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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Hip joint adalah persambungan dari tulang yang menjadi tumpuan 

berat (weigh bearing). Hip joints terdiri dari 3 bagian utama yaitu femur, 

femoral head, dan rounded socked. Alat ini berfungsi sebagai 

penyambung pangkal paha pada kaki manusia. Penyakit arthritis (radang 

sendi) merupakan penyakit yang sering diderita oleh para lanjut usia. Jika 

seseorang menderita penyakit arthritis maka, jalan terbaik adalah dengan 

melakukan hip joint implant yaitu proses penggantian persambungan 

tulang pinggul dengan tulang tungkai menggunakan tulang buatan (hip 

prosthesis) yang berisi ball head, cone, dan stem. Alat ini sangat berguna 

sekali bagi penderita patah kaki dan penyakit arthritis. Adanya gesekan 

dan gerakan yang terjadi setiap hari pada hip joint maka, hip joint buatan 

akan mengalami keausan. American Academic Orthopedic Surgery 

(AAOS) mengatakan bahwa 80 persen dari mereka yang mengalami 

penggantian pinggul atau lutut bisa bertahan sedikitnya 20 tahun. Untuk 

mengetahui seberapa besar laju keausan pada hip joint maka, dilakukan 

pengujian keausan dengan hip joint simulator. Data hasil pengujian 

keausan dengan hip joint simulator digunakan untuk menentukan berapa 

umur pemakaian hip joint tersebut. Dalam penelitian ini lebih 

berkonsentrasi pada pembuatan spesimen acetabular cup dengan bahan 

plastik serta dimensi yang sesuai dengan bentuk aslinya. Proses 



pembuatan acetabular cup menggunakan teknik injection molding karena, 

proses injection molding merupakan metode yang digunakan untuk 

memproduksi produk dengan geometris rumit yang dibentuk dengan 

produktivitas dan ketelitian tinggi serta dengan biaya yang murah.  

Injeksi molding merupakan suatu daur proses pembentukan 

plastik ke dalam bentuk yang diinginkan dengan cara menekan plastik 

cair ke dalam sebuah ruang (cavity). (Moerbani, 1999). 

Permasalahan yang sering timbul dari metode injection molding  

ini adalah terjadinya cacat produk seperti penyusutan, bentuk yang 

kurang sempurna dan kerusakan lainnya yang disebabkan oleh setting 

parameter-parameter yang tidak tepat pada saat proses produksi 

berlangsung. 

Dalam penelitian ini mencoba sejauh mana pengaruh sistem 

pendingin yang digunakan yaitu sistem pendinginan lurus terhadap 

penyusutan dimensi produk yang berbentuk acetabullar cup untuk 

sambungan hip pada manusia.  

1.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh pendinginan terhadap shringkage (penyusutan) dimensi produk 

dengan bentuk acetabular cup untuk sambungan hip pada manusia pada 

proses injection molding dengan menggunakan bahan polypropylene. 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat bagi dunia Akademik : 



-  Menjadi sarana bagi pengembangan kemampuan mahasiswa 

dalam proses produksi (tool making) untuk membuat benda 

kerja dari material plastik. 

-  Dapat mengikuti perkembangan teknologi di bidang teknik 

sebagai bekal bagi para lulusannya di dunia kerja. 

Manfaat bagi Industri : 

-  Menambah pengetahuan baru tentang proses molding dan hal-

hal lain yang berhubungan dengan proses molding. 

- Mampu mendesain dan membuat cetakan (mold) untuk proses 

molding. 

1.4. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang, dapat dirumuskan permasalahannya yaitu  

dimensi material yang terbentuk dari hasil injeksi akan dipengaruhi oleh 

besarnya penyusutan. 

1.5. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, permasalahan hanya dibatasi pada 

analisa sejauh mana pengaruh pendinginan dalam hal ini variasi 

pendingin yang digunakan adalah pendingin air dan tanpa pendingin 

terhadap penyusutan dimensi produk hasil injection molding, dengan 

menggunakan bahan plastic polyprophylene. Pada proses injection 

molding, material cetakan yang digunakan terbuat dari baja karbon S 

45 C dan bentuk mold adalah acetabular cup untuk sambungan hip 

pada manusia.  

 



1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini memuat tentang isi 

bab–bab yang dapat diurutkan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri atas kajian pustaka yang terdiri atas 

penelitian - penelitian terdahulu dan dasar teori yang 

diambil dari buku -buku serta jurnal – jurnal yang dipakai 

untuk pedoman dan kelancaran penelitian ini. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri atas diagram alir penelitian, proses 

pencetakan plastik, model benda  kerja dan parameter – 

parameter yang digunakan. 

BAB IV  HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri atas hasil analisa dari penyusutan dimensi 

produk hasil proses injection molding. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran.  

DAFTAR PUSTAKA 

Bagian ini berisi tentang buku-buku yang dijadikan referensi 

dalam penelitian dan penulisan tugas akhir ini 



LAMPIRAN 

Bagian ini berisi tentang lampiran-lampiran yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

 
 


