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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kasus kerusakan struktur tulang yang diakibatkan oleh osteophorosis, 

kecelakaan, dan  kanker banyak sekali dijumpai di Indonesia. Sebanyak 35% wanita 

Indonesia yang terkena osteoporosis mengalami patah tulang panggul dan lebih dari 

50% nya membutuhkan implan tulang prosthesis (Gunawarman dkk, 2010). Selama 

ini paduan logam yang digunakan sebagai implan adalah titanium dan stainless 

steel, sedangkan stainless steel kurang baik untuk digunakan sebagai implan  tulang 

prosthesis karena tingkat korosinya yang tinggi. Titanium juga banyak digunakan 

sebagai bahan implan tulang prosthesis karena sifat biokompatibilitas dan tingkat 

korosi yang baik, namun titanium memiliki harga yang mahal yaitu 10-150 juta 

rupiah sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat di Indonesia(Goenharto dan Sjafei 

2005; Bombac et al.2007).  

Hal ini mendasari adanya ide untuk menggunakan paduan kobalt (Co) 

sebagai bahan implan tulang. Paduan Co memiliki ketahanan korosi yang tinggi dan 

memiliki biokompatibilitas yang lebih baik dari stainless steel (Yunanti, 2014, 

Shamsul et. al, 2007). Paduan Co yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan 

sintesis paduan Co yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya oleh 

Aminatun, dkk (2013). Hasil terbaik yang didapatkan pada penelitian ini yaitu 

paduan Co dengan variasi 31,5 % Cr yang memiliki nilai laju korosi di bawah batas 

laju korosi aplikasi medis standart Eropa yaitu 0,475 mpy, sehingga baik digunakan 

untuk aplikasi implan tulang prosthesis. Selain biokompatibilitas dibutuhkan juga 
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osteokonduktifitas dari logam dan tulang agar proses penyembuhan dapat dilakukan 

dengan cepat. Untuk memicu osteokonduktifitas antara implan dan tulang maka 

dilakukan pelapisan dengan menggunakan hidroksiapatit (Nasab dan Hasan 2010). 

Hidroksiapatit yang digunakan adalah hasil sintesis dari tulang sotong. Pada 

penelitian Aminatun, dkk (2013) telah dilakukan sintesis hidroksiapatit dari tulang 

sotong dengan menggunakan metode hidrotermal pada suhu 200oC selama 12 jam 

dilanjutkan proses sintering pada suhu 900oC selama 1 jam, dari proses ini 

dihasilkan struktur kristalinitas yang sama dengan hidroksiapatit komersial dengan 

kuat tekan sebesar (11,779900+0,00057) MPa sehingga baik untuk digunakan pada 

aplikasi implan tulang. Pada hasil sitoksisitas dengan menggunakan MTT Assay 

menunjukkan bahwa hidroksiapatit dari tulang sotong tidak bersifat toksik dengan 

viabilitas sel tertinggi sebesar 90,89 %.  

Pelapisan hidroksiapatit pada paduan logam dapat dilakukan dengan 

beberapa metode di antaranya Pulsed Laser Deposition, RF Magneton sputtered, 

dan dip coating (Habibovis, et al. 2002). Metode tersebut membutuhkan biaya yang 

mahal dan teknologi tinggi sehingga pada penelitian ini digunakan metode EPD 

(Electro Phoretic Deposition) karena metode ini sederhana, membutuhkan biaya 

yang murah dan efisien sehingga memberi peluang besar untuk produksi masal. 

EPD  merupakan metode deposisi koloid pada permukaan logam (Palmer, 2011). 

Pada proses EPD partikel dengan muatan positif akan bergerak ke arah elektroda 

negatif (I. Corni  dalam Sulistioso dkk, 2007). Mekanisme proses pelapisan dengan 

metode EPD terdiri dari dua tahapan. Tahapan pertama yaitu medan listrik antara 

dua elektroda positif dan negatif menyebabkan partikel yang mengandung ion 
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positif atau negatif dalam larutan yang mengandung HA akan bergerak ke arah yang 

berlawanan dengan muatannya (elektroforesis). Pada tahapan kedua, partikel HA 

akan terdeposisi pada permukaan logam yang dijadikan sebagai elektroda. HA akan 

menutup rapat permukaan logam secara homogen dalam bentuk lapisan film 

(Sulistioso dkk, 2007). Pada proses EPD medan listrik berperan penting dalam 

pergerakan partikel bermuatan menuju elektroda. HA yang berada didalam etanol 

akan bergerak menuju paduan kobalt yang berperan sebagai elektroda. Normalnya, 

jumlah dari massa yang terdeposisi semakin banyak setara dengan kenaikan 

tegangan yang digunakan (Besra, Laxmidhar dan Liu, Meilin, 2006). 

Pelapisan hidroksiapatit pada logam melalui metode EPD telah berhasil 

dilakukan oleh Yunanti (2014) dengan menggunakan Paduan Co sebagai substrat. 

Variabel yang digunakan pada penelitian Yunanti (2014) adalah tegangan dan 

waktu. Dari hasil variasi tegangan yaitu sebesar (60, 80, 120, dan 150 Volt) 

didapatkan hasil terbaik yaitu pada tegangan 120 Volt. Kemudian tegangan terbaik 

digunakan untuk variabel berikutnya yaitu variasi lama waktu pelapisan ( 2, 15, dan 

30 menit). Hasil terbaik dari variasi waktu didapatkan pada lama waktu pelapisan 

30 menit. Hasil terbaik dari penelitian tersebut didasarkan pada seberapa banyak 

lapisan HA yang masih menempel pada substrat setelah direndam dalam larutan 

infus NaCl.  

Berdasarkan pada penelitian tersebut diketahui bahwa tegangan dan lama 

waktu proses pelapisan mempengaruhi hasil pelapisan. Sehingga kajian pada 

parameter proses tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan kualitas pelapisan 

yang baik dengan ketebalan lapisan (50-200µm), morfologi permukaan yang 
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homogen berdasarkan karakterisasi Scanning Electron Microscopy Energy 

Dispersive X-Ray Spectroscopy (SEM/EDX), kristalinitas yang tinggi berdasarkan 

karakterisasi X-Ray Diffraction (XRD), nilai laju korosi, dan nilai kuat lekat. 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh variasi tegangan dan waktu  

proses EPD terhadap pelapisan Hidroksiapatit pada paduan Co ditinjau dari 

kristalinitas, ketebalan lapisan HA, laju korosi, dan nilai kuat lekat? 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini menggunakan variasi tegangan (60V, 80V, dan 100V) dan 

lama waktu pelapisan (15 dan 30 menit). Sampel disintering pada suhu 900oC 

dengan lama waktu penahanan 10 menit, kemudian dikarakterisasi menggunakan 

SEM/EDX, XRD, uji korosi, dan uji kuat lekat. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh variasi tegangan dan 

waktu proses EPD terhadap pelapisan hidroksiapatit pada paduan Co ditinjau dari 

kristalinitas, ketebalan lapisan HA, laju korosi, dan nilai kuat lekat. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Meningkatkan nilai guna tulang sotong sebagai bahan dasar pembuatan 

Hidroksiapatit dengan proses sintesis yang lebih mudah dan ekonomis 
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2. Memberikan wawasan kepada dunia keilmuwan bahwa implan tulang 

menggunakan paduan Co memiliki harga yang lebih ekonomis dari Titanium 

dan nilai korosi yang lebih rendah dari SS316L 

3. Menghasilkan prostetik Paduan Co yang dilapisi HA dengan sifat yang 

memenuhi standar implan ditinjau dari struktur kristal, morfologi permukaan 

dan ketebalan lapisan. 
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