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 BAB I 
PENDAHULUAN 

2.1. Latar belakang  

Layaknya sebuah sistem mekanik, sendi pingul berpotensi mengalami 

kerusakan. Ada banyak penyebab gangguan sendi pinggul, diantaranya 

faktor degenerasi (ketuaan), faktor genetik (keturunan), rematik, infeksi, 

cidera, aktivitas fisik yang berlebihan, dan obesitas.  

Problem kesehatan hari tua diantaranya keropos tulang (osteoporosis) 

dan pengapuran tulang (osteoarthrosis). Salah satu penyebab utama 

kerusakan sendi pinggul adalah proses degenerasi atau kemunduran sel-sel 

tubuh seiring bertambahnya usia yang mengakibatkan penipisan rawan 

sendi. Lazimnya, gangguan sendi akibat proses degenerasi ini terjadi pada 

usia di atas 50 tahun.  Seperti yang diungkapkan Kepala Departemen Bedah 

Ortopedi Rumah Sakit Medistra Jakarta dr. Nicolaas C. Budhiparama, yang 

menyimpulkan dari hasil x-ray  25 persen hingga 30 persen kerusakan tulang 

terjadi pada orang usia 45-64 tahun dan 85 persen pada individu di atas 65 

tahun (www.idionline.org, akses: 7 September 2008).   

Aktivitas fisik yang kurang, misalnya jarang bergerak dan berolahraga, 

maupun yang berlebihan sama-sama berpotensi mengakibatkan gangguan 

sendi pinggul. Kerusakan sendi akibat cidera dapat terjadi pada seseorang 

yang mengalami kecelakaan atau pada jenis olah raga yang tergolong high 

impact exercises, dimana sendi kerap berbenturan dengan hebat, misalnya 

pada gerakan melompat dan berlari. Obesitas atau kegemukan juga 



 

berpotensi mengakibatkan gangguan sendi, karena sendi harus menahan 

beban yang cukup berat. 

Apabila kerusakan sendi pinggul sudah parah, sehingga sendi sama 

sekali tidak berfungsi, solusinya harus dilakukan tindakan pembedahan 

orthopedic untuk melapisi atau mengganti sendi yang rusak dengan sendi 

pinggul tiruan  (hip joint prosthesis) yang menggunakan bahan-bahan metal 

dan plastik berkualitas tinggi. Permukaan sendi baru ini diciptakan persis 

menyerupai sendi yang kita miliki. Sendi buatan ini mempunyai struktur sendi 

asal, sehingga gerakan sendi setelah operasi bisa sempurna kembali.  

Namun bedah orthopedi ini ditujukan bagi mereka yang telah berusia lanjut 

dan mengalami gangguan sendi tahap akhir, penanganannya dilakukan 

secara sangat berhati-hati dan mengikuti prosedur yang ketat. 

  Sendi pinggul (hip joint) adalah tempat pertama kali yang dikerjakan 

untuk dilakukan penggantian sendi tiruan (hip joint prosthesis) dan sampai 

sekarang tetap menjadi yang paling dapat diandalkan. Hip joint implant 

adalah proses penggantian tulang pinggul dengan tulang buatan (hip 

prothesis) yang berisi ball head, cup, dan stem. Teknik hip joint implant ini 

telah dipraktikkan dengan sukses selama beberapa tahun. Kemungkinan dari 

kegagalannya sangat kecil, karena pergeseran 120 dalam vivo berjarak 

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

dan ball head. 



 

2.2. Rumusan masalah 

Kualitas hip joint prosteshis (HJP) diharapkan semakin hari semakin 

baik. Tapi di Indonesia, mengenai hal ini, masih minim yang melakukan 

penelitian. Padahal, kebutuhan akan HJP terus mengalami peningkatan, 

seiring semakin tingginya tingkat kecelakaan, meningkatnya angka 

kemiskinan yang mempengaruhi laju pengkroposan tulang dan banyaknya 

penduduk yang berusia lanjut.   

Untuk membantu memperbaiki kualitas HJP, dalam penelitian ini akan 

membahas mengenai distribusi tegangan dan regangan pada ball head 

akibat gaya dinamis yang bekerja pada HJP saat digunakan untuk berjalan 

kaki.  

Karena saat berjalan kaki tegangan dan regangan yang terjadi pada 

HJP yang saling kontak mengalami perubahan (dinamis). Perubahan ini 

seiring posisi telapak kaki berada, apakah posisinya masih melayang atau 

sudah menginjak tanah secara penuh. 

Adapun Beban dinamis diposisikan di komponen stem bagian bawah 

dengan arah gaya ke atas. Supaya beban bersifat dinamis adalah dengan 

cara memberikan/memprofilkan beban yang disesuaikan dengan posisi 

telapak kaki saat berjalan. Dalam pemodelan dengan Abaqus, profil gaya 

dapat dilakukan dengan memberikan definisi pada menu amplitude. Definisi 

amplitude dalam Abaqus adalah sesuai dengan profil besar gaya setiap 

satuan waktu tertentu (tutorial Abaqus 6.5-1). Nilai amplitude diambil dari 

hasil pengukuran yang dimuat dalam situs www.orthoload.com pada 20 Juli 



 

2009, dimana nilainya dipilih sesuai kebutuhan tapi diupayakan tetap 

menjaga profil beban sesuai data aslinya  

2.3. Batasan masalah 

Dalam penelitian ini pembatasan pembahasan sebagai berikut:  

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

dengan   berat pasien untuk simulasi 62 kg (610 N) dan memprofilkan 

gaya yang terjadi pada HJP dengan cara memberikan variasi beban 

dinamik dan beban statik.       

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, aluminium oxide 

sebesar 3970 kg/m³ dan TiAl6V4 sebesar 4430 kg/m³. 

4. Modulus elastisitas stainless steel sebesar 2,1x1011 Pa, poisson ratio 

0,245; Aluminium oxide 3,80x1011 Pa, poisson ratio: 0,3; dan TiAl6V4 

1,05x1011 Pa, poisson ratio: 0,3.  

2.4. Tujuan penelitian  

Tujuan dari simulasi ini adalah untuk mengetahui kekuatan (strenght) 

ball head pada hip joint prosthesis dilihat dari nilai stress dan strain akibat 

variasi profil beban yang diberikan.  

 

 



 

2.5. Manfaat penelitian 

1. Mampu memberikan pengetahuan tentang teknologi hip 

endoprosthesis. 

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

hip joint implant khususnya dalam penerapan teknologi hip 

prosthesis.  

2.6. 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. 

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 SIMULASI DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisi hasil simulasi untuk variasi amplitude dan 
tanpa amplitude. 



 

BAB   V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


