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ABSTRACT 

Composites are two or more materials that macroscopically become a useful material. 

The purpose of this study was to synthesize hydroxyapatite-chitosan (HAp-C) 

composite using microwave irradiation heating method with NaH2PO4 precursor and 

adsorption test on methylene blue. The results of the analysis of the hydroxyapatite 

mineral phase showed the highest peak at 2ϴ= 33.989°, the functional group analysis 

showed the hydroxyapatite absorption band in the presence of OH
-
, PO4

3-
 and CO3

2-
 

groups. Based on the results of adsorption of Methylene blue using a hydroxyapatite-

chitosan composite, the optimum conditions for the mass variation of 10% K-HAp-C 

adsorbent were 50 minutes, 30 ppm, and 5 grams with % Methylene blue adsorbed at 

48.32%. 
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ABSTRAK 

Komposit merupakan dua atau lebih bahan yang secara makroskopis menjadi suatu 

bahan yang bermanfaat. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan sintesis komposit 

hidroksiapatit-kitosan (HAp-C) menggunakan metode pemanasan irradiasi microwave 

dengan prekursor NaH2PO4 serta uji adsorbsi terhadap metilen biru. Hasil analisis fasa 

mineral hidroksiapatit menunjukkan puncak tertinggi pada 2ϴ= 33,98°, analisis gugus 

fungsi menunjukkan pita serapan hidroksiapatit adanya gugus OH-, PO4
3- dan CO3

2-. 

Berdasarkan hasil adsorpsi metilen biru menggunakan komposit hidroksiapatit-kitosan 

maka didapatkan kondisi optimum pada variasi massa adsorben K-HAp-C 10% adalah 

50 menit, 30 ppm, dan 5 gram dengan % metilen biru teradsorpsi sebesar 48,32%. 

 

 

Kata kunci: komposit, hidroksiapatit-kitosan, metilen biru. 
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PENDAHULUAN 

 

 Hidroksiapatit merupakan mineral 

utama penyusun tulang dan gigi 

manusia, dengan perbandingan 

konsentrasi rasio Ca/P adalah 1,67 

(Rujitanapanich dkk., 2014). 

Hidroksiapatit (HAp) banyak digunakan 

untuk jaringan gigi karena memiliki 

kemiripan fasa dengan tulang dan gigi, 

serta sifatnya yang biocompatible dan 

non toxic  (Saleha dkk. 2015). 

Hidroksiapatit (HAp) juga dapat 

digunakan sebagai adsorben 

(Mohammad dkk. 2015). 

 Pada sintesis hidroksiapatit 

menggunakan campuran prekursor 

kalsium (Ca) dan prekursor fosfat (P). 

Sumber Ca yang digunakan berasal dari 

CaO komersil (Shalini, 2019) dan 

material alam yang mengandung kalsium 

tinggi seperti batu kapur dan cangkang 

moluska. Sumber fosfat yang bisa 

digunakan adalah (NH4)2HPO4 (Chen, 

2017), H3PO4 (Yadav, 2017), (Na)2HPO4 

(Cai, 2016), (NH4)H2PO4 (Cao, 2015). 

 Komposit dapat disintesis dari 

berbagai macam material sebagai matrix 

dan reinforcement. Salah satu material 

yang bisa dikompositkan adalah 

hidroksiapatit (HAp). Kitosan dapat 

sebagai adsorben logam berat dan zat 

warna dikarenakan kehadiran gugus 

amino dan hidroksil dalam kitosan juga 

dapat berfungsi sebagai tempat aktif 

untuk adsorpsi dan dapat menambah pori 

pada hidroksiapatit.  

 Salah satu senyawa kimia yang 

terdapat dalam limbah cair adalah 

Methylene blue (Chandra, 2019). 

Methylene blue ini merupakan limbah 

yang berasal dari bahan organik yang 

sukar mengalami penguraian sehingga 

membutuhkan berbagai macam metode 

untuk dapat menguraikan senyawa-

senyawa tersebut sehingga dapat 

mengurangi bahanya di lingkungan 

(Chandra, 2019).  

 Penelitian yang dilakukan oleh 

(Guesmi dkk. 2018) juga telah berhasil 

melakukan efisiensi penyerapan ion dan 

methylene blue menggunakan kitosan 

atau nano komposit Fe hidroksiapatit (n-

HAp). Hasil penelitiannya menunjukkan 

kapasitas nano komposit (n-HAp) 

sebagai adsorben sebesar 49,77 mg/g 

sedangkan pada HAp-C 5% dan HAp-C 

10% meningkat dari 72,69 mg/g menjadi 

77mg/g. Penjerapan methylene blue 

meningkat dari 53,67% menjadi 79,91% 

untuk rasio alginat 0-10%.  

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Peralatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah lumpang, cawan, 

blender (Philips) peralatan laboratorium 

kimia ialah furnace (vulcan
TM

seriA-130), 

oven (Gallen kemp), hotplate (Rexim 

RSH-1 DR As One), microwave, ayakan 

200 mesh (W.S Tyler Incorporated 

U.S.A), pH meter (pH meter 2011 Pen 

Type), magnetic stirrer (Spinbar), 

crucible, neraca analitik (Kern ABJ320-

4NM), Shaker (Sibata Scientific 

Technology), X-ray Diffraction, X-Ray 

Flourocence (S2 Ranger Burker), 

Fourier Transform Infra Red (Shimadzu-

02656), Spektrofotometer UV-Visible 

(Cary 60) Scanning Electron 

Microscope (SEM). 

Bahan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah cangkang lokan 

(Geloina coaxans), Cangkang Kepiting 

(Scylla olivacea), NaH2PO4, NH4OH, 

HCL, methylene blue, akuabides. 
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b. Preparasi Sampel Cangkang Lokan 

(Geloina coaxans) 

Cangkang diambil dan dibersihkan 

kembali. Cangkang lokan (Geloina 

coaxans) yang telah bersih dikering 

anginkan dan dipanaskan dalam oven 

selama satu jam dengan suhu 105
0
C, 

setelah kering ditumbuk sampai halus 

dengan menggunakan lumpang, 

kemudian diayak dengan menggunakan 

ayakan 200 mesh, selanjutnya dikalsinasi 

pada suhu 1000
0 

C selama 12 jam. 

Setelah dikalsinasi sampel CaO 

dianalisis menggunakan XRF.  

c. Preparasi Cangkang Kepiting 

(Kitosan) 

Cangkang kepiting dipisahkan dari 

isinya lalu dibersihkan dan dicuci. 

Cangkang kepiting yang telah bersih 

dikering anginkan. Kemudian cangkang  

kepiting ditumbuk sampai halus dengan 

menggunakan lumpang dan alu. 

Kemudian diayak dengan menggunakan 

ayakan 200 mesh, selanjutnya dilakukan 

proses demineralisasi menggunakan HCl 

1N, kemudian proses deproteinasi 

menggunakan NaOH 2M dan proses 

deasetilasi menggunakan NaOH 50%. 

Setelah itu dianalisis menggunakan 

Fourier Transform Infra Red (FTIR). 

d. Sintesis Komposit Hidroksiapatit-

Kitosan (K-HAp-C) 

Sintesis hidroksiapatit (HAp) 

menggunakan sumber Ca dari powder 

cangkang lokan (Geloina coaxans) yang 

telah dikalsinasi menjadi CaO dengan 

konsentrasi 1M dan sebagai sumber 

fosfat adalah natrium dihidrogen fosfat  

(NaH2PO4) dengan konsentrasi 0,6M 

maka diperoleh rasio konsentrasi Ca/P 

yang digunakan yaitu 1,67.  

CaO dengan konsentrasi 1M 

dilarutkan kedalam akuabides. Natrium 

dihidrogen fosfat (NaH2PO4) 0,6 M 

dilarutkan kedalam 100 mL akuabides 

dan larutan tersebut dimasukkan 

kedalam buret kemudian campuran 

tersebut ditambahkan secara perlahan-

lahan kedalam beaker gelas yang berisi 

larutan Ca(OH)2 pada suhu 30
0 

C dengan 

kecepatan pengadukan 300 rpm, setelah 

larutan yang ada didalam buret habis 

tercampur dengan Ca(OH)2 pH larutan 

diatur menjadi pH 11 kemudian 

ditambahkan dengan variasi massa 

kitosan 0, 10 ,20 ,30 % kemudian diaduk 

menggunakan hotplate dengan waktu 

selama 60 menit. Larutan dimasukkan 

kedalam Microwave dengan waktu 20 

menit. 

Endapan dikeringkan dengan oven 

pada suhu 105
0 

C selama 2 jam dan 

diperoleh hidroksiapatit-kitosan (HAp-

C) dalam bentuk amorf kemudian 

dikalsinasi pada suhu 900
0 

C selama 1 

jam untuk memperoleh Kristal 

hidroksiapatit-kitosan (HAp-C). Sampel 

dianalisis menggunakan X-Ray 

Diffraction (XRD). 

e. Penentuan Massa Optimum 

Komposit HAp-C Terhadap 

Adsorpsi Methylene blue 

Sebanyak 5, 10, 15, 20 dan 25 gram 

adsorben HAp-C dikontakkan dengan 

larutan Methylene blue dengan 

konsentrasi optimum dari variasi 

konsentrasi lalu dimasukkan kedalam 

erlenmeyer dan diaduk menggunakan 

Shaker selama waktu kontak optimum 

dari variasi waktu kontak dengan 

kecepatan 125 rpm. 

Hasil adsorpsi kemudian dianalisis 

menggunakan Spectrophotometer UV-

VIS untuk mengetahui konsentrasi akhir 

adsorbat.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Analisis Komposisi Kimia 

Cangkang Lokan Menggunakan X-

Ray Floresence (XRF) 

Adapun komposisi kimia cangkang 

lokan (Geloina coaxans) dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1.Hasil analisis cangkang lokan 

No Senyawa  Kadar (%) 

1 CaO 98,71 

2 SO3 0,22 

3 Fe2O3 0,01 

4 Al2O3 0,30 

 

Pada Tabel 1. Merupakan hasil 

analisis komposisi kimia menggunakan 

X-Ray Florosence (XRF) didapatkan 

bahwa komposisi utama pada cangkang 

lokan (Geloina coaxans) yang telah 

dikalsinasi adalah CaO (98,71%) dan 

juga terdapat senyawa lain yaitu Al2O3 

(0,30%), Fe2O3 (0,01%), dan SO3 

(0,22%). Peneliti lainnya Nia (2017) 

memperoleh hasil CaO sebesar 97,82% . 

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa 

komposisi kimia dari cangkang lokan 

(Geloina coaxans) memiliki komposisi 

CaO yang tinggi sehingga cukup efektif 

digunakan sebagai sumber kalsium 

dalam sintesis hidroksiapatit (HAp). 

 

b. Analisis Cangkang Kepiting 

Menggunakan FTIR 

Untuk mengetahui gugus fungsi 

cangkang kepiting maka dilakukan 

karakterisasi menggunakan FTIR. Hasil 

karakterisasi menggunakan FTIR dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1.Gugus fungsi dari cangkang 

kepiting  

 

Pada Gambar 1. Berdasarkan analisis 

terhadap gugus fungsi pada cangkang 

kepiting menunjukkan adanya puncak 

spesifik. Pada tahap deproteinasi 

diperoleh gugus fungsi C=O pada 

bilangan gelombang 1789 cm
-1. 

Pada 

peneliti sebelumnya oleh Pawlik (2019) 

juga memperoleh gugus fungsi C=O 

dengan bilangan gelombang 1638 cm
-1.  

Pada tahap deasetilasi diperoleh 

gugus fungsi N-H dengan bilangan 

gelombang 3443 cm
-1

. Pada penelitian 

ini diperoleh juga gugus fungsi O-H 

dengan bilangan gelombang 3264 cm
-1

. 

Peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh 

Sangwaranatee (2018) diperoleh 

bilangan gelombang 3363 cm
-1

. 

Hasil gugus fungsi setelah deasetilasi 

menunjukkan adanya gugus NH2 yang 

lebih tajam yaitu pada bilangan 

gelombang 3696 cm
-1

. Dari gugus fungsi 

diatas menunjukkan didalam cangkang 

kepiting terdapat deproteinasi dan 

deasetilasi.  

Cangkang kepiting dapat diolah 

menjadi kitosan dengan beberapa proses 

yaitu: metode kimia yaitu demineralisasi 

dengan larutan asam, deproteinasi 

dengan larutan alkali dan deasetilasi 

dengan larutan alkali (Muxidadkk., 

2017).  
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Demineralisasi menggunakan larutan 

HCL 1 N dengan perbandingan 1:4 pada 

suhu 50
0 

C. Untuk melepaskan mineral 

dari cangkang kepiting, melepaskan 

kalsium karbonat dan CO2 dari cangkang 

kepiting (Younes, 2015).  

Komponen mineral dari cangkang 

kepiting adalah kalsium karbonat 

(CaCO3), mineral dapat dihilangkan 

dengan cara pengasaman menggunakan 

HCL. 

Dilanjutkan ketahap deproteinasi. 

Penghilangan protein dari cangkang 

kepiting melalui deproteinasi 

menggunakan larutan basa (Trisnawati, 

2013). Pada tahap ini, digunakan larutan 

NaOH 2M dengan perbandingan 1:10 

pada suhu 50
0
C, sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Demir (2016) 

yang menyatakan bahwa pada suhu yang 

tinggi akan mengakibatkan polimer 

mengalami degradasi. Penggunaan 

larutan NaOH bertujuan agar protein 

yang terikat pada kitin akan lepas dan 

protein larut bersama larutan NaOH dan 

meninggalkan kitin (Jenial,2018). 

Kitin yang diperoleh dapat diubah 

menjadi kitosan dengan cara mengubah 

gugus asetamida (-NHCOCH3) pada 

kitin menjadi gugus amina (-NH2) 

(Mursida, 2018) atau disebut deasetilasi 

yaitu proses penghilangan gugus asetil 

pada kitin untuk mengubah kitin menjadi 

kitosan (Jenial, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Optimasi Massa Komposit 

Hidroksiapatit-Kitosan Terhadap 

Adsorpsi Methylene blue 

 
Gambar 2. Pengaruh Massa Komposit 

HAp-C Terhadap Adsorpsi 

Methylene blue 

 

Pada Gambar 2. menunjukkan 

bahwa sintesis Hidroksiapatit-kontrol 

dengan massa adsorben maksimum ialah 

5 gram dengan % adsorpsi Methylene 

blue 46,02%, untuk sintesis komposit 

10% diperoleh massa adsorben 

maksimum ialah 5 gram dengan % 

adsorpsi Methylene blue 48,32%.  

Sedangkan komposit 20% dan 30% 

memiliki massa adsorben maksimum 

yaitu 5 gram dengan % adsorpsi 

Methylene blue sebesar 47,07% dan 

44,46%. Hal tersebut dapat diamati dari 

% adsorpsi Methylene blue yang 

teradsorpsi pada Hidroksiapatit-kontrol 

dan Komposit 10, 20, 30%.  

Jika massa adsorben Komposit 

Hidroksiapatit-Kitosan tersebut 

ditingkatkan lagi, maka kapasitas 

adsorpsi Methylene blue tidak 

mengalami peningkatan yang signifikan. 

Hal tersebut dikarenakan telah terjadi 

penjenuhan dalam adsorben Komposit 

Hidroksiapatit-Kitosan.Proses kejenuhan 

ini juga disebut dengan proses desorpsi, 

dimana pada proses ini terjadi pelepasan 

dan pelekatan kembali adsorbat pada 

situs aktif adsorben (Kartika, 2019). 

Hal yang sama juga dilaporkan oleh 
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Allam dkk. 2016 yaitu % adsorpsi 

Methylene blue meningkat dengan massa 

adsorben. Hal ini dijelaskan bahwa 

peningkatan adsorpsi dapat dikaitkan 

dengan ketersediaan lebih banyak situs 

aktif yang terdapat pada adsorben 

(Noureddine dkk. 2008). Hal ini 

disebabkan oleh kejenuhan situs aktif 

adsorben saat terjadinya proses adsropsi 

(Wei dkk. 2015). Proses kejenuhan ini 

juga disebut dengan proses desorpsi, 

dimana pada proses ini terjadi pelepasan 

dan pelekatan kembali adsorbat pada 

situs aktif adsorben (Kartika, 2019). 

KESIMPULAN 

Hidroksiapatit dan Kitosan dapat 

digunakan sebagai bahan dasar 

pembuatan komposit untuk adsorpsi 

Methylene blue. Hal tersebut 

dikarenakan performa Komposit 

Hidroksiapatit-Kitosan sebagai material 

porous sehingga dapat berfungsi sebagai 

adsorben Methylene blue. Proses 

adsorpsi Methylene blue optimum 

tercapai pada massa adsorben Komposit 

Hidroksiapatit-Kitosan sebesar 5 gram 

pada K-HAp-C 10% dengan persentase 

adsorpsi Methylene blue sebesar 48,32% 

efektif untuk digunakan sebagai 

adsorben. 
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