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RINGKASAN 

 

 
Di Indonesia, material prosthesis (implan tulang yang sifatnya permanen) masih 

impor dan harganya relatif mahal. Prosthesis impor pada umumnya terbuat dari logam 
titanium uncoated yang dalam penggunaannya membutuhkan semen. Di samping 
harganya mahal karena berasal dari paduan titanium, penggunaan semen akan 
menyebabkan aseptic loosening. Aseptic loosening merupakan mekanisme kegagalan 
paling umum pada penggantian sendi. Hal ini menyebabkan rasa sakit bagi pasien dan 
akhirnya akan membutuhkan bedah ulangan. Untuk itu perlu dilakukan coating 

Hidroksiapatit (HA) dan Silikon (Si) - HA sebagai prosthesis uncemented, agar implant 
dapat menyatu dengan tulang karena sifat HA yang bioaktif dan osteokonduktif (pemicu 
tumbuhnya sel pembentuk tulang). Logam yang dapat digunakan sebagai substrat lapisan 
selain paduan titanium adalah paduan kobalt, karena sifat mekaniknya setara dengan 
paduan titanium, biokompatibilitasnya sedikit di bawah paduan titanium, namun harganya 
lebih murah dibandingkan paduan titanium. 

Metode coating sederhana yang dilakukan pada penelitian ini adalah dip coating 

yaitu metode pelapisan melalui pencelupan dan penarikan. Pada metode dip coating 
kualitas lapisan yang dihasilkan bergantung pada kecepatan penarikan dan konsentrasi 
larutan coating, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah melakukan optimasi pada 
kedua parameter proses tersebut untuk menghasilkan kualitas lapisan yang bagus yang 
ditunjukkan dengan ketebalan lapisan yang cukup, kuat adhesi antara substrat dan bahan 
pelapis kuat, kristalinitas yang memadai serta morfologi permukaan yang homogen. 
Pelapisan dilakukan pada 3 konsentrasi HA yang berbeda  yaitu 0,02M,0,04M dan 
0,06M dan ditambah 1% berat Si dengan kecepatan penarikan yang bervariasi yaitu 0,120; 
0,198 dan 0,266 mm/s dilanjutkan proses sinter pada suhu 5500C dengan waktu 
penahanan10 menit. 
  Hasil dari penelitian ini adalah 1) pada konsentrasi 0,02M, 0,04M dan 0,06M 
terbentuk lapisan hidroksiapatit yang ditunjukkan dengan munculnya tiga puncak difraksi 
tertinggi HA yaitu pada sudut 2θ disekitar 25.9316; 31.8858 dan 32.3164 dengan puncak 
tertinggi terjadi pada 2θ = 31.8858 . Intensitas difraksi tertinggi pada ke tiga konsentrasi 
tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan intensitas pada serbuk nano HA karena 
pengaruh proses sinter. Kehadiran Si menurunkan intensitas difraksi lapisan HA. 2) 
Lapisan HA yang terbentuk belum merata ke seluruh permukaan substrat. 3) Konsentrasi 
yang semakin tinggi menghasilkan ketebalan lapisan yang semakin besar, namun tidak 
demikian yang terjadi  pada variasi kecepatan dip coating. Pengaruh kecepatan dip coating 
perlu dikaji lebih lanjut. 4) Berdasarkan nilai ketebalan lapisan yang dihasilkan maka 
sampel yang layak untuk aplikasi implant prosthesis (50-200 µm) adalah sampel C1, C2, 
C3 dan B21. 

Rencana tahapan penelitian berikutnya adalah: 1) Melakukan pelapisan pada 
konsentrasi HA dan atau kecepatan penarikan yang lebih tinggi sehingga dihasilkan 
lapisan dengan ketebalan yang memenuhi standart implant prosthesis. 2) Melakukan 
variasi suhu sinter pada suhu rekristalisasi HA. 3) Melakukan uji kekuatan lekat lapisan 
terhadap substrat , uji kelarutan dalam SBF dan uji toksisitas untuk melengkapi 
karakterisasi lapisan yang dihasilkan. 4) Melakukan uji in vivo pada hewan coba untuk 
mengetahui respon jaringan tulang terhadap prosthesis coated  yang dihasilkan meliputi 
uji inflamasi, proliferasi sel, pembentukan kalus, penulangan kalus (osifikasi) dan 
remodeling tulang. 
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