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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian tentang pelapisan hidroksiapatit dari tulang sotong (Sepia sp.) pada SS316L 

untuk aplikasi implan tulang prostetik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tegangan 

optimum dalam proses pelapisan HA dengan metode EPD ditinjau dari ketebalan lapisan HA pada 

substrat SS316L sehingga cocok diaplikasikan pada implan tulang prostetik. Pelapisan dilakukan 

dengan menggunakan metode Electrophoretic Deposition (EPD) pada variabel tegangan 30V, 40V dan 

50V. Hasil pelapisan kemudian disinter dengan suhu 2500C selama 2 jam dan dilanjutkan dengan suhu 

8000C selama 2 jam. Sintering ini bertujuan untuk memperkuat lapisan HA dengan permukaan substrat 

SS316L. Hasil karakterisasi XRD menunjukkan bahwa fasa HA terdapat pada sudut 2θ: 31o sedangkan 

untuk fasa substrat SS316L terdapat pada sudut 2θ: 43o. Karakterisasi SEM menunjukkan bahwa 

metode EPD berhasil melapisi substrat dengan HA yang ditunjukkan perbedaan antara lapisan HA dan 

substrat SS316L dengan ketebalan lapisan HA terbaik pada sampel tegangan optimum 40V dengan nilai 

rerata ketebalan lapisan HA sebesar (52.508 ± 3.19) μm. Hasil karakterisasi EDX menunjukkan 

komposisi unsur selain Ca dan P yang diduga merupakan komposisi unsur substrat SS316L. Hasil uji 

korositas dan kelekatan menunjukkan bahwa sampel tegangan 40V cocok diaplikasikan sebagai implan 

tulang prostetik dengan laju korosi sebesar 0.0000659 mpy dengan nilai kuat geser sebesar 0.25 MPa. 

Kata kunci: HA Tulang Sotong, EPD, SS316L, pelapisan, implan tulang  

 

ABSTRACT 

Has done research on hydroxyapatite coating from cuttlefish bone (Sepia sp.) in SS316L for  prothetic 

bone implant applications. The purpose of this study was to determine the optimum voltage in the HA 

coating process with the EPD method in terms of the thickness of the HA coating on SS316L substrates 

that fit applied to the prosthetic bone implants. Coating is done by using Electrophoretic Deposition 

(EPD) on voltage variable 30V, 40V and 50V. Furthermore, the results of the coating sintered at a 

temperature 2500C for 2 hours and followed by 8000C temperature for 2 hours. Sintering aims to 

strengthen the HA coating to the substrate surface SS316L. XRD characterization results indicate that 

the HA phase contained at angle 2θ: 31o whereas for phase of SS316L at angle 2θ: 43o. SEM 

characterization showed that the EPD method successfully coat the HA layer on the surface of SS316L 

with the best optimum voltage at 40V with thickness value of the HA layer is (52.508 ± 3.19) μm. EDX 

characterization results showed the composition of elements other than Ca and P were believed to be 

the elemental composition of SS316L substrate. Corrosion and adhesion test results showed that the 

samples has the best corrosion rate for bone implant with value 0.0000659 mpy with shear strength of 

0.25 Mpa. 

Keywords: HA of cuttlefish bones, EPD, SS316L, coating, bone implants
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1. PENDAHULUAN 

Logam banyak digunakan untuk struktur implan sehingga biokompatibilitas logam harus 

diperhatikan. Korosi dari implan logam memberikan efek negatif terhadap jaringan di sekitarnya 

[1]. Pelapisan biomaterial pada logam merupakan cara efektif untuk meningkatkan 

biokompatibilitas. Hidroksiapatit (HA) digunakan sebagai bahan pelapis karena hidroksiapatit 

bersifat osteokonduktif. Upaya melapisi implan paduan logam dengan HA dapat mengurangi 

kebutuhan pada semen tulang dan dapat mencapai kekuatan fiksasi yang lebih tinggi dan waktu 

penyembuhan berkurang serta mengurangi rasa sakit bagi pasien dibandingkan dengan logam 

cemented prosthesis [2].  

Stainless steel merupakan salah satu jenis baja paduan yang memiliki resistansi tinggi 

terhadap korosi. Baja ini memiliki sejarah panjang di antara material logam yang sering digunakan 

sebagai bahan implan [3]. Stainless steel 316L (SS316L) merupakan stainless steel austentik 

krom-nikel yang mengandung molibdenum ± 2-3% untuk meningkatkan ketahanan korosi yang 

sering digunakan karena keuletan dan ketangguhan yang dimiliki [4]. SS jenis ini sering 

digunakan sebagai bahan prostetik pada persendian [5]. SS316L merupakan salah satu jenis ss 

yang memiliki tingkat ketahanan korosi yang bervariasi dan tidak semua jenis logam ss telah teruji 

ketahanan korosinya [6]. 

HA telah berhasil disintesis dengan sumber kalsium dari tulang sotong (Sepia sp.) dengan 

metode hidrotermal pada suhu 2000C selama 12 jam, menghasilkan struktur kristal dan 

kristalinitas yang sesuai dengan hidroksiapatit komersial. Kuat tekannya (11,92357 ± 0,00057) 

MPa, cocok untuk aplikasi tulang cancellous. Uji sitotoksisitas pada sel fibroblas dengan MTT 

assay menunjukkan bahwa hidroksiapatit dari tulang sotong tidak toksik dengan viabilitas sel 

tertinggi 90,89% [7].  

Penelitian tentang pelapisan HA pada SS316L dengan metode Electrophoretic Deposition 

(EPD) telah berhasil menghasilkan lapisan tipis film dengan menggunakan variasi tegangan dan 

waktu proses pelapisan [8]. Massa dari ketebalan lapisan dapat dikontrol dengan melakukan 

variasi pada konsentrasi dari suspensi, potensial tegangan yang digunakan dan waktu proses 

pengendapan [8].  

 

2. METODE 

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan (bulan Februari – Juni 2014). Tempat 

penelitian dilakukan di Laboratorium Fisika Material, Fakultas Sains dan Teknologi UNAIR 

untuk sintesis HA, Jurusan Teknik Material dan Metalurgi Fakultas Teknik Industri ITS untuk uji 

XRD dan SEM/EDX, Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri ITS untuk uji korosi, 

Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan IPB untuk pelapisan HA dengan 

metode EPD, dan LDB UNAIR untuk uji kelekatan. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lamella tulang sotong (Sepia sp.) 

sebagai sumber Ca, NH4H2PO4 sebagai sumber fosfat, akuades, metanol P.A., plat SS316L, etanol 

dan trietanolamin (TEA). Peralatan yang digunakan yaitu peralatan sintesis HA berupa furnace, 

cawan alumina, magnetic bar, gelas beaker, kertas saring, PH meter, oven dan peralatan 

karakterisasi sampel yaitu X-Ray Diffractometer (XRD), Scanning Electron Microscopy Energy 

Dispersive X-Ray Spectroscopy (SEM/EDX), Electrophoretic Deposition (EPD), Autolab 

Potensiostat (PGSTAT302N) dan Autograph. 

 

Sintesis HA Berbasis Tulang Sotong (Sepia sp.) 

Langkah pertama yang dilakukan adalah ekstraksi CaCO3. Kalsium karbonat (CaCO3) 

diperoleh dari bagian lamellae tulang sotong (Sepia sp.) yang kemudian digerus sehingga menjadi 

bubuk. Selanjutnya bubuk dipanaskan pada suhu 350oC selama 3 jam. Senyawa HA disintesis 

dengan memperhatikan rasio antara Ca dan P yaitu 10 : 6. Prekusor Ca dari 1 M CaCO3 dan 

prekusor P 0,6 M dari senyawa NH4H2PO4. Langkah-langkah sintesis yang dilakukan yaitu 

mencampur kedua bahan dengan magnetic bar selama 30 menit kemudian memindahkan larutan 

tersebut ke reaktor dan dimasukkan ke dalam oven elektrik untuk dipanaskan hingga suhu 200oC 

selama 12 jam . Hasil yang didapatkan di sini, didinginkan pada suhu kamar dan selanjutnya 



dicuci dengan aquades hingga pH netral. Pencucian terakhir dengan metanol P.A. dan kemudian 

sampel disaring dengan kertas saring dan dikeringkan dalam oven elektrik pada suhu 50oC. 

Selanjutnya, langkah kedua yang dilakukan yaitu sintering pada suhu 900oC selama 1 jam. Dari 

proses ini didapatkan sampel terbaik yang kemudian dilakukan pelapisan HA pada SS 316L 

dengan metode EPD. 

 

Pelapisan HA pada SS316L dengan Metode EPD  
Pembuatan suspensi dengan melarutkan 3.012 g HA dalam etanol 30 ml. Pelarut Etanol 

yang digunakan sebesar 30 ml, sehingga jumlah larutan dispersan TEA dapat dihitung dengan 

rumus 10% (jumlah etanol, ml) yaitu sebanyak 3 ml. Selanjutnya suspensi didispersikan dengan 

bantuan magnetic stirrer selama 30 menit sehingga suspensi diharapkan homogen. Pada 

penelitian ini, logam SS 316L diposisikan sebagai katoda dan platina sebagai anoda. Metode EPD 

ini menggunakan variabel bebas yaitu tegangan (30V, 40V dan 50V), variabel kontrol (HA, plat 

SS316L, waktu pelapisan) dan variabel terikat (kristalinitas, morfologi permukaan, ketebalan 

lapisan HA, komposisi unsur, rasio Ca/P, korositas dan kelekatan). 

 

Sintering Hasil Pelapisan 

  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pelapisan HA tulang sotong (Sepia sp.) dilakukan dengan menggunakan metode 

Electrophoretic Deposition (EPD) dengan variasi tegangan yaitu 30V, 40V dan 50V. Uji 

mikroskopik yang digunakan yaitu karakterisasi dengan XRD dan SEM-EDX. Uji mikroskopik 

dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu sebelum sintering (pemanasan) dan setelah sintering. Sampel 

yang dibuat yaitu sampel A, B dan C. Uji makroskopik yang dilakukan yaitu uji korosi dan uji 

kelekatan lapisan HA dengan permukaan substrat SS316L pada sampel dengan nilai ketebalan 

lapisan terbaik.  

 

Hasil Karakterisasi XRD 
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Gambar 1. Bagan proses sintering 

Gambar 2. Pola difraksi sinar-X sampel yang telah dilapisi HA setelah sintering. Kode sampel: A: Sampel dengan 

tegangan 30V, B: Sampel dengan tegangan 40V dan C: Sampel dengan tegangan 50V. Keterangan: simbol ∆ 

menunjukkan fasa HA dan simbol ∎ menunjukkan fasa substrat SS316L. 

 



(b) (a) (c) 

A B C 

(b) (a) (c) Gambar 3. Morfologi membujur permukaan sampel A, B, dan C di mana (a), (b) dan (c) merupakan sampel sebelum 

sintering dan (d), (e) dan (f) merupakan masing-masing sampel setelah sintering. Keterangan: Simbol  menunjukkan 

lapisan HA sedangkan simbol  menunjukkan substrat SS316L. 

Gambar 2 merupakan pola difraksi sinar-X pada sampel setelah pemanasan. Karakterisasi 

pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kristalinitas dan fasa-fasa yang terdapat pada hasil 

pelapisan HA sehingga dapat diketahui bahwa fasa HA dan fasa substrat SS316L. Identifikasi 

puncak fasa HA dengan menggunakan ICDD 01-074-0565 dan dihasilkan puncak difraksi 

tertinggi fasa HA terdapat pada sudut 2θ: 31o sedangkan fasa substrat SS316L terletak pada sudut 

2θ: 43o dengan ICDD substrat 00-033-0397. 

 

Hasil Karakterisasi SEM/EDX 

 

 Karakterisasi SEM digunakan untuk melakukan pengujian metalografi dengan 

menggunakan mikroskop elektron (SEM). Scanning dilakukan pada penampang membujur pada 

sampel agar dapat diketahui perubahan struktur mikro dari masing-masing sampel (Gambar 3) 

dan pada penampang melintang untuk melihat ketebalan lapisan HA pada substrat SS316L yang 

bertujuan untuk mendapatkan sampel dengan ketebalan lapisan yang memenuhi syarat sebagai 

aplikasi medis implan tulang prostetik (Gambar 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatur 8000C pada saat sintering berpengaruh terhadap morfologi permukaan dari 

produk HA yang dihasilkan, namun pengaruh ini tidak dapat dijelaskan secara detail karena 

partikel-partikel HA yang diperoleh cenderung membentuk aglomerat sehingga sangat sulit untuk 

mengetahui morfologi dari partikel tunggal HA sendiri. Hal ini diduga karena ketika suhu 

dinaikkan pada temperatur 800oC, jarak antar butir semakin dekat dan terjadi penyusutan pori 

sehingga ukuran kristal akan meningkat dan laju penyusutan pori akan lebih kecil. Perlakuan 

sintering merupakan tahapan terakhir dalam metode EPD karena sintering dilakukan dengan 

tujuan untuk memperkuat lapisan HA yang terdapat pada permukaan substrat SS316L. Hasil uji 

SEM pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum HA sudah menempel sukses pada 

permukaan substrat SS316L dengan menggunakan metode EPD yang dibuktikan dengan adanya 

perbedaan antara substrat SS316L dengan HA. 

Karakterisasi SEM juga dilakukan pada permukaan melintang sampel untuk melihat 

ketebalan dari lapisan pada substrat yang telah dilapisi oleh HA. Uji melintang pada sampel 

setelah sintering (pemanasan) sangat penting karena sampel dengan hasil ketebalan lapisan 

terbaik akan digunakan pada uji makroskopik (korositas dan kelekatan) untuk mendapatkan 

sampel yang sesuai syarat aplikasi medis implan tulang prostetik. Hasil SEM tampang melintang 

dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Rata-rata ketebalan lapisan HA 

No Nama Sampel Tebal Rata-rata (𝜇𝑚) 

1 A 27.744 ± 5.87 

2 B 52.508 ± 3.19 

3 C 21.172 ± 3.47 

  

Berdasarkan Gambar 4 dapat dihitung rata-rata ketebalan lapisan HA sampel yang dapat 

dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 merupakan tabel rerata sampel A, B dan C. Ketebalan lapisan seiring 

dengan naiknya tegangan listrik pada saat proses pelapisan. Hal ini disebabkan karena tegangan 

akan mempengaruhi jumlah muatan yang mengalir dari platina (anoda) ke substrat SS316L 

(katoda), sehingga jumlan ion-ion akan semakin banyak dan semakin cepat untuk menempel ke 

substrat SS316L. Menurut Aminatun dkk (2013) disebutkan bahwa syarat terbaik ketebalan 

lapisan HA untuk aplikasi medis sehingga tidak menimbulkan masalah klinis yaitu lapisan HA 

dengan ketebalan 50-200 𝜇𝑚 pada permukaan substrat ditinjau dari aspek kelarutan terhadap SBF 

(Simulated Body Fluid).  Berdasarkan syarat yang telah disebutkan tersebut, didapatkan hasil 

bahwa dalam penelitian ini sampel B memenuhi standar sebagai aplikasi medis dalam aspek 

ketebalan dengan ketebalan lapisan rata-rata sebesar (52.508 ± 3.19) 𝜇𝑚.  

Selain analisis SEM, dilakukan juga analisa dengan EDX untuk menentukan komposisi 

unsur dari sampel penelitian. Hasil analisis EDX untuk komposisi unsur dapat dilihat pada Tabel 

2. 
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A B C 

Gambar 4. Morfologi melintang permukaan sampel A, B, dan C di mana (a), (b) dan (c) merupakan masing-masing 

sampel setelah sintering. Keterangan: Simbol  menunjukkan lapisan HA sedangkan simbol     menunjukkan substrat 

SS316L. 



Tabel 2 Komposisi unsur dan rasio Ca/P 

No Sampel 

Komposisi unsur Wt% 

Sebelum 

sintering 

Setelah 

sintering 

Sebelum 

sintering 

Setelah 

sintering 

1 A 

C 

O 

P 

Ca 

Cr 

Fe 

C 

O 

P 

Ca 

Cr 

Fe 

Ni 

 

13.76 

42.64 

15.01 

22.63 

01.54 

04.41 

04.88 

32.44 

11.20 

21.79 

06.89 

19.64 

03.19 

2 B 

C 

O 

Al 

Si 

P 

Mo 

Ca 

Cr 

Mn 

Fe 

Co 

Ni 

 

C 

O 

Al 

Si 

P 

Ca 

Cr 

Fe 

Ni 

16.29 

36.90 

00.78 

00.70 

14.41 

01.03 

21.80 

01.55 

00.46 

03.93 

01.28 

00.87 

05.25 

27.14 

00.38 

00.52 

09.33 

16.65 

09.29 

27.68 

03.76 

3 C 

C 

O 

Al 

Si 

P 

Ca 

Cr 

Mn 

Fe 

Co 

Ni 

C 

O 

Si 

P 

Ca 

Cr 

Fe 

Ni 

09.15 

42.76 

00.33 

00.39 

16.93 

27.08 

00.58 

00.31 

01.22 

00.69 

00.55 

07.81 

29.65 

00.48 

14.04 

28.29 

03.23 

14.04 

02.47 

 

Data yang diperoleh pada Tabel 2 merupakan data yang diambil dari satu titik untuk 

masing-masing sampel sehingga dapat dikatakan bahwa hanya titik tersebut sajalah yang 

memberikan nilai, karena tiap titik memiliki komposisi unsur yang berbeda sehingga nilai di atas 

tidak dapat dijadikan patokan. Berdasarkan hasil karakterisasi EDX, masih terdapat unsur selain 

Ca dan P sehingga diduga titik HA yang dianalisa masih terdapat substrat sehingga komposisi 

unsur pada substrat ikut terdeteksi.  

 

Hasil Uji Korositas 

Uji korositas dilakukan untuk mengetahui tingkat laju korosi pada sampel B. Berdasarkan 

hasil uji, didapatkan nilai laju korosi sebesar 0.0000659 mpy. Batas toleransi laju korosi yang 

digunakan untuk implan tulang sebesar 0.001 mpy [11]. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, 

nilai laju korosi sampel B sangat kecil yang mengindikasikan bahwa tingkat ketahanan korosi 

substrat SS316L dengan lapisan HA sangat bagus sehingga cocok diaplikasikan sebagai implan 

tulang prostetik
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Hasil Uji Kelekatan Lapisan HA pada Permukaan Substrat SS316L 

Untuk mengetahui kekuatan lekat lapisan HA terhadap substrat SS316L, maka dilakukan 

uji geser dengan menggunakan alat Autograph. Hasil uji didapatkan load cell sebagai F sebesar 

14 N dengan luas penampang (A) sampel sebesar 56 mm2 sehingga didapatkan nilai kuat geser 

(𝜏) sebesar 0.25 MPa. Nilai ini jauh dari referensi yaitu sebesar 20-25 MPa (Aksakal and 

Hanyaloglu, 2008). Hal ini diduga saat pengujian, lapisan HA tidak tertarik yang mengakibatkan 

gaya (F) kecil sehingga nilai kuat geser juga kecil. 

 

4. KESIMPULAN 

Tegangan optimum dalam proses pelapisan HA dengan metode EPD ditinjau dari ketebalan 

lapisan HA pada substrat SS316L sehingga cocok diaplikasikan pada implan tulang prostetik 

adalah tegangan 40V yang memiliki ketebalan rata-rata lapisan HA sebesar (52.508 ± 3.19) 𝜇𝑚 

dengan laju korosi sebesar 0.0000659 mpy dan nilai kuat geser (𝜏) sebesar 0.25 MPa.  

 

5. UCAPAN TERIMA KASIH 

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Direktorat Pendidikan Tinggi atas bantuan dana 

PKM-Penelitian yang sangat berguna dalam penelitian ini. 
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