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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Tulang merupakan jaringan yang kuat dan tangguh. Tulang berfungsi sebagai 

rangka, penyokong dan pelindung organ tubuh serta sebagai penghubung antar 

otot sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan (Munoz, 2011). Tulang 

menjadi bagian yang penting bagi manusia. Hal ini dikarenakan tulang yang 

membuat tubuh dapat berdiri dengan tegak dan memberikan bentuk tubuh. 

Kerusakan pada tulang sering terjadi pada manusia, dimana patah tulang menjadi 

hal yang paling sering dialami oleh manusia. Kecelakaan menjadi salah satu 

penyebab terjadinya fraktur atau patah tulang.  

Salah satu metode konvensional yang sering digunakan untuk fiksasi tulang 

adalah gips. Namun, beberapa tahun terakhir ini muncul adanya inovasi rekayasa 

jaringan tulang dibidang biomaterial yaitu dengan menggunakan implan. Implan 

merupakan perawatan medis yang digunakan sebagai penyembuhan kerusakan 

pada tulang dengan menggunakan bahan material. Bahan yang digunakan sebagai 

implan tulang adalah logam yang tahan karat. Hal ini dikarenakan logam tersebut 

memiliki sifat biokompatibilitas yaitu kemampuan suatu material untuk bekerja 

selaras dengan tubuh tanpa menimbulkan efek yang berbahaya. Logam yang 

digunakan juga memiliki sifat mekanik yaitu kemampuan suatu material untuk 

menahan beban-beban mekanik ketika diberikan pada tubuh seperti menyangga 

beban tubuh sehingga tidak mudah patah, serta memiliki sifat tahan korosi saat 

bereaksi dengan cairan-cairan di dalam tubuh dan aktif dengan jaringan di sekitar 

tubuh. Logam yang sering digunakan dalam implan ortopedi antara lain titanium, 

stainless steel, dan paduan Co-Cr.   

 Stainless steel 316L merupakan salah satu logam yang paling sering 

digunakan dan memiliki sifat biocompatible. Stainless steel 316L mempunyai 

komposisi yang terdiri dari Cr, Ni, Mo, dan kadar C yang rendah sehingga 

material ini lebih kuat dibandingkan dengan steel dan lebih tahan terhadap korosi 
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serta harganya yang murah (Yang et al, 2007). Selain ketahanan korosi, stainless 

steel 316L juga memiliki kelebihan lain seperti sifat yang kuat, tangguh, ulet, dan 

permukaan yang mudah dibersihkan. Namun, stainless steel 316L jika digunakan 

dalam jangka panjang dapat memungkinkan ketahanan korosinya berkurang 

akibat interaksi dengan cairan tubuh. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu 

dilakukan pelapisan dengan bahan yang memiliki sifat biokompatibilitas, sifat 

mekanik, osteokonduktif serta adhesi yang baik. Sehingga pada penelitian ini 

dilakukan pelapisan dengan menggunakan PCL dan gelatin.  

Secara umum PCL digunakan dalam berbagai implan jangka panjang karena 

memiliki biokompatibilitas yang baik, sifat mekanik yang sangat baik sehingga 

cocok untuk digunakan sebagai aplikasi biomedis. Namun, PCL memiliki sifat 

adhesi yang buruk dan tidak memiliki keterbasahan permukaan yang dapat 

meningkatkan perlekatan sel dalam aplikasi biomedis terutama pada pelapisan 

permukaan (Ghosal et al, 2017). Sehingga diperlukan kombinasi penambahan 

gelatin pada PCL dimana gelatin dapat digunakan sebagai perekat (Binder Agent) 

dalam proses pelapisan (Olad et al, 2014) 

Gelatin digunakan dalam beberapa aplikasi biomedis dalam rekayasa 

jaringan. Hal ini dikarenakan gelatin memiliki sifat biokompatibel dan 

osteokonduktif sehingga gelatin memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai 

bahan implan tulang (Zandi et al, 2009) serta memiliki sifat adhesi yang baik dan 

tidak beracun. Gelatin berfungsi untuk mengubah cairan menjadi padatan yang 

elastis, atau mengubah bentuk sol menjadi gel. Dalam hal ini, penambahan gelatin 

pada PCL untuk lapisan logam stainless steel 316L dapat meningkatkan interaksi 

biologis pada lapisan logam (Karthika et al, 2015). Berbagai metode yang dapat 

dilakukan untuk pelapisan PCL-gelatin pada logam Stainless Steel 316L antara 

lain thermal spraying, sputtering, electrophoretic deposition, dan dip coating.      

Dalam penelitian ini digunakan metode dip coating untuk pelapisan PCL-

gelatin pada logam stainless steel 316L. Metode dip coating merupakan proses 

pelapisan dengan mencelupkan subtrat pada larutan pelapis dan menariknya 

kembali dengan kecepatan konstan. Pada metode ini kualitas lapisan tipis yang 

terbentuk bergantung pada konsentrasi larutan dan kecepatan penarikan pada 
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proses coating (Yusoff et al, 2014). Metode dip coating memiliki keuntungan 

seperti biaya yang murah dan prosesnya yang sederhana. 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui bahwa pelapisan logam stainless 

steel 316L menggunakan PCL-gelatin dengan metode dip coating merupakan 

material yang baik sebagai implan tulang maka dilakukan perbandingan data 

penelitian dari beberapa peneliti yang menggunakan bahan utama yaitu PCL dan 

gelatin. Untuk melihat ketebalan dan morfologi permukaan hasil karakterisasi 

Scanning Electron Microscope (SEM) berdasarkan pada penelitian Prem Ananth 

(2019) ; Tabesh et al (2019) ; Frantiska et al (2015) ; Frajkorova et al (2015) ; 

Rehman et al (2019) ; Tokarman et al (2017) ; Shafiee et al (2019) ; Heise et al 

(2019). Untuk melihat hasil karakterisasi kekasaran berdasarkan pada hasil 

penelitian Tokarman et al (2017) ; Shafiee et al (2019) ; Jokar et al (2016) ; 

Chang dan Yuan (2017). Untuk melihat ketahanan korosi hasil karakterisasi 

polarisasi potensiodinamik berdasarkan pada penelitian Prem Ananth (2019) ; 

Shafiee et al (2019) ; Chang dan Yuan (2017). 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian 

menggunakan metode review jurnal untuk mengetahui Efek Variasi Komposisi 

PCL-Gelatin terhadap Karakteristik Pelapisan Logam Stainless Steel 316L dengan 

Metode Dip-Coating sebagai Implan Tulang. Karakterisasi dilakukan dengan uji 

Scanning Electron Microscopy (SEM) untuk melihat morfologi permukaan dan 

ketebalan lapisan PCL-gelatin pada stainless steel 316L, uji kekasaran untuk 

melihat nilai kekasaran dari lapisan serta uji korosi untuk mengetahui laju 

korosinya.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan 

masalah yang disusun sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh variasi komposisi PCL-gelatin pada pelapisan dengan 

metode dip-coating terhadap karakteristik implan yang dihasilkan berdasarkan 

hasil studi literatur berupa review jurnal? 
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2. Bahan apa yang optimal untuk melapiskan substrat stainless steel 316L  

dengan metode dip coating ditinjau dari morfologi permukaan, kekasaran dan 

ketahanan korosi ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  review beberapa artikel 

yang termasuk dalam kategori Q1, Q2, Q3 dan Q4.  

 

1.4 Tujuan Review Artikel  

Review artikel ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh variasi komposisi PCL-gelatin pada pelapisan dengan 

metode dip-coating terhadap karakteristik implan yang dihasilkan berdasarkan 

hasil studi literatur berupa review jurnal. 

2. Mengetahui bahan apa yang optimal untuk melapiskan substrat stainless steel 

316L  dengan metode dip coating ditinjau dari morfologi permukaan, 

kekasaran dan ketahanan korosi  

 
 

1.5 Manfaat Review Artikel 
 

Hasil review artikel ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah 

mengenai pengaruh variasi komposisi PCL-gelatin terhadap karakteristik logam 

stainless steel 316L terlapis PCL-gelatin yang dihasilkan oleh beberapa peneliti 

dan bahan apa yang optimal untuk melapiskan substrat stainless steel 316L  

dengan metode dip coating ditinjau dari morfologi permukaan, kekasaran dan 

ketahanan korosi yang dihasilkan oleh beberapa peneliti.  
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