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Abstract. This research has been conducted on the length time stirring variation (1-5 hours) on 

gelatin-hydroxyapatite composite with gentamicin which is aimed to determine the differences of 

the microscopic and mechanical properties. The process of making material was using 

granulation method. Mixing is done by using a magnetic stirrer with a speed of 150 rpm and a 

temperature of 40˚C. Comparison of the composition of gelatin: HAp is 1:10 with the addition of 

gentamicin at 1% of the total weight of hydroxyapatite. The test results showed that the 

mechanical properties increaser agitation duration the higher value of the mechanical properties, 

while the porosity values is decreased. From the length time of stirring variation, the highest value 

obtained from mechanical properties is (16.096 MPa) at  4 hours long stirring time, the lowest 

porosity is (6.35%) on long stirring time 5 hours, and the value of transmintansi highest is 

(63.6%) on a 4 hours long time stirring. Long process of stirring time shows the formation of 

Calcium Hydroxide Phosphate compounds evidenced from XRD and FTIR test. From the XRD test 

was also obtained the highest degree of crystallinity, that is 82.57% in the old stirring for 5 hours. 

Based on the results obtained, gelatin-hydroxyapatite composite with gentamisin with a 1-5 hours 

length time stirring has gotten the criteria as a bone implant material with optimal value is at 5 

hours long stirring time. 

Keywords: Gelatin-hydroxyapatite composite, Long time stirring, Granulation. 

Abstrak. Pada penelitian ini telah dilakukan variasi lama waktu pengadukan (1-5 jam) pada 

komposit gelatin-hidroksiapatit bergentamisin yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan sifat 

mikroskopik dan sifat mekaniknya. Proses pembuatan bahan meggunakan metode granulasi. 

Pencampuran dilakukan menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 150 rpm dan suhu 40˚C. 

Perbandingan komposisi gelatin:HAp adalah 1:10 dengan penambahan gentamisin sebesar 1% dari 

berat total hidroksiapatit. Hasil uji sifat mekanik menunjukkan bahwa semakin meningkat lama 

waktu pengadukan maka makin tinggi pula nilai sifat mekanik, sedangkan nilai porositas menurun. 

Dari variasi lama waktu pengadukan, didapatkan nilai sifat mekanik tertinggi (16,096 MPa) pada 

lama waktu pengadukan 4 jam, porositas terendah (6,35%) pada lama waktu pengadukan 5 jam, 

dan nilai transmintansi tertinggi (63,6%) pada lama waktu pengadukan 4 jam. Proses lama waktu 

pengadukan menunjukkan terbentuknya senyawa Calcium Hydroxide Phosphate dibuktikan dari 

uji XRD dan FTIR. Dari uji XRD diperoleh pula derajat kristalinitas tertinggi, yakni 82,57% pada 

lama pengadukan selama 5 jam. Berdasarkan hasil yang diperoleh, komposit gelatin-hidroksiapatit 

bergentamisin dengan lama waktu pengadukan 1-5 jam  telah memenuhi kriteria sebagai bahan 

implan tulang dengan nilai optimalnya berada pada lama waktu pengadukan 5 jam 

Kata kunci : Gelatin-hidroksiapatit komposit, Lama waktu pengadukan, Granulasi. 
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PENDAHULUAN 

Penderita kerusakan tulang meningkat setiap tahunnya [1]. Kerusakan pada 

tulang membutuhkan penanganan yang tepat. Hal ini dikarenakan tulang berperan sebagai 

penyokong fungsi tubuh. Material yang digunakan sebagai substitusi tulang harus 

memenuhi syarat dan ketentuan material implan. Material tersebut harus dapat diterima 

oleh tubuh (biocompatible), tidak korosif, desain yang tepat dan dapat berintegrasi 

dengan cepat [2].  

Pada bidang medis telah dilakukan rekonstruksi tulang dengan berbagai jenis 

biomaterial, salah satunya yakni biomaterial sintetik. Biomaterial sintetik yang tepat yaitu 

biomaterial yang mendekati sifat alamiah tulang. Struktur tulang merupakan komposit 

alami antara substansi anorganik dan susbtansi organik. Substansi anorganik adalah 

mineral yang memberikan sifat mekanik yang kuat. Substansi organik meliputi matriks 

organik, sel osteoblas, osteosit, dan osteoklas. Sel-sel tersebut memegang peranan dalam 

pertumbuhan mineral tulang [2]. Pada penelitian ini, substansi anorganik dapat ditemukan 

pada hidroksiapatit dan substansi organiknya adalah gelatin, dimana hidroksiapatit 

digunakan sebagai bahan dasar (matrik) yang diberi penguat (filler) berupa gelatin. 

Gelatin banyak digunakan sebagai aditif karena memiliki biokompatibilitas yang 

baik. Gelatin memiliki nilai modulus elastis dan kekuatan mekanik yang rendah, oleh 

sebab itu bahan ini hanya digunakan pada jaringan lunak serta kurang sesuai untuk 

regenerasi jaringan keras [3]. Di sisi lain, hidroksiapatit merupakan bahan keramik yang 

memiliki biokompabilitas dan osteokonduktifitas yang sesuai untuk perbaikan jaringan 

keras seperti tulang. Namun, hidroksiapatit memiliki sifat mekanik yang sangat getas dan 

kaku, dengan kekuatan tekan kurang dari 1MPa/m [3]. Oleh karena itu aplikasi keramik 

hidroksiapatit biasanya hanya untuk tambalan gigi atau pelapis implan tulang. 

Keterbatasan-keterbatasan tersebut memicu perkembangan riset di bidang biomaterial, 

yaitu dengan melakukan berbagai modifikasi pembuatan biomaterial sintetik. Penggunaan 

biomaterial sintetik diharapkan karakter bahan dapat dikontrol secara pasti, salah satunya 

dengan penambahan antibiotik agar tidak terjadi infeksi.  

Pengadukan pada proses sintesis bahan merupakan faktor yang berpengaruh pada 

sifat mekanik yang dihasilkannya. Dalam hal pengadukan, faktor lama waktu pengadukan 

pada komposit yang digunakan juga sangat berperan dalam membuat adukan komposit 

yang bermutu, yaitu yang memenuhi sifat kekentalan adukan komposit (workability), 

kekuatan dan ketahanannya [4]. 

Pada penelitian sebelumnya, biokeramik berpori (scaffold) dari komposit gelatin-

hidroksiapatit telah dilakukan dengan lama waktu pengadukan selama 30 menit pada suhu 

40˚C dengan kecepatan pengadukan 400 rpm. Hasil dari penelitian tersebut adalah 

memiliki nilai kekuatan kompresi jauh di bawah kekuatan kompresi tulang sesungguhnya 

dan masih memerlukan tahapan crosslinking [5]. Oleh karena itu, pada penelitian ini 

dilakukan variasi lama waktu pengadukan selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam dan 5 jam 

agar dihasilkan komposit gelatin-hidroksiapatit bergentamisin dengan lama waktu 

pengadukan yang optimal  untuk bahan implan tulang. 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut: hidroksiapatit  

bubuk dengan ukuran >150 µm, gelatin, gentamisin, glutaraldehid 25%, Phospate Buffer 

Saline (PBS), dan aquades. Sedangkan alat-alat yang digunakan adalah gelas beaker, 



gelas ukur, spatula, kertas timbangan, alumunium foil, pipet ukur, hair dryer, oven, 

saringan plastik, magnetic stirrer dan biji stirrer, mortar dan pengaduk mortar, pencetak 

sampel, neraca digital, alat spektrokopi FTIR tipe Bruker Tensor 27, XRD, autograph, 

dan MicroVickers Hardness. 

Pada penelitian “Pengaruh Variasi Waktu Pengadukan Pada Komposit Gelatin-

Hidroksiapatit Bergentamisin Sebagai Bahan Implan Tulang” ini dilakukan dengan 

menggunakan metode granulasi sediaan pelet. Diawali dengan melarutkan gelatin seberat 

1 gram yang dilarutkan dalam 5 ml aquades pada suhu 60
O
C dalam gelas beaker hingga 

larut sempurna. Kemudian gentamisin sebanyak 10% dari resep (1 gr), dicampur dengan 

larutan gelatin hingga keduanya larut. Larutan tersebut kemudian diisi dengan 

Hidroksiapatit Tulang Sapi (HA) sebanyak 10 gram sedikit demi sedikit sambil diaduk 

menggunakan magnetic stirrer. Proses pengadukan dilakukan dengan 5 variasi 

pengadukan, yaitu selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam dan 5 jam. Pengadukan tersebut 

dilakukan pada suhu dan kecepatan konstan, yaitu secara berturut-turut adalah 40
O
C dan 

150 rpm. 

Komposit gelatin-hidroksiapatit bergentamisin yang telah terbentuk dipadatkan 

agar berbentuk granul. Pemadatan dilakukan dengan cara mengaduk hasil komposit pada 

pengaduk mortar dalam mortar hangat serta didinginkan dengan hair dryer hingga adonan 

menjadi kalis. Pembentukan granul dilakukan dengan menyiapkan komposit di atas 

saringan plastik yang berdiameter 1 mm, kemudian komposit tersebut ditekan hingga 

menghasilkan sampel yang berbentuk granul. Hasil dari granul dikeringkan dalam oven 

pada suhu 40
O
C selama 24 jam. Setelah kering, kemudian dicrosslink dengan 

glutaraldehid 25%. Proses crosslinking dilakukan dengan cara merendam sampel dengan 

glutaraldehid selama 24 jam. Sampel yang semula berwarna putih kekuningan berubah 

menjadi kecoklatan.  Setelah dicrosslink, kemudian dilakukan penyucian sampel dengan 

PBS. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan sisa glutaraldehid hasil perendaman. 

Komposit yang telah terbentuk dikarakterisasi untuk dianalisis potensi waktu  pengadukan 

terbaik sebagai implan tulang. Karakterisasi sampel  meliputi uji FTIR, XRD, Porositas, 

Kuat tekan (compressive strength) dan Kekerasan (hardness). 

Karakterisasi FTIR 

Pengujian FTIR dilakukan di Laboratorium Polimer dan Membran Teknik 

Kimia UBAYA. Sejumlah sampel digerus bersama KBr dengan perbandingan 1:20 

(w/w). Komposisi sampel dan KBr masing-masing adalah 0,025 gr dan 0,5 gr. Campuran 

kemudian dit e k a n  dengan menggunakan alat  penekan pada tekanan 10 torr 

sehingga menjadi pellet yang padat, pellet ini yang kemudian dianalisa dengan 

menggunakan alat spektrokopi FTIR tipe Bruker Tensor 27. 

Karakterisasi XRD (X-Ray Diffraction) 

Karakterisasi XRD pada penelitian ini menggunakan 30 mA sekon dan tegangan 

sebesar 40 kV. Radiasi spektrum monokromatik Cukα (sumber target) dengan panjang 

gelombang  λ = 1.5406 Å dengan step size 0,01
o
2θ, scan rate 0,02

o
2θ/s, 

dan scan range dari 2θ = 5 sampai 89,9
o 

dalam bentuk padat. Sampel yang akan 

dikarakterisasi berupa komposit gelatin-hidroksiapatit (G-HAp) bergentamisin yang 

diletakkan dalam holder yang berukuran 2x2 cm
2 
pada difraktometer.  



 Pendeteksian sampel XRD akan menghasilkan spektrum dengan puncak-puncak 

intensitas pada sudut 2θ tertentu. Spektrum yang dihasilkan kemudian dicocokkan dengan 

data referensi yang sudah baku, selanjutnya dapat diidentifikasi puncak-puncak difraksi 

oleh fase-fase tertentu dan analisa dilakukan pada puncak yang paling dominan. 

Puncak-puncak pola difraksi sinar-X berhubungan dengan jarak antar bidang. 

Jika sinar-X dilewatkan pada atom-atom yang tersusun secara teratur dan periodik, maka 

difraksi dapat dituliskan sebagai : 

 

Persamaan tersebut dikenal sebagai hukum Bragg. Pada persamaan, dimana d adalah 

jarak antar bidang, λ adalah panjang gelombang sinar-x, θ adalah sudut hamburan dan n 

adalah orde difraksi. 

 Parameter kisi HA telah diketahui memiliki sistem heksagonal, yakni dengan 

menggunakan persamaan : 

 

dengan dhkl adalah jarak antar bidang berindeks (hkl) yang merupakan indeks Miller 

(sekumpulan bidang sejajar satu sama lain), a,b,c adalah parameter kisi, dan n adalah 

faktor bersama yang akan membagi indeks bidang menjadi bilangan bulat terkecil 

(1,2,3,...)  

 Sementara ukuran kristal dihitung dengan menggunakan persamaan Scherrer 

sebagai berikut : 

 

dimana β merupakan FWHM (Full Width at Half Maximum) dari garis difraksi skala 2θ, 

λ merupakan panjang gelombang yang digunakan pada alat XRD yaitu 0,15406 nm dan k 

merupakan konstanta untuk material biologi yang nilainya 0,94. 

Karakterisasi Porositas 

Uji Porositas komposit gelatin-hidroksiapatit bergentamisin dihitung  dengan  

menghitung persen volume ruang kosong yang terdapat pada sampel. Uji ini 

dilakukan dengan mengukur berat sampel dalam keadaan kering ( Wk). 

Selanjutnya sampel dimasukkan dalam gelas beaker yang berisi air 1,5 mL. Lalu sampel 

dikeluarkan dan ditimbang untuk mendapatkan nilai berat basah (Wb). Porositas dari 

sampel dihitung berdasarkan persamaan sebagai berikut. 

 

Dimana, P=porositas, Wb=berat benda basah, Wk=berat benda kering dan V=volume 

benda. 

 



Karakterisasi Kekuatan Tekan (Compressive strength) 

Pengujian kekuatan tekan pada komposit gelatin-hidroksiapatit bergentamisin 

menggunakan autograph. Pengujian dilakukan menggunakan sampel yang berbentuk 

tablet yang bagian atas dan bawahnya telah dihaluskan. Sampel kemudian ditempatkan 

pada mesin uji sehingga penekan dapat  menekan permukaan sampel hingga  retak atau 

hancur. Besarnya beban (F) yang digunakan untuk menekan sampel hingga retak atau 

hancur dapat  dilihat pada alat. Nilai dari Compressive Strength dapat diperoleh dari 

persamaan : 

 

Dengan F adalah besarnya gaya dan A adalah luas permukaan sampel. 

Karakterisasi kekerasan (Hardness) 

Kekerasan merupakan ukuran ketahanan bahan terhadap deformasi 

tekan/penetrasi yang bersifat tetap (permanen). Pengukuran kekerasan yang digunakan 

adalah metode standart, yakni Micro Vickers Hardness Test. Uji ini dilakukan dengan 

menggunakan bola identor yang terbuat dari intan berbentuk piramida. Metode 

pengujiannya adalah meletakkan sampel pada posisi tegak lurus arah beban, kemudian 

dilakukan pembebanan dengan memberikan indentasi pada permukaan sampel sehingga 

timbul tapak tekan. Terjadi penetrasi pada permukaan sampel dengan waktu penetrasi (t) 

yang telah ditentukan sehingga akan diperoleh berkas-berkas diagonal yang dapat 

diamati. Dari data yang telah diperoleh kemudian dimasukkan dalam persamaan :  

 

Dengan, VHN adalah bilangan kekerasan Vickers, F adalah beban atau gaya (N), d adalah 

diagonal rata-rata (mm) .  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Karakterisasi FTIR 

 Analisis spektrum FTIR pada penelitian ini relatif sama. Gugus fungsi yang 

teridentifikasi adalah gugus N-H stretching, O-H  stretching, PO4
3-

, serta C=N stretching.  

Akan tetapi telah terjadi sedikit pergeseran absorbansi bilangan gelombang. Pergeseran 

gugus fungsi hanya menunjukkan adanya perubahan sifat fisis dari setiap perlakuan. 

Gugus fungsi yang terbentuk hanya berbeda pada nilai transmisinya saja. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin lama waktu pengadukan, gugus fungsi yang 

teridentifikasi masih tetap sama, yakni terbentuk gugus fungsi dari hidroksiapatit dan 

gelatin, yang menunjukkan komposit gelatin-hidroksiapatit telah berhasil terbentuk. 

 

 

 

 



 

      

 

 

 

 

       Gambar 1 Pola FTIR 1 jam       Gambar 2 Pola FTIR 2 jam 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Pola FTIR 3 jam       Gambar 4 Pola FTIR 4 jam      

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Pola FTIR 5 jam 

Tabel 1 Pola Pita absorpsi sampel hasil FTIR 

Pola 

Absorbsi 

(cm-1) 

Jenis Sampel 

Keterangan Variasi 

pengadukan 

1 jam 

Variasi 

pengadukan 

2 jam 

Variasi 

pengadukan 

3 jam 

Variasi 

pengadukan 

4 jam 

Variasi 

pengadukan 

5 jam 

N-H 3422.39 3422.21 3422.68 3421.62 3420.25 
Stretching 

Vibration 

O-H 2360.66 2361.03 2360.95 2361.16 2359.85 

Stretching 

Vibration 

(Karboksil) 



PO4
3- 1049.54 1049.78 1049.53 1049.53 1049.70 Aliphatic 

C=N 1650.10 1651.17 1651.23 1651.71 1651.43 
Stretching 

Vibration 

 

Identifikasi C=N yang muncul pada pengamatan ini merupakan hasil agen 

crosslinking dengan perlakuan variasi lama waktu pengadukan. Hasil penelitian 

menunjukkan pada waktu pengadukan 5 jam memiliki nilai transmintansi paling rendah 

atau daya pengabsorbsi paling tinggi daripada perlakuan variasi yang lain.  

Tabel 2 Hasil identifikasi gugus C=N dalam sampel 

Sampel Transmintansi (%) 

1 jam 48,3 

2 jam 54,8 

3 jam 60,9 

4 jam 63,6 

5 jam 48,2 

 Hal ini menunjukkan bahwa dengan besarnya nilai transmintansi, energi yang 

dibutuhkan untuk proses homogenisasi semakin banyak sehingga sifat mekaniknya 

semakin kuat dikarenakan partikel-partikel tersebut semakin padat. Namun, pada 

perlakuan pengadukan 5 jam terjadi penurunan nilai transmintansi yang memungkinkan 

adanya gugus fasa yang rusak.  

Hasil Karakterisasi XRD (X-Ray Diffraction) 

Pola XRD  digambarkan dalam bentuk difratogram  dimana sudut 2θ sebagai 

absis dan kalkulasi intensitas difraksi “count” sebagai ordinat. Analisa XRD tiap variasi 

lama waktu pengadukan dilakukan dengan mencocokkan data hasil pengamatan dengan 

data ICSD (Inorganic Crystal Structure Database). Berikut adalah pola hasil analisa 

XRD masing-masing sampel : 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Pola XRD 1 jam   Gambar 7 Pola XRD 2 jam 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Pola XRD 3 jam   Gambar 9 Pola XRD 4 jam 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Pola XRD 5 jam 

Gambar 6 memperlihatkan pola XRD sampel gelatin-hidroksiapatit 

bergentamisin dengan variasi lama waktu pengadukan 1 jam menghasilkan identifikasi 

puncak tertinggi dimiliki Ca10(PO4)6(OH)2 (hidroksiapatit), yakni pada 2θ = 31,7677˚.  

Dari hasil eksperimen dihasilkan juga identifikasi sampel dengan variasi lama waktu 

pengadukan 2 jam memiliki puncak tertinggi pada 2θ = 31,7754˚ (gambar 7), sampel 

dengan variasi lama waktu pengadukan 3 jam memiliki puncak tertinggi pada 2θ = 

31,7747˚ (gambar 8), sampel dengan variasi lama waktu pengadukan 4 jam memiliki 

puncak tertinggi pada 2θ = 31,8013˚ (gambar 9) dan sampel dengan variasi lama waktu 

pengadukan 5 jam memiliki puncak tertinggi pada 2θ = 31,8166˚ (gambar 10). 

Mayoritas puncak yang teridentifikasi dari sampel gelatin-hidroksiapatit 

bergentamisin dengan variasi lama waktu pengadukan 1-5 jam adalah sama, yaitu 

Calcium Hydroxide Phosphate. Hal ini membuktikan bahwa pada saat proses sintesis, 

komposisi hidroksiapatit dominan, sehingga menghasilkan fasa yang lebih dominan dari 

pada gelatin maupun gentamisin. 

Derajat kristalinitas merupakan besaran yang menyatakan banyaknya kandungan 

kristal dalam suatu material dengan membandingkan luasan kurva kristal dengan 

penjumlahan luasan kristal dan amorf (Qori, 2008). Data yang diambil dalam perhitungan 

tidak semuanya, karena pembentukan kristal HAp paling dominan hanya terjadi pada 

jangkauan 2θ 31,7˚ sampai 31,8˚ pada hkl (211). Hasil yang diperoleh untuk nilai derajat 

kristalinitas komposit gelatin-hidroksiapatit bergentamisin adalah sebagai berikut. 

 

 



Tabel 3 Derajat Kristalinitas 

No. Variasi Lama Waktu Pengadukan Kristalinitas (%) 

1 1 jam 79,155 

2 2 jam 81,62 

3 3 jam 81,44 

4 4 jam 82,38 

5 5 jam 82,57 

 

Puncak yang muncul dari masing-masing variasi lama waktu pengadukan berada 

pada sudut yang relatif sama, namun dengan intensitas yang berbeda.  Semakin lama 

waktu pengadukan, intensitasnya semakin tinggi, yang menunjukkan bahwa sampel 

semakin amorf. Hal ini dikarenakan hidroksiapatit menyebar seragam di dalam 

biokomposit. Tingkat kristalinitas yang diperoleh dari pola XRD tersebut pun 

menunjukkan bahwa semakin lama waktu pengadukan, derajat kristalinitas semakin 

tinggi. Kenaikan derajat kristalinitas bisa terjadi karena lamanya waktu pengadukan yang 

akan diidentifikasi pada sifat porositasnya. Semakin lama waktu pengadukan, 

menyebabkan susunan atom dalam sampel semakin teratur sehingga semakin banyak 

kristal yang terbentuk.  

Nilai parameter kisi hidroksiapatit (HAp) dalam komposit gelatin- hidroksiapatit 

bergentamisin (G-HAp) yaitu a=b=9,424 Å dan c= 6,879 Å. Hal tersebut menunjukkan 

nilai parameter kisi yang masih relevan dengan referensi. Struktur kristal hidroksiapatit 

(HA) adalah heksagonal (a=b≠c). Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa dengan kehadiran 

fasa Calcium Hydroxide Phosphate, HAp berada dalam fase kristal stabil didalam sintesis 

komposit gelatin-hidroksiapatit, yaitu [G-HAp, Ca10(PO4)6(OH)2].    

Hasil Karakterisasi Porositas 

Pengukuran uji porositas dihitung dengan menggunakan perbandingan antara 

massa kering, massa basah dan volume sampel.  

 

Gambar 11 Grafik Hubungan Antara Sampel Terhadap Nilai Porositas 
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Nilai porositas mengecil seiring dengan pertambahan lama waktu pengadukan. 

Porositas yang menurun memungkinkan adanya penggabungan partikel-partikel yang 

menyebabkan material menjadi lebih padat dan memungkinkan tidak adanya ruang 

kosong antar partikel penyusun. Semakin lama waktu untuk mengaduk, maka 

penggabungan partikel material menjadi semakin efektif. Porositas besar akan 

menghasilkan pori-pori yang semakin membesar dan kerapatan material akan semakin 

menurun. 

Pola persenyawaan gelatin dengan hidroksiapatit semakin terlihat rapat dan 

mampat seiring dengan pertambahan lama waktu pengadukan, sehingga secara mikro 

terlihat lebih padat. Makroporositas yang tinggi dapat meningkatkan pembentukan tulang, 

akan tetapi nilai yang lebih tinggi dari 50% dapat mengakibatkan hilangnya sifat mekanik 

biomaterial [6]. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini membuktikan bahwa setiap 

variasi lama waktu pengadukan masih memiliki sifat mekanik yang baik sebagai 

biomaterial meskipun persen dari porositasnya masih jauh berada di bawah persen 

porositas untuk tulang cancellus. 

Hasil Uji Kekuatan Tekan 

Pengukuran uji kekuatan tekan sampel dilakukan dengan memberikan beban pada 

sampel sampai patah. 

 

Gambar 12 Grafik Hubungan Antara Sampel Terhadap Kekuatan Tekan 

Hasil uji kekuatan menunjukkan kekuatan tekan tertinggi dimiliki oleh variasi 

lama waktu pengadukan selama 4 jam dengan 16,096 MPa dan nilai terendah dimiliki 

oleh variasi lama waktu pengadukan 1 jam dengan hasil 5,512 MPa.  

Besarnya nilai kuat tekan sangat dipengaruhi oleh porositas sampel. Semakin 

porus suatu sampel, maka nilai kuat tekannya semakin rendah. Pori yang mengecil 

memungkinkan besarnya kekuatan ikat butir-butir gelatin yang mengisi hidroksiapatit dan 

kekuatan lain dari keseluruhan bahan dalam komposit yang saling mengikat dan menata 

diri sehingga gaya yang dibutuhkan semakin kuat dan sulit untuk mengalami deformasi 

terhadap tekanan. 

Perbedaan yang mencolok terjadi di variasi lama pengadukan 4 jam. Variasi 

dengan lama waktu pengadukan 4 jam memiliki nilai kuat tekan jauh di atas variasi yang 

lain, serta jauh di ambang nilai kuat tekan untuk tulang cancellus. Pemilihan sampel yang 
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tidak seragam memungkinkan adanya sampel yang kurang kering sehingga diperoleh 

nilai kuat tekan yang tidak sesuai harapan untuk sampel pelet dengan variasi lama waktu 

pengadukan 4 jam. 

Komposit gelatin-hidroksiapatit bergentamisin dengan variasi lama waktu 

pengadukan yang berbeda sudah memiliki nilai kuat tekan yang cocok dengan nilai kuat 

tekan tulang cancellus, kecuali pada variasi 4 jam nilai kuat tekan jauh di atas nilai 

maksimal kuat tekan tulang cancellus, yakni sebesar 2 – 12 MPa.  

Hasil Uji Kekerasan 

Pengujian kekerasan sampel dilakukan dengan metode microvickers hardness. 

Pengukuran tingkat kekerasan dilakukan pada tiga titik yang berbeda. Dari ketiga titik 

nilai kekerasan masing-masing sampel tersebut kemudian diperoleh rata-rata nilai VHN. 

 

Gambar 13 Grafik Hubungan Antara Sampel Terhadap Kekerasan 

Pada Gambar 13 diketahui bahwa Semakin lama pengadukan, membuktikan 

bahwa nilai kekerasan semakin besar. Hasil kekerasan ini terkait dengan hasil porositas 

yang menunjukkan bahwa semakin lama waktu pengadukan maka semakin kecil pula 

pori-porinya. Banyaknya pori pada permukaan sampel akan mempengaruhi nilai 

kekerasan saat terjadi penetrasi. Selain itu, partikel-partikel penyusun sampel semakin 

rapat dan mampat sehingga secara fisis terlihat lebih padat.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan proses pengujian, pengamatan serta hasil dari pembahasan yang 

telah dilakukan dalam sintesis dan karakterisasi komposit gelatin-hidroksiapatit 

bergentamisin sebagai bahan implan tulang dengan variasi lama waktu pengadukan 1 

jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam dan 5 jam dapat diambil kesimpulan bahwa setiap variasi lama 

waktu pengadukan telah memenuhi kriteria sebagai bahan implan tulang. Hasil pengujian 

ini menunjukkan bahwa sampel dengan lama waktu pengadukan 5 jam memiliki 

potensi sebagai bahan implan tulang, dimana memiliki nilai transmintasi dan 

derajat kristalinitas tinggi, yakni secara berturut-turut adalah 63,6% dan 82,57%. 

Nilai porositas yang rendah, dan sebaliknya nilai kekuatan tekan dan kekerasan 

yang tinggi (sesuai referensi) juga menjadi faktor potensi sebagai bahan implan 
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tulang, dimana nilai porositas, kekuatan tekan dan kekerasan sampel dengan lama 

waktu pengadukan 5 jam adalah 6,35%, 8,689 MPa dan 51,5 VHN. 

SARAN 

Penelitian dengan variasi lama waktu pengadukan pada komposit gelatin-

hidroksiapatit bergentamisin ini merupakan penelitian baru sehingga masih perlu banyak 

perbaikan dan penelitian lanjutan. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih optimal 

perlu dilakukan penambahan lama waktu pengeringan untuk mendapatkan komposit 

gelatin-hidroksiapatit bergentamisin yang benar-benar dalam keadaan kering agar 

diperoleh nilai uji sesuai dengan yang diharapkan. 
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