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RINGKASAN 

Hidroksiapatit (HA) 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. Pada sintesis hidroksiapatit, sumber 

mineral utama penyusunnya adalah kalsium dan fosfat. Sumber kalsium terbesar 

di alam salah satunya banyak ditemukan pada tulang, cangkang dan kulit dari 

hewan laut. Dalam penelitian ini sumber kalsium berasal dari kulit yang 

menempel pada udang papai.  

Untuk mensintesis material hidroksiapatit, banyak metode yang dapat 

digunakan seperti contohnya hidrotermal. Sintesis hidrotermal merupakan 

sebuah metode pembentukan kristal dengan memanfaatkan tekanan tinggi 

dengan suhu reaksi di atas titik didih dari air. Pada sintesis secara hidrotermal 

produk hasil sintesis dapat dipengaruhi oleh perbedaan penggunaan suhu. 

Variasi suhu dalam peelitian ini adalah 110, 130, 150 dan 170 C. Berdasarkan 

hal tersebut, pembentukan hidroksiapatit yang sumber kalsiumnya berasal dari 

udang papai dengan metode sintesis yaitu hidrotermal diharapkan membentuk 

produk akhir berupa HA dari berbagai variasi suhu. Tujuan dari penelitian ini 

adalah menganalisis pengaruh suhu terhadap hasil sintesis hidroksiapatit dan 

menganalisis karakterisasi hasil sintesis hidroksiapatit dengan instrumentasi 

kimia seperti FTIR, SEM dan XRD.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu terbaik untuk menghasilkan 

hidroksiapatit adalah 150 C. Suhu yang lebih rendah akan menghasilkan 

hidroksiapatit dengan kualitas kurang baik dan kuantitasnya juga semakin 

menurun. Sedangkan untuk suhu 170 C, hidroksiapatit yang dihasilkan akan 

mengalami penurunan kualitas. Ini ditunjukkan dari hasil analisis pada setiap 

instrumentasi. Spektrum FTIR menyajikan data bahwa gugus fungsi yang 

teridetifikasi dominan adalah OH- dan PO4
3-, yang merupakan gugus utama 

pembentuk HA. Namun juga ditemukan gugus lain berupa CO3
2- sebagai gugus 

pengotor. Data FTIR juga diperkuat dari hasil difraktogram XRD hasil sitesis, 

bahwa setiap variasi membentuk HA dan ditemukannya CaCO3. Sedangkan data 

SEM menunjukkan jika HA yang diperoleh dari metode hidrotermal saat sintesis, 

kristalnya akan membentuk aglomerasi, namun semakin tinggi suhu, maka 

aglomerasi semakin berkurang. Dari setiap hasil karakterisasi, menguatkan fakta 

bahwa suhu optimal dalam penelitian ini adalah 150 C. 

Kata Kunci: Hidroksiapatit, udang papai, PCC, XRF, XRD, FTIR dan SEM.  
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SUMMARY 

Hydroxyapatite (HA) is a ceramic mineral that is one of the basic building 

blocks of human bone and the first material to be synthesized for bone implants 

in humans. Hydroxyapatite (HA) has a physical form in the form of a white, gray, 

green to yellow powder and has the chemical formula Ca10(PO4)6(OH)2. In the 

synthesis of hydroxyapatite, the main mineral sources of the constituents are 

calcium and phosphate. One of the largest sources of calcium in nature is found 

in the bones, shells, and skins of marine animals. In this study, the source of 

calcium came from the skin attached to the papai shrimp. 

To synthesize hydroxyapatite material, many methods can be used such 

as hydrothermal. Hydrothermal synthesis is a crystallization method by utilizing 

high pressure with a reaction temperature above the boiling point of water. In 

hydrothermal synthesis, the synthesis product can be affected by differences in 

the use of temperature. The temperature variations in this study were 110, 130, 

150, and 170 C. Based on this, the formation of hydroxyapatite whose calcium 

source comes from papai shrimp using the hydrothermal synthesis method is 

expected to form the final product in the form of HA from various temperature 

variations. The purpose of this study was to analyze the effect of temperature on 

the results of the synthesis of hydroxyapatite and to analyze the characterization 

of the results of the synthesis of hydroxyapatite with chemical instrumentation 

such as FTIR, SEM, and XRD. 

The results showed that the best temperature to produce hydroxyapatite 

was 150 C. A lower temperature would produce hydroxyapatite with poor quality 

and decreased quantity. As for the temperature of 170 C, the resulting 

hydroxyapatite will experience a decrease in quality. This is shown from the 

results of the analysis on each instrumentation. The FTIR spectrum presents data 

that the dominant functional groups identified are OH- and PO4
3- which are the 

main groups forming HA. But also found another group in the form of CO3
2- as an 

impurity group. The FTIR data was also strengthened from the XRD diffractogram 

results from the synthesis, that every variation of the form of HA and CaCO3 was 

found. Meanwhile, SEM data shows that if HA is obtained from the hydrothermal 

method during synthesis, the crystals will form agglomerations, but the higher the 

temperature, the less agglomeration occurs. Each characterization result confirms 

the fact that the optimal temperature in this study is 150 C. 

Keywords: Hydroxyapatite, papai shrimp, PCC, XRF, XRD, FTIR, and SEM. 
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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 yang di 
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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. 



 

4 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hidroksiapatit 

Hidroksiapatit merupakan bagian dari kelompok mineral apatite (bahasa 

yunani Apátē berarti menipu). Hidroksiapatit adalah material anorganik yang 

sistem kristalnya terbentuk dari kalsium dan fosfor atau disebut juga kalsium 

fosfat dan mempunyai rumus kimia Ca10(PO4)6(OH)2. Kristal hidroksiapatit (HA) 

ditemukan juga pada gigi manusia terutama pada enamel dan dentin. Pada tulang 

manusia, mineral ini ada sebesar 60-70% (Aprini, 2018).  

Kajian mengenai pemanfaatan hidroksiapatit dalam kehidupan sehari-

hari telah lama dilakukan. Hidroksiapatit telah di komersialkan sejak tahun 

1980. Sintesis hidroksiapatit dapat dilakukan dengan mereaksikan prekursor 

kalsium dan fosfat (Supangat dan Cahyaningrum, 2017). Penelitian yang telah 

dilakukan di Indonesia telah banyak memanfaatkan bahan yang berasal dari 

alam hingga limbahnya sebagai sumber kalsium seperti cangkang telur ayam 

(Noviyanti et al., 2017), cangkang kepiting (Supangat dan Cahyaningrum, 2017), 

terumbu karang (Amri et al., 2019), tulang sapi (Yuliana et al., 2017) dan 

cangkang sotong (Henggu et al., 2019). 

Hidroksiapatit biasa dijumpai dalam bentuk serbuk dan memiliki banyak 

warna seperti abu-abu, kuning hingga putih. Hidroksiapatit mempunyai massa 

molekul sekitar 502,31 g/mol. Menurut Wahdah et al., (2014), kelarutan 

hidroksiapatit di dalam air sebesar 0,0008 g/mL. Hidroksiapatit memiliki 

strukutur kristal heksagonal. Hidroksiapatit pada umumnya mempunyai bentuk 

bangun ruang seperti balok, dengan permukaan atas dan bawahnya mirip 

bangun datar jajar genjang. Ukuran ideal dari hidroksiapatit adalah dengan lebar 

dan panjang 0,944 nm  serta tinggi sekitar 0,68 nm. Jumlah dan ukuran pori HA 

akan dipengaruhi oleh adanya penambahan dari senyawa lain. Penambahan 

kitosan contohnya akan cenderung dapat menambah jumlah pori dari pada 

ukuran pori atau bisa disebut pula dengan adanya penambahan kitosan tersebut 

berpengaruh pada kuantitas pori dan bukan pada kualitasnya (Sulistioso et al., 

2012). 

Gambar 1. Struktur Kristal Hidroksiapatit (Gomes et al., 2008) 
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Seperti yang pernah dilaporkan oleh Prabaningtyas (2015), hidroksiapatit 

memiliki 2 ukuran molekul yang paling sering dijumpai yaitu mikro dan nano. 

Kedua ukuran tersebut punya kelebihan masing-masing. Ukuran mikro pada 

hidroksiapatit mempunyai ikatan kristal yang kuat sehingga mudah untuk 

berikatan pada organ tubuh (biokompabilitas) dan memiliki luas permukaan yang 

kecil. Sedangkan ukuran kristal nano pada hidroksiapatit mempunyai kelebihan 

kerapatan dan sifat bioaktif yang lebih baik dari mikro.  

Hidroksiapatit yang baik digunakan pada tubuh adalah yang memenuhi 

kriteria bioaktif, biokompatibel, bioresorbabilitas dan tidak berbahaya bagi 

tubuh. Hidroksiapatit dapat digunakan pada tubuh karena juga banyak 

ditemukan pada organ tubuh seperti tulang dan gigi, sehingga sifat kimia dari 

senyawa ini tidak mengganggu sistem kerja tubuh. Perbandingan antara kalsium 

dan fosfor pada HA sebesar 1,67 dan ini sama halnya dengan sifat kimia HA pada 

tubuh manusia. 

Konsumsi sesuatu yang memiliki pH asam dapat mengurangi konsentrasi 

dari hidroksiapatit, karena mineral hidroksiapatit akan terlarut oleh adanya 

pengaruh asam. Ion Ca2+
 pada hidroksiapatit dapat menyerap dan merubah 

logam berat dan senyawa organik menjadi ion-ion. Ion H+ dari asam akan 

mengikat ion OH- dan PO4
3- sehingga reaksi stoikiometrinya akan bergeser ke arah 

kanan dan mengakibatkan konsentrasi HA berkurang. Hal inilah yang 

menyebabkan tulang dan gigi mengalami keropos, karena asam dapat 

melepaskan atau melarutkan mineral seperti hidroksiapatit yang terdapat pada 

tulang maupun gigi (Suryadi, 2011). 

Material hidroksiapatit yang mempunyai sifat biokompatibel, dapat 

digunakan untuk pelapis implan hingga dalam proses penyembuhan jaringan 

keras (gigi dan tulang) yang patah ataupun rusak. Selain itu, HA mempunyai sifat 

osteokonduktif yakni menjadi wadah untuk pertumbuhan sel tulang baru 

(Suryadi, 2011). Hidroksiapatit merupakan salah satu bagian dalam keramik tipe 

alloplast. Allopast adalah satu dari 4 golongan bone graft, yang dapat untuk 

merekontruksi kerusakan yang ada pada tulang akibat infeksi, cacat, trauma 

hingga tumor yang menyerang (Haries, 2015). 

2.2 Udang Papai (Acetes erythraeus) 

Hudang papai adalah cara penyebutan suku Banjar untuk udang kering 

kecil. Dalam perkembanganya penyebutan hudang papai telah digunakan 

diberbagai daerah oleh penduduk lokal karena adanya migrasi dari masyarakat  

bersuku Banjar. Agar memudahkan penyebutannya maka penduduk lokal 

mengganti kata hudang papai menjadi udang papai. Penyebutan udang papai 

banyak digunakan berbagai daerah seperti halnya Kuala Tungkal, Tanjung 
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Jabung Barat, Jambi. Kata udang papai digunakan sebagai pengganti dari udang 

rebon, karena ukurannya yang sama-sama kecil maka banyak daerah yang 

mempunyai mayoritas suku Banjar mengganti sebutan udang rebon menjadi 

udang papai atau hudang papai. Udang papai dewasa akan memiliki rata-rata 

panjang sekitar 1-3 cm (Anggo et al., 2014). Dari setiap 100 g udang papai kering 

mengandung senyawa metabolit primer sebanyak 295 kalori; 62,4 g protein; 2,3 

g lemak; 1,8 g karbohidrat; 210 mg vitamin A dan 0,14 mg vitamin B1 dan selain 

itu juga mengandung beberapa mineral seperti 1209 mg kalsium dan 6,3 mg zat 

besi (Syarif et al., 2017). 

Udang papai segar maupun kering memiliki nilai gizi yang tinggi terutama 

protein dan kalsium. Udang papai segar akan lebih mudah mengalami 

pembusukan, sehingga perlu dilakukan diversifikasi produk olahan udang papai 

yang lebih menarik dan menyehatkan, contohnya adalah dilakukan pengawetan 

dengan garam dan mengolahnya menjadi terasi (Mardiyati dan Amruddin, 2017). 

Udang papai (Acetes erythraeus) merupakan jenis udang yang banyak dijumpai 

di perairan Asia Tenggara. Klasifikasi pada udang papai yaitu sebagai berikut:  

Gambar 2. Udang Papai 

Kerajaan : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Subfilum : Crustacea 

Kelas  : Malacostraca 

Ordo  : Decapoda 

Subordo : Dendrobranchiata 

Famili : Sergestidae 

Genus : Acetes 

Spesies : Acetes erythraeus 

Pada dasarnya udang papai dapat ditangkap oleh nelayan setiap hari 

karena mereka hidup berkelompok, namun untuk beberapa bulan tertentu 

nelayan akan memperoleh tangkapan yang besar karena adanya pengaruh dari 

musim kawin yang dilakukan udang papai. Kalsium pada hewan laut banyak 

ditemukan di cangkang atau kulit. Sama halnya dengan udang papai, kalsium 
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yang terdapat pada hewan ini terletak pada kulitnya. Untuk mendapatkan 

kalsium yang tinggi dari udang ini adalah cukup dengan konsumsi langsung 

tanpa memisahkan kulit dari daging, hal ini karena ukuran udang papai yang 

kecil, sehingga kulit dan daging dari udang papai tampak menyatu dan sulit 

untuk dipisahkan. Udang papai yang ditangkap oleh nelayan biasa akan di 

konsumsi langsung karena kandungan kalsium dalam setiap 100 g udang papai 

sekitar 1.209 mg atau setara dengan 8 kali kandungan kalsium pada 100 g susu 

sapi (Anwar, 2018). 

2.3 Metode hidrotermal 

Kata hidrotermal berasal dari hydro (air) dan thermal (panas). Sehingga, 

hidrotermal dapat dikatakan sebagai proses pemanasan dengan menggunakan 

pelarut air. Dalam menjalankan metode hidrotermal akan dilakukan pemanasan 

reaktan dalam wadah tertutup menggunakan air. Sintesis hidrotermal secara 

umum didefinisikan sebagai sintesis kristal atau pertumbuhan kristal pada suhu 

dan tekanan yang tinggi. Sintesis hidrotermal biasanya dilakukan pada suhu di 

bawah 300 ºC (Ningsih, 2016). 

Air adalah pelarut universal dan baik digunakan dalam melarutkan 

senyawa ionik. Air baik untuk melarutkan senyawa ionik pada tekanan dan suhu 

tinggi. Penggunaan air dalam sintesis sangat efektif untuk mendapatkan bubuk 

yang baik. Bubuk yang dihasilkan dapat berbentuk kristal atau amorf. Untuk 

reaksi hidrotermal dalam bidang kimia material biasa digunakan untuk 

pembentukan material keramik (Ningsih, 2016). 

Kelebihan metode hidrotermal ada tiga, yaitu: 

1. Terbentuk bubuk secara langsung dari larutan. 

2. Ukuran partikel dan bentuknya dapat dikontrol dengan menggunakan 

material awal dan kondisi hidrotermal yang berbeda. 

3. Kereaktifan bubuk yang dihasilkan tinggi. 

Kekurangan dari metode hidrotermal, yaitu: 

1. Solubilitas material awal harus dikethaui. 

2. Slurry hidrotermal bersifat korosif. 

3. Penggunaan bejana tekanan yang tinggi akan berbahaya jika terjadi 

kecelakaan. 

Sintesis secara hidrotermal untuk membuat hidroksiapatit telah banyak 

dilakukan. Sumber kalsium untuk sintesis hidroksiapatit dapat berasal dari 

berbagai hewan darat maupun laut dan dari berbagai bagian tubuh hewan seperti 

cangkang, kulit serta tulang. Selain pemanfaatan langsung tubuh hewan dalam 

menjalankan sintesis secara hidrotermal, dalam beberapa penelitian sumber 

kalsium diubah menjadi senyawa lain seperti PCC (Precipitated Calcium 
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Carbonate) yang berfungsi untuk menjadikan waktu semakin singkat dan suhu 

yang digunakan lebih rendah. Meskipun PCC adalah senyawa kalsium karbonat, 

namun senyawa ini mempunyai struktur kristal yang berbeda dari jenis karbonat 

lain, sehingga hasil pembentukan hidroksiapatit yang sumber kalsiumnya 

berbentuk PCC dipastikan memiliki kristal dengan kemurnian yang tinggi 

(Sitohang et al., 2016). PCC mempuyai fasa kristal berupa calcite. Dalam 

persenyawaan CaCO3, fasa calcite lebih baik dibandingkan dengan fasa aragonite 

dan vaterite. Menurut penelitian yang telah dilakukan Amri et al., (2019), sintesis 

hidroksiapatit yang sumber kalsiumnya berasal dari PCC terumbu karang 

menghasilkan kristal HA dengan derajat kristalinitas yang tinggi dan stukturnya 

berbentuk heksagonal serta kandungan hidroksiapatit yang didapatkan murni 

tidak terdapat fase kristal lain.  

2.4 X-Ray Fluoresncence (XRF) 

X-Ray fluoresncence (XRF) adalah alat spektrometer yang digunakan 

untuk analisis mineral atau sedimen dalam suatu senyawa kimia. XRF 

mempunyai kelebihan seperti biaya operasional yang rendah, kemudahan dalam 

persiapan sampel dan punya stabilitas yang tinggi pada alat, sehingga alat ini 

banyak digunakan dalam berbagai macam pengamatan. Untuk prinsip kerja dari 

alat ini adalah dengan memanfaatkan pencacahan sinar-X yang dipancarkan oleh 

suatu unsur akibat adanya isi ulang elektron yang kosong pada orbital yang dekat 

dengan inti atom oleh elektron yang ada pada orbital terluar. Perbedaan energi 

pada dua bagian orbital itu akan ditampilkan sebagai sinar-X yang dipancarkan 

oleh atom. Spektrum sinar-X akan menghasilkan puncak khusus dari setiap 

unsur, sehingga dapat diketahui unsur apa saja yang terkandung di dalam suatu 

sampel yang diamati (Sembiring et al., 2019). 

Gambar 3. Mekanisme Kerja Alat XRF 

Penggunaan XRF dalam bidang penelitian material zat padat sangat 

banyak. Analisis menggunakan XRF memberikan informasi unsur, molekul atau 
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komposisi kimia yang terkandung dalam suatu zat. Contoh dari penggunaan XRF 

yang menampilkan hasil molekul adalah dalam analisis terumbu karang sebagai 

sumber kalsium pada pembuatan hidroksiapatit. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa terumbu karang memiliki kandungan CaO sebesar 78,81%, sehingga 

penelitian untuk membuat hidroksiapatit dari terumbu karang sangat dapat 

terjadi dan pada akhir penelitiannya, hidroksiapatit yang dihasilkan berkualitas 

baik dengan bentuk struktur kristal berupa heksagonal (Amri et al., 2019). 

2.5 X-Ray Diffraction (XRD) 

Wilhelm Conrad Röntgen (1845- 1923) adalah seorang fisikawan yang 

menerima nobel pertama kali dalam bidang ilmu fisika dengan penemuannya 

berupa sinar-X pada tahun 1901. Sinar-X yag ditemukan oleh Röntgen ini 

merupakan sebuah radiasi yang keluar dari sebuah tabung muatan, dengan 

tekanan sekitar 0,01 Torr. Elektroda pada tabung ini dialirkan dengan muatan 

elektrik yang mempunyai tegangan tinggi, sehingga menghasilkan elektron pada 

katoda. Elektron ini selanjutnya akan menabrakkan dirinya ke anoda sehingga 

dapat memancarkan sinar-X tersebut. Salah satu contoh alat yang menggunakan 

radiasi sinar-X sebagai sumber energi adalah XRD. XRD (difraksi sinar-X) adalah 

suatu teknik ataupun metode bersifat tidak merusak untuk analisis struktur 

kristal dalam skala atomik. Metode ini didasarkan pada hamburan sinar-X dalam 

sudut tertentu oleh atom yang teratur di dalam kristal (Setianingsih et al., 2018). 

Gambar 4. Mekanisme Kerja Alat XRD 

Prinsip kerja dari alat XRD yaitu saat sinar-X ditembakkan menuju bagian 

tertentu dari suatu zat padat akan melewati celah logam. Selanjutnya spesimen 

yang telah terdifraksi oleh sinar-X akan melewati celah yang lain lagi yaitu celah 

anti-hambur, berfungsi untuk mengurangi efek dari radiasi dan meningkatkan 

rasio agar detektor menerima sinar-X yang telah ditembakkan pada spesimen 

atau bagian tersebut. Kemudian hasil dari peristiwa tersebut akan membuat 

berkas cahaya menuju satu pusat untuk menentukan lebar berkas yang sampai 

ke detektor. Puncak difraksi yang telah dihasilkan akan membentuk difraktogram 
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pada pengolahan data dengan harga intensitas atom atau zat yang berbeda-beda 

pada sudut 2. Puncak hasil difraksi akan bertambah sebanding dengan 

menurun tingkat simetri dari suatu kristal (Suryanarayana dan Norton, 2007). 

Alat XRD telah banyak digunakan pada penelitian di bidang kimia 

keramik, seperti dalam pengamatan pada senyawa hidroksiapatit. Alat XRD dapat 

digunakan untuk analisis kristal seperti struktur, derajat kristalinitas, ukuran 

kristal, unsur dan parameter kisi. Data standar untuk pola difraksi XRD senyawa 

hidroksiapatit dapat dilihat dari data ICDD (International Center for Diffraction 

Dara) 01-072-1243 atau JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standars) 

9-432 yang mana puncak tertinggi berada pada nilai hkl: 211, 112 dan 300. 

Gambar 5. Difraktogram ICDD 01-072-1243 

Dalam menentukan hasil penelitian yang diperoleh apakah baik atau tidak 

dapat dibandingkan dengan data standar yang ada. Seperti penelitian yang telah 

dilakukan oleh Amri et al., (2019), hidroksiapatit yang di sintesis dari terumbu 

karang menunjukkan hasil puncak yang sama dengan data ICDD 01-072-1243 

dan tidak ditemukan adanya puncak lain. Hasil dari data XRD ini menunjukkan 

bahwa kristal yang dihasilkan mempunyai kemurnian yang tinggi dan struktur 

kristal berbentuk heksagonal. Setelah itu data XRD yang dihasilkan digunakan 

untuk menghitung ukuran diameter kristal dan untuk menentukan derajat 

kristalinitas, sehingga ukuran kristal dapat diketahui. Sedangkan data XRD yang 

ditunjukkan JCPDS 9-432 dalam sintesis hidroksiapatit dari cangkang telur 

ayam menunjukkan puncak dengan sudut 2θ 31,809; 32,228 dan 32,949 ini 

menunjukkan nilai hkl 211, 112 dan 300. Dengan dilakukan analisis XRD, dapat 

dipastikan HA yang telah di sintesis memiliki data yang sesuai dengan data 

standar (Mawadara et al., 2016). 
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Gambar 6. Difraktogram XRD hidroksiapatit dari cangkang telur ayam 

2.6 Fourier Transform Infra Red (FTIR) 

Fourier Transform Infra Red (FTIR) adalah alat spektroskopi untuk 

menganalisis gugus fungsi dari suatu zat yang memanfaatkan radiasi infra merah 

sebagai sumber energi. Cara kerja FTIR dimulai dari saat sampel ditembakkan 

sinar infra merah, lalu sinar tersebut akan menembus sampel dan ditangkap oleh 

detektor. Hasil dari tangkapan detektor ini selanjutnya diolah menjadi spektrum 

yang menyajikan gugus fungsi atau komposisi dari zat yang telah diamati 

(Wibisono, 2017). Spektrum yang tersaji dari hasil pengujian dapat dianalisis 

dengan memperhatikan bilangan gelombang yang tercatat, karena setiap gugus 

fungsi menunjukkan karakteristik yang berbeda pada hasil bilangan 

gelombangnya. Bilangan gelombang mempunyai satuan berupa invers dari 

sentimeter yaitu cm-1 (Day dan Underwood, 2002). 

Gambar 7. Mekanisme Kerja Alat FTIR 

Salah satu alat karakterisasi yang paling umum digunakan dalam 

penelitian bidang material obat maupun keramik adalah FTIR. FTIR memberikan 

data berupa gugus fungsi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi unsur 

penyusun dari suatu zat. Dalam bidang biomaterial keramik seperti pada 

penelitian hidroksiapatit, alat FTIR digunakan untuk mengidentifikasi gugus 
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fungsi, seperti yang telah dilaporkan oleh Yuliana et al., (2017), untuk sintesis 

hidroksiapatit dari tulang sapi diperoleh spektrum FTIR hasil analisis 

menunjukkan adanya gugus PO4
3- pada bilangan gelombang 568,39 cm-1 dan 

603,29 cm-1, gugus OH- yang tedeteksi di bilangan gelombang 3566,05 cm-1 dan 

gugus Ca-O yang terdeteksi karena adanya vibrasi ulur asimetri pada 4 bilangan 

gelombang yaitu 1546,53 cm-1; 1516,96 cm-1;  1463,62 cm-1; dan 1425,74 cm-1. 

Hasil identifikasi gugus fungsi untuk senyawa hidroksiapatit yang berbeda 

ditemukan dalam penelitan yang sumber kalsiumnya berasal dari cangkang 

keong sawah. Pada penelitian ini dilakukan dua variasi metode yaitu 

hidroksiapatit porous dan dense, hasil yang didapatkan berupa adanya gugus 

PO4
3- dan OH-, namun hasil juga menunjukkan adanya gugus lain seperti CO3

2-, 

hal ini disebabkan oleh adanya reaksi antara HA dengan CO2 yang terdapat pada 

atmosfer atau udara selama proses sintesis (Siregar dan Sulistyowati, 2019). 

2.7 Scanning Electron Microscope (SEM) 

Instrumentasi SEM didasarkan dari dikembangkannya mikroskop buatan 

E. Bruche dan H. Johannson. Scanning Electron Microscope (SEM) adalah 

mikroskop jenis elektron yang dapat untuk mengamati objek secara 3 dimensi. 

Alat SEM mampu memberikan resolusi hingga 1 nm atau 1.000.000x perbesaran. 

Gambar yang ditampilkan pada alat ini diperoleh dari pendeteksian dengan 

menggunakan 2 macam elektron, yaitu elektron sekunder dan elektron primer 

serta dengan tambahan dari sinar-X. Pada pengamatan dengan menggunakan 

SEM, sampel tidak dibuat dalam bentuk yang tipis, karena itu SEM dapat untuk 

memproyeksikan objek dari sudut 3 dimensi (Setianingsih, 2017). 

Gambar 8. Mekanisme Kerja Alat SEM 

Prinsip dan cara kerja dari SEM yaitu elektron akan membaca sampel dari 

sumbu pemindaiannya. Interaksi yang terjadi dari elektron dan sampel akan 

menghasilkan berbagai macam jenis emisi. Emisi yang terbaca tersebut akan 
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ditangkap oleh detektor dan menunjukkan informasi karakterisasi dari sampel 

yang diamati (Wibisono, 2017). 

SEM telah banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu, salah satu 

penggunaan alat ini yang terbanyak adalah  pada bidang biomaterial. Pada 

penelitian biomaterial seperti pembentukan atau sintesis hidroksiapatit (HA) SEM 

digunakan untuk melihat morfologi  zat, jumlah pori, ukuran pori hingga 

mengetahui bentuk partikel dari zat. Dalam pengamatan morfologi HA yang 

dibuat dari cangkang telur, hasil dari pengamatan SEM menunjukkan bahwa 

partikel HA membentuk granular mendekati bola. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi ukuran partikel adalah rasio perbandingan zat, seperti pada 

penelitian ini, hidroksiapatit dengan rasio Ca/P 0,67 lebih besar ukuran 

partikelnya dari pada rasio Ca/P 2,67 (Wardani et al., 2015). 

Menurut penelitan yang telah dilakukan oleh Sulistioso et al., (2012), 

jumlah dan pori dari senyawa dapat mengalami perubahan apabila ditambahkan 

zat lain. Pada sintesis hidroksiapatit berpori dengan porogen kitosan diketahui 

jumlah porogen akan mempengaruhi jumlah dan ukuran pori. Namun, hasil 

menunjukkan bahwa penambahan porogen kitosan akan cenderung lebih 

menambah jumlah pori (kuantitas) dari pada memperbesar ukuran pori 

(kualitas). Hal ini disebabkan oleh semakin banyak kitosan yang ditambahkan 

maka akan semakin banyak terjadinya perekatan gugus kitosan dan tidak terjadi 

penambahan volume kitosan yang terekat. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dikerjakan pada bulan September 2020 sampai Januari 

2021. Tempat penelitian dilaksanakan yaitu di Laboratorium Instrumentasi dan 

Tugas Akhir, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi. 

3.2 Bahan dan Peralatan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah udang papai (Acetes 

erythraeus), NH4OH 32% (Merck KGaA) 2,5 L, asam sitrat komersil, baking soda 

komersil, akuades, HNO3 65% (Smart-Lab A-1063B) dan (NH4)2HPO4 (Merck 

KGaA) 500 g. Sedangkan alat yang digunakan pada penelitian ini adalah gelas 

kimia, gelas ukur, pipet volumetrik, pipet tetes, set alat infus, cawan porselen, 

neraca analitik, ayakan, sendok, corong, statif, magentic stirer, furnace 

Naberthem L9/12, desikator, kertas saring, alumunium foil, blender, hot plate, 

kertas indikator pH, batang pengaduk, oven, vessel hidrotermal, Fourier 

Transform Infrared (FT-IR) Shimadzu IR Prestige 21, X-ray Diffraction (XRD) 

PANalytical X’Pert PRO, X-Ray Fluorescence (XRF) RIGAKU-NEX QC+QuanTEZ 

dan Scanning Electron Microscope (SEM) FEI Inspect-S50. 

3.3 Metode Penelitian 

Preparasi Udang Papai 

Udang papai dijemur di bawah sinar matahari selama 1 hari untuk 

mengurangi kadar air. Setelah itu, udang papai kering dihaluskan menggunakan 

blender, lalu menggunakan ayakan 30 mesh dilakukan pengayakan. Selanjutnya 

dimasukkan udang papai serbuk ke cawan porselen untuk di kalsinasi dalam 

furnace selama 3 jam dengan suhu 900 ºC yang bertujuan mengubah CaCO3 

menjadi CaO. Serbuk udang papai dibiarkan dingin dalam furnace selama 24 jam. 

Serbuk hasil kaslinasi inilah yang akan digunakan untuk sintesis hidroksiapatit. 

Serbuk udang hasil kalsinasi selanjutnya akan dilakukan analisis XRF untuk 

menganalisis kandungan Ca. 

Pembuatan PCC (Precipitated Calcium Carbonate) 

Sebelum sintesis hidroksiapatit dilakukan, serbuk hasil kalsinasi diubah 

terlebih dahulu menjadi PCC (Precipitated Calcium Carbonate) dengan metode 

rekarbonasi yang bertujuan untuk merubah CaO menjadi PCC. Proses ini 

dilakukan dengan CaO (serbuk udang papai hasil kalsinasi) yang dilarutkan 

dalam HNO3 2 M dengan perbandingan 17 g CaO/300 mL HNO3. Setelah itu, 

dilakukan pengadukan dengan menggunakan magnetic stirer selama 30 menit 

dan dipanaskan di atas hot plate pada kondisi suhu 60 ºC. 
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Setelah larutan homogen, dipisahkan antara filtrat dan residu. Kemudian 

filtrat ditambahkan dengan larutan NH4OH 32% secara perlahan hingga pH 

larutan menjadi 12. Setelah itu larutan dilakukan penyaringan untuk 

memisahkan residu dan filtrat. Kemudian asam sitrat komersil sebanyak 50 g 

dilarutkan dalam 200 mL air dan dicampurkan dengan baking soda komersil 50 

g yang dilarutkan kedalam 30 mL air, campuran ini akan menghasilkan gas CO2. 

Selanjutnya filtrat dialirkan gas CO2 secara perlahan hingga pH menjadi 8. Ketika 

gas telah tepat habis ditambahkan, maka akan terbentuk endapan putih yang 

disebut dengan PCC. PCC selanjutnya akan di saring dan dicuci dengan akuades 

hingga pH 7. Selanjutnya dilakukan pengeringan di dalam oven pada suhu 110 

ºC yang berfungsi untuk menghilangkan sisa air. PCC yang terbentuk selanjutnya 

dikarakterisasi menggunakan FTIR dan XRD. 

Sintesis HA dari PCC 

PCC sebanyak 2 g dan (NH4)2HPO4 sebanyak 1,5264 g dilarutkan dalam 

masing-masing akuades sebanyak 100 mL. Selanjutnya kedua larutan 

dicampurkan, campuran tersebut memiliki rasio Ca/P 1,73. Sebelum sintesis 

dimulai, pH larutan diatur menjadi 11 menggunakan larutan NH4OH 32%. Proses 

sintesis dilakukan dalam vessel hidrotermal menggunakan variasi suhu 110, 130, 

150 dan 170 °C dengan waktu reaksi 8 jam pada oven. Tahap terakhir dalam 

sintesis hidroksiapatit ini adalah pemurnian yang dilakukan untuk memisahkan 

hidroksiapatit dari sisa reaktan dengan air sehingga hasil lebih murni dan dapat 

di karakterisasi lebih lanjut. 

Tahap akhir pada sintesis ini adalah penyaringan hidroksiapatit. 

Kemudian endapan yang  dikeringkan dalam oven pada suhu 110 °C. Selanjutnya 

akan dilakukan karakterisasi dengan menggunakan FTIR, SEM dan XRD.  

3.4 Analisis Data 

Efisiensi Hidroksiapatit 

Untuk mengetahui seberapa banyak hasil perolehan sintesis hidroksiapatit, maka 

akan dihitung efisiensinya sebagai berikut. 

%𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑘𝑠𝑖𝑎𝑝𝑎𝑡𝑖𝑡 =  
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑘𝑠𝑖𝑎𝑝𝑎𝑡𝑖𝑡

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑤𝑎𝑙 𝑘𝑎𝑙𝑠𝑖𝑢𝑚 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠𝑜𝑟
 × 100% 

Ukuran Kristal 

Derajat kristalinitas dapat diperoleh dari persamaan: 

𝑘𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
𝑓𝑟𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙

𝑓𝑟𝑎𝑘𝑠𝑖 𝐿 𝑘𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙+𝑓𝑟𝑎𝑘𝑠𝑖 𝐿 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑓
            (1) 

Fraksi luas kristal merupakan perkalian B dengan intesitas B. B adalah FWHM 

dari puncak. Nilai B dapat diperoleh melalui persamaan: 

𝐵 =  
1

2
(2𝜃2 − 2𝜃1)               (2) 

Ukuran partikel dapat diperoleh dari persamaan: 
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𝐷 =  
𝑘𝜆

𝐵𝑐𝑜𝑠𝜃
                (3) 

Keterangan: 

D = Ukuran partikel atau kristal 

k = Faktor bentuk dari kristal (0,9-1) 

λ = Panjang gelombang dari sinar-X (1,54056 Å) 

B = Nilai FWHM (Full Width at Half Maximum) (rad) 

θ = Sudut difraksi (derajat/) 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Karakterisasi Kalsinasi Udang Papai 

Tahap pertama dalam memulai penelitian ini yaitu dengan mengeringkan 

udang papai di bawah sinar matahari terlebih dahulu. Tujuan dari perlakuan ini 

untuk menghilangkan kadar air agar serbuk kalsium oksida (CaO) yang 

dihasilkan pada saat proses kalsinasi nantinya menjadi lebih murni. Setelah itu 

udang papai dilakukan penghalusan dengan blender dan dilakukan pengayakan 

dengan ayakan 30 mesh agar saat proses kalsinasi berlangsung, panas dari 

furnace dapat menguapkan komponen organik dan anorganik pada udang secara 

optimal.  

Kalsinasi merupakan proses pemanasan yang menggunakan suhu tinggi 

dengan tujuan untuk menguapkan komponen yang tidak dibutuhkan (Nordin et 

al., 2015). Menurut laporan dari (Mohamed et al., 2012), untuk menghasilkan 

CaO dari bahan laut dengan meggunakan metode kalsinasi, suhu dan waktu 

sangat besar pengaruhnya. Proses kalsinasi pada penelitian ini dilakukan selama 

3 jam pada suhu 900 C, yang bertujuan untuk menghilangkan komponen-

komponen organik dan mengubah senyawa kalsium karbonat (CaCO3) pada 

udang papai menjadi kalsium oksida (CaO). Selanjutnya serbuk hasil kalsinasi 

akan dibiarkan selama 24 jam di dalam furnace agar fasa kristal CaO lebih stabil. 

Persentase kandungan Ca dan CaO dalam abu dilakukan analisis dengan 

menggunakan instrumentasi XRF. Reaksi penguraian CaCO3 menjadi CaO, yaitu: 

 

Hasil karakterisasi dengan menggunakan XRF untuk komponen yang dominan 

disajikan pada Tabel 1. dan pengotor tersaji pada Tabel 2. 

Tabel 1.Persentase unsur dan oksida dominan pada udang papai 

Unsur Persentase (%) Molekul Oksida Persentase (%) 

Ca 70,8 CaO 63,4 

P 13,1 P2O5 22,9 

K 4,32 K2O 3,62 

Mo 3,5 MoO3 3,3 

Sr 3 SrO 2,05 

In 2,5 In2O3 1,7 

Total 97,22  96,97 

CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g) 



18 
 

 

 

Tabel 2. Persentase unsur dan oksida berupa pengotor pada udang papai 

Unsur Persentase (%) Molekul Oksida Persentase (%) 

S 0,54 SO3 1,3 

Ti 0,12 TiO2 0,12 

Mn 0,15 MnO 0,12 

Cu 0,11 CuO 0,077 

Zn 0,11 ZnO 0,081 

Yb 0,27 Yb2O3 0,19 

Re 0,05 Re2O7 0,04 

Total 1,35  1,928 

Dari Tabel 1. dapat dilihat bahwa kandungan terbesar dalam udang papai adalah 

Ca dan CaO dengan persentase sebesar 70,8% dan 63,4%. Terdapat juga berbagai 

unsur dan oksida lain yang cukup dominan masih terkandung dalam abu hasil 

kalsinasi yang ditunjukkan dengan persentase yang cukup besar seperti P, K, Mo, 

Sr dan In. Selain itu, ada beberapa unsur pengotor yang teridentifikasi pula 

seperti  S, Ti, Mn, Zn, Yb dan Re yang tersaji pada Tabel 2. Kandungan kalsium 

yang tinggi dari udang papai ini menandakan bahwa peluang terbentuknya HA 

pada saat dilakukannya sintesis besar. Merujuk pada penelitian yang telah 

dilakukan oleh Amri et al., (2019), yang sumber kalsiumnya berasal dari terumbu 

karang dengan kandungan CaO sebesar 78,81%, sintesis HA dari pembentukan 

PCC dapat dilakukan dengan hasil sintesis HA sebesar 74,55%. Pada penelitian 

ini, CaO dari udang papai tidak digunakan secara langsung dalam sintesis HA, 

tapi sebagai bahan dasar untuk membentuk PCC (Precipitated Calcium 

Carbonate). 

4.2 Hasil Karakterisasi PCC 

Precipitated Calcium Carbonate (PCC) adalah jenis kalsium karbonat 

(CaCO3) yang telah mengalami proes rekarbonisasi. CaCO3 merupakan suatu 

polimorf. Polimorf adalah sifat material yang mempunyai lebih dari satu bentuk 

kristalin. Bentuk kristal dari PCC adalah calcite, ini merupakan jenis CaCO3 yang 

paling stabil (Kasmudjiastuti & Yuniari, 2012). Sintesis hidroksiapatit  dengan 

melalui pembentukan PCC terlebih  dahulu akan memberikan hasil yang lebih 

baik. 

Gambar 9. Struktur 3D dari PCC 
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Pada penelitian ini untuk membentuk PCC, bahan dasar yang digunakan 

adalah CaO yang terbentuk dari hasil kalsinasi. PCC dibentuk dengan beberapa 

tahapan. Pertama, CaO ditambahkan larutan HNO3 dengan perbandingan 17 

g/300 mL. Campuran dilakukan homogenisasi menggunakan magnetic stirrer 

selama 30 menit dan dipanaskan dengan hot plate pada suhu 60 C. Selanjutnya, 

campuran dipisahkan antara filtrat dan residu. 

 

Ca(NO3)2 yang dihasilkan ditambahan larutan NH4OH secara perlahan hingga pH 

mencapai 12. Setelah itu, dilakukan penyaringan untuk memisahkan filtrat dan 

endapan. 

 

Tahap terakhir yaitu, Ca(OH)2 dialirkan gas CO2 secara perlahan hingga 

pH 8. Gas CO2 dibuat dengan mereaksikan antara soda kue (NaHCO3) dan asam 

sitrat (C6H8O7) komersil. Setelah dibiarkan beberapa detik hingga gas tepat habis 

mengalir maka akan terbentuk endapan putih. Endapan inilah yang disebut 

dengan PCC. 

 

Kemudian endapan disaring agar terpisah dari larutannya. Lalu endapan dicuci 

dengan akuades hingga pH 7. Endapan yang telah dicuci tersebut dikeringkan 

menggunakan oven untuk menghilangkan molekul air agar PCC lebih murni. 

Endapan yang telah dikeringkan akan di analisis menggunakan FTIR dan XRD 

yang tersaji pada Gambar 10 dan Gambar 11. 

Gambar 10. Spektrum FTIR Hasil Karakterisasi Endapan PCC 

Ca(OH)2(aq) + CO2(aq) → CaCO3(s) + H2O(aq) 

Ca(NO3)2(aq) + NH4OH(aq) → Ca(OH)2(aq) + 2NH4NO3(aq) 

CaO(s) + 2HNO3(aq) → Ca(NO3)2(aq) + H2O(aq) 
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Gambar 10., memperlihatkan spektrum FTIR mengandung gugus 

hidroksil (OH-) yang ditemukan pada bilangan gelombang 3387 cm-1. Selain itu, 

ditemukan pula gugus hidroksil lain pada bilangan gelombang 2517 cm-1. Gugus 

hidroksil yang ditemukan pada PCC ini dicurigai sebagai penanda masih 

terkandungnya molekul air pada produk. Hal ini terjadi karena teknik 

penyimpanan sampel yang kurang baik sebelum karakterisasi dilakukan, 

sehingga masih terdapat molekul air pada PCC. Sementara itu, pada bilangan 

gelombang 1637 cm-1 dan 1407 cm-1 (peregangan asimetri) (Widayat et al., 2020), 

1082 cm-1 (peregangan simetri) serta 871 dan 715 cm-1 (penyerapan ulur) yang 

telah dilaporkan sebagai karakteristik dari ion karbonat dan teruntuk bilangan 

gelombang 871 dan 715 cm-1  merupakan penanda fasa kalsit (Cai et al., 2010). 

Selain itu, ditemukan pula gugus lain seperti C=O yang teridentifikasi pada 

bilangan gelombang 1795 cm-1 (Guo dan Lin, 2014). 

Gambar 11. Difraktogram XRD dari senyawa PCC 

Hasil analisis PCC pada Gambar 11., memperlihatkan puncak dari 

senyawa CaCO3 berupa fasa calcite. Hal ini didukung berdasarkan hasil 
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identifikasi menggunakan Match! 3 dengan standar 96-900-9668, teridentifikasi 

bahwa senyawa CaCO3 yang terbentuk dominan adalah fasa calcite dengan 

puncak pada sudut 2Ө: 23,26, 29,59, 36,08, 39,68, 43,31, 47,71, 48,74, 

57,93, 61,06 dan 65,06. Produk PCC yang diperoleh ini akan dibandingkan 

dengan data standar dari pola XRD senyawa calcite yaitu JCPDS 47-1743 (Zhou 

et al., 2014). Tiga puncak tertinggi dari PCC hasil produk yaitu 29,59, 36,08, 

39,68 menunjukkan nilai hkl 104, 110 dan 113, nilai ini sesuai seperti nilai hkl 

standar dari calcite (Render et al., 2016).  

4.3 Hasil Karakterisasi Hidroksiapatit 

Pada penelitian untuk membentuk senyawa kalsium fosfat seperti 

hidroksiapatit, prekursor sebagai sumber fosfat menggunakan kristal 

(NH4)2HPO4. Kristal (NH4)2HPO4 sebagai sumber fosfat dan bubuk PCC sebagai 

sumber kalsium, untuk mencampurkan kedua senyawa, maka masing-masing 

akan dilarutkan dengan akuades 100 ml, hal ini sebagai syarat utama dalam 

proses sintesis hidrotermal berlangsung. Lalu ketika kedua larutan telah 

homogen, akan diatur pH dari larutan hingga 11 menggunakan larutan NH4OH 

32%, karena untuk menghasilkan hidroksiapatit, sifat senyawa diperlukan 

berada pada kondisi basa dan pengguaan dari NH4OH akan memberikan hasil 

yang optimal dibandingkan dengan larutan basa yang lain. Proses sintesis 

dilakukan menggunakan berbagai variasi suhu yaitu 110, 130, 150 dan 170 °C 

dengan waktu reaksi 8 jam pemanasan di dalam oven serta menggunakan rasio 

Ca/P 1,73. Reaksi pembentukan hidroksiapatit pada penelitian ini yaitu: 

 

 

 

Setelah sintesis telah selesai dilakukan, produk akan dicuci menggunakan 

akuades sampai pH filtrat 7, sehingga diharapkan zat lain sebagai pengotor 

terlarut. Selanjutnya bubuk HA yang telah dihasilkan tersebut akan dikeringkan 

pada suhu 110 °C untuk menghilangkan molekul air yang masih berada pada 

bubuk setelah pencucian berlangsung. Tahap terakhir akan dilakukan 

karakterisasi dengan menggunakan instrumentasi FTIR, SEM dan XRD.  

Senyawa golongan apatit seperti halnya hidroksiapatit adalah senyawa 

yang tersusun oleh gugus fungsi OH- dan PO4
3-. Untuk mengidentifikasi gugus 

fungsi OH- dan PO4
3- dilakukan analisis menggunakan spektroskopi FTIR dengan 

membandingkan dari berbagai referensi. Analisis spektrum FTIR dilakukan pada 

bilangan gelombang dari 4000-400 cm-1. Hal ini karena gugus fungsi 

10 CaCO3 (aq) + 6 (NH4)2HPO4 (aq) → Ca10(PO4)6CO3 (aq) + 9 CO2 (g)  

+ 12 NH3 (aq) + 9 H2O (l) 

Ca10(PO4)6CO3 (aq) + 2 NH4OH (aq) → Ca10(PO4)6(OH)2 (s) + (NH4)2CO3  (aq) 
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hidroksiapatit banyak ditemukan pada bilangan gelombang tersebut. Hasil 

analisis spektrum FTIR disajikan pada Gambar 12., dan analisis terhadap 

puncak-puncak serapannya disajikan pada Tabel 3. 

Gambar 12. Spektra FTIR Hasil Karakterisasi Hidroksiapatit Sintesis 

Tabel 3. Hasil Bilangan Gelombang dari Spektrum FTIR 

Bilangan gelombang (cm-1) 
Gugus fungsi 

Suhu 110 C Suhu 130 C Suhu 150 C Suhu 170 C 

570 570 570 570 PO4
3- (simetri 

bending) 

603 dan 713 603 dan 713 603 dan 713 603 dan 713 PO4
3- (asimetri 

bending) 

875 dan 962 875 dan 962 875 dan 962 875 dan 962 PO4
3- (simetri 

stretching) 

1041 1041 1035 1049 PO4
3- (asimetri 

stretching) 

1454 1396 1404 1427 CO3
2- 

2137, 2368 

dan 2520 

2137, 2368 

dan 2520 

2137, 2368 

dan 2520 

2137, 2368 

dan 2520 
OH- (H2O) 

2929, 2991 

dan 3442 

2918, 2991 

dan 3442 

2933, 2991 

dan 3442 

2931 dan 

3442 
OH- 

Gugus hidroksil (OH-) biasanya muncul pada rentang bilangan gelombang 

2900-3700 cm-1 (Khoo et al., 2015), karena bilangan gelombang tersebut 
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merupakan pita khas dari gugus tersebut, dengan bentuk yang lebar dan kuat. 

Analisis dari Gambar 12. dan Tabel 3., diketahui bahwa gugus fungsi hidroksil 

(OH-) terdeteksi muncul pada bilangan gelombang 2918, 2929, 2931, 2933, 2991, 

dan 3442 cm-1, yang mana pita tersebut merupakan pita khas untuk OH- dari 

hidroksiapatit (Puspita & Cahyaningrum, 2017). Pita ini merupakan pita yang 

paling lebar karena adanya peregangan pada gugus hidroksil. Terdeteksinya 

gugus hidroksil ini menjadi tolak ukur awal bahwasanya hidroksiapatit dalam 

penelitian ini terbentuk pada setiap variasi suhu. 

Namun, ditemukan pula gugus OH- pada rentang bilangan gelombang 

berbeda yaitu pada 2075, 2137, 2310, 2368 dan  2520 cm-1. Setelah dilakukan 

identifikasi spektrum, bilangan gelombang ini menunjukkan bahwa gugus 

hidroksil berasal dari molekul air (Castro et al., 2020). Pada suhu 110, 130 dan 

150 C bilangan gelombang ditemukan pada 2310 cm-1, sedangkan pada suhu 

170 C ditemukan pada 2368 cm-1, hal ini terjadi karena pengaruh ikatan 

hidrogen, sehingga ikatan O-H semakin panjang yang menyebabkan terjadinya 

pergeseran ke kanan terhadap bilangan gelombang. Gugus OH- yang diketahui 

sebagai molekul air ini, dicurigai ada karena proses pencucian, sehingga dapat 

disimpulkan sampel belum kering secara optimum. Selain itu, teridentifikasinya 

molekul air ini dapat terjadi karena hidroksiapatit yang bersifat higroskopis dan 

juga karena proses penyimpanan zat tidak terbebas dari udara luar, yang mana 

molekul air di udara diserap oleh hidroksiapatit. 

Gugus fungsi PO4
3- ditemukan pada rentang bilangan gelombang 480-

1050 cm-1 (Fadli et al., 2014). Hasil analisis spektrum FTIR menunjukkan bahwa 

gugus PO4
3- ditandai dengan pita yang kuat dan tajam. Hal ini disebabkan karena 

semakin banyak jumlah fosfat yang direaksikan untuk membentuk HA, maka 

semakin banyak pula gugus yang terbentuk. Hasil spektrum FTIR akan 

memperlihatkan puncak absorbansi terhadap gugus fosfat (PO4
3-) ditunjukkan 

pada serapan bilangan gelombangnya.  

Komponen anorganik dari senyawa hidroksiapatit dapat dilihat dari gugus 

fosfat yang merupakan salah satu komponen penting untuk tulang (Ryu et al., 

2019). Gugus fungsi untuk ion fosfat merupakan gugus yang mempuyai puncak 

bilangan gelombang paling tajam dalam senyawa hidroksiapatit (Azis et al., 2015). 

Berdasarkan data hasil pengamatan spektrum FTIR, gugus fungsi PO4
3- pertama 

kali terindentifikasi pada bilangan gelombang 570 cm-1 yang merupakan vibrasi 

tekuk simetri, sedangkan vibrasi tekuk asimetri ditemukan pada bilangan 

gelomang 603 dan 713 cm-1. Selain itu, ditemukan pula vibrasi ulur simetri pada 

bilangan gelombang 875 dan 962 cm-1 dan untuk vibrasi ulur asimetri terdeteksi 

pada bilangan gelombang 1035, 1041 dan 1049 cm-1 (Ergüt et al., 2019). 
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Semakin tinggi suhu ketika sintesis berlangsung, maka puncak dari gugus  

PO4
3- akan semakin tajam pula. Ini dapat terlihat dari spektrum, untuk hasil 

sinteis pada suhu yang lebih kecil intensitas puncak dari PO4
3- lebar dan semakin 

tinngi suhu yaitu pada suhu 170 C menunjukkan ketajaman pita semakin 

bertambah. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kristalinitas dari HA 

akan semakin baik pula. Material keramik dengan tingkat kristanilitas yang baik 

akan sebanding dengan kualitas hidroksiapait. Sama halnya dengan gugus 

hidroksil, terdeteksinya gugus fosfat semakin menguatkan indikasi bahwa 

hidroksiapatit terbentuk untuk setiap variasi suhu. 

Hasil analisis spektra FTIR dari setiap variasi memperlihatkan bahwa ada 

gugus fungsi lain yang seharusnya tidak berada pada hidroksiapatit murni yang 

diinginkan. Gugus tersebut adalah ion karbonat (CO3
2-), pada bilangan 

gelombang 1396, 1404, 1427 dan 1454 cm-1 yang mana biasanya ditemukan pada 

rentang bilangan gelombang 1390-1630 cm-1 (Widayat et al., 2020). Gugus CO3
2- 

tersebut dikarenakan terjadinya reaksi antara CO2 dalam atmosfer vessel dengan 

prekursor pembentuk hidroksiapatit selama sintesis berlangsung akibat dari 

perlakuan panas (Sulistyawati & Siregar, 2019). Karbon dioksida (CO2) akan 

berinteraksi dengan akuades sebagai pelarut dalam proses sintesis, sehingga 

menghasilkan anion karbonat (CO3
2-) dan tercampur ke dalam kisi kristal HA 

hasil sintesis. Adanya gugus hidroksil dan fosfat menjadi indikasi bahwa telah 

terbentuk fasa hidroksiapatit dengan baik, sedangkan keberadaan gugus CO3
2- 

ini berada pada intensitas cukup yang kecil, namun kemungkinan terbentuk fase 

amorf pada hasil sintesis akan terjadi. 

Kuantitas dari gugus karbonat pada hidroksiapaptit hasil sintesis dapat 

diperkirakan dari intensitas pita yang dihasilkan. Ion karbonat dengan intensitas 

yang tinggi, menandakan terdapat karbonat berada dalam kadar besar. Namun, 

dalam penelitian ini CO3
2- yang diperoleh berada dalam kadar kecil, ini terlihat 

dari spektrum FTIR.  

Keberadaan ion karbonat pada hasil penelitian ini dapat dianggap tidak 

baik, hal ini karena akan mengurangi kestabilan thermal sistem kristal dari 

hidroksiapatit murni yang diinginkan dalam hipotesis, sehingga seharusnya 

keberadaan gugus fungsi ini perlu untuk dihilangkan pada saat sintesis 

berlangsung. Namun pula, terdapatnya ion karbonat dalam hasil  sintesis yang 

diperoleh tidak dapat dihindarkan selama dalam proses sintesis HA dilakukan 

pada ruangan dengan udara terbuka (Gomes et al., 2008). 

Pada umumnya gugus karbonat yang ditemukan pada kristal HA hasil 

sintesis akan menggantikan ion hidroksil (OH-) atau fosfat (PO4
3-). Hal ini akan 

menghasilkan HA dengan tipe yang berbeda dari yang diinginkan. Karbonat yang 
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menggantikan gugus OH- akan menghasilkan hidroksiapatit karbonat tipe A, 

yaitu Ca
10

(PO
4
)
6
CO

3
, selain itu dapat membentuk pula hidroksiapatit karbonat 

tipe B, yaitu Ca
10

(PO
4
)
3
(CO

3
)
3
(OH)

2
 (Henggu et al., 2019). 

Uji untuk morfologi pada peelitian ini menggunakan scanning electron 

microscop (SEM). Hasil uji SEM dari setiap variasi untuk data perbandingannya 

menggunakan perbesaran 10.000x yang telah disajikan pada Gambar 13. 

Gambar 13. Morfologi Permukaan Luar Hidroksiapatit Untuk Citra SEM 

perbesaran 10.000X Hasil Sintesis Pada Suhu 110 C (a), 130 C (b), 150 C (c) 

dan 170 C (d) 

Pengamatan morfologi hasil sintesis pada Gambar 13., menggunakan perbesaran 

10.000X, untuk semua variasi suhu dalam identifikasinya mengalami sedikit 

kendala karena partikel membentuk gumpalan, hal ini menunjukkan bahwa 

produk mengalami aglomerasi partikel (Parhi et al., 2006). Aglomerasi partikel 

merupakan pembentukan kumpulan partikel yang terjadi karena reaksi zat cair 

dalam membentuk padatan atau kristal oleh pengaruh suhu tinggi, sehigga 

meyebabkan terjadinya destabilitas (ketidakstabilan) senyawa (Venkatesan et al., 

2011). Penampakan produk HA hasil sintesis menunjukkan aglomerasi terjadi 

dengan karakteristik partikel tunggal yang cenderung berbentuk seperti bola. 

Temperatur selama sintesis akan mempengaruhi terhadap morfologi dari produk 

HA yang dihasilkan. Akan tetapi pengaruh dari variasi suhu ini tidak begitu 

a 

d c 

b 
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banyak untuk dijelaskan karena adanya aglomerat terhadap partikel HA yang 

diperoleh (Sunil & Jagannatham, 2016). Namun pada temperatur yang semakin 

tinggi, morfologi terlihat lebih tampak jelas. 

Pada penelitian ini, analisis difraksi sinar-X (XRD) dibutuhkan untuk 

mengidentifikasi fasa yang terdapat pada suatu senyawa serta menentukan 

ukuran kristal dari produk yang dihasilkan. Program yang digunakan untuk 

menganalisis data XRD pada penelitian ini menggunakan OriginLab 8.5 dan 

Match! 3. Analisis XRD untuk pengaruh variasi suhu terhadap produk HA hasil 

sintesis merujuk pada data-data yang diperoleh sebelumnya seperti FTIR dan 

SEM. Hasil analisis difraktogram dapat teramati bahwa pengaruh suhu erat 

kaitannya dengan tingkat kristalinitas dari produk hasil sintesis. Dari analisis 

tersebut diperoleh bahwa difraktogram produk mempunyai profil yang mirip 

seperti yang diperoleh oleh beberapa peneliti. Difraktogram XRD untuk senyawa 

hasil sintesis diajikan pada Gambar 14. 

Gambar 14. Difraktogram Hasil Sintesis 

Analisis pola difraksi sinar-X dan identifikasi fasa produk hasil sintesis 

yaitu pada sudut 2θ 10–80°. Hasil identifikasi dari Gambar 14., menunjukkan 

bahwa produk yang dihasilkan pada penelitian ini terdiri dari dua fasa material, 

yaitu fasa hidroksiapatit (Ca10(PO4)6(OH)2) dan senyawa pengotor yaitu fasa 

karbonat (CaCO3) dalam bentuk aragonite dan calcite. Pembentukan HA dicirikan 
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oleh puncak yang berada pada sekitar sudut 2θ 21–49° (Herliansyah et al., 2009). 

Hasil analisis difraktogram untuk setiap variabel menunjukkan bahwa 

hidroksiapatit terbentuk mendekati data standar JCPDS 9-432. Data standar 

JCPDS tersaji pada Tabel 4. 

Tabel 4. Data Standar JCPDS 9-432 

2θ d h k l 

21,819 4,0701 2 0 0 

22,902 3,8800 1 1 1 

25,354 3,5101 2 0 1 

25,879 3,4400 0 0 2 

28,126 3,1701 1 0 2 

28,966 3,0801 2 1 0 

31,773 2,8141 2 1 1 

32,196 2,7780 1 1 2 

32,902 2,7200 3 0 0 

34,048 2,6311 2 0 2 

35,48 2,5281 3 0 1 

39,204 2,2961 2 1 2 

39,818 2,2621 3 1 0 

42,029 2,1481 3 1 1 

43,804 2,0650 1 1 3 

45,305 2,0000 2 0 3 

46,711 1,9431 2 2 2 

48,103 1,8900 3 1 2 

48,623 1,8710 3 2 0 

49,468 1,8410 2 1 3 

Sebagai contoh, pada data untuk suhu 110 C ditemukan 2θ pada sudut 

31,887 dengan nilai hkl 211, lalu pada suhu 130 C ditemukan 2θ pada sudut 

31,805 dengan nilai hkl 211, pada suhu 150 C ditemukan 2θ pada sudut 

31,794 dengan nilai hkl 211 dan pada suhu 170 C ditemukan 2θ pada sudut 

31,815 dengan nilai hkl 211. Dari hasil analisis XRD yang dilakukan untuk 

semua variasi diketahui bahwa terjadi perubahan terhadap intensitas dari 

puncak difraktogram (Hokmabad et al., 2019). Hasil tersebut dapat dijelaskan, 

karena semakin meningkatnya suhu sintesis, maka ukuran diameter kristal yang 

diperoleh semakin kecil.  Berdasarkan data difraktogram puncak HA yang 

tertinggi berada pada suhu sintesis 150 C ditunjukkan pada sudut 2θ 31,794. 
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Analisis difraktogram produk selain menggunakan OriginLab 8.5 juga 

dilakukan dengan menggunakan program Match! 3. Hasil analisis menunjukkan 

untuk setiap variasi terbentuk senyawa hidroksiapatit (Lampiran 7). Namun, 

selain fasa HA, teridentifikasi pula senyawa lain yang tidak diinginkan pada hasil 

atau bisa disebut dengan pengotor, yaitu CaCO3 untuk fase kristal aragonite dan 

calcite. Identifikasi memperlihatkan jika semakin tinggi suhu diketahui bahwa 

puncak akan mulai lebih menyempit, hal ini menandakan kristalinitas dari 

produk mulai naik (Dey et al., 2014). 

 Analisis menggunakan Match! 3 memberikan hasil persentase dari setiap 

kandungan pada produk hasil sintesis. Pengamatan persentase pada program ini 

menggunakan data standar 96-900-2217 untuk HA, 96-900-9668 untuk calcite 

dan 96-901-4839 untuk aragoite. Pada suhu 110 C diketahui persentase 

kandungan produk hasil sintesis HA sekitar 27,7%, calcite sekitar 32% dan 

aragonite sekitar 40,4%. Untuk suhu sintesis 130 C diketahui persentase 

kandungan produk hasil sintesis HA sekitar 39,1%, calcite sekitar 34,5% dan 

aragonite sekitar 26,4%. Sedangkan mulai pada pada suhu 150 C diketahui fasa 

aragonite telah tidak ditemukan lagi pada hasil sintesis dengan persentase 

kandungan produk hasil sintesis HA sekitar 88% dan calcite sekitar 12%. Pada 

suhu 170 C diketahui persentase kandungan produk hasil sintesis menurun 

dengan perolehan HA hanya sekitar 77,1% dan calcite sekitar 22,9%.  

Dari data analisis XRD, dapat ditentukan ukuran kristal dan derajat 

kristanilitas hidroksiapatit hasil sintesis. Berdasarkan pola difraksi yang 

dihasilkan pada setiap variasi terlihat perbedaan pada FWHM (Full Weight Half 

Maximum) yang mengindikasikan terdapatnya perbedaan untuk ukuran kristal 

dan derajat kristalinitasnya. Pada suhu 110 C memiliki ukuran kristal 10,827 

nm dengan derajat kristanilitas sebesar 7,189%. Pada suhu 130 C memiliki 

ukuran diameter kristal 14,032 nm dengan derajat kristanilitas sebesar 11,927%. 

Sementara itu pada suhu 150 C memiliki ukuran diameter kristal 55,033 nm 

dengan derajat kristanilitas sebesar 27,299%. Sedangkan pada suhu 170 C 

terjadi penurunan dengan ukuran kristal yaitu pada 18,025 nm dan derajat 

kristanilitas sebesar 21,721% 

Hasil analisis untuk struktur hidroksiapatit dengan menggunakan 

program Match! 3 menunjukkan bahwa struktur kristal berupa heksagonal (Fadli 

et al., 2014). Selain hidroksiapatit, fase kristal yang menunjukkan senyawa 

CaCO3 ditemukan pada difraktogram berarti menandakan bahwa selama sintesis 

berlangsung, senyawa CaCO3 belum bereaksi secara sempurna. Sehingga, hal ini 

juga menguatkan data FTIR yang telah di analisis sebelumnya karena 

ditemukannya gugus CO3
2- (Kuriakose et al., 2004). Dari data analisis tersebut 
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disimpulkan bahwa semakin meningkatnya suhu, maka produk yang dihasilkan 

kualitasnya akan meningkat pula. Hal ini juga semakin diperjelas dari persentase 

efisiensi produk yang diperoleh (Lampiran 3). Dari penimbangan untuk setiap 

produk yang dihasilkan terjadi penurunan massa saat suhu sintesis dinaikkan, 

sehingga efisiensi juga menurun, hal ini terjadi karena PCC semakin bereaksi 

dengan campuran dan akan semakin meningkatkan persentase terbentuknya 

hidrokiapatit. Namun, suhu yang terlalu tinggi juga akan dapat menggangu 

pembentukan dari produk. Sehingga suhu 150 C merupakan suhu paling 

optimal dalam pembentukan hidroksiapatit dalam penelitian ini. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Kesimpulan dari penelitian ini diketahui bahwa suhu sintesis terbaik 

diperoleh pada suhu 150 C. Suhu yang lebih rendah seperti 110 dan 130 

C akan menghasilkan hidroksiapatit dengan kualitas kurang baik dan 

kuantitasnya juga semakin menurun. Sedangkan untuk suhu yang lebih 

tinggi yaitu 170 C, hidroksiapatit yang dihasilkan akan mengalami 

penurunan kualitas kristal. 

2. Hasil analisis pada berbagai karakterisasi menunjukkan bahwa senyawa 

hidrokiapatit terbentuk. Spektrum FTIR menyajikan data bahwa gugus 

fungsi yang teridentifikasi dominan adalah OH- dan PO4
3-, yang 

merupakan gugus utama pembentuk HA. Namun juga ditemukan gugus 

lain berupa CO3
2- sebagai gugus pengotor. Data FTIR juga diperkuat dari 

hasil difraktogram XRD hasil sintesis, bahwa setiap variasi membentuk 

HA dan ditemukannya CaCO3 karena prekursor untuk sintesis yaitu PCC 

masih belum bereaksi secara sempurna. Sedangkan data SEM 

menunjukkan jika HA yang diperoleh dari metode hidrotermal saat 

sintesis, kristalnya akan membentuk aglomerasi, namun semakin tinggi 

suhu, maka aglomerasi semakin berkurang. Dari setiap hasil 

karakterisasi, menguatkan fakta bahwa suhu optimal dalam penelitian ini 

adalah 150 C. 

5.2 Saran 

1. Penelitian dapat dijadikan acuan bagi yang ingin melakukan sintesis 

hidroksiapatit dengan metode hidrotermal yang sumber kalsiumnya 

berasal dari hewan laut dengan memanfaatkan data yang telah tersedia 

dari hasil penelitian. 

2. Bagi penulis, tulisan pada tugas akhir yang telah disusun ini dapat 

dijadikan pedoman dalam menulis karya ilmiah lain. 

3. Untuk senyawa hidroksiapatit yang bersifat higroskopis, apabila peneliti 

ingin memperoleh hasil terbaik dalam data karakterisasinya, diusahakan 

untuk menyimpan HA pada tempat yang sulit untuk berinteraksi dengan 

udara lingkungan, seperti desikator. Apabila HA bereaksi dengan 

lingkungan, maka HA akan menyerap molekul air di udara. Selain itu, 

apabila sampel tidak langsung diujikan untuk karakterisasi, simpan 

sampel di botol vial  agar kontak sampel dengan udara luar dapat 

diminimalisir.
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LAMPIRAN 

1. Prosedur Kerja 

Preparasi Udang Papai  

 

Dijemur dibawah sinar matahari selama 1 hari 

Dihaluskan menggunakan blender 

Diayak menggunakan ayakan 30 mesh 

Dikalsinasi selama 3 jam dengan suhu 900 ⁰C untuk  memperoleh 

CaO 

Dibiarkan dingin selama 24 jam di dalam tanur 

 

Disiapkan untuk karakterisasi menggunakan XRF  

 

 

Pembuatan PCC (Precipitated Calcium Carbonate) 

 

Dilarutkan dalam HNO3 2 M dengan perbandingan 17 gr CaO/ 300 

ml HNO3 

Diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 30 menit 

Dipanaskan menggunakan hot plate pada suhu 60 ⁰C 

Disaring larutan 

 

 

Ditambah larutan NH4OH 32% perlahan hingga pH 12 

Dipisahkan endapan dan filtrat 

 

 

Dialiri gas CO2 secara perlahan hingga pH 8 

Dibiarkan hingga terbentuk endapan putih  (PCC) 

 

Dicuci dengan akuades hingga pH 7 

Dikeringkan di oven pada suhu 110 ⁰C selama 1 jam 

 

 Dikarakterisasi menggunakan FTIR dan XRD 

 

Hasil 

Hasil analisis 

Udang papai 

Hasil 

Hasil 

CaO 

Residu Filtrat 

Residu Filtrat 

Endapan 
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Sintesis HA dari PCC 

 

Dilarutkan ke dalam masing-masing 100 mL akuades 

Ditambahkan larutan NH4OH 32% hingga pH 11 

Dilakukan sintesis dalam vessel hidrotermal dengan variasi suhu 

110, 130, 150 dan 170 °C dan waktu reaksi selama 8 jam pada oven 

Dilakukan pemurnian untuk memisahkan HA dari sisa reaktan 

dengan air 

Disaring campuran HA dari sisa reaktan 

Dikeringkan dalam oven pada suhu 110 ⁰C 

 

Dikarakterisasi menggunakan FTIR, SEM dan XRD 

 

 

PCC dan (NH4)2HPO4 

Hasil 

Hasil analisis 
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2. Dokumentasi Kerja 

 

 

 

 

Udang papai Penghalusan 

udang papai 

Pengayakan 

serbuk 

udang papai 

Preparasi untuk 

kalsinasi 

Kalsinasi 

menggunakan 

furnace 

Hasil kalsinasi 

berupa CaO 

CaO 

ditambahkan 

HNO3 

Pemisahan filtrat 

dari residu 

Filtrat 

ditambahkan 

NH4OH 

Pemisahan filtrat 

dan residu 

Filtrat dialirkan 

gas CO2 

Proses 

pemanasan dan 

pengadukan 

pada campuran 
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PCC setelah 

penyarigan 

PCC dicuci 

dengan 

akuades 

Produk akhir 

PCC 

Pencampuran 

PCC dengan 

(NH4)2HPO4 

Penimbangan 

PCC untuk 

sintesis 

Proses sintesis 

hidroksiapatit 

Peyaringan 

hasil sintesis 

Produk akhir 

hidroksiapatit 

Terbentuknya 

endapan PCC 
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3. Perhitungan 

Perhitungan Rasio 

Rasio 1,73 

 0,02 : 0,01156 

massa (NH4)2HPO4 = 0,01156 mol x 132,05 g/mol 

                   = 1,5264 g 

% Efisiensi Hidroksiapatit 

%efisiensi hidroksiapatit= 
massa hidroksiapatit

massa awal prekursor kalsium dan fosfat
 ×100% 

Data untuk suhu 110 C 

%efisiensi hidroksiapatit= 
2,06 gr

2 gr  CaCO₃ + 1,5264 gr (NH₄)₂HPO₄
 ×100% 

    = 58,4148  % 

Data untuk suhu 130 C 

%efisiensi hidroksiapatit= 
1,87 gr

2 gr  CaCO₃ + 1,5264 gr (NH₄)₂HPO₄
 ×100% 

    = 53,0271 % 

Data untuk suhu 150 C 

%efisiensi hidroksiapatit= 
1,85 gr

2 gr  CaCO₃ + 1,5264 gr (NH₄)₂HPO₄
 ×100% 

    = 52,2599 % 

Data untuk suhu 170 C 

%efisiensi hidroksiapatit= 
1,6 gr

2 gr  CaCO₃ + 1,5264 gr (NH₄)₂HPO₄
 ×100% 

    = 45,3557 % 

Derajat Kristanilitas 

Kristanilitas = 
fraksi luas kristal

fraksi L kristal+fraksi L amorf
 x 100 % 

Data untuk suhu 110 C 

Kristanilitas = 
fraksi luas kristal

fraksi L kristal+fraksi L amorf
 x 100 % 

          = 
90,15

1253,92
 x 100 %  

          = 7,1894 % 

Data untuk suhu 130 C 

Kristanilitas = 
fraksi luas kristal

fraksi L kristal+fraksi L amorf
 x 100 % 

          = 
148,71

1246,87
 x 100 %  

          = 11,9266 % 
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Data untuk suhu 150 C 

Kristanilitas = 
fraksi luas kristal

fraksi L kristal+fraksi L amorf
 x 100 % 

          = 
337,34

1235,68
 x 100 %  

          = 27,2999 % 

Data untuk suhu 170 C 

Kristanilitas = 
fraksi luas kristal

fraksi L kristal+fraksi L amorf
 x 100 % 

          = 
1081,44

4978,74
 x 100 %  

          = 21,7211 % 

Penentuan Ukuran Kristal 

𝐷 =  
𝐾𝜆

𝛽 cos 𝜃
 

D = Ukuran partikel atau kristal 

k = Faktor bentuk dari kristal (0,9-1) 

λ = Panjang gelombang dari sinar-X (1,54056 Å) 

B = Nilai FWHM (Full Width at Half Maximum) (rad) 

θ = Sudut difraksi (derajat) 

Data untuk suhu 110 C 

D = 
0,9 × 1,54056Ǻ

7,08805 × 29,94402
  

     = 10,8272 nm 

Data untuk suhu 130 C 

D = 
0,9 × 1,54056Ǻ

5,46136 × 30,53695
  

     = 14,0325 nm 

Data untuk suhu 150 C 

D = 
0,9 × 1,54056Ǻ

1,38742 × 32,05015
  

    = 55,0329 nm 

Data untuk suhu 170 C 

D =  
0,9 × 1,54056Ǻ

4,24078 × 31,5889
  

    =  18,0253 nm 
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4. Data XRF Udang Papai 

 

  

 

 

 

Hasil analisis unsur XRF dari udag papai 

Hasil analisis molekul oksida XRF dari udag papai 

Hasil analisis XRF dari udang papai 
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5. Data XRD PCC 

  

Hasil difraktogram XRD pada Match! 3 untuk PCC 
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6. Data FTIR PCC 

 

Bilangan Gelombang (cm-1) Gugus fungsi 
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2- 
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2- 
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7. Data XRD Hidroksiapatit Hasil Sintesis 

 

  

   

Hasil difraktogram XRD pada Match! 3 untuk suhu 110 C 

Hasil difraktogram XRD pada Match! 3 untuk suhu 130 C 
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Hasil difraktogram XRD pada Match! 3 untuk suhu 150 C 

 

 

Hasil difraktogram XRD pada Match! 3 untuk suhu 170 C 
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8. Data FTIR Hidroksiapatit Hasil Sintesis 

Data FTIR Untuk Suhu 110 C 

  Bilangan gelombang Gugus fungsi 

570 PO4
3- (simetri bending) 

603 PO4
3- (asimetri bending) 
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3- (asimetri bending) 
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3- (simetri stretching) 
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3- (simetri stretching) 

1041 PO4
3- (asimetri stretching) 
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2- 
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2520 OH- (H2O) 
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Data FTIR Untuk Suhu 130 C 
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Data FTIR Untuk Suhu 150 C 
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Data FTIR Untuk Suhu 170 C 
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9. Data SEM Hidroksiapatit Hasil Sintesis 

Data SEM Untuk Suhu 110 C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Hasil SEM perbesaran 5000x Hasil SEM perbesaran 10000x 

Hasil SEM perbesaran 20000x Hasil SEM perbesaran 50000x Hasil SEM perbesaran 20000x Hasil SEM perbesaran 50000x 
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Data SEM Untuk Suhu 130 C 

  

Hasil SEM perbesaran 5000x Hasil SEM perbesaran 10000x 

Hasil SEM perbesaran 20000x Hasil SEM perbesaran 50000x 
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Data SEM Untuk Suhu 150 C 

  

Hasil SEM perbesaran 5000x Hasil SEM perbesaran 10000x 

Hasil SEM perbesaran 20000x Hasil SEM perbesaran 50000x 
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Data SEM Untuk Suhu 170 C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil SEM perbesaran 2500x Hasil SEM perbesaran 5000x 

Hasil SEM perbesaran 10000x Hasil SEM perbesaran 15000x 
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