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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kasus operasi bedah tulang di Indonesia meningkat seiring dengan 

banyaknya masyarakat usia lanjut, penyakit yang berhubungan dengan tulang dan 

tingginya tingkat kecelakaan. Hal ini menyebabkan permintaan akan material 

implan tulang berbasis logam meningkat pesat. 

Syarat mendasar dari biomaterial berbasis logam untuk implan tulang 

prosthesis (implan tulang yang tertanam lama di dalam tubuh) adalah harus 

memenuhi sifat mekanik maupun non-mekanik. Sifat mekanik berhubungan 

dengan kekuatan dan ketahanan dari biomaterial tersebut, sedangkan sifat non-

mekanik berhubungan dengan biokompatibilitasnya yaitu ketahanan korosi dan 

toksisitas dari biomaterial. Semua itu menyangkut kesesuaian dengan sel hidup 

(excellent biocompatibility). Sifat biokompatibilitas sangat penting karena 

biomaterial tersebut ditanam dalam tubuh yang berhubungan langsung dengan sel 

hidup tubuh manusia. Logam tersebut juga tidak boleh melepaskan ion-ion yang 

bersifat racun atau karsinogen bagi sel dan tubuh manusia (Wiranata, 2012). 

Dasar dari pembuatan biomaterial berbahan dasar logam adalah karena sifat 

mekaniknya yang kuat (Prasetyo, 2010). Material implan berbasis logam yang 

umum digunakan pada saat ini adalah paduan titanium, stainlees steel dan paduan 

kobalt (Sulistioso dkk, 2012; Susita dkk, 2012). Paduan logam berbasis titanium 

memiliki biokompatibilitas yang tinggi dan tahan korosinya sangat baik tetapi 
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harganya sangat mahal sehingga logam ini jarang digunakan pada pasien yang 

kurang mampu (Goenharto dan Sjafei dalam Prihantoko, 2011). Stainlees steel 

memiliki biokompatibilitas yang lebih rendah dari paduan titanium. Paduan kobalt 

memiliki biokompatibilitas yang lebih baik daripada stainlees steel dan harganya 

relatif lebih murah dibandingkan dengan paduan titanium, sehingga penelitian 

tentang paduan kobalt perlu terus dikembangkan untuk menghasilkan paduan 

kobalt dengan kualitas yang layak sebagai material implan. 

Paduan kobalt mengandung 3 unsur utama, yaitu Co (balance), Cr (27-

30%), Mo (5-7%), dan sisanya adalah unsur Si, Mn, dan N yang besarnya kurang 

dari 1%. Kobalt bersifat tahan aus. Penambahan kromium untuk meningkatkan 

kekerasan dan ketahanan terhadap korosi lokal. Kromium membentuk lapisan 

oksida yang kuat yang fungsinya sebagai lapisan pasif untuk melindungi material 

utama di bawahnya dari lingkungan sekitar. Molibdenum sangat berperan aktif 

dalam ketahanan korosi terutama korosi sumuran (pitting) dan korosi celah 

(crevice). Molibdenum merupakan penstabil lapisan pasif yang telah terbentuk 

oleh Cr sehingga lapisan pasif akan lebih tahan terhadap serangan dari senyawa 

yang menyerang lapisan pasif (Wiranata, 2012). 

Sintesis paduan kobalt dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah 

satunya adalah menggunakan metode peleburan. Metode peleburan adalah proses 

perubahan logam atau padatan menjadi cair (liquid) dengan cara pemanasan. 

Antara logam satu dengan logam yang lainnya titik leburnya berbeda-beda, 

sehingga dibutuhkan suhu tertentu untuk melelehkannya menjadi bentuk yang 
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cair. Peleburan pada suatu paduan bertujuan untuk menyempurnakan 

pencampuran komponen-komponen yang ada di dalamnya (Wiranata, 2012). 

Penelitian tentang sintesis paduan kobalt telah dilakukan oleh Wiranata 

(2012) melalui metode peleburan, dalam penelitiannya dilakukan variasi nitrogen 

(N) dan dihasilkan bahwa kekerasan paduan kobalt meningkat dan ketahanan 

korosinya menurun seiring dengan meningkatnya N. Sulistioso dkk (2012) 

melakukan penelitian tentang korosi dan toksisitas pada paduan kobalt dengan 

memodifikasi komposisi paduan dari ASTM F75, dihasilkan paduan kobalt yang 

memiliki ketahanan korosi yang baik dengan nilai 0,036 mpy dan paduan tidak 

menimbulkan toksisitas. 

Penelitian mengenai paduan kobalt juga dilakukan oleh Efinda (2013) 

dengan memvariasikan Cr dan dihasilkan fasa γ dengan struktur kristal Face 

Centered Cubic (FCC) meningkat seiring peningkatan Cr, kekerasan paduan juga 

cenderung meningkat. Kekerasan terbaik terdapat pada kandungan Cr 33% 

dengan nilai 345,24 VHN. Laju korosi yang didapat juga cenderung mengalami 

penurunan seiring penambahan Cr. Mar’atus (2013) juga melakukan penelitian 

dengan melakukan variasi suhu dan waktu homogenisasi. Hasil paduan kobalt 

yang dihomogenisasi pada suhu 1300°C dengan waktu homogenisasi 3 jam 

memiliki kandungan oksida paling kecil dan pembentukan fasa γ paling besar 

yaitu sebesar 83,89% sehingga pada sampel tersebut nilai kekerasan yang 

dihasilkan juga paling besar. Penelitian mengenai paduan kobalt juga dilakukan 

oleh Mega (2013) menggunakan metode metalurgi serbuk. Pada penelitiannya 

tersebut dilakukan variasi tekanan kompaksi dan suhu sintering dan dihasilkan 
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bahwa kekerasan tulang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan 

kompaksi dan suhu sintering. 

Selain yang telah disebutkan di atas, pada metode peleburan variabel yang 

mempengaruhi kualitas paduan kobalt yang dihasilkan adalah kepadatan sampel 

yang akan dilebur. Kepadatan sampel dapat ditingkatkan dengan memberikan 

tekanan kompaksi yang lebih besar sehingga sampel yang padat akan 

memudahkan dalam proses peleburan. Hal ini dikarenakan jika sampel yang akan 

dilebur masih dalam bentuk serbuk atau kurang padat, maka sampel tersebut akan 

mudah terhambur dan akan menyebabkan berkurang atau bahkan hilangnya 

komposisi unsur dari sampel. 

Oleh karena itu, penelitian mengenai sintesis paduan kobalt akibat pengaruh 

tekanan kompaksi pada metode peleburan perlu untuk dilakukan. Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui sifat mekanik (kekerasan) dan non-mekanik (laju korosi) dari 

paduan kobalt, sehingga paduan logam ini cocok sebagai material implan tulang 

prosthesis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh tekanan kompaksi terhadap sifat mikro (komposisi 

unsur dan struktur kristal) paduan kobalt pada metode peleburan ? 

2. Bagaimana pengaruh tekanan kompaksi terhadap sifat mekanik 

(kekerasan) dan non-mekanik (laju korosi) paduan kobalt pada metode 

peleburan ? 
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3. Pada variasi tekanan kompaksi berapakah diperoleh sifat mekanik dan 

non-mekanik yang paling baik dari paduan kobalt pada metode peleburan 

untuk tujuan sebagai aplikasi implan tulang prosthesis ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Komposisi paduan kobalt sesuai dengan American Society for Testing 

and Materials F75 (ASTM F75). 

2. Variasi yang dilakukan adalah variasi tekanan kompaksi sebelum 

peleburan yaitu 334,39 MPa (untuk beban 10,5 ton), 398,09 MPa (untuk 

beban 12,5 ton) dan 445,86 MPa (untuk beban 14 ton) untuk masing-

masing sampel berdiameter 20 mm. 

3. Karakterisasi paduan kobalt menggunakan XRF untuk mengetahui 

komposisi unsur, XRD untuk mengetahui struktur kristal bahan, untuk 

mengetahui kekerasan bahan dengan menggunakan Microvickers 

Hardness Test dan untuk uji korosi dengan Potensiostat. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui komposisi unsur dan hasil identifikasi fasa kristal yang 

terbentuk pada paduan kobalt akibat variasi tekanan kompaksi dengan 

menggunakan XRF dan XRD. 

2. Mengetahui nilai kekerasan dan laju korosi pada paduan kobalt akibat 

variasi tekanan kompaksi dengan menggunakan Microvickers Hardness 

Test dan Potensiotat. 
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3. Mengetahui tekanan kompaksi paling baik pada sifat mekanik dan non-

mekanik paduan kobalt sebagai aplikasi implan tulang prosthesis. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Menambah informasi mengenai pembuatan paduan kobalt dengan 

metode peleburan. 

2. Diharapkan hasil penelitian ini dijadikan sebagai acuan yang lebih 

mendalam dalam mengkaji paduan kobalt sebagai material implan tulang 

prosthesis. 
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