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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini kita hidup di tengah kemajuan teknologi yang luar biasa 

perkembangannya sehingga memberi dampak baik serta manfaat yang 

besar bagi manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Perkembangan 

suatu ilmu pengetahuan, dalam hal ini materials science, bukan hanya 

karena menarik untuk dipelajari dan memberikan inspirasi namun juga 

akan membantu kita dalam menempatkan ilmu pengetahuan pada masa 

sekarang dalam suatu perspektif serta menstimulasi pemikiran-pemikiran 

awal sehingga dapat menghasilkan kemajuan yang lebih berarti di masa 

yang akan datang, dalam hal ini adalah penanganan terhadap  

osteoartritis. 

Osteoartritis merupakan kelainan sendi yang paling sering terjadi di 

antara 100 jenis penyakit sendi. Osteoartritis adalah proses degeneratif,  

pada awalnya menyebabkan perubahan biokimiawi pada rawan sendi 

yang akhirnya menyebabkan integritas rawan sendi terganggu, sehingga 

akan terjadi penipisan rawan sendi sampai akhirnya rawan sendi habis. 

Gejala inflamasi sendi tidak mendominasi perjalanan penyakit, inflamasi 

baru tampak bila terjadi pelepasan serpihan rawan sendi ke dalam rongga 

sendi. Osteoartritis menyerang terutama pada sendi penyokong berat 

badan termasuk sendi pinggul (Kisworo, 2008). 
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Osteoartritis pada sendi pinggul berdasarkan gejala klinis serta 

hasil pemeriksaan fisik dan foto roentgen, menunjukkan kondisi yang 

bertingkat-tingkat dari mulai stadium yang paling ringan sampai yang 

paling berat. Perubahan berlangsung sangat lambat, dibutuhkan waktu 

bertahun-tahun untuk sampai pada stadium berat yang ditandai dengan 

deformitas sendi. Karena obat-obatan untuk osteoartritis pada umumnya 

hanya bersifat simtomatik untuk mengurangi nyeri, maka pembedahan 

merupakan pengobatan terbaik terutama pada penderita stadium yang 

berat (Kisworo, 2008). 

Pada pembedahan ini, sendi pinggul yang telah rusak diganti 

dengan sendi tiruan. Sendi tiruan pada pinggul disebut hip joint prosthesis 

yang terdiri dari beberapa komponen yaitu acetabular cup, ball dan 

femoral stem (Calliester, 2007). Pada saat ini, metoda yang paling akurat 

untuk menganalisa fenomena keausan pada pada hip joint prosthesis 

adalah dengan melakukan pengujian dengan menggunakan mesin uji hip 

joint simulator. Hip joint simulator mempunyai kemampuan untuk 

mereproduksi aspek mekanik dan kinematik yang kompleks serta dapat 

mengakomodasi secara aktual bentuk dari hip joint prosthesis 

(Darmawan, 2008). 

Selain simulasi manual, hal ini juga bisa disimulasikan dengan 

perangkat komputer. Analisa menunjukkan bahwa dengan penggunaan 

material yang berbeda diperoleh tingkat keausan yang berbeda-beda 

(Weisse. dkk, 2003). Mengingat arti penting dari alat ini, studi-studi 
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tentang hip joint prosthesis terus dikembangkan hingga saat ini terutama 

dari segi material (Calliester, 2007).  

Pada saat ini material yang sering digunakan pada acetabular cup 

adalah polymer. Hal ini terutama disebabkan oleh kombinasi yang baik 

antara sifat mekanik dan permukaannya dengan biocompatibility dan 

bioactivity. Acetabular cup dari polymer dapat diproduksi dengan teknik 

injection molding (Darmawan, 2008). 

Injection molding adalah salah satu operasi yang paling umum dan 

serba guna untuk produksi massal pada komponen plastik yang komplek 

dengan toleransi dimensional yang sempurna. Hal ini dikarenakan pada 

proses ini hanya memerlukan operasi minimal tanpa finishing. Injection 

molding merupakan suatu daur proses pembentukan plastik kedalam 

bentuk yang diinginkan dengan cara menekan plastik cair kedalam 

sebuah ruang (cavity) (Moerbani, 1999). 

Permasalahan yang sering timbul pada proses injection molding 

adalah shrinkage (penyusutan) produk, produk dalam hal ini adalah 

acetabular cup. Masalah seperti ini tentu saja sangat merugikan, karena 

ukuran acetabular cup yang tidak tepat, tidak mungkin untuk bisa 

diterapkan pada pasien. Sehingga sangat perlu adanya penelitian 

mengenai jenis bahan polymer yang tepat terhadap pengaruh shrinkage 

(penyusutan) pada pembuatan acetabular cup. 
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1.2. Tujuan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah meneliti shrinkage 

(penyusutan) terhadap 2 jenis polymer yang berbeda yaitu polypropylene 

(PP) dan polyethylene (PE) pada : 

a) Diameter bagian dalam acetabular cup. 

b) Diameter bagian luar acetabular cup. 

 

1.3. Manfaat 

Manfaat dalam bidang industri : 

a) Mendapatkan pengetahuan baru tentang proses injection molding. 

b) Mampu mendesain dan membuat cetakan (mold) untuk proses 

injection molding. 

Manfaat dalam bidang akademik : 

a) Menjadi sarana bagi pengembangan kemampuan mahasiswa dalam 

proses produksi (tool making) untuk membuat benda kerja dari material 

polymer. 

b) Dapat mengikuti perkembangan teknologi dibidang teknik sebagai 

bekal bagi para lulusannya di dunia kerja.  

 

1.4. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, permasalahan hanya dibatasi pada 

pembuatan mold yang terbuat dari bahan ST 37 dengan bentuk 

acetabular cup. Disamping itu juga menganalisis shrinkage pada proses 

injection molding, bahan yang dipakai adalah polypropylene (PP) dan 
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polyethylene (PE). Shrinkage didapat dari pengukuran langsung pada 

produk hasil injection molding. Perbandingan shrinkage dilakukan 

terhadap polypropylene (PP) dan polyethylene (PE).  

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika pada laporan Tugas Akhir ini memuat tentang : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas latar belakang, tujuan, manfaat, batasan 

masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri atas kajian pustaka dan landasan teori. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri atas rancangan penelitian, bahan dan alat, instalasi 

pengujian, sampel, lokasi penelitian, prosedur penelitian, rancangan 

analisis data, dan kesulitan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri atas analisis sampel, analisis data, dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 
 
 


