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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kemajuan suatu pembangunan hampir selalu diikuti dengan 

kemajuan teknologi. Manusia semakin pintar menciptakan teknologi-teknologi 

canggih, khususnya dibidang transportasi. Hal positif ini mau tidak mau akan 

menimbulkan suatu masalah baru yang lazim kita sebut kecelakaan atau 

accident. Kecelakaan yang jelas adalah bukan suatu kejadian yang disengaja. 

Timbulnya biasanya tiba-tiba dan jika tidak diatasi tidak sedikit akan 

menimbulkan kematian bagi si korban. 

Menurut WHO tahun 2000, setiap tahun 1.2 juta orang meninggal 

akibat kecelakaan di jalan raya dan tidak kurang 50 juta orang terluka dan 

cacat. Data dari Mabes Polri di Indonesia menyebutkan bahwa setiap hari rata-

rata terjadi angka kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal 

sebanyak 29 orang. Kecelakaan pertahun rata-rata mencapai 14.604 kejadian 

dengan jumlah korban meninggal sebanyak 10.696 orang. Angka kecelakaan 

lalu lintas ini menurut laporan Dipkes RI merupakan 5 besar penyebab 

kematian untuk periode 1990-2001 (Media Informasi Kesehatan, 2004). 

Kecelakaan pada umumnya mengakibatkan patah tulang atau fraktur. 

Fraktur merupakan suatu keadaan terputusnya kontinuitas jaringan tulang 

yang disebabkan oleh ruda paksa (Mansjoer Arif, et al., 2000). Fraktur terjadi 

ketika tulang diberikan stress lebih besar dari kemampuannya untuk menahan. 
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Fraktur dapat terjadi karena pukulan langsung, kekuatan yang berlawanan, 

gerakan pemuntiran tiba-tiba, dan kontraksi otot yang berlebihan. Meskipun 

hanya tulang yang patah, struktur sekitarnya juga dipengaruhi, yang 

mengakibatkan edema jaringan lunak, hemarogi kedalam tulang dan sendi, 

dislokasi sendi, raptur tendon, kerusakan syaraf dan pembuluh darah. 

Selain kecelakaan, hal lain yang menyebabkan cacat tulang adalah 

osteoarthritis, artritis rheumatoid, dan artritis traumatis. Osteoarthritis adalah 

bentuk artritis yang umun terjadi. Osteoarthritis disebabkan oleh perubahan 

usia dan akibat strain serta stress mekanik berulang. Osteoarthritis pada 

umumnya terjadi pada orang-orang usia 50 tahun keatas, bisa juga pada orang 

dengan riwayat keluarga penderita artritis. 

Beberapa upaya telah dilakukan ahli bedah orthopeadic, diantaranya 

yaitu dengan melakukan hip joint implant dan prosthesis. Hip joint implant 

adalah proses penggantian tulang pinggul dengan tulang buatan (Hip 

prosthesis) yang berisi ball head, cone, dan stem. Teknik hip joint implant ini 

telah dipraktekkan dengan sukses selama beberapa tahun. Kemungkinan dari 

kegagalan hip joint implant sangat kecil karena pergeseran ball head in vivo 

berjarak 1/10,000. Semua itu dipengaruhi oleh adanya penggabungan antara 

stem dan ball head. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada simulasi ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh stem velocity dan koefisien gesekan antara ball head dan cone 

terhadap kekuatan kontruksi sambungan hip joint prosthesis. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini diberikan batasan-batasan masalah agar tidak 

terjadi meluasnya permasalahan yaitu sebagai berikut: 

1. Analisis dan simulasi dilakukan dengan software ABAQUS 6.5-1, 

dengan gaya stem 14,2 kN. 

2.  Material benda uji ball head adalah Al2O3, stainless steel pada cone dan 

TiAl6V4 pada stem. 

3.  Density material stainless steel sebesar 7900 kg/m³, Al2O3 sebesar 3970 

kg/m³ dan TiAl6V4 sebesar 4430 kg/m³. 

4. Modulus elastisitas stainless steel sebesar 380,000 Mpa, poisson ratio 

0.245, Al2O3 sebesar 210,000 Mpa, 0.3, dan TiAl6V4 105,000 Mpa, 

0.3. 

5. Koefisien gesek yang digunakan adalah 0, 0.1, 0.3, dan 0.5, dengan 

variasi stem velocity 0.25, 0.27, dan 0.30. 

 

 

 

 



 4

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari simulasi ini adalah untuk menganalisis berbagai aspek 

pada hip joint prosthesis seperti keausan material, distribusi stress dan strain, 

dan pengaruh gesekan pada permukaan yang saling kontak. 

  

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Mampu memberikan pengetahuan tentang teknologi hip joint prosthesis. 

2. Dapat dijadikan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, tentang hip 

joint implant khususnya dalam penerapan teknologi hip prosthesis. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika laporan tugas akhir ini memuat tentang isi bab-bab yang 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

BAB   I       PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, 

perumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, 

sistematika penulisan. 

BAB   II     LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan 

proses hip joint prosthesis. 
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 BAB III METODOLOGI PENELITIAN DAN LANGKAH-LANGKAH 

SIMULASI   

Bab ini meliputi penjelasan tentang metode penelitian, cara 

pemodelan  dengan ABAQUS CAE serta penjelasan bagaimana 

melakukan simulasi.  

BAB    IV    HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisi tentang hasil simulasi untuk koefisien gesek 

yang berbeda. 

BAB     V    PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan hasil simulasi dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 




