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BAB I 

PENGANTAR 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Tulang merupakan jaringan kuat pembentuk kerangka tubuh manusia yang 

memiliki fungsi utama yaitu sebagai penyokong tubuh, tempat melekatnya jaringan otot 

untuk pergerakan dan melindungi berbagai alat vital dalam tubuh seperti otak, sumsum 

tulang belakang, jantung dan paru-paru. Tulang juga sebagai tempat deposit kalsium dan 

fosfor dimana terjadi proses resorpsi dan deposisi dari kedua mineral tersebut sesuai 

kebutuhan tubuh. Tulang terdiri dari 22% bahan organik,  69% mineral dan 9% air serta 

sel tulang. Di dalam bahan organik tulang mengandung 90–96% kolagen (Park and 

Lakes, 2007; Chairuddin, 2012). 

Kerusakan dan gangguan pada tulang dapat mempengaruhi aktivitas dan fungsi 

organ tubuh lainnya. Jika terjadi kerusakan tulang adakalanya diperlukan implan tulang. 

Di Indonesia kebutuhan implan tulang sangat besar khususnya prosthesis, yaitu implan 

yang sifatnya permanen. Hal ini terjadi karena 40% dari 120 juta wanita di Indonesia, 

berusia diatas 40 tahun yang memasuki masa menopause, 50% diantaranya ditengarai 

mengalami permasalahan osteoporosis (Gunawarman dkk, 2010). Osteoporosis atau 

pengeroposan tulang adalah penyakit tulang progresif dengan karakteristik menurunnya 

massa tulang sehingga meningkatkan angka kejadian patah tulang akibat kerapuhan atau 

kelemahan di daerah patah tulang tersebut yang biasa disebut fraktur tulang fragilitas 

atau patah tulang osteoporosis. Diperkirakan 35% dari wanita yang menderita 

osteoporosis (setara dengan 7 juta orang) mengalami patah tulang pinggul sehingga 

membutuhkan implan tulang pinggul yang sering disebut total hip replacement (THR). 

Sampai sekarang, ada dua metode yang digunakan untuk memasang sendi  p inggul  

buatan  yai tu  cemented total hip replacement (cemented THR) dan cementless total hip 

replacement (cementless THR) (Gunawarman dkk, 2010; Chairuddin, 2012). 

Cemented THR dalam pemasangannya menggunakan semen tulang yang berfungsi 

sebagai material pengisi pada saat implan dimasukkan ke dalam tulang femur. Hingga saat 

ini semen tulang yang banyak digunakan adalah polymethylmethacrylate (PMMA). 

Cemented THR memiliki kekurangan yaitu pengisian semen tulang ke dalam tulang femur 
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selama proses pembedahan dapat menyebabkan gangguan sirkulasi aliran darah. 

Penggunaan semen tulang membutuhkan rata-rata 10 menit untuk mengeras, pada saat itu 

terjadi reaksi eksotermis yang menghasilkan suhu 70-120 
o
C yang menyebabkan 

terjadinya denaturasi (kerusakan) kolagen (Maloney and Peters, 1993). Denaturasi 

kolagen terjadi pada suhu 56 
o
C dan dapat meningkat terus kerusakannya seiring 

meningkatnya suhu. Selama pemasangan implan, semen tulang dapat mengkerut dan 

dapat bereaksi memunculkan regangan di daerah antara tulang dan semen (Maloney and 

Peters, 1993). Selain itu pada saat mengeras , ada kemungkinan sendi pinggul 

buatan tersebut berubah posisi yang pada akhirnya menyebabkan kelonggaran sendi 

disebut mengalami loosening. Loosening merupakan mekanisme kegagalan paling 

umum pada penggantian sendi umumnya disebut aseptic loosening. Aseptic loosening 

terjadi karena adanya partikel yang bermigrasi sepanjang interface tulang-implan 

membentuk membran berserat khususnya di sekitar komponen acetabular (Shanbhag, 

1994). Kejadian aseptic loosening dipercepat oleh adanya monomer sisa semen tulang 

yang dapat memicu kerusakan tulang. Dengan demikian tingkat kegagalan implan 

cemented THR secara signifikan lebih tinggi dari uncemented THR. Oleh karena itu, 

penelitian terbaru cenderung fokus pada uncemented atau cemenless THR yaitu melapisi 

implan logam dengan hidroksiapatit (HA) (Webb and Spencer, 2007; Salil et al., 2008). 

 Cementless THR disebut juga dengan uncemented THR mulai diperkenalkan pada 

awal 1980. Pada cementless THR permukaannya dibuat kasar dan dilapisi hidroksiapatit. 

Hal ini untuk menghasilkan gesekan yang baik antara implan THR dengan tulang kortikal 

sehingga dapat terpasang dengan stabil. Selain itu hidroksiapatit digunakan sebagai 

material pelapis karena hidroksiapatit bersifat bioaktif dan osteokonduktif yang dapat 

memicu tumbuhnya sel osteoblas sebagai sel pembentuk tulang. Komponen THR yang 

dilapisi adalah bagian stem yang dimasukkan ke dalam tulang femur, yang berfungsi 

sebagai penyangga komponen acetabular (Salil et al., 2008).  

Sampai saat ini di Indonesia implan tulang sendi pinggul masih impor, 

umumnya berupa cemented THR dengan komponen stem yang dimasukkan ke dalam 

tulang femur terbuat dari paduan titanium sehingga harganya mahal. Selain itu cemented 

THR impor tersebut seringkali ukurannya tidak sesuai dengan ukuran orang Indonesia 

sehingga menyebabkan fraktur pada tulang yang dimasuki implan tersebut di samping 

pengaruh negatif penggunaan semen tulang yang menyebabkan aceptic loosening. 
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Dengan memperhatikan permasalahan tersebut di atas maka upaya untuk 

mengembangkan produk implan lokal yang berkualitas dengan harga yang relatif murah 

dan sesuai dengan anatomi tulang orang Indonesia, mendesak untuk dilakukan yaitu 

dengan menggunakan paduan kobalt sebagai material pengganti paduan titanium dan 

melapisinya dengan hidroksiapatit. Paduan kobalt dipilih karena memiliki sifat mekanik 

yaitu kuat tarik dan kekerasan vickers yang setara dan kuat fatik (fatigue strength) 2 kali 

lebih besar daripada paduan titanium. Kuat fatik yang tinggi sangat diperlukan bagi 

implan tulang supaya mampu menahan beban yang besar, terlebih lagi untuk aplikasi 

implan tulang pinggul. Selain itu serbuk kobalt sebagai unsur terbesar penyusun paduan 

kobalt yaitu 60-65% dari massa keseluruhan harganya jauh lebih murah dibandingkan 

dengan serbuk titanium. Sekedar untuk pembanding bahwa serbuk Co 99,8% sigma 

Aldrich 25 gram seharga SGD 82,50; sedangkan serbuk Ti 99,8% sigma Aldrich 10 

gram seharga SGD 364,5. Jika dibandingkan dengan stainless steel, paduan kobalt 

memiliki ketahanan korosi dan sifat mekanik yang lebih baik, walaupun harganya lebih 

tinggi dibandingkan stainless steel (Smallman, 2000; Bellefontaine, 2010; Kumagai et 

al., 2005; Niespodziana et al., 2008).  

Berdasarkan kelebihan sifat yang dimiliki paduan kobalt dan potensinya untuk 

digunakan sebagai implan tulang sendi pinggul pengganti paduan titanium maka perlu 

dilakukan kajian tentang proses sintesisnya, karena di Indonesia ketersedian mineral 

kobalt melimpah. Salah satu tambang kobalt di Indonesia adalah di Maluku Utara, 

setiap tahun sekitar 17 juta ton bebatuan diambil dari pulau kecil tersebut yang kaya 

akan keanekaragaman hayati ini, untuk diproses hingga menghasilkan 5 juta ton bijih 

besi, 60.000 ton nikel dan 4.000 ton kobalt (KP3EI, 2010). 

Sejauh ini penelitian tentang paduan kobalt masih dalam perkembangan. 

Beberapa penelitian sintesis paduan kobalt melalui metode peleburan diantaranya adalah 

sebagai berikut. Tadayoshi et al. (2008) melakukan proses pengerjaan panas pada suhu 

1220 
o
C setelah proses peleburan dengan komposisi paduan Co-33Cr-5Mo-0,3N. Hasil 

penelitian menunjukkan elongasinya semakin meningkat dengan naiknya suhu 

pengamatan (300-1100 
o
C). Elongasi tertinggi sebesar 55% terjadi pada suhu 

pengamatan 500 
o
C dan terjadi penurunan tingkat keuletan pada pengamatan di atas 

suhu 500 
o
C.  
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Lee et al. (2008) melakukan sintesis paduan kobalt dengan variasi N (0,01– 

0,60% massa) dan Cr (29-34% massa) melalui metode casting. Unsur N dan Cr 

mempengaruhi sifat mekanik berupa kuat tarik, kekerasan Rockwell dan elongasi. 

Kehadiran N menstabilkan fasa γ karena N sebagai atom intertisi kisi kristal paduan. 

Nilai kekerasan yang dihasilkan sebesar 30 HRC (hardness Rockwell C) setara dengan 

340 VHN (hardness Vikcers) dan kuat tarik 900 MPa pada 30% massa Cr dan 0,36% 

massa N.Yoshimi et al. (2008) melakukan variasi N pada komposisi paduan kobalt Co-

29% Cr-6% Mo dengan N yang bervariasi (0,1-0,81% massa). Pada kandungan N< 

0,2% paduan kobalt memiliki 3 fasa yaitu fasa γ (fcc), fasa ε (hcp) dan fasa σ 

(tetragonal). Fasa γ terbentuk secara dominan pada kandungan >0,3% N. 

Wiranata (2012) melakukan optimalisasi kandungan nitrogen (N) sebesar 0,35%, 

0,6% dan 1% melalui proses peleburan dilanjutkan proses homogenisasi pada suhu 1250 

o
C selama 2,5 jam dan proses tempa (forging) pada suhu 1250 

o
C. Kehadiran unsur N 

menstabilkan fasa γ (fcc), mengurangi fasa ε (hcp) dan σ (tetragonal) sehingga 

meningkatkan nilai kekerasan vickers sampel. Proses tempa dapat mengurangi porositas 

paduan sehingga dihasilkan tingkat kekerasan yang sangat tinggi yaitu 492-689,53 VHN 

jauh melebihi standart ASTM F75 (Arcam, 2007). Oleh karena proses forging 

menghasilkan nilai kekerasan yang jauh dari nilai standart ASTM F75 maka pengerjaan 

forging tidak perlu dilakukan, sehingga dalam penelitian ini hanya dilakukan proses 

homogenisasi setelah peleburan dan unsur N <0,35%, yaitu dipilih sebesar 0,25% massa 

mengikuti ASTM F75. 

Pada metode peleburan, kualitas paduan kobalt yang dihasilkan sangat 

bergantung pada komposisi unsur penyusun utama yaitu Co, Cr, Mo, perlakuan panas 

setelah peleburan yang disebut proses homogenisasi, serta proses tempa (forging) dan 

rolling. Kobalt (Co) merupakan material utama paduan kobalt, bersifat tahan korosi 

serta tahan aus. Kromium ditambahkan untuk meningkatkan kekerasan dan ketahanan 

korosi, khususnya ketahanan terhadap korosi lokal. Kromium membentuk lapisan 

oksida yang kuat (Cr2O3), berfungsi sebagai lapisan pasif untuk membentengi material 

utama di bawahnya dari lingkungan sekitar, sedangkan Mo untuk menghasilkan struktur 

butir yang halus dengan kekuatan tinggi setelah proses forging (Bellefontaine, 2010). 

Molibdenum (Mo) sangat berperan aktif dalam ketahanan korosi, merupakan penstabil 

lapisan pasif yang telah terbentuk oleh Cr, sedangkan unsur N penstabil fasa γ. 
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Mengacu pada penelitian Tadayoshi et al. (2008); Lee et al. (2008); Yoshimi et 

al. (2008); Wiranata (2012) berkaitan dengan komposisi unsur pemadu paduan kobalt 

yaitu Cr dan N maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh proses 

homogenisasi setelah proses peleburan yang besar suhunya mengacu pada diagram 

terner Co-Cr dan Mo (Yuswono dan Andika, 2010), karena mereka semua belum 

mengkaji dan memvariasi suhu dan waktu homogenisasi, sedangkan proses 

homogenisasi setelah peleburan memberikan peran yang sangat penting dalam sintesis 

paduan kobalt. Homogenisasi merupakan proses pemanasan yang dilakukan setelah 

proses peleburan untuk menghomogenkan komposisi unsur-unsur yang membentuk 

paduan serta berpengaruh terhadap proses transformasi fasa γ menjadi fasa ε atau σ 

selama proses pendinginan. Sifat paduan kobalt sangat bergantung pada persentase 

ketiga fasa tersebut. Fasa γ bersifat keras, fasa σ bersifat getas (brittle), sedangkan 

ketahanan korosi akan lebih baik jika fasa ε meningkat (Kurosu et al., 2006).  Jadi sifat 

kekerasan sangat dipengaruhi oleh keberadaan fasa γ, fasa ε dan fasa σ. Nilai kekerasan 

paduan kobalt dari ke 4 penelitian tersebut masih di atas nilai kekerasan tulang yaitu 

150-300 VHN (Gibson, 2010).   

Proses homogenisasi bertujuan untuk memberi kesempatan atom-atom dalam 

unsur pemadu untuk berdifusi bebas dalam matriks sehingga kelarutannya homogen 

(Wiranata, 2012). Homogenisasi dilakukan pada suhu setinggi mungkin asalkan logam 

tidak mencair dan tidak menimbulkan pertumbuhan butir yang berlebihan dengan 

memperhatikan diagram fasa sistem paduan kobalt. Oleh karenanya proses 

homogenisasi dilakukan di atas suhu rekristalisasi dan dibawah suhu melting agar 

homogenisasi dapat menghasilkan fasa yang diinginkan. Berdasarkan diagram biner dan 

terner paduan kobalt, pembentukan fasa γ, fasa ε dan fasa σ terjadi pada suhu di atas 

970 
o
C hingga maksimal 1300 

o
C. Dengan demikian kajian tentang pengaruh suhu dan 

waktu homogenisasi pada range tersebut perlu dilakukan untuk melengkapi informasi 

ilmiah sintesis paduan kobalt sehingga dihasilkan paduan kobalt yang layak sebagai 

material implan tulang.  

Paduan kobalt yang memenuhi syarat sebagai material implan tidak bisa 

diaplikasikan langsung sebagai material implan prosthesis yang ditanam permanen di 

dalam tubuh, karena pemasangannya membutuhkan semen tulang, sementara pemakaian 

semen tulang seringkali menyebabkan aseptic loosening yang menyebabkan implan 
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tersebut tidak stabil berada pada kerangka tubuh sehingga menyebabkan rasa sakit dan 

membutuhkan bedah ulangan. Oleh karena itu untuk menghindarinya diperlukan 

prosthesis paduan kobalt yang dilapisi dengan hidroksiapatit (HA) supaya terjadi 

integrasi antara logam implan dengan tulang yang disebut dengan istilah oseointegrasi. 

Hidroksiapatit (HA) dipilih sebagai material pelapis karena HA merupakan komponen 

terbesar (60-70%) dari total fase mineral tulang. HA bersifat bioaktif dan 

osteokonduktif yang dapat mendukung proses remineralisasi tulang (Hui, 2010). Di 

samping itu, HA juga memiliki rasio kalsium dan fosfor sebanyak 1,67 yang mirip 

dengan tulang alami. Oleh karena potensi HA yang besar ini maka perlu dilakukan 

penelitian tentang sintesis HA dengan bahan dasar yang diambil dari alam.  

Sintesis HA dapat dilakukan melalui metode hidrotermal yaitu sebuah proses 

sintesis yang menggunakan reaksi fase tunggal atau heterogen dalam media encer pada 

suhu tinggi (T >25 
o
C) dan tekanan (P >100 kPa) untuk menghasilkan material keramik 

secara langsung dari larutan. Batas atas dari sintesis hidrotermal pada suhu 1000 
o
C dan 

tekanan 500 MPa (Suchanek et al., 1998).  

Penelitian sintesis HA melalui metode hidrotermal telah banyak dilakukan 

diantaranya adalah Earl et al. (2006) melakukan sintesis HA dari Ca(NO3)2.4H2O dan 

(NH4)2HPO4  pada suhu 200 °C dengan variasi waktu pada 24, 48, dan 72 jam. Pola 

XRD menunjukkan pada waktu perlakuan 48 dan 72 jam terbentuk fase HA namun 

terdapat monetit (CaHPO4). Fase tunggal HA terbentuk pada waktu perlakuan 24 jam. 

Pada penelitian ini belum diketahui fasa HA yang terbentuk di bawah 24 jam. 

Paljar et al. (2009) telah melakukan penelitian dengan memisahkan terlebih 

dahulu bagian dorsal dan lamellae tulang sotong (Sepia officinalis), kemudian diberi 

perlakuan panas pada 350 °C selama 3 jam. Hasil karakterisasi XRD menunjukkan 

setelah perlakuan panas, sebagian kandungan aragonit pada bagian dorsal berubah 

menjadi kalsit, sehingga untuk mensintesis HA digunakan tulang sotong bagian 

lamellaed an NH4H2PO4. Aragonit berubah cepat dan bertransformasi menjadi HA 

dengan metode hidrotermal pada 200 °C selama 24 jam. Elisa et al. (2010) melakukan 

sintesis HA dari tulang sotong (Sepia officinalis) dengan transformasi hidrotermal pada 

200 
o
C dengan tekanan sekitar 15 atm selama 4 jam. Uji proliferasi sel dan diferensiasi 

osteogenic dengan sel osteoblas MC3T3-E1 menunjukkan kinerja yang baik. 
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 Ivankovic et al.(2010) mensintesis HA dari tulang sotong (Sepia officinalis) dan 

NH4H2PO4 melalui proses hidrotermal dengan variasi suhu antara 140-220 
o
C dan 

variasi waktu antara 20 menit - 48 jam dengan menggunakan bejana tekan dan tertutup 

(teflon lined stainless steel) pada furnace elektrik. Pola difraksi sinar-X sampel setelah 

perlakuan hidrotermal 140 °C, 160 °C, dan 180 °C selama 20 menit menunjukkan 

bahwa terbentuk HA dengan kekristalan yang rendah dan brushite (CaHPO4.2H2O). 

Sampel yang diberi perlakuan 200 ºC brushite tidak terdeteksi dan sampel yang diberi 

perlakuan hidrotermal pada 180 °C selama 48 jam mengandung 95,4% berat HA dan 

4,6% berat aragonit (CaCO3), sedangkan sampel pada 200 °C selama 24 jam 

keseluruhan aragonite berubah menjadi HA. Disisi lain, sampel dengan 220 °C selama 

24 jam mengandung 97,9% berat HAdan 2,1% berat aragonit, sedangkan perlakuan 

selama 48 jam, jumlah HA menurun karena terbentuk monetite (CaHPO4) sebanyak 

3,2% berat. 

Berdasarkan beberapa penelitian tentang sintesis HA dari tulang sotong di atas 

maka Siswanto dkk (2013) mengembangkan penelitian sintesis HA menggunakan 

tulang sotong sebagai sumber kalsium dengan memilih suhu hidrotermal pada suhu 200 

°C yang merupakan suhu terbaik yang dihasilkan dari penelitian Paljar et al. (2009); 

Ivankovic et al. (2010); Elisa et al. (2010), dengan variasi waktu di bawah dan di atas 

24 jam yaitu 10, 12, 15, 20, 27 dan 30 jam untuk mendapatkan kondisi proses 

hidrotermal terbaik. Dipilihnya tulang sotong (Sepia sp.) sebagai sumber kalsium untuk 

sintesis hidroksiapatit karena tulang sotong mengandung 85% kalsium karbonat 

(CaCO3) yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan hidroksiapatit. Tulang 

sotong tersedia melimpah sebagai residu budidaya perikanan yang biasanya 

dimanfaatkan sebagai pakan burung dan kura-kura sebagai asupan kalsium. Hasil 

penelitian Siswanto dkk (2013) menyimpulkan bahwa pada seluruh variasi waktu 

tersebut dihasilkan 100% hidroksiapatit dengan hasil terbaik pada waktu hidrotermal 12 

jam, tetapi kristalinitasnya masih rendah, sehingga perlu dilanjutkan dengan proses 

sintering. 

Metode hidrotermal yang dilanjutkan dengan proses sintering memiliki banyak 

keuntungan dalam pembuatan keramik HA untuk aplikasi di bidang medis. Sintering 

merupakan proses pemanasan dibawah titik leleh dalam rangka membentuk fase kristal 

baru sesuai dengan yang diinginkan dan bertujuan membantu mereaksikan bahan-bahan 
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penyusun bahan keramik. Proses sintering akan berpengaruh cukup besar dalam 

menentukan sifat akhir dari produk yang akan dihasilkan. Proses sintering diartikan 

sebagai perlakuan panas untuk mengikat partikel-partikel menjadi koheren, 

menghasilkan struktur padat melalui transport massa yang biasa terjadi dalam skala 

atom. Proses sintering mempengaruhi pembentukan fasa kristal bahan. Fraksi fasa 

kristalin yang terbentuk umumnya bergantung pada lama dan suhu sintering. Semakin 

tinggi suhu sintering dimungkinkan semakin cepat proses pembentukan kristal tersebut. 

Besar kecilnya suhu juga berpengaruh pada bentuk serta ukuran pori dan juga 

berpengaruh pada struktur pertumbuhan kristal (Monmaturapoj dan Yatongchai, 2010). 

 Monmaturapoj dan Yatongchai (2010) serta Prokopiev dan Sevostianov (2006) 

menyimpulkan bahwa suhu sinter mempengaruhi ukuran butir, ikatan antara butir, 

densitas specimen dan kuat tekannya. Suhu sintering umumnya terjadi pada 0.3 Tm – 

0.6 Tm bahan (Van Vlack, 1991). Hidroksiapatit memiliki titik lebur 1670 
o
C, sehingga 

suhu sintering hidroksiapti terjadi pada suhu 501–1002 
o
C. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini dilakukan pengembangan penelitian Siswanto dkk (2013) yaitu sintesis 

hidroksiapatit dari tulang sotong dengan memvariasi suhu dan waktu sintering untuk 

menghasilkan hidroksiapatit yang memenuhi kriteria material implan salah satunya 

sebagai material pelapis paduan kobalt yaitu kristalinitas 60-90% (Dumbleton and 

Manley, 2004), kuat tekan (2-12 MPa) untuk tulang cancellous (Ficae et al., 2011) serta 

tidak toksit dengan viabilitas sel > 60% (Rachadini, 2007). 

Hidroksiapatit tulang sotong yang memenuhi kriteria implan tersebut dapat 

digunakan sebagai material pelapis paduan kobalt untuk implan tulang prosthesis yaitu 

implan tulang yang permanen ditanam di dalam tubuh. Contohnya adalah THR. Implan 

tulang THR membutuhkan material yang dapat menyatu dengan tulang asli supaya tidak 

terjadi aseptic loosening yang akan menyebabkan rasa sakit bagi pasien dan 

mengharuskan dilakukan bedah ulangan. Oleh karena itu diperlukan THR yang dilapisi 

dengan hidroksiapatit (HA) yang biasa disebut cemenless THR supaya terjadi 

oseointegrasi antara implan dengan tulang. Dengan demikian penelitian tentang implan 

prosthesis dengan menggunakan paduan kobalt sebagai substrat dan HA dari tulang 

sotong sebagai material pelapis perlu dilakukan.  

Metode pelapisan HA secara komersial menggunakan metode plasma spraying. 

Dengan metode ini, lapisan yang dihasilkan seringkali tidak menyatu secara kuat dan 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Disertasi SINTESIS DAN KARAKTERISASI LAPISAN HIDROKSIAPATIT BERBAHAN DASAR 
TULANG SOTONG PADA PADUAN KOBALT SEBAGAI  
KANDIDAT MATERIAL IMPLAN TULANG PROSTHESIS 

AMINATUN



9 
 

umumnya gagal pada interface lapisan implan, porositas besar, tidak homogen dan sifat 

adhesif terhadap substrat lemah (Garcia et al., 1997).  Berbagai metode pelapisan HA 

yang banyak dikaji dalam beberapa tahun ini menggunakan paduan titanium sebagai 

substrat diantaranya adalah metode pulsed laser deposition (PLD) (Fernandez et al., 

2011; Garcia et al., 1997; Quanhe Bao et al., 2005; Quan Bao et al., 2008; Blind et al., 

2005; Dinda et al., 2009; Solia et al., 2007), sputter deposisi (Ahmed and Jankowski, 

2011), plasma spray (Barry et al., 2013) dan RF magnetron sputtered (Samuel, 2008). 

Berbagai metode tersebut menghasilkan lapisan HA yang kuat, bersifat adhesif, murni, 

kristalinitas tinggi dan tidak menimbulkan retak antar lapisan, akan tetapi merupakan 

metode pelapisan yang kompleks dan mahal.  

Metode yang lain adalah deposisi elektrokimia (Deng Hu et al., 2011; Chew et 

al., 2012) dan biomimetic (Erlin et al., 2009) merupakan metode sederhana akan tetapi 

lapisan HA yang dihasilkan bersifat amorf, parameter kisi HA berubah dan ketebalan 

lapisan yang dihasilkan berorde 5-10 µm. Cemenless THR yaitu implan femur paduan 

titanium dilapisi hidroksiapatit telah diuji cobakan kepada 179 pasien dengan usia rata-

rata 66 tahun (Delaunay, 2014). Test dilakukan setelah rata-rata 9,8 tahun implan 

ditanamkan. Hasilnya menyatakan bahwa 95% sangat bagus, lapisan HA meningkatkan 

radiografik interface tulang-implan.  

Selain metode plasma spraying, PLD, RF magnetron sputtered dan deposisi 

elektrokimia, terdapat juga metode pelapisan yang sangat sederhana yaitu dip coating 

yaitu proses pelapisan dengan mencelupkan substrat pada larutan pelapis dan 

menariknya dengan kecepatan konstan. Pada metode ini kualitas lapisan tipis yang 

dihasilkan bergantung pada konsentrasi larutan dan kecepatan penarikan serta suhu 

sintering setelah proses dip coating (Hijon et al., 2006; Bunyamin and Hanyaloglu, 

2008). 

Hijon et al. (2006) melakukan pelapisan Si-HA pada substrat Ti-6Al-4V dengan 

teknik dip coating. Penelitian tersebut menghasilkan lapisan Ca10(PO4)6-x-

y(SiO4)x(CO3)y(OH)2-x+y dengan kandungan Si hingga x=1 (2,8% wt) menunjukan 

lapisan homogen, bebas retak, terdiri dari partikel dengan ukuran lebih kecil dari 20 nm. 

Si masuk pada kristal apatit dalam bentuk SiO4
4- 

menggantikan sebagian gugus PO4
3-

. 

Tebal lapisan 600 nm, kuat adhesi 20 MPa. Penelitian ini dilakukan pada kecepatan 
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penarikan konstan yaitu 2,5 mm/s, suhu sintering 550 
o
C selama 10 menit dan 

konsentrasi larutan Si-HA:ethanol 1:1.  

Bunyamin and Hanyaloglu (2008)  melakukan pelapisan HA pada substrat Ti-6Al-

4V dan SS316L melalui metode dip coating dengan membuat suspensi HA (25% wt) ke 

dalam 60 ml-etanol pada kecepatan penarikan 10 mm/s, kemudian disintering pada suhu 

675 
o
C, 750 

o
C, 800 

o
C, dan 850 

o
C selama 3 jam dengan laju kenaikan dan penurunan 

suhu 2 
o
C/menit. Hasil penelitian Bunyamin dan Hanyaloglu (2008) adalah kuat ikatan 

lapisan HA terhadap substrat tertinggi antara 20-24 MPa pada suhu 750 
o
C dengan 

ketebalan lapisan 20-25 µm. sedangkan pada ketebalan yang lebih besar yaitu 25-40 µm 

maka kuat ikatan lapisan HA terhadap substrat semakin rendah yaitu 10-14 MPa. 

Berdasarkan kedua penelitian metode dip coating yaitu Hijon et al. (2006) dan 

Bunyamin and Hanyaloglu (2008) menunjukkan bahwa kualitas lapisan HA yang 

terbentuk bergantung pada konsentrasi suspensi, kecepatan penarikan dan proses 

sintering setelah pelapisan. Konsentrasi suspensi dan kecepatan penarikan 

mempengaruhi ketebalan dan homogenitas lapisan tipis yang dihasilkan (Brinker and 

Hurd, 1994).  Kesederhanaan metode pelapisan dip coating dipilih dalam penelitian ini 

untuk kemudahan dalam fabrikasinya sehingga menghasilkan implan prosthesis yang 

lebih murah dan terjangkau masyarakat umum. 

Kriteria implan cemenless THR adalah sebagai berikut. Lapisan HA dengan 

ketebalan berkisar 50-200 µm (Dumbleton and Manley, 2004) sangat diperlukan untuk 

memastikan bahwa selama proses terjadinya pertumbuhan sel osteoblas yaitu sel 

pembentuk tulang, lapisan HA masih menempel pada substrat. Selain ketebalan lapisan, 

kristalinitas juga berperan penting pada proses pemicu tumbuhnya sel osteoblas. Jika 

kristalinitas HA sangat tinggi maka sulit untuk terurai menjadi kalsium dan fosfat 

sehingga menyebabkan proses pertumbuhan tulang menjadi lebih lama. Oleh karena itu 

disyaratkan kristalinitas HA berkisar 60-90% (Dumbleton and Manley, 2004). Kuat 

lekat HA pada substrat diperlukan untuk memastikan lapisan HA tidak terlepas saat 

pemasangan implan ke dalam tulang femur. Kuat lekat yang dinyatakan dengan shear 

strength disyaratkan berkisar 10-25 MPa (Hijon et al., 2006; Bunyamin and Hanyaloglu 

, 2008). Selain itu sebagai syarat implan prosthesis tidak boleh menyebabkan korosi dan 

toksit di dalam tubuh. Batas laju korosi < 0,457 mpy (Prasetyo, 2010) dan viabilitas sel 

> 60% (Rachadini, 2007).  
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Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini akan dikaji 3 hal penting 

yaitu proses sintesis paduan kobalt melalui metode peleburan dengan variasi suhu dan 

waktu homogenisasi, proses sintesis hidroksiapatit dari tulang sotong melalui metode 

hidrotermal dengan variasi suhu dan waktu sintering setelah proses hidrotermal dan 

proses pelapisan hidroksiapatit pada substrat paduan kobalt melalui metode dip coating 

dengan variasi konsentrasi suspensi HA-etanol, kecepatan penarikan dan suhu sintering 

setelah proses pelapisan. Diharapkan hasil dari penelitian ini melengkapi informasi 

ilmiah terkait implan tulang prosthesis berasal dari paduan kobalt yang dilapisi 

hidroksiapatit dari tulang sotong.  

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 

 1. Bagaimana pengaruh suhu dan waktu homogenisasi terhadap persentase fasa γ (fcc), 

ε (hcp) dan fasa σ (tetragonal), komposisi unsur dan kekerasan vickers paduan 

kobalt yang dihasilkan? 

2. Bagaimana pengaruh proses sintering terhadap karakteristik HA dari tulang sotong 

meliputi kristalinitas, rasio Ca/P, kuat tekan dan sitotoksisitas sehingga layak 

digunakan sebagai material implan khususnya material pelapis paduan logam?  

3. Bagaimana pengaruh parameter proses dip coating meliputi konsentrasi suspensi 

HA, kecepatan penarikan dan suhu sintering terhadap kristalinitas, morfologi 

permukaan, tebal lapisan, kuat lekat yang dinyatakan dengan shear strength, laju 

korosi dan sitotoksisitas lapisan HA pada substrat paduan kobalt? 

 

1.3. Batasan Masalah 

 Pada penelitian ini dilakukan sintesis paduan kobalt dengan komposisi unsur 

penyusun adalah Co 63,75% , Cr 30%, Mo 5%, Mn 0,5%, Si 0,5% dan  N 0,25% dalam 

% massa. Sintesis paduan kobalt dilakukan melalui metode peleburan dengan tri arc 

melting furnace pada arus 200 A. Karakteristik paduan kobalt hasil sintesis meliputi 

persentase fasa γ (fcc), ε (hcp) dan fasa σ (tetragonal) dari hasil uji XRD, komposisi 

paduan kobalt dari hasil SEM/EDX dan kekerasan vickers. 

 Sintesis hidroksiapatit dengan metode hidrotermal menggunakan CaCO3 dari 

tulang sotong, pada suhu 200 
o
C selama 12 jam. Proses sintering pada suhu 600 

o
C , 
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800
o
C dan 900

o
C masing-masing selama 1 jam, dan suhu  900

o
C selama 2 jam dan 3 

jam. Karakteristik hidroksiaptit meliputi kristalinitas hidroksiapatit hasil uji XRD, rasio 

Ca/P hasil uji SEM/EDX, kuat tekan dan sitotoksisitas dengan uji MTT assay 

menggunakan sel fibroblast (cell line BHK 21). 

 Pelapisan hidroksiapatit pada paduan kobalt melalui metode dip coating, dengan 

konsentrasi suspensi HA-etanol 0,02 M; 0,04 M; 0,06 M; 0,08 M; 0.10 M; 0,15 M dan 

0,20 M, variasi kecepatan penarikan 0,12 mm/s, 0,20 mm/s dan 0,27 mm/s dan variasi 

suhu sintering 550 
o
C, 700 

o
C dan 900 

o
C  dengan lama penahanan 10 menit. 

Karakteristik lapisan HA yang terbentuk meliputi kristalinitas hasil uji XRD, tebal 

lapisan HA hasil uji SEM, kuat lekat lapisan HA terhadap paduan kobalt hasil uji shear 

strength, laju korosi dan sitotoksisitas dengan uji MTT assay menggunakan sel 

fibroblast (cell line BHK 21). 

 

1.4.Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan fungsional 

Tujuan fungsional penelitian ini adalah untuk menentukan karakteristik paduan 

kobalt sebagai material implan tulang yang disintesis melalui metode peleburan 

menggunakan tri arc melting furnace dilanjutkan dengan proses homogenisasi. Selain 

itu untuk menentukan karakteristik hidroksiapatit yang disintesis melalui metode 

hidrotermal dilanjutkan dengan proses sintering dengan sumber kalsium dari tulang 

sotong. Selain itu tujuan fungsional penelitian ini juga untuk menentukan karakteristik 

lapisan hidroksiapatit pada paduan kobalt sebagai material implan tulang prosthesis.  

 

1.4.1.Tujuan operasional 

Tujuan operasional penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengkaji pengaruh suhu dan waktu homogenisasi terhadap karakteristik paduan 

kobalt meliputi persentase fasa γ (fcc), fasa ε (hcp) dan fasa σ (tetragonal), 

komposisi unsur dan kekerasan vickers sehingga layak sebagai kandidat material 

implan tulang.  

2. Mengkaji pengaruh proses sintering terhadap karakteristik HA dari tulang sotong 

meliputi kristalinitas, rasio Ca/P, kuat tekan dan sitotoksisitas sehingga layak 

digunakan sebagai material implan khususnya material pelapis paduan logam. 
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3. Mengkaji pengaruh parameter proses dip coating meliputi konsentrasi suspensi HA 

tulang sotong, kecepatan penarikan dan suhu sintering terhadap kristalinitas, tebal 

lapisan, kuat lekat yang dinyatakan dengan shear strength, laju korosi dan 

sitotoksisitas lapisan HA pada substrat paduan kobalt sehingga layak sebagai 

kandidat material implan tulang prosthesis. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat teoritis 

Dengan melakukan kajian terhadap 3 proses sintesis ini maka akan dihasilkan 

informasi ilmiah keterkaitan antara parameter proses sintesis dengan kualitas material 

yang dihasilkan. Sintesis paduan kobalt melalui metode peleburan menggunakan tri arc 

melting furnace dilanjutkan dengan variasi suhu dan waktu homogenisasi diharapkan 

memberikan informasi yang mengkaitkan antara suhu dan waktu homogenisasi terhadap 

persentase fasa γ, ε dan σ dan tingkat kekerasan paduan kobalt. Sintesis HA dari tulang 

sotong melalui metode hidrotermal dilanjutkan proses sintering diharapkan dapat 

memberikan informasi pengaruh suhu dan waktu sintering terhadap kristalinitas HA, 

rasio Ca/P dan kuat tekan HA. Sedangkan sintesis lapisan HA tulang sotong pada 

paduan kobalt melalui metode dip coating akan memberikan informasi keterkaitan 

antara konsentrasi suspensi HA, kecepatan penarikan dan suhu sintering terhadap tebal 

lapisan HA, kristalinitas, kuat lekat / shear strength, laju korosi dan sitotoksisitas. 

 

1.5.2. Manfaat praktis 

Melalui penelitian ini diharapkan dihasilkan material implan tulang sebagai 

berikut. 

1. Paduan kobalt yang sesuai dengan karakteristik material implan prosthesis yaitu 

tingkat kekerasan sebesar 150-300 VHN sesuai dengan nilai kekerasan femur 

(Gibson, 2010) atau mengacu pada ASTM F75 sebesar 25-35 HRC setara  dengan 

260-340 VHN  (Park  and Lakes , 2007), laju korosi < 0,457 mpy (Prasetyo, 2010) 

dan viabilitas sel > 60% (Rachadini, 2007).  

2. Hidroksiapatit berbahan dasar tulang sotong yang layak sebagai material implan 

khususnya material pelapis yang ditunjukkan dengan kristalinitas sebesar 60-90% 
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(Dumbleton and Manley, 2004), kuat tekan 2-12 MPa untuk tulang cancellous 

(Ficae et al., 2011) serta tidak toksit dengan viabilitas sel > 60% (Rachadini, 2007).  

3. Lapisan hidroksiapatit berbahan dasar tulang sotong pada paduan kobalt sebagai 

kandidat material implan tulang prosthesis yang dapat menyatu dengan tulang asli 

dengan karakteristik kristalinitas 60-90%, ketebalan lapisan 50-200 µm 

(Dumbleton and Manley, 2004), shear strength 10-25 MPa (Hijon et al., 2006; 

Bunyamin and Hanyaloglu, 2008); laju korosi < 0,457 mpy (Prasetyo, 2010) dan 

viabilitas sel > 60% (Rachadini, 2007).  
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