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SKRIPSI PENGARUH VARIASI WAKTU TAHAN… PUTRI SULIS 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, semakin pesat perkembangan jenis-jenis penyakit yang muncul 

di Indonesia. Pada tahun 2017, World Health Organization (WHO) telah 

memprediksi bahwa hampir 9 juta orang meninggal di seluruh dunia akibat kanker 

dan akan terus meningkat hingga 13 juta orang per tahun di tahun 2030 (Kemenkes 

RI, 2017). Kanker merupakan penyakit yang disebabkan karena pertumbuhan sel-

sel jaringan tubuh yang tidak normal sehingga berubah menjadi sel kanker. Kanker 

dapat menyebabkan banyak gejala yang berbeda, bergantung pada lokasi dan 

karakter keganasan, serta ada tidaknya metastasis. Salah satu kanker yang paling 

umum yaitu kanker tulang atau osteosarcoma. Osteosarcoma adalah kanker tulang 

yang berawal dari sel-sel yang membentuk tulang. Kanker ini sering ditemui pada 

anak usia 0-17 tahun dengan prevalensi pada anak sebesar 4,8% dari seluruh kasus 

kanker pada anak di Indonesia (Kemenkes RI, 2015). Penyakit ini disebabkan oleh 

sel abnormal pada tulang yang terus membelah dan bertahan hidup lebih lama dari 

biasanya, kemudian mulai membentuk kumpulan jaringan yang menjadi tumor. 

Namun, penyakit ini juga muncul karena adanya kesalahan dalam DNA. 

Pengobatan dari penyakit ini dapat melalui operasi pemasangan implan (bone 

graft). Operasi ini dilakukan guna menyambungkan tulang dan sendi penderita 

kanker tulang. Kemudian setelah sembuh dilakukan operasi lanjutan guna 

mengambil implan tersebut, tentu saja itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yaitu tentang implan mampu luruh 
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(biodegradable). Sehingga penderita osteosarcoma hanya butuh melakukan satu 

kali operasi saja agar dapat kembali normal. 

Material logam merupakan peranan penting sebagai biomaterial untuk 

menggantikan jaringan tulang yang rusak. Hal ini dikarenakan sifat logam yang 

mampu menahan beban atau gesekan. Paduan logam yang umum digunakan 

sebagai biomaterial yaitu paduan kobalt-kromium. Namun paduan ini memiliki 

kelemahan yaitu cenderung melepas racun akibat proses korosi. Sehingga dapat 

mengurangi biokompatibilitas dan menghambat pertumbuhan jaringan tulang.  

Logam magnesium (Mg) menjadi perhatian karena merupakan material yang tepat 

untuk aplikasi implan mampu luruh, karena memiliki sifat biologis dan degradable 

yang sangat baik. Apabila kadarnya berlebih dalam tubuh dapat dikeluarkan melalui 

urin. Sehingga, tidak menimbulkan reaksi penolakan dalam tubuh manusia. 

Magnesium juga memiliki biokompatibilitas yang baik, densitasnya rendah, 

kekuatan spesifik yang tinggi, serta modulus elastisitas yang hampir sama dengan 

tulang sehingga dapat menghindari stress shielding pada tulang (Franciska Lestari, 

2015). Selain itu, magnesium juga mengalami proses degradasi secara alami tetapi 

prosesnya sangat cepat terutama pada larutan yang mengandung ion berklorida, 

seperti halnya dalam tubuh manusia. Agar magnesium tidak berkorosi sebelum 

tulang menjadi tulang dewasa, maka dilakukan penambahan Zn dan Ca. Zinc (Zn) 

berfungsi sebagai peningkat ketahanan korosi paduan magnesium (Aprilia Erryani, 

2015). Calsium (Ca) merupakan komponen tulang yang dapat meningkatkan proses 

penyembuhan jaringan tulang dan juga salah satu elemen yang bisa mengontrol laju 

korosi pada paduan magnesium. Hal ini dikarenakan Ca merupakan komposisi 

utama di dalam tubuh manusia yang dapat membentuk proses penyembuhan luka 
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(Franciska Lestari, 2015). Tubuh manusia khususnya manusia dewasa memiliki 

toleransi inheren untuk Mg, Zn, dan Ca, yaitu 1000 mg/hari untuk Ca, 420 mg/hari 

untuk Mg, dan 10 mg/hari untuk Zn (Aprilia Erryani, 2015). Metode yang 

digunakan yaitu metode metalurgi serbuk (powder metallurgy). Pada metode ini 

dilakukan pencampuran bahan (mixing) Mg, Ca, dan Zn dengan komposisi yang 

telah ditentukan. Setelah itu dilakukan proses milling agar ukuran partikel lebih 

halus. Kemudian bahan dikompaksi, setelah itu material dipanaskan (sintering) 

menggunakan furnace (tungku pemanas). Adapun keuntungan dari metode ini 

meliputi mampu melakukan kontrol kualitas dan kuantitas material, mempunyai 

presisi yang tinggi, kecepatan produk tinggi, dan tidak ada material yang terbuang 

saat pemrosesan. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Franciska P. 

Lestari (2015) tentang biodegradable paduan Mg-Ca dengan penambahan CaCO3 

sebagai foaming agent, diperoleh hasil bahwa nilai corrosion rate untuk variasi 

komposisi 1%, 4%, 7% adalah 22,6 mpy, 63,23 mpy, 66,87 mpy (mils per year). 

Nilai corrosion rate ini masih belum ideal karena nilai corrosion rate paling ideal 

untuk aplikasi orthopedic haruslah lebih kecil dari 0,05 cmpy (centimeter per year) 

atau 0,5 mmpy (milimeter per year) agar dapat bertahan paling tidak dua tahun 

hingga proses rekonstruksi tulang dapat berjalan sempurna (Chen, 2014). 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka untuk mengoptimalkan 

penelitian sebelumnya perlu mengganti CaCO3 dengan MgCO3 sebagai foaming 

agent pada paduan Mg-Zn-Ca dan juga mengoptimakan parameter proses yaitu 

waktu tahan sintering sebagai inovasi guna memperbaiki nilai corrosion rate pada 

paduan Mg-Zn-Ca dengan variasi waktu tahan sintering selama 30 menit, 60 menit, 

90 menit, dan 120 menit. Karakterisasi yang dilakukan pada penelitian ini antara 
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lain, uji korosi dilakukan untuk mengetahui besarnya laju korosi pada paduan Mg-

Zn-Ca di dalam cairan artificial yang sama seperti cairan di dalam tubuh. Uji 

densitas untuk mengetahui pengaruh variasi foaming agent terhadap densitas pada 

paduan Mg-Zn-Ca. Uji porositas untuk mengetahui besarnya porositas yang 

dimiliki oleh paduan Mg-Zn-Ca. Uji kuat tekan dilakukan untuk mengetahui ukuran 

ketahanan paduan Mg-Zn-Ca terhadap tekanan yang diberikan. Uji SEM (Scanning 

Electron Microscope) untuk mengetahui morfologi permukaan dan ukuran pori 

yang terbentuk pada sampel. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh variasi waktu tahan sintering  pada material Mg-Zn-Ca 

dengan foaming agent MgCO3 terhadap karakteristik biomaterial 

biodegradable tersebut? 

2. Berapa waktu tahan sintering Mg-Zn-Ca dengan foaming agent MgCO3 

optimal untuk mendapatkan karakteristik biomaterial biodegradable terbaik 

untuk aplikasi bone graft? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih fokus pada topik penelitian yang akan dilakukan, 

maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan metode metalurgi serbuk dengan komposisi masing-masing yaitu 

2,04 gram Mg; 0,87 gram Zn; 0,03 gram Ca  dan MgCO3 sebesar 0,06 gram. 
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2. Lama waktu milling 2 jam dan besarnya kompaksi adalah 100 MPa atau setara 

dengan 1000 bar. 

3. Variasi waktu tahan sintering adalah 30 menit, 60 menit, 90 menit, dan 120 

menit dengan temperatur sintering 550oC. 

4. Karakterisasi meliputi uji korosi, uji densitas, uji porositas, uji SEM dan uji 

kuat tekan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh variasi waktu tahan sintering terhadap 

karakteristik biomaterial biodegradable  Mg-Zn-Ca dengan foaming agent 

MgCO3. 

2. Untuk mengetahui waktu tahan sintering Mg-Zn-Ca dengan foaming agent 

MgCO3 yang optimal untuk mendapatkan karakteristik biomaterial 

biodegradable terbaik untuk aplikasi bone graft.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai 

pengaruh variasi waktu tahan sintering terhadap karakteristik biomaterial 

biodegradable  Mg-Zn-Ca dengan foaming agent MgCO3, serta mengetahui waktu 

tahan sintering yang optimal untuk mendapatkan karakteristik biomaterial 

biodegradable terbaik untuk aplikasi bone graft. 

 

 


