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ABSTRAK 

Telah dilakukan review artikel dengan menggunakan 10 jurnal acuan sebagai 

sumber informasi yang kemudian dilakukan perbandingan bahan berbasis PCL 

dan gelatin pada substrat SS 316L dengan metode dip coating. Penelitian ini 

bertujuan untuk membandingkan beberapa bahan yang berbasis PCL dan gelatin 

sehingga diperoleh pengaruh variasi komposisi PCL-gelatin terhadap karakteristik 

SS 316L serta mengetahui bahan pelapis yang memberikan hasil lebih baik 

terhadap karakteristik seperti morfologi permukaan, kekasaran permukaan dan 

ketahanan korosi. Hasil SEM menunjukkan bahwa PCL-gelatin menghasilkan 

morfologi permukaan yang bebas retak dan lapisan yang homogen. Hasil dari 

kekasaran menunjukkan meningkatnya kekasaran seiring dengan bertambahnya 

komposisi PCL. Hasil uji korosi menunjukkan semakin meningkat ketahanan 

korosi seiring dengan bertambahnya komposisi PCL. Hasil review menunjukkan 

bahwa PCL-gelatin merupakan bahan yang sangat baik untuk dijadikan aplikasi 

implan tulang. 
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ABSTRACT 

An article review has been carried out using 10 reference journals as a source of 

information then a comparison of PCL and gelatin based materials on 316L SS 

substrate with the dip coating method has been carried out. This study aims to 

compare several PCL and gelatin based materials in order to obtain the effect of 

variations in the composition of PCL-gelatin on the characteristics of SS 316L and 

to find out which coating material gives better results on characteristics such as 

surface morphology, surface roughness and corrosion resistance. SEM results 

showed that PCL-gelatin produced a surface morphology that was free of cracks 

and a homogeneous layer. The roughness results show an increase in roughness 

with increasing PCL composition. Corrosion test results showed that corrosion 

resistance increased along with the increase in PCL composition. The review 

results show that PCL-gelatin is an excellent material for bone implant 

applications. 
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