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Abstrak 

 

Telah dilakukan penelitian sintesis dan karakterisasi hidroksiapatit berpori 

dengan penambahan ZnO nanopartikel melalui metode kombinasi perendaman busa dan 

injeksi. Penelitian ini dilakukan untuk mengoptimalkan penelitian sebelumnya dengan 

memperbesar variasi komposisi ZnO dan menambahkan metode injeksi pada proses 

penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hidroksiapatit 

nanopartikel, ZnO nanopartikel, Aquades, PVA dan busa polyurethane. Pembuatan 

dilakukan dengan cara merendam busa polyurethane ke dalam slurry. Slurry merupakan 

campuran larutan PVA dan hidroksiapatit dengan variasi penambahan ZnO nanopartikel 

(8 wt%, 10 wt%, 12 wt%, dan 14 wt%). Kemudian menginjeksikan sisa slurry ke dalam 

busa. Setelah itu sampel dikeringkan dan dipanaskan pada temperatur 650º C untuk 

menghilangkan busa dan PVA, kemudian dilakukan proses sintering sampel pada 

temperatur 1200ºC selama 3 jam. Berdasarkan analisa SEM, uji porositas, dan uji 

compressive strength, hasil terbaik ditunjukkan oleh sampel IV karena memiliki 

diameter pori sebesar 142,9 – 371,4 µm dengan porositas 69,983%, nilai compressive 

strength 1,8653 MPa dan tidak toksik. Hasil terbaik tersebut belum memenuhi standart 

aplikasi bone filler. Pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan perbaikan dengan 

menggunakan zat aditif lain seperti ZrO2, sehingga mampu meningkatkan sifat mekanik 

hidroksiapatit berpori agar memenuhi standart aplikasi bone filler. 

 

Kata kunci : Hidroksiapatit berpori, ZnO nanopartikel, PVA, busa Polyurethane, Bone 

filler. 

 

Abstract 

 

It have been researched about synthesis and characterization of porous 

hydroxyapatite with the addition of ZnO nanoparticles by combination method – foam 

immersion and injection method. The research has been done to optimize earlier 

research by increasing composition variation and adding injection method. The 

materials were used in this study include hydroxyapatite nanoparticles, ZnO 

nanoparticles, aquades, PVA, and polyurethane foam. Samples were prepared by 

immersing polyurethane foam in the slurry and injecting the residual slurry into the 
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foam. Slurry is a mixture of PVA solution and hydroxyapatite with addition of ZnO 

nanoparticles variations (8 wt%, 10 wt%, 12 wt% and 14 wt%). The samples were dried 

and heated at a temperature 650
0 

C to remove polyurethane foam and PVA, and 

sintering process was done at 1200
o
 C for 3 hours. Based on SEM-EDX analysis, 

porosity test and compressive strength test, the best result was shown by the sample IV 

which has pore size from 142.9 to 371.4 μm with 69.983% porosity, compressive 

strength test value is 1.8653 MPa and not toxic. The best results is still insufficient to 

fulfill the standard of bone filler applications. In further research needs to be improve 

mechanical properties of porous hydroxyapatite by using any other additives is like 

ZrO2 to fulfill the standard of bone filler applications. 

 

Keywords: Porous hydroxyapatite, ZnO nanoparticles, PVA, Polyurethane foam, Bone 

filler. 

 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan Bone filler akan meningkat setiap tahun. Hal ini disebabkan oleh 

penyakit yang berdampak pada kerusakan tulang seperti kanker tulang (osteosarcoma). 

Kanker tulang (osteosarcoma) ini disebabkan oleh tulang yang mengalami malfungsi sel 

atau pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh 

American Cancer Society (2014), kasus osteosarcoma banyak terjadi pada anak-anak 

dan dewasa muda antara usia 10 hingga 30 tahun. Penanganan kasus osteosarcoma kini 

dapat dilakukan dengan memberikan kemoterapi dan operasi (Kawiyana, 2009). 

Penanganan secara operasi dilakukan melalui pemotongan bagian tulang yang terkena 

kanker kemudian disambung dengan tulang dari pendonor. Terbatasnya  jumlah 

pendonor organ saat ini, mengakibatkan penanganan kanker tulang (osteosarcoma) 

dilakukan dengan proses pembedahan, kemudian dilakukan pencangkokan dengan 

biomaterial baru yang struktur dan fungsinya mirip dengan tulang.  

Biomaterial didefinisikan sebagai material yang digunakan untuk menggantikan 

bagian atau fungsi tubuh secara aman, bernilai ekonomis dan dapat diterima secara 

fisiologis (Park et al, 2007). Biomaterial banyak digunakan untuk keperluan substitusi 

tulang akibat kerusakan jaringan tulang. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh 

biomaterial untuk substitusi tulang ialah biokompatibilitas, bioaktif, osteokonduktif, non 

toksik, tidak korosif, desain yang tepat dan dapat berintegrasi dengan cepat. Salah satu 

biomaterial yang dapat diaplikasikan sebagai pengisi rongga tulang yang rusak adalah 

Bone filler. Bone filler ini akan menghilang ketika telah terjadi pertumbuhan sel tulang 

yang baru (Nurmanta, 2013). Karakteristik bone filler yang perlu diperhatikan sebagai 

bahan pengisi tulang antara lain porositas,  ukuran diameter pori, dan sifat mekanik 

berupa kekuatan tekan. Porositas bone filler yang dibutuhkan oleh tulang ialah ± 70% 

(Keaveny, 2004). Adapun ukuran pori yang paling cocok untuk pertumbuhan sel tulang 

berada pada kisaran 100 – 400 m (Swain, 2009). 

Bone filler yang baik adalah bone filler memiliki struktur dan komposisi yang 

mirip dengan tulang alami. Komposit Hidroksiapatit – ZnO nanopartikel dapat 

digunakan sebagai bahan pembuatan bone filler. Hal ini dikarenakan hidroksiapatit 

memiliki struktur dan komposisi yang mirip dengan tulang, namun memiliki sifat 
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mekanis yang rendah. Perbaikan sifat mekanis tersebut dapat dilakukan dengan 

penambahan ZnO nanopartikel sebagai zat aditif penguat tulang. ZnO nanopartikel 

merupakan keramik modern yang bersifat bioaktif dan dapat membantu proses 

pertumbuhan sel. Kekuatan tekan tulang akan semakin meningkat seiring dengan 

penambahan ZnO dan porositas berkurang seiring dengan penambahan ZnO 

(Syamsuddin, 2010). 

Pada penelitian Yunita (2014), hidroksiapatit berpori dibuat dengan penambahan 

ZnO nanopatikel melalui perendaman busa polimer kemudian dilanjutkan dengan 

proses sintering. Dari penelitian tersebut, dihasilkan hidroksiapatit berpori dengan nilai 

porositas dan ukuran pori yang baik, namun nilai comprjessive strength yang dihasilkan 

kurang sesuai dan masih jauh dari nilai compressive strength yang dibutuhkan tulang. 

Nilai compressive strength bone filler yang dibutuhkan untuk tulang adalah 7,5 - 41 

MPa (Ylinen, 2006). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada penelitian ini dilakukan optimalisasi 

dengan penambahan zat aditif ZnO nanopartikel pada konsentrasi tertentu serta dengan 

menambahkan metode injeksi untuk mengefektifkan metode perendaman busa. Upaya 

diatas dilakukan untuk memperbaiki kualitas bone filler yang dihasilkan serta untuk 

meningkatkan proses densifikasi sepanjang batas butir sehingga meningkatkan sifat 

mekanik dari bone filler. Dengan demikian, bone filler yang dihasilkan diharapkan 

memenuhi standar aplikasi medis. Adapun parameter untuk hidroksiapatit berpori 

seperti ukuran pori, porositas, nilai  kuat tekan, gugus ikatan, dan efek toksik pada 

penelitian ini dapat diamati melalui beberapa uji yakni uji SEM – EDX, uji porositas, uji 

compressive strength, uji FTIR, dan uji MTT assay.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dimulai dari tahap pembuatan hiroksiapatit slurry dengan variasi 

penambahan ZnO nanopartikel sebesar 8 wt%, 10 wt%, 12 wt%, dan 14 wt%. 

Hidroksiapatit slurry merupakan campuran dari bahan hidroksiapatit nanopartikel, ZnO 

nanopartikel, PVA, dan Aquades. Kemudian dilanjutkan dengan proses perendaman dan 

penginjeksian busa polyurethane ukuran 1 cm x 1 cm x 1 cm dengan hidroksiapatit 

slurry. Setelah itu sampel dikeringkan dan dipanaskan pada temperatur 80
o
C dan 650º C 

untuk menghilangkan busa dan PVA, kemudian dilakukan proses sintering sampel pada 

temperatur 1200ºC selama 3 jam 

Selanjutnya hidroksiapatit berpori yang dihasilkan akan dikarakterisasi untuk 

mengetahui karakteristik hidroksiapatit berpori yang nantinya akan diaplikasikan 

sebagai bone filler. Karakterisasi tersebut meliputi uji SEM – EDX, uji porositas, uji 

compressive strength, uji FTIR, dan uji MTT assay. Pengujian SEM - EDX dilakukan 

untuk mengetahui struktur mikro dan nilai Ca:P pada sampel, sedangkan pengujian 

porositas dilakukan untuk mengetahui besarnya porositas pada sampel. Uji compressive 

strength dilakukan untuk mengetahui kemampuan sampel dalam menahan beban dan uji 

FT-IR dilakukan untuk mengetahui gugus fungsi suatu sampel. Adapun pengujian MTT 

assay digunakan untuk mengetahui sifat toksik dari sampel. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil sintesis hidroksiapatit dengan penambahan ZnO nanopartikel pada 

penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1.  

 
Gambar 1. Sampel hidroksiapatit berpori dengan variasi penambahan ZnO nanopartikel 

sebesar 8 wt%, 10 wt%, 12 wt%, dan 14 wt% 

Dari keempat sampel yang dihasilkan, kemudian dilakukan beberapa karakterisasi 

pengujian meliputi uji SEM-EDX, uji porositas, uji compressive strength, uji FTIR dan 

uji MTT assay.  

 

Uji FTIR 

Uji FTIR dilakukan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat pada 

sampel. Tujuan utama uji FTIR ini adalah untuk membuktikan bahwa gugus fungsi 

PVA dan busa Polyurethane telah menghilang akibat proses sintering. Adapun hasil 

pengujian FTIR dari sampel hidroksiapatit berpori dengan variasi penambahan ZnO 

nanopartikel ditunjukkan pada Gambar 2, dan Gambar 3.  

     
Gambar 2. Hasil pengujian FTIR dari sampel hidroksiapatit berpori dengan variasi 

penambahan ZnO nanopartikel sebesar 8 wt% dan 10wt%. 
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Gambar 3. Hasil pengujian FTIR dari sampel hidroksiapatit berpori dengan variasi 

penambahan ZnO nanopartikel sebesar 12 wt% dan 14 wt%. 

 Grafik hasil uji FTIR pada Gambar diatas dapat dianalisis dengan 

membandingkan pita absorbsi yang terbentuk pada spektrum inframerah menggunakan 

spektrum senyawa pembanding yang sudah diketahui (referensi). Hasil dan analisis  

bilangan gelombang sampel hidroksiapatit berpori dengan variasi penambahan ZnO 

nanopartikel disajikan pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Hasil bilangan gelombang pada pengujian FTIR dari sampel hidroksiapatit 

berpori dengan variasi penambahan ZnO nanopartikel tertentu. 

Bilangan Gelombang (cm
-1

) 
Gugus Fungsi  

Dan 

 Jenis Vibrasi Sampel I    Sampel II  Sampel III  Sampel IV  

472,58 470,65 428,21 472,58 PO4
3- 

simetri bending 

570,95 570,95 570,95 570,95 PO4
3-

 asimetri bending 

601,81 601,81 601,81 601,81 PO4
3-

 asimetri bending 

636,53 632,67 632,67 632,67 OH
-
 ion stretching 

962,51 962,51 962,51 960,58 PO4
3-

 simetri stretching 

1049,31 1051,24 1049,31 1051,24 PO4
3-

 asimetri stretching 

1091,75 1091,75 1091,75 1091,75 PO4
3-

 asimetri stretching 

1458,23 1458,23 1462,09 1419,66 CO3
2-

 asimetri stretching 

3568,43 3568,43 3572,29 3570,36 OH
-
 ion stretching 

Berdasarkan analisis spektrum FTIR yang telah dijelaskan melalui Tabel 1 

diatas, keempat sampel hanya mengandung gugus fosfat (PO4
3-

), gugus karbonat (CO3
2-

) 

dan gugus OH
-
 saja. Pada analisis spektrum FTIR tersebut juga tidak ditemukan gugus 

baru yang terbentuk, hal ini menunjukkan bahwa pencampuran hidroksiapatit dengan 

ZnO nanopartikel hanyalah pencampuran fisik, sehingga tidak terjadi ikatan kimiawi 
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antara hidroksiapatit dengan ZnO nanopartikel. Hal ini juga sekaligus membuktikan 

bahwa keberadaan gugus fungsi PVA dan busa polyurethane telah hilang karena adanya 

proses pemanasan dan sintering. Jika pada sampel masih terdapat PVA dan 

polyurethane, maka pada spektrum FTIR akan muncul puncak-puncak (peak) dari 

gugus PVA dan polyurethane yang tercantum pada Tabel 2 dan Tabel 3.  

Tabel 2. Bilangan Gelombang Gugus Fungsi PVA (polyvinyl alcohol) 

Gugus Fungsi Bilangan Gelombang (cm
-1

) 

C-C 1450 – 1600 

C-H 2800 – 3000 

O-H 3000 – 3700 

Tabel 3. Bilangan Gelombang Gugus Fungsi Busa Polyurethane 

Gugus Fungsi Bilangan Gelombang (cm
-1

) 

O-H 3000 – 3700 

C-H 2800 – 3000 

Ester  

1735 – 1750 

1300 – 1420 

C-C 1450 – 1600 

C-O 900 – 1300 

 

840 – 790 

 

Uji SEM-EDX 

 Pengujian SEM dilakukan untuk mengetahui struktur permukaan dan diameter 

pori dari masing-masing sampel, Sedangkan uji EDX dilakukan untuk mengetahui 

unsur-unsur atau mineral yang terkandung di dalam sampel hidroksiapatit berpori. 

Adapun hasil pengujian SEM berupa struktur mikro hidroksiapatit berpori ditunjukkan 

pada Gambar 4 dan Gambar 5. 

  
Gambar 4. Hasil pengujian SEM dari sampel Hidroksiapatit berpori dengan variasi 

penambahan ZnO nanopartikel sebesar 8 wt% dan 10 wt%. 
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Gambar 5. Hasil pengujian SEM dari sampel Hidroksiapatit berpori dengan variasi 

penambahan ZnO nanopartikel sebesar 12 wt% dan 14 wt%. 

Gambar 4 dan Gambar 5 diatas menunjukkan bahwa penambahan ZnO 

nanopartikel mempengaruhi ukuran pori pada sampel hidroksiapatit berpori. Pengaruh 

penambahan ZnO nanopartikel terhadap ukuran diameter pori sampel hidroksiapatit 

dapat ditunjukkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil pengukuran diameter pori dari sampel hidroksiapatit berpori dengan 

variasi penambahan ZnO nanopartikel tertentu. 

Parameter 

Penambahan ZnO Nanopartikel 

Sampel I Sampel II Sampel III Sampel IV 

8 wt% 10 wt% 12 wt% 14 wt% 

Diameter 

Pori 

105,8 – 457,1 

µm 

114,3 – 428,6 

µm 

128,6 – 385,7 

µm 

142,9 – 371,4 

µm 

Tabel 4 menunjukkan bahwa ukuran diameter pori pada sampel hidroksiapatit 

berpori menurun sesuai dengan kenaikan jumlah penambahan ZnO nanopartikel. Hal ini 

terjadi karena ZnO nanopartikel dapat meningkatkan proses densifikasi sepanjang 

penguatan batas butir dan dapat mengisi ruang kosong yang ada dalam sampel, sehingga 

semakin banyak penambahan ZnO nanopartikel maka ukuran pori pada sampel semakin 

menurun. Hasil pengujian SEM ini didapatkan ukuran diameter pori untuk sampel III 

dan IV telah memenuhi ukuran diameter pori bone filler yang efektif untuk 

pertumbuhan tulang, yaitu 100 – 400 µm. Adapun hasil ukuran diameter pori terbaik 

dimiliki sampel IV yang berukuran 142,9 – 371,4 µm. Hasil tersebut telah sesuai 

dengan parameter ukuran diameter pori bone filler yang efektif untuk pertumbuhan sel 

tulang. 

Untuk hasil pengujian EDX dapat ditunjukkan seperti Gambar 6 dan Gambar 7 

berikut. 
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Gambar 6. Hasil pengujian EDX dari sampel Hidroksiapatit berpori dengan variasi 

penambahan ZnO nanopartikel sebesar 8 wt% dan 10 wt%. 

 

  
Gambar 7. Hasil pengujian EDX dari sampel Hidroksiapatit berpori dengan variasi 

penambahan ZnO nanopartikel sebesar 12 wt% dan 14 wt%. 

Hasil pengujian EDX digunakan untuk mengetahui rasio Ca/P pada sampel 

hidroksiapatit berpori. Adapun analisis rasio Ca/P sampel hidroksiapatit untuk variasi 

komposisi penambahan zat aditif ZnO nanopartikel dapat disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil rasio Ca/P dari sampel hidroksiapatit berpori dengan variasi penambahan 

ZnO nanopartikel 8 wt%, 10 wt%, 12 wt%, dan 14 wt%. 

Parameter 

Penambahan ZnO nanopartikel 

Sampel I Sampel II Sampel III Sampel IV 

8 wt% 10 wt% 12 wt% 14 wt% 

Rasio Ca/P 1,28 1,31 1,65 1,63 

 Analisis hasil rasio Ca/P pada pengujian EDX untuk keempat sampel memiliki 

nilai Ca/P kurang dari 1,67. Hal ini disebabkan karena adanya kation Zn
2+

 yang 
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mensubstitusi sebagian kation Ca
2+

 dalam hidroksiapatit (Ca10(PO4)6(OH)2). Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gross et al (2013), bahwa 10% mol Zn 

(Zinc) hanya dapat mensubstitusi 3% mol Ca (kalsium). Penambahan ZnO pada 

hidroksiapatit murni menyebabkan terjadinya reaksi yang dituliskan pada persamaan 

berikut. 

Ca10(PO4)6(OH)2 + x ZnO  Ca10-xZnx(PO4)6(OH)2 + y H2 

Penambahan Zinc Oxide pada hidroksiapatit murni akan menghasilkan paduan Zn-HA 

dan H2O. Sementara H2O hilang akibat proses sintering pada proses pembuatan 

hidroksiapatit berpori. Penggantian kalsium oleh Zn ini mengakibatkan nilai rasio Ca/P 

lebih rendah dari rasio Ca/P hidroksiapatit murni. Hal ini dikarenakan pembentukan 

Ca(Zn) mengalami pengurangan jumlah atom kalsium. Sementara atom Zn tidak 

mampu menggantikan atom Ca (kalsium) secara sempurna (Miyaji et al., 2005).  

 

Uji Porositas 

Pengujian porositas dilakukan untuk menghitung persentase volume ruang 

kosong yang terdapat pada sampel. Adapun hasil dari pengujian porositas sampel 

hidroksiapatit berpori dengan variasi penambahan ZnO nanopartikel 8 wt%, 10 wt%, 12 

wt%, dan 14 wt% ini ditunjukkan pada Tabel 6 berikut. 

Tabel 6. Hasil pengujian porositas dari sampel hidroksiapatit berpori dengan variasi 

penambahan ZnO nanopartikel 8 wt%, 10 wt%, 12 wt%, dan 14 wt%. 

Parameter 

Penambahan ZnO nanopartikel 

Sampel I Sampel II Sampel III Sampel IV 

8 wt% 10 wt% 12 wt% 14 wt% 

Porositas (%) 73,548 73,397 71,169 69,983 

Berdasarkan Tabel 6 diatas, diperoleh hasil porositas hidroksiapatit berpori yang 

berbeda-beda seiring dengan penambahan ZnO nanopartikel yang berbeda. Adapun 

pengaruh penambahan ZnO nanopartikel terhadap porositas sampel hidroksiapatit 

berpori ditunjukkan pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Grafik hubungan penambahan ZnO nanopartikel dengan porositas  sampel 

Hidroksiapatit berpori. 
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Berdasarkan Gambar 8 diatas, diperoleh bahwa nilai porositas sampel menurun 

seiring dengan penambahan ZnO nanopartikel. Hal ini disebabkan karena penambahan 

konsentrasi ZnO dapat meningkatkan proses densifikasi sepanjang penguatan batas butir 

sehingga dapat mengurangi nilai porositas (Syamsuddin, 2010). Penurunan nilai 

porositas ini menyebabkan peningkatan kepadatan pori dan sifat mekanis sampel. 

Adapun ukuran pori dapat dikontrol oleh kerangka busa polyurethane. Adanya proses 

pemanasan pada suhu 650
o
C dan proses sintering pada suhu 1200

o
C mengakibatkan 

hilangnya PVA dan busa polyurethane. Di lain sisi, rongga busa yang ditinggalkan oleh 

polyurethane akan ditempati oleh ZnO nanopartikel yang dapat meningkatkan proses 

densifikasi sepanjang penguatan batas butir. 

Menurut Keaveny (2004), hidroksiapatit berpori yang akan diaplikasikan 

sebagai bone filler pada tulang spongious femur membutuhkan porositas sebesar ±70%. 

Pada penelitian ini, dari keempat sampel diperoleh nilai porositas masing-masing 

73,548%, 73,397%, 71,169%, dan 69,983% untuk sampel I, II, III, dan IV. Dari hasil 

tersebut diketahui bahwa nilai porositas untuk semua sampel sesuai dengan literatur 

yang ada, akan tetapi nilai porositas terbaik dimiliki oleh sampel IV yakni 69,983%. Hal 

ini menunjukkan bahwa porositas pada sampel IV memenuhi standart porositas yang 

efektif yaitu ±70, sehingga dapat diaplikasikan sebagai bone filler. 

 

Uji Compressive Strength 

Pengujian kuat tekan (compressive strength) dilakukan untuk mengetahui 

seberapa kuat sampel dalam menahan suatu beban. Pengujian ini sekaligus menjadi 

tolok ukur material yang dapat dijadikan sebagai bone filler, jika material terlalu rapuh 

maka tidak akan kuat untuk menyangga beban tubuh. Hasil dari pengujian compressive 

strength sampel hidroksiapatit berpori dengan variasi penambahan ZnO nanopartikel 8 

wt%, 10 wt%, 12 wt%, dan 14 wt% ini dapat dilihat pada Tabel 7 berikut. 

Tabel 7. Hasil pengujian compressive strength hidroksiapatit berpori dengan variasi 

penambahan ZnO nanopartikel 8 wt%, 10 wt%, 12 wt%, dan 14 wt%. 

Parameter 

Penambahan ZnO nanopartikel 

Sampel I Sampel II Sampel III Sampel IV 

8 wt% 10 wt% 12 wt% 14 wt% 

Compressive 

Strength (MPa) 
1,6033 1,6808 1,7713 1,8653 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 7, nilai compressive strength 

berbeda-beda untuk keempat sampel. Dari tabel diatas diperoleh grafik hubungan antara 

variasi komposisi penambahan ZnO nanopartikel terhadap sifat mekanik compressive 

strength sampel hidroksiapatit berpori seperti pada Gambar 9 berikut. 
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Gambar 9. Grafik hubungan antara variasi penambahan ZnO nanopartikel dengan 

compressive strength  sampel Hidroksiapatit berpori. 

Berdasarkan grafik pada Gambar 9, diperoleh bahwa penambahan ZnO 

nanopartikel dalam pembuatan sampel hidroksiapatit dapat meningkatkan kekuatan 

tekan sampel. Hal ini dikarenakan ZnO merupakan material biodegradable terhadap 

tubuh dan memiliki sifat mekanik yang baik. Penggabungan ZnO sebagai zat aditif  

dengan hidroksiapatit menggunakan metode sintering adalah cara untuk meningkatkan 

sifat mekanik dari sampel. Kekuatan tekan meningkat seiring dengan penambahan 

konsentrasi ZnO (Syamsuddin, 2010).  

Menurut Ylinen (2006), tulang spongious memiliki nilai compressive strength 

sebesar 7,5 – 41 MPa. Pada penelitian ini sampel IV, hidoksiapatit dengan penambahan 

ZnO nanopartikel sebesar 14 wt% memiliki hasil uji tekan terbaik yaitu nilai 

compressive strength sebesar 1,8653 MPa. Nilai kuat tekan ini jauh lebih besar 

dibandingkan penelitian sebelumnya oleh Yunita (2014) yang menggunakan metode 

perendaman dengan komposisi penambahan ZnO nanopartikel sebesar 7 wt% adalah 

0,319 MPa.  Penambahan zat aditif ZnO berguna untuk meningkatkan densifikasi 

sepanjang penguatan batas butir serta penggunaan serbuk berukuran nano untuk 

kontribusi densifikasi yang lebih baik (Swain, 2009). Hal ini terbukti dari semakin 

banyaknya persentase ZnO nanopartikel yang ditambahkan, akan semakin 

memampatkan ruang-ruang kosong hidroksiapatit, sehingga penambahan ZnO 

nanopartikel pada hidroksiapatit berpori dapat meningkatkan kualitas mekanik dari bone 

filler. Selain itu kombinasi dari metode perendaman dan injeksi dapat meningkatkan 

nilai kuat tekan yang dihasilkan. Metode injeksi digunakan untuk mengefektifkan difusi 

larutan hidroksiapatit slurry agar lebih mudah masuk ke pori-pori busa polyurethane. 

Pada proses ini diberikan gaya eksternal berupa penekanan suntikan injeksi untuk 

memasukkan larutan hidroksiapatit slurry. Hal ini dilakukan agar hidroksiapatit slurry 

lebih mudah menginterstisi ke dalam pori-pori busa polyurethane. 

Pada penelitian ini nilai compressive strength untuk keempat sampel 

hidroksiapatit berpori dengan penambahan ZnO nanopartikel belum memenuhi nilai 

standar compressive strength yang dibutuhkan oleh tulang. Hal ini disebabkan karena 

pori-pori yang letaknya tidak teratur, tidak homogen dan tidak saling berhubungan 

satu  sama lain (tidak rekat), sehingga menjadi faktor yang melemahkan kekuatan. 
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Adanya porositas juga dapat mempengaruhi besarnya nilai compressive strength pada 

sampel. Semakin tinggi tingkat porositas biokeramik, maka semakin rendah nilai 

compressive strength suatu sampel, dalam hal ini bone filler akan semakin rapuh 

(Kalita, 2006). Pengaruh besarnya porositas terhadap nilai compressive strength sampel 

ditunjukkan oleh grafik pada Gambar 10.  

 
Gambar 10. Grafik hubungan antara pengaruh besarnya nilai porositas (%) dengan nilai 

compressive strength (MPa) sampel Hidroksiapatit berpori. 

Uji MTT Assay 

Pengujian MTT assay dilakukan untuk membuktikan bahwa sampel 

hidroksiapatit berpori tersebut bersifat tidak toksik sehingga dapat diaplikasikan sebagai 

bone filler. Hasil pengujian MTT assay yang berupa persentase sel hidup dari sampel 

hidroksiapatit berpori dengan variasi penambahan ZnO nanopartikel 8 wt%, 10 wt%, 12 

wt%, dan 14 wt%  ditunjukkan pada Tabel 12 berikut. 

Tabel 12. Hasil pengujian MTT assay sampel hidroksiapatit berpori dengan variasi 

penambahan ZnO nanopartikel 8 wt%, 10 wt%, 12 wt%, dan 14 wt%   

Parameter 

Penambahan ZnO nanopartikel 

Sampel I 

8 wt% 

Sampel II 

10 wt% 

Sampel III 

12 wt% 

Sampel IV 

14 wt% 

% Sel hidup 

(OD) 
99,97 % 64,36 % 79,57 % 65,50 % 

Berdasarkan Tabel 12 di atas didapatkan hasil perhitungan nilai densitas optik 

dari setiap sampel yang diuji dengan menggunakan MTT assay. Densitas optik 

merupakan suatu material untuk menyerap suatu cahaya. Nilai dari densitas optik (OD) 

setara dengan banyaknya sel hidup. Semakin tinggi nilai OD maka sel yang hidup 

semakin banyak. Nilai OD lebih dari 60% menunjukkan bahwa sampel bersifat tidak 

toksik. Berdasarkan hasil pengujian MTT assay yang ditunjukkan pada Tabel 12 diatas, 

diperoleh hasil bahwa keempat sampel hidroksiapatit berpori tersebut bersifat tidak 

toksik. Hal ini dibuktikan dengan nilai OD lebih dari 60%.  

Keempat sampel hidroksiapatit berpori tersebut tidak bersifat toksik karena 

selama proses sinteringnya, PVA dan polyurethane sudah dihilangkan sehingga yang 

tertinggal hanya hidroksiapatit dan ZnO. Hal tersebut juga didukung dari pengujian 
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FTIR untuk keempat sampel yang tidak mengandung gugus-gugus fungsi milik PVA 

dan busa Polyurethane. Hasil pengujian FTIR membuktikan bahwa PVA dan busa 

Polyurethane telah berhasil dihilangkan melalui proses pemanasan 650º C dan sintering 

1200º C selama 3 jam. 

 

SIMPULAN 

Semakin banyak ZnO nanopartikel yang ditambahkan, maka ukuran pori dan 

porositas sampel akan menurun, sedangkan nilai compressive strength sampel 

meningkat. Sampel IV dengan diameter pori sebesar 142,9 – 371,4 µm, nilai porositas 

sebesar 69,983%, nilai compressive strength sebesar 1,8653 MPa dan tidak toksik 

memiliki potensi untuk diaplikasikan sebagai bone filler karena hasil ini memenuhi 

ukuran diameter pori yang efektif untuk pertumbuhan sel tulang (100-400 µm) dan nilai 

porositas yang efektif yaitu ±70%.  
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