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Paduan logam yang memiliki potensi sebagai material implant prosthesis selain 

paduan  titanium adalah paduan kobalt. Paduan kobalt memiliki sifat mekanik yang 
setara dengan paduan titanium dan harganya lebih murah dibandingkan paduan 
titanium, akan tetapi di Indonesia belum ada yang memproduksi paduan tersebut.   Oleh 
karena itu paduan kobalt dipilih dalam penelitian ini untuk dikaji dari aspek proses 
sintesisnya sehingga dihasilkan parameter proses sintesis yang tepat untuk 
mendapatkan material implant prosthesis yang sesuai dengan standart implant tulang. 
Sintesis paduan kobalt dapat dilakukan dengan metode peleburan. Pada metode ini, 
kondisi tri arc melting furnace, suhu dan waktu homogenisasi, komposisi unsur 
penyusun utama  ( Co dan Cr) dan proses  rolling sangat mempengaruhi kualitas 
paduan yang dihasilkan. 

Tujuan penelitian tahap 1 ini adalah: (1) Memastikan bahwa sintesis paduan 
kobalt dapat dilakukan melalui metode peleburan dengan menggunakan tri arc melting 
furnace. (2) Menentukan suhu dan waktu proses homogenisasi yang dapat 
menghasilkan paduan kobalt sesuai standart implant tulang prosthesis. (3). Menentukan  
komposisi masing-masing unsur utama penyusun paduan kobalt (Co dan Cr ) yang 
tepat untuk menghasilkan sifat mikro (struktur kristal serta morfologi permukaan), sifat 
mekanik (kekerasan) serta biokompatibilitas (laju korosi dan toksisitas) yang sesuai 
standart implant tulang prosthesis. 

Sintesis paduan kobalt pada penelitian ini meliputi 2 tahapan. Tahap pertama 
adalah sintesis paduan kobalt dengan tri arc melting furnace pada kuat arus 200 A, 
dengan komposisi unsur penyusun sesuai ASTM F75 yaitu Co 63,75%, Cr 30%, Mo 
5%, Mn 0,5%, Si 0,5%, N 0,25%  dilanjutkan dengan proses homogenisasi variasi suhu 
(11000C, 12000C dan 1300 0C selama 2 jam) dan variasi waktu homogenisasi 3 dan 4 
jam pada suhu konstan 1300 0C. Tahap kedua adalah sintesis paduan kobalt dengan 
variasi Cr (28,5%, 31,5%, 33% dan 34%) pada suhu dan waktu  homogenisasi konstan, 
dilanjutkan proses rolling.  

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Telah berhasil disintesis paduan 
kobalt melalui metode peleburan menggunakan tri arc melting furnace pada arus 200 
A. 2) Proses homogenisasi terbaik terjadi pada suhu 1300 0C dengan waktu penahanan 
2 jam (ditinjau dari nilai kekerasannya mendekati aplikasi medis yaitu 374,40 ± 9,25 
VHN). 3) Komposisi unsur utama Co 62,25% dan Cr 31,5% merupakan komposisi 
terbaik ditinjau dari laju korosi dan sitotoksisitasnya adalah sampel dengan komposisi 
Cr 31,5% dengan laju korosi terendah (0,031496 mpy) dan viabilitas sel tertinggi 
(91,91%) dibandingkan dengan  variasi Cr yang lain, walaupun nilai kekerasannya 
melampaui range ASTM F75.  

Berdasarkan hasil penelitian ini maka rencana tahapan berikutnya adalah 
melakukan optimasi parameter proses dari sisi pemilihan arus peleburan, tekanan 
kompaksi sebelum peleburan dan pengkajian secara mendetil terhadap laju korosi 
dalam larutan SBF, serta sifat termal paduan kobalt. Selanjutnya akan dilakukan uji in 
vivo pada hewan coba untuk mengetahui respon tulang terhadap logam paduan kobalt. 
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