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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan teknologi implantasi memacu teknolog dan 

ilmuan berpikir keras bagaimana menemukan solusi yang tepat terkait 

permasalahan seputar implantasi. Piranti implan adalah suatu bagian yang tak 

dapat dipisahkan dari permasalahan tersebut. Kecocokan piranti implan dengan 

lingkungannya merupakan salah satu garansi kesuksesan proses tersebut, maka 

dari itu proses pembentukan tulang dengan pertimbangan kecocokan dari sisi 

anatomi maupun mekanisnya perlu dipelajari dan diteliti lebih lanjut 

(Satriodamar, 2012). 

Sifat utama yang harus dimiliki oleh biomaterial berbasis logam untuk 

implan tulang prosthesis (alat pengganti anggota gerak tubuh manusia yang hilang 

dikarenakan amputasi atau suatu penyakit secara permanen) adalah bersifat inert 

sehingga tidak mudah terkorosi atau sesuai dengan lingkungan sel hidup 

(excellent biocompatibility). Biomaterial juga tidak boleh melepaskan ion-ion 

yang bersifat racun atau karsinogen sebab biomaterial tersebut akan berhubungan 

langsung dengan sel hidup dalam tubuh manusia (Sulistioso dkk, 2011).  

Material yang umum digunakan dalam bidang medis ada 4 macam yaitu 

autograph, allograf, xenograf, dan exogenous. Material autograph adalah 

penggantian satu bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lainnya dalam satu 
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individu, material allograf adalah penggantian tulang manusia dengan tulang yang 

berasal dari manusia lain, material xenograf adalah penggantian tulang manusia 

dengan tulang yang berasal dari hewan, material exogenous adalah penggantian 

atau implantasi dengan bahan sintetik atau biasa disebut dengan biomaterial. 

Setiap jenis dari material tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan sebagai 

material untuk memperbaiki tulang, seperti stabilitas kimia, biokompatibilitas, 

serta biodegradasi dengan tubuh dalam waktu yang lama (Langenati et al, dalam 

Amrina, 2008) 

Material exogenous yang sering digunakan sebagai material implan tulang 

adalah stainless steel 316L (ASTM F 138), paduan kobalt (ASTM F 75, ASTM F 

799), paduan CoNiCrMo MP35N (ASTM F 562), titanium murni dan Ti-6Al-4V 

(ASTM F 67 dan ASTM F 136). Paduan titanium memiliki tingkat 

biokompatibilitas dan ketahanan korosi yang baik, tetapi harganya sangat mahal. 

Paduan kobalt memiliki tingkat biokompatibilitas yang lebih rendah dari pada 

paduan titanium, akan tetapi memiliki sifat mekanik yang hampir sama dan 

harganya lebih murah dibandingkan dengan paduan titanium. Jika dibandingkan 

dengan stainless steel, paduan kobalt memiliki sifat biokompatibel, tahan terhadap 

korosi dan sifat mekanik yang lebih baik, walaupun harganya lebih tinggi 

dibandingkan stainless steel (Sulistioso dkk, 2010). 

Paduan kobalt menggunakan 3 unsur utama yaitu cobalt (Co), chromium 

(Cr) dan molybdenum (Mo). Komposisi paduan kobalt sesuai ASTM F 75 sebagai 

berikut, Cr 27-30 %, Mo 5-7 %, Mn <0,5 %, C <0,35 %, Fe <0,75 %, Ni <0,5 %, 

Co 63-65 %. Material kobalt merupakan material utama pada komposisi kobalt. 
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Material ini bersifat tahan korosi serta tahan aus. Material Chromium 

ditambahkan untuk meningkatkan kekerasan dan ketahanan korosi, khususnya 

ketahanan terhadap korosi lokal. Chromium membentuk lapisan oksida Cr2O3 

yang kuat, berfungsi sebagai lapisan pasif untuk membentengi material utama di 

bawahnya, sedangkan molibdenum sangat berperan aktif dalam ketahanan korosi 

terutama korosi sumuran (pitting) dan korosi celah (crevice). Molibdenum 

merupakan penstabil lapisan pasif yang telah terbentuk oleh Khromium sehingga 

lapisan pasif akan lebih tahan terhadap serangan dari senyawaan yang menyerang 

lapisan pasif (Sulistioso dkk, 2010). 

Proses pembuatan paduan kobalt dapat dilakukan dengan dua metode, 

yaitu dengan metalurgi serbuk dan metode peleburan. Pada metode peleburan 

sampel diproses melalui tahapan proses yaitu proses kompaksi, proses peleburan 

di dalam Arc Melting dan homogenisasi. Pada setiap proses perlu diteliti 

komposisi sampel agar dapat mengetahui kandungan sampel. Hal ini dilakukan 

karena pada setiap proses tersebut menggunakan suhu yang cukup tinggi sehingga 

kemungkinan terjadi perubahan komposisi yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi sifat mekanik paduan. Oleh karena itu penting untuk dilakukan 

karakterisasi unsur pada setiap proses pembuatan paduan kobalt ini. Susanto 

(2013) melakukan sintesis paduan kobalt dengan variasi Cr antara 28,5%-34,5% 

menggunakan metode peleburan dengan menggunakan arus peleburan sebesar 200 

ampere selama 3 menit. Hasilnya pada variasi Cr sebesar 31,5% diperoleh nilai 

kekerasan tertinggi sebesar 556,0 VHN dengan laju korosi terendah 0,016 mpy. 

Adapun uji biokompatibilitas dilakukan melalui uji sitotoksisitas dengan MTT 
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Assay, hasilnya menunjukkan seluruh sampel tidak toksik dengan nilai viabilitas 

sel tertinggi sebesar 91,91% juga ditunjukkan oleh paduan kobalt dengan variasi 

Cr sebesar 31,5% (Hikmawati, dkk, 2013). 

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk proses peleburan paduan 

kobalt adalah Arc Melting Furnace (AMF). Alat ini dilengkapi dengan kotak 

resistor dan catu daya DC yang memungkinkan untuk mengalirkan arus dengan 

variasi tertentu yang akan menghasilkan daya dan suhu yang tinggi di tungku 

peleburan. Alat ini dilengkapi dengan busur elektroda yang terhubung secara 

vertikal dengan bagian atas furnace sehingga arah sengatan listrik dapat diatur. 

Pemanfaatan AMF untuk peleburan pernah dilakukan oleh Sudaryadi untuk 

peleburan pasir zirconia dengan menggunakan variasi arus dan waktu. Pada 

variasi arus listrik 70 sampai 90 Ampere menunjukkan massa sampel yang dapat 

dilebur, yaitu sebesar 1,17623 gram sampai 2,17623 gram. Hanya saja pada arus 

peleburan 95 Ampere sampel yang dapat dilebur tidak berbeda jauh dengan 

sampel yang dilebur dengan arus listrik peleburan sebesar 90 Ampere yaitu 

sebesar 2,17745 gram. Hal ini menunjukkan ada batas arus listrik optimum 

dimana massa sampel tertinggi dapat dilebur. Massa sampel yang dilebur 

tergantung daya tungku, sementara daya berbanding lurus dengan kuadrat arus, 

maka semakin besar arus akan semakin tinggi suhu yang ditimbulkan sehingga 

semakin banyak sampel yang dapat dilebur (Sudaryadi, 2008). 

Berdasarkan latar belakang di atas, pada penelitian ini dilakukan proses 

peleburan paduan kobalt dengan komposisi Cr sebesar 31,5%, dengan variasi arus 

listrik sebesar 60, 80, 100, 120, dan 150 Ampere. Karakterisasi komposisi 
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dilakukan dengan menggunakan X-Ray Fluorescence (XRF). Identifikasi fasa 

yang terbentuk di uji dengan X-Ray Diffraction (XRD). Adapun uji sifat mekanik 

dilakukan untuk mengetahui sifat kekerasan menggunakan mikrohardness di akhir 

proses pembuatan paduan ini. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh variasi arus peleburan terhadap komposisi unsur 

paduan kobalt hasil uji XRF? 

2. Bagaimana pengaruh variasi arus peleburan terhadap fasa-fasa yang 

terbentuk hasil uji XRD? 

3. Bagaimana pengaruh variasi arus terhadap kekerasan paduan kobalt pada 

akhir proses sintesis dengan menggunakan mikrohardness? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh variasi arus peleburan terhadap komposisi unsur pada 

paduan kobalt menggunakan alat dengan prinsip XRF. 

2. Mengetahui pengaruh variasi arus peleburan terhadap fasa-fasa yang 

terbentuk pada akhir proses pembuatan paduan kobalt menggunakan XRD. 

3. Mengetahui kekerasan paduan kobalt pada akhir proses menggunakan 

mikrohardness. 
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1.4. Batasan Masalah 

Penelitian sintesis paduan kobalt ini menggunakan metode kompaksi dan 

peleburan dengan komposisi Cr sebesar 31,5% dan variasi arus 60, 80, 100, 

120, dan 150 Ampere. Pemilihan arus listrik ini dikarenakan alat yang 

digunakan maksimal arus yang dipakai sebesar 150 Ampere. Kemudian pada 

hasil masing-masing proses tersebut diuji berapa komposisi material bahan 

dengan menggunakan alat X-Met 5100 dengan prinsip XRF. Kemudian 

masing-masing sampel di homogenisasi menggunakan suhu sebesar 13000C 

dengan waktu penahanan konstan 2 jam. Kemudian diuji lagi komposisinya 

untuk mengetahui komposisi tiap unsur. Setelah semua proses selesai 

kemudian dilakukan identifikasi fasa yang terbentuk dengan menggunakan 

XRD dan uji kekerasan untuk mengetahui sifat mekanik bahan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai paduan kobalt sebagai material implan prosthesis. 
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