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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hidroksiapatit adalah mineral keramik yang merupakan salah satu 

bahan dasar penyusun tulang manusia dan material pertama yang di sintesis 

untuk implan tulang pada manusia. Hidroksiapatit (HA) mempunyai bentuk 

fisik berupa bubuk yang berwarna putih, abu-abu, hijau hingga kuning dan 

mempunyai rumus kimia Ca10(PO4)6(OH)2 dengan rasio molar Ca/P sebesar 1,67 

(Yelten dan Yilmaz, 2016). Hidroksiapatit yang memiliki struktur heksagonal 

dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk implan gigi dan tulang, karena 

mempunyai sifat bioresorbabilitas (mudah terdegradasi dengan waktu yang 

telah ditentukan seiring tersusunnya jaringan tulang baru) dan biokompabilitas 

(kemampuan material dalam menyesuaikan sistem metabolisme apabila 

diaplikasikan di tubuh manusia). Karakteristik kristalinitas HA yang 

menyerupai penyusun tulang dan gigi inilah yang menyebabkan implan dapat 

dilakukan dan diterima oleh tubuh (Noviyanti et al., 2017).  

Kalsium dan fosfat adalah unsur utama penyusun hidroksiapatit dan 

juga merupakan penyusun tulang serta gigi (Aprini, 2018). Fosfat adalah ion 

yang mengandung 1 atom fosfor dan 4 atom oksigen. Sumber fosfat dapat 

berasal dari makanan yang banyak mengandung fosfor seperti telur, daging, 

kerang, susu hingga tahu. Kalsium dapat diperoleh dari berbagai macam bagian 

hewan seperti susu, telur, daging hingga cangkang atau kulit hewan. Oleh 

karena itulah biokeramik berupa kalsium fosfat sangat berpotensi menjadi 

biomaterial pengganti tulang dan gigi (Herawati, 2014). Meskipun tinggi akan 

kalsium, namun cangkang hewan tidak untuk konsumsi, lain halnya dengan 

hewan yang berukuran kecil, yang mana biasanya cangkang atau kulit akan 

menempel pada daging hewan tersebut. Contoh hewan yang kulit atau 

cangkangnya menempel pada daging adalah udang papai (Acetes erythraeus). 

Udang papai (Acetes erythraeus) adalah jenis udang kecil dan memiliki 

ukuran tubuh dewasa sebesar 1-3 cm. Udang papai adalah cara penyebutan 

untuk masyarakat di Kuala Tungkal untuk udang kecil yang telah dikeringkan 

dengan atau tanpa garam dan kata ini berasal dari penyebutan hudang papai 

yang digunakan suku banjar untuk udang kering yang berukuran kecil. Udang 

papai memiliki kandungan kalsium sebesar 1209 mg kalsium dari setiap 100 g, 

ini jauh lebih banyak dari pada mineral lainnya seperti besi 6,3 mg per 100 g 

(Syarif et al., 2017). Kalsium pada udang papai adalah mineral terbesar yang 

ada dibandingkan dengan mineral lainnya. Kalsium tersebut berasal dari kulit 

udang yang menempel pada daging, sehingga kalsium yang ada dapat 

dimanfaatkan secara optimal. 
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Udang papai merupakan salah satu hasil tangkapan nelayan terbesar di 

Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Menurut Dinas Perikanan 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada tahun 2013 para nelayan bahkan 

mampu untuk menangkap udang papai hingga 863,9 ton dalam setahunnya. 

Para nelayan dan penggiat usaha di sana hanya mengolah udang papai menjadi 

makanan langsung atau produk turunan seperti terasi dan pemanfaatan lebih 

lanjut sangat minim dilakukan. Sehingga muncul inisiatif untuk menggunakan 

udang papai sebagai bahan dasar dalam pembuatan hidroksiapatit dengan 

memanfaatkan potensi kalsium yang besar tersebut. 

Metode untuk mensintesis hidroksiapatit dapat dilakukan dengan 

berbagai macam cara seperti metode hidrotermal (Zhang dan Xiao, 2020), 

metode kimia basah (Chandrasekar et al., 2013) dan metode pengendapan (Rafie 

dan Nordin, 2017). Sintesis hidrotermal merupakan sebuah metode 

pembentukan kristal dengan memanfaatkan tekanan tinggi dengan suhu reaksi 

di atas titik didih dari air (Amri et al., 2019). Metode hidrotermal dapat 

digunakan juga untuk ekstraksi mineral, sintesis material geologi dan 

pertumbuhan kristal. Penggunaan metode hidrotermal pada penelitian 

berdasarkan dari kelebihan metode dengan hasil berupa ukuran dan bentuk 

dari partikel dapat dikontrol, kereaktifan bubuk yang diperoleh tinggi dan 

larutan membentuk bubuk secara langsung (Ningsih, 2016). 

Sintesis hidroksiapatit dengan menggunakan metode hidrotermal telah 

lama dilakukan dengan berbagai macam bahan dasar, seperti terumbu karang 

dengan hasil sintesis hidroksiapatit terbaik pada rasio Ca/P 1,67 yang memiliki 

ukuran partikel kristal sebesar 26,91 nm (Amri et al., 2019). Fa’ida (2014), 

melaporkan cangkang telur yang menjadi bahan dasar sintesis menghasilkan 

HA dengan rasio Ca/P 1,8. Herawati (2014), melaporkan bahwa sintesis HA 

dengan menggunakan cangkang tutut menghasilkan nano HA dengan rasio 

molar Ca/P sekitar 2,03 dan ukuran partikel 20-50 nm yang memiliki bentuk 

partikel nanorod dengan ukuran diameter dan panjang rod sebesar 15-20 nm 

dan 40-60 nm. 

Dalam proses sintesis menggunakan metode hidrotermal, peran suhu 

sangat besar dalam menghasilkan kristal yang baik. Semakin tinggi suhu yang 

digunakan pada proses sintesis akan menghasilkan struktur dan bentuk kristal 

yang semakin baik pula, namun apabila suhu yang digunakan terlalu tinggi 

akan mengakibatkan kerusakan pada struktur kristal hidroksiapatit. Suhu yang 

ideal dan paling banyak digunakan dalam sintesis untuk hidroksiapatit adalah 

180 ºC. Seperti yang dilaporkan oleh Fa’ida (2014), bahwa cangkang telur ayam 
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yang di sintesis menjadi hidroksiapatit memiliki ukuran kristal terbaik pada 

suhu 200 ºC, dari pada suhu 150, 250 dan 300 ºC.  

Penelitian mengenai hidroksiapatit berbahan dasar udang papai belum 

pernah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pemaparan di atas, maka 

penelitian tentang “Pengaruh Suhu Hidrotermal dalam Sintesis dan 

Karakterisasi Hidroksiapatit dengan Memanfaatkan Potensi Udang Papai 

(Acetes erythraeus) Sebagai Sumber Kalsium” akan dilakukan dan 

karakteristik kristal dipelajari menggunakan alat XRF, XRD, SEM dan FTIR. 

Dari penelitian ini diharapkan agar penelitian mengenai sintesis hidroksiapatit 

dapat dilakukan dengan berbagai macam bahan laut yang lainnya dan agar 

pemanfaatan udang papai ini memiliki jangkauan yang lebih luas lagi. 

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Hidroksiapatit adalah senyawa yang dapat dibuat secara sintesis dengan 

menggunakan berbagai macam sumber kalsium. Salah satu sumber kalsium 

tertinggi pada hewan ada di tulang, cangkang atau kulitnya. Namun cangkang 

atau kulit hewan tidak untuk dikonsumsi. Berbeda halnya apabila hewan 

tersebut berukuran kecil, karena kulit akan menempel pada daging hewan 

tersebut, seperti pada udang papai. Hidroksiapatit dapat di sintesis dengan 

berbagai macam metode, seperti hidrotermal. Salah satu faktor pada sintesis 

dengan menggunakan metode hidrotermal adalah suhu, semakin tinggi suhu, 

maka akan semakin baik pula kristal yang dihasilkan, namum jika suhu yang 

digunakan terlalu tinggi yang akan terjadi adalah kerusakan pada kristal. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu:  

1. Bagaimana pengaruh suhu pada hasil sintesis hidroksiapatit? 

2. Bagaimana karakterisasi hidroksiapatit hasil sintesis? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah:  

1. Menganalisis pengaruh suhu terhadap hasil sintesis hidroksiapatit. 

2. Menganalisis karakterisasi hidroksiapatit hasil sintesis. 

1.4 Manfaat 

1. Bagi mahasiswa sebagai penerapan ide dalam penelitian. 

2. Hasil penelitian akan meningkatkan potensi udang papai sebagai sumber 

daya alam di Provinsi Jambi yang memiliki nilai guna sebagai sumber 

kalsium untuk sintesis hidroksiapatit. 

 


