikrobia (Jawetz, 2001). Adanya 

fenomena ketahanan tumbuhan secara alami terhadap mikrobia menyebabkan 

pengembangan sejumlah senyawa yang berasal dari tanaman yang mempunyai 

kandungan antibakteri dan antifungi. [67] 

 

Uji aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan metode difusi dan metode 

pengenceran. Disc diffusion test atau uji difusi disk dilakukan dengan mengukur 

diameter zona bening (clear zone) yang merupakan petunjuk adanya respon 

penghambatan pertumbuhan bakteri oleh suatu senyawa antibakteri dalam ekstrak.  

Syarat jumlah bakteri untuk uji kepekaan/sensitivitas yaitu 105-108 CFU/mL. [93] 

 

Metode difusi merupakan salah satu metode yang sering digunakan. Metode difusi 

dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu metode silinder, metode lubang/sumuran 

dan metode cakram kertas. Metode lubang/sumuran menggunakan pembuatan 

lubang pada agar padat yang telah diinokulasi dengan bakteri. Jumlah dan letak 

lubang disesuaikan dengan tujuan penelitian, kemudian lubang diinjeksikan dengan 

ekstrak yang akan diuji. Setelah dilakukan inkubasi, pertumbuhan bakteri diamati 

untuk melihat ada tidaknya daerah hambatan di sekeliling lubang. [94] 

 

2.8.7 Resistensi Mikroba 

 

Resistensi sel mikroba adalah suatu sifat tidak terganggunya sel mikroba oleh 

antimikroba. [86] Resistensi mikrobia terhadap obat terjadi akibat perubahan 

genetik dan dilanjutkan serangkaian proses seleksi oleh obat antimikroba (Jawetz, 

2001). Faktor yang memengaruhi sifat resistensi mikroba terhadap antimikroba 

terdapat pada unsur yang bersifat genetik seperti DNA, plasmid dan kromosom. 

Berdasarkan pada lokasi unsur dikenal menjadi 3 macam resistensi, yaitu: 

 

1. Resistensi Kromosomal 

Terjadi akibat mutasi spontan dalam lokus yang mengatur kepekaan obat 

antimikrobia yang diberikan. Adanya antimikroba sebagai mekanisme 
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selektif yakni membunuh bakteri yang peka dan membiarkan tumbuh 

bakteri yang resisten. [87] 

2. Resistensi Ekstra-Kromosomal 

Bakteri seringkali berisi materi genetik yang disebut plasmid. Faktor R 

adalah kelompok plasmid yang membawa gen resistensi terhadap satu atau 

beberapa obat antimikrobia dan logam berat. Gen plasmid untuk resistensi 

antimikrobia mengontrol pembentukan enzim yang mampu merusak 

antimikrobia. [87] 

3. Resistensi Silang 

Keadaan resistensi terhadap antimikroba tertentu yang juga memperlihatkan 

sifat resistensi terhadap antimikroba yang lain. Biasanya terjadi antara 

antimikroba yang memiliki struktur kimia hampir sama (derivat tetrasiklin) 

atau antara antimikroba dengan struktur kimia yang berbeda dengan 

mekanisme aksi yang hampir sama. [94] 

 

2.8.8 Karakteristik Escherichia coli 

 

Escherichia coli adalah salah satu jenis bakteri yang secara normal hidup dalam 

saluran pencernaan, tulang, dan bagian tubuh lainnya baik manusia maupun hewan. 

Escherichia coli merupakan bakteri Gram negatif berbentuk batang pendek yang 

memiliki panjang sekitar 2 μm, diameter 0,7 μm, lebar 0,4-0,7μm dan bersifat 

anaerob fakultatif. Morfologi bakteri Escherichia coli dapat dilihat pada Gambar 

2.18. Bentuk sel dari bentuk seperti coocal hingga membentuk sepanjang ukuran 

filamentous. Tidak ditemukan spora. Selnya bisa terdapat tunggal, berpasangan, dan 

dalam rantai pendek, biasanya tidak berkapsul. Escherichia coli membentuk koloni 

yang bundar, cembung, dan halus dengan tepi yang nyata [111] 
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Gambar 2. 18 Morfologi Escherichia coli. [111] 

 

Kapsula atau mikrokapsula terbuat dari asam-asam polisakarida. Mukoid kadang 

kadang memproduksi pembuangan ekstraselular yang tidak lain adalah sebuah 

polisakarida dari speksitifitas antigen K tententu atau terdapat pada asam 

polisakarida yang dibentuk oleh banyak Escherichia coli seperti pada 

Enterobacteriaceae. Selanjutnya digambarkan sebagai antigen M dan 

dikomposisikan oleh asam kolanik. [111] 

 

Biasanya sel ini bergerak dengan flagella petrichous. Escherichia coli 

memproduksi macam-macam fimbria atau pili yang berbeda, banyak macamnya 

pada struktur dan speksitifitas antigen, antara lain filamentus, proteinaceus, seperti 

rambut appendages di sekeliling sel dalam variasi jumlah. Fimbria merupakan 

rangkaian hidrofobik dan mempunyai pengaruh panas atau organ spesifik yang 

bersifat adhesi yang merupakan faktor virulensi yang penting. Escherichia coli 

merupakan bakteri fakultatif anaerob, kemoorganotropik, mempunyai tipe 

metabolisme fermentasi dan respirasi tetapi pertumbuhannya paling sedikit banyak 

di bawah keadaan anaerob. [109] 

 

Pertumbuhan yang baik pada suhu optimal 37℃ pada media yang mengandung 1% 

pepton sebagai sumber karbon dan nitrogen. Escherichia coli memfermentasikan 

laktosa dan memproduksi indol yang digunakan untuk mengidentifikasikan bakteri 

pada makanan dan air. Escherichia coli berbentuk sirkular, konveks dan koloni 

tidak berpigmen pada nutrient dan media darah. Escherichia coli dapat bertahan 

hingga suhu 600℃ selama 15 menit atau pada suhu 550℃ selama 60 menit. 
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Escherichia coli tumbuh baik pada temperatur antara 8℃-46℃ dan temperatur 

optimum 37℃. Bakteri yang dipelihara di bawah temperatur minimum atau sedikit 

di atas temperatur maksimum, tidak akan segera mati melainkan berada di dalam 

keadaan tidur atau dormansi. [109] 

 

Pada umumnya bakteri E. Coli hanya mengenal satu macam pembiakan yaitu 

dengan cara seksual atau vegetatif. Pembiakan ini berlangsung cepat, apabila 

faktor-faktor luar menguntungkan bagi dirinya. Apabila faktor-faktor luar 

menguntungkan, maka setelah terjadi pembelahan, sel-sel baru tersebut akan 

membesar sampai masing - masing menjadi sebesar sel induknya. [109] 

 

Kehidupan bakteri tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor luar tetapi sebaliknya 

bakteri mampu mempengaruhi keadaan lingkungannya, misalnya dapat 

menyebabkan demam (panas) akibat terinfeksi oleh bakteri E. Coli yang ada dalam 

saluran pencernaan dan menyebabkan diare yang berkepanjangan. Jika E. Coli 

berada dalam medium yang mengandung sumber karbon (glukosa, laktosa, dsb), 

hal tersebut akan mengubah derajat asam (pH) dalam medium menjadi asam dan 

akan membentuk gas sebagai hasil proses terurainya glukosa menjadi senyawa lain. 

[111] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


