
BAB III

METODOLOGIPERANCANGAN

3.1 Materi Perancangan

Osteologi merupakan ilmu anatomi dalam bidang kedokteran yang

diantaranya mempelajari tentang struktur dan bentuk tulang khususnya anatomi

tulang manusia. Salah satu metode pembelajarannya yaitu mengamati dan

menganalisa replika tulang manusia.

Masalah selanjutnya adalah bagaimana memanfaatkan teknologi komputer

untuk mendisain bentuk tulang yang komplek agar dapat mendekati bentuk tulang

yang asli sehingga nantinya dapat dimanfaatkan dalam bidang kedokteran.

Pada penelitian sebelumnya yaitu Perancangan Replika Os Hamatum

menggunakan Metode Rapid Prototyping sudah menghasilkan wireframe 3D yang

mendekati bentuk tulang aslinya. Prinsip dasar dari penelitian sebelumnya adalah

memotong komponen yang akan dibuat permodelannya menjadi beberapa lapisan

dengan kedalaman tertentu. Pada setiap lapisan tersebut terdapat alur dari komponen

yang terpotong dan dengan bantuan software PowerSHAPE alur-alur tersebut dapat

disusun menjadi sebuah model ( Arif, 2006 ).

Melanjutkan penelitian tersebut, pada penelitian ini memfokuskan mencari

metode yang lebih baik dalam mendisain tulang. Metode yang digunakan yaitu

metode Multi Layer. Prinsip dasar metode multi layer yaitu memotong model yang

sudah didapat melalui metode rapid prototyping menjadi beberapa bagian dengan

jarak tertentu dimana setiap alur yang memotong model tersebut ditempatkan pada

satu layer tersendiri.

3.2 Objek Penelitian / Perancangan

• Tulang yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulang patella.

• Penelitian dilakukan di Laboratorium CAD/CAM/CAE Jurusan Teknik Mesin,

Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia dengan menggunakan

software PowerSHAPE, software PowerMlLL, dan mesin CNC Engraving

Roland EGX 600.
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3.3 Alat dan Bahan Penelitian

3.3.1 Alat

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Cetakan gipsum berbentuk balok yang terbuat dari kaca dengan ukuran:

- Sisi samping = 120 mm x 120 mm x 30 mm

- Sisi bawah = 150 mm x 150 mm

2. Cetakan tulang karpal yang terbuat dari Silicon Rhodorsil RTV 585 dan Catalyst

60 R.

3. Kamera digital yang mempunyai fokus makro (jarak pengambilan gambar 10

cm).

4. Tripod (penyangga kamera digital) yang terbuat dari plat besi.

5. Mesin CNC jenis milling tipe Roland EGX 600

6. Pahat End miil dengan diameter 6 mm.

7. Double tip, kuas, penggaris, dan gunting.

8. Kunci pas 14 dan 10.

3.3.2 Bahan

Bahan penelitian yang digunakan dalam perancangan ini adalah :

1. Wax sebagai material replika tulang patella.

2. Gipsum.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Sebagian data diambil dari penelitian sebelumnya.

2. Studi Kepustakaan

Yang dimaksud studi kepustakaan yaitu mempelajari literatur-literatur serta

dokumen yang berhubungan dengan materi yang dibahas.

3.5 Metodologi Perancangan

Untuk mendapatkan hasil yang optimal diperlukan beberapa kali percobaan

data. Data yang diperoleh akan dianalisa untuk mendapatkan metode yang paling

efektif dalam menghasilkan replika tulangpatella.
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Tahapan yang dilakukan dalam perancangan replika tulang patella dapat dilihat pada

gambar Gambar 3.1.

Mulai

Identifikasi Masalah

dan Tujuan Penelitian

Perumusan Masalah

i
Replika Os Patella

Pemesinan Pencarian

Alur Os Patella

Perancangan Os Patella
dengan PowerSHAPE

Analisa

Kekurangan
data

Kesalahan

desain

Tidak

Pembuatan Cetakan

dengan PowerSHAPE

^ r_._ _._ .....

Simulasi Pemesinan cetakan OS

Patella dengan PowerMlLL
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( Selesai J

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian
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3.6 Pencarian Alur Os Patella

Pencarian alur tulang patella mengikuti penelitian sebelumnya dengan proses

sebagai berikut :

3.6.1 Membuat Replika Os Patella Dari Wax

Tujuan dari pembuatan replika tulang patella adalah untuk mempermudah

dalam pencarian alur tulang, dimana alur yang diperoleh dapat digunakan untuk

proses mendisain replika tulang patella. Untuk membuatnya digunakan cetakan

replika tulang patella yang terbuat dari silicon rubber dengan tulang asli sebagai

master-nya (inti cetakan) seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.

mc=>

Gambar 3.2 Cetakan replika os patella

Cetakan Replika Tulang patella tersebut terbuat dari Silicon Rhodorsil RTV

585 dan Catalyst 60 R. Pencetakan replika tulang patella dengan cara memasukkan

wax ke dalam cetakan secara perlahan kemudian dikeluarkan secara hati-hati, hal ini

dikarenakan sifat wax yang lunak dan mudah dibentuk.

3.6.2 Menanam Replika Os Patella ke dalam Gipsum

Untuk mendapatkan alur tulang patella, replika tulang patella yang terbuat

dari wax ditanam ke dalam gipsum. dengan cara ini bentuk replika yang terbuat dari

wax dapat dipertahankan. Gambar 3.3 menunjukkan replika tulang patella yang

tercetak dalam gipsum.
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O

Gambar 3.3 Replika wax yang tercetak dalam gipsum

3.6.3 Pencarian alur Os Patella dengan bantuan mesin CNC Engraving Roland

EGX 600

Untuk mendapatkan alur tulang patella yang telah ditanam kedalam gipsum

maka dilakukan proses pemotongan dengan kedalaman 0.5 mm dan posisi replika
tulang patella menghadap keatas / tampak atas. Garis referensi dibuat dengan

menggunakan pahat HSS End Mill dengan diameter 6 mm. Setiap proses pengirisan
selesai dilakukan dibuat garis referensi menggunakan pahat yaitu dengan cara

memakan sisi gipsum yang telah teriris pada arah sumbu x dan y saling berpotongan

dan tegak lurus dengan kedalaman 1 mm. Proses pengirisan pertama yang

menghasilkan alur replika tulang yang teriris, diasumsikan sebagai tahap

terbentuknya lapisan pertama. Proses pengirisan dilanjutkan sampai seluruh model

tulang patella teriris seluruhnya dan menghasilkan beberapa lapisan. Dengan cara

ini maka alur yang didapat bisa disusun dan diposisikan dengan baik. Proses

pengirisan gipsum dapat dilihat pada gambar 3.4 dibawah ini.

Gambar 3.4 Proses pengirisan gipsum
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3.6.4 Mengambil Gambar Alur Os Patella dengan Kamera Digital
Dengan menggunakan metode rapid prototyping replika tulang patella dan

wax yang tercetak dalam gipsum diiris dengan jarak tertentu dengan bantuan mesin
CNC Engraving Roland EGX 600. Pada setiap irisan diambil gambarnya dengan
kamera digital untuk memperoleh file JPEG. Hasil pengambilan gambar JPEG dapat
dilihat pada gambar 3.5 dibawah ini.

REFERENSI

PAHAT

OS PATELLA

Gambar 3.5 Alur ospatella tampak atas dengan referensi pahat

File JPEG tersebut dapat diimport dari PowerSHAPE kemudian dibuat alur

tulang patella dan disusun menjadi wireframe 3D tulang patella.

3.6.5 Pembuatan Wireframe Replika Os Patella

Tujuan dari metode rapid prototyping yang digunakan untuk merancang

replika tulang patella adalah memperoleh wireframe dari tulang tersebut yang

kemudian disusun kembali menjadi kerangka tiga dimensi. Langkah - langkah

pembuatan wireframe tulangpatella adalah sebagai berikut :

1. Dibuat sebuah bidang datar dengan perintah plane id untuk tempat mengimpor
foto tulang patella yang telah diiris, kemudian pilih foto sesuai label selector.

Tampilan label selector dapat dilihat pada gambar 3.6.
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Gambar 3.6 Mengimpor foto ke PowerSHAPE

2. Setelah foto alur tulang patella sudah masuk kedalam PowerSHAPE langkah
selanjutnya adalah membuat garis bantu berupa grid dengan ukuran lubang grid
sebesar 0,5 mm x 0,5 mm, pembuatan garis bantu grid ini bertujuan untuk

mempermudah pemotongan alur tulang seperti dapat dilihat pada gambar

dibawah ini.
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Gambar 3.7 Garis bantu grid

3. Irisan tulang patella yang tampak pada foto kemudian dibuat wireframe-nya

dengan perintah create a bezier curve ^ , dimana jarak dari point ke point
berpatokan pada garis grid yang sejajar terhadap sumbu x, demikian seterusnya

sampai seluruh wireframe dari irisan tulang selesai dibuat kemudian disusun

hingga membentuk suatu model wireframe 3D tulang patella seperti gambar 3.8.
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Gambar 3.8 Pembuatan wirej'rame os patella

3.7 Data Percobaan Perancangan Replika Os Patella

Dalam merancang replika tulang patella dilakukan percobaan beberapa kali.

Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh metode yang paling efektif. Data percobaan

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Percobaan Pertama

Pemotongan wireframe tulang patella searah sumbu y.

a. Masalah

Mencari metode yang efektif untuk memotong wireframe 3D tulang patella

yang sudah dibuat dengan metode rapidprototyping.

b. Solusi

Agar dalam perancangan tulang menghasilkan ketelitian yang tinggi maka

wireframe 3D tulang patella di potong dengan arah yang tegak lurus. Jika

wireframe-nya searah sumbu z maka alur yang memotong searah sumbu y.

Jarak antar tiap potongan sebesar 0,5 mm, alasan pemotongan dengan jarak

0,5 mm dikarenakan jarak tiap lapisan wireframe yang searah sumbu z

berjarak 0,5 mm, diharapkan dengan kesamaan ukuran tersebut surface yang

dihasilkan akan lebih baik. Hasil Pemotongan wirej'rame dapat dilihat pada

gambar 3.9.
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(a) (b)

( a) Sebelum dipotong wireframe searah sumbu y

( b ) Sesudah dipotong wireframe searah sumbu y

Gambar 3.9 Pemotongan wireframe

c. Hasil

Beberapa bagian sudah menghasilkan potongan yang baik tetapi untuk

permukaan tampak z belum terpotong secara keseluruhan, hal ini akan

menyebabkan surface yang dihasilkan kurang mendekati bentuk tulang

patella yang asli.

Percobaan Kedua

Pemotongan wireframe tulang patella searah sumbu x, yaitu bagian yang belum

terpotong oleh alur searah sumbu y.

a. Masalah

Permukaan tampak z belum seluruhnya terpotong, hal ini akan menyebabkan

surface yang dihasilkan kurang mendekati bentuk tulangpatella yang asli.

b. Solusi

Agar surface yang dihasilkan memiliki ketelitian yang baik maka wireframe

3D tulang patella harus dipotong searah sumbu y dan untuk bagian yang

belum terkena potongan searah sumbu y di potong searah sumbu x. Hasil

Pemotongan wireframe dapat dilihat pada gambar 3.10.
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Wireframe 3D Os
Patella dengan
menggunakan
metode Rapid
Prototyping

Pemotongan searah sumbu y

Gambar 3.10 Hasil pemotongan wireframe

c. Hasil

Seluruh wireframe tulang patella selesai dipotong dengan arah potongan

searah sumbu y dan searah sumbu x. Tahap selanjutnya adalah membuat

surface dari hasil perancangan wireframe 3D tulang patella.

3. Percobaan Ketiga

Pembuatan surface dari hasil pemotongan wirej'rame yang sudah dilakukan.

a. Masalah

Setelah mendapatkan wireframe 3D tulang patella yang telah dipotong pada

percobaan ke dua, tahap selanjutnya adalah pembuatan surface. Ternyata

wireframe tersebut tidak bisa langsung di surface karena di temukan banyak

bad node pada kurva yang memotong wireframe tersebut.

b. Solusi

wireframe tulang patella harus dibagi menjadi beberapa bagian. Hasil

pembagian wirframe os patella dapat dilihat pada gambar 3.11 dibawah ini.

Gambar 3.11 Hasil pembagian wirframe os patella
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Diharapkan dengan pembagian wirframe tulang patella akan mempermudah

pembuatan surface.

c. Hasil

Beberpa bagian bisa dibuat surface-nya, tetapi beberapa bagian yang lain

tidak bisa di surface terutama bagian kurva yang membentuk wireframe

secara melengkung seperti ditunjukkan pad nomor 1, 2, 3, 7, dan 8 pada

gambar 3.11. Hal ini dikarenakan suatu wireframe bisa di surface apabila

tiap-tiap kurva tidak memotong kurva yang sama lebih dari satu kali.

4. Percobaan Keempat

Mengubah metode pemotongan wireframe 3D tulang patella.

a. Masalah

Pada percobaan ketiga beberapa bagian bisa dibuat surface-nya, tetapi

beberapa bagian yang lain tidak bisa di surface terutama bagian kurva yang

membentuk wirframe secara melengkung. Hal ini dikarenakan suatu

wireframe bisa di surface apabila tiap-tiap kurva tidak memotong kurva yang

sama lebih dari satu kali.

b. Solusi

Mengubah metode pemotongan wireframe, yaitu :

Arah potongan searah sumbu x dan sumbu y. Jarak tiap potongan disamakan

dengan jarak / kedalaman tiap alur dari wireframe 3D yaitu 0.5 mm.

Proses pemotongan adalah sebagai berikut :

1. Memotong wireframe 3D tulang patella searah sumbu x dengan

memanfaatkan wireframe dari hasil pencarian alur (searah sumbu z)

sebagai titik referensi. Dapat dilihat pada gambar 3.12 dibawah ini.

Gambar 3.12 Pemotongan wireframe 3D sejajar sumbu x
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2. Memotong wireframe 3D tulang patella sejajar sumbu y dengan

wireframe searah sumbu z sebagai titik referensi. Hasil pemotongan

wireframe 3D sejajar sumbu y dapat dilihat pada gambar 3.13.

Gambar 3.13 Pemotongan wireframe 3D sejajar sumbu y

3. Untuk bagian yang tidak terpotong oleh alur yang searah sumbu x dan y

(bagian tepi) dipotong dengan jarak tiap potongan sebesar 10° dengan

wireframe searah sumbu z sebagai titik referensi. Hasil pemotongan

wireframe 3D bagian tepi dapat dilihat pada gambar 3.14.

Gambar 3.14 Pemotongan wireframe 3D bagian tepi

Hasil dari pengabungan wireframe3D potongan dapat dilihat pada gambar

3.15 dibawah ini.

Gambar 3.15 Gabunganpotongan wireframe3D
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c. Hasil

Setelah proses pemotongan selesai dan dilakukan analisa terhadap potongan -

potongan yang memotong wireframe 3D, tahap selanjutnya adalah pembuatan

surface. Surface adalah permukaan dari suatu material atau dapat diibaratkan

sebagai kulit tanpa ketebalan yang terletak pada material. Hasil surface 3D

tulang patella dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.16 Model replika os patella

Hasil pembuatan surface pada percobaan keempat sudah cukup mendekati

bentuk tulang patella yang asli.

Percobaan Kelima

Mencoba kemungkinan lain dalam memotong wireframe 3Dtulang patella.

a. Masalah

Membuat kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan sebelumnya

kemudian dijadikan sebagai data untuk mendapatkan permukaan (surface)
tulang patella yang lebih baik dengan cara yang lebih cepat dan waktu

pengerjaan yang efisien.

b. Solusi

Pemotongan wireframe 3D dimaksudkan agar surface yang dihasilkan lebih

teliti dan mendekati bentuk aslinya. Arah potongan yaitu searah sumbu x dan

sumbu y. Jarak tiap potongan disamakan dengan jarak / kedalaman tiap alur
dari wireframe 3D yaitu 0.5 mm.
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Proses pemotongan adalah sebagai berikut :

1. Memotong wireframe 3D tulang patella searah sumbu x dengan

wireframe searah sumbu z sebagai titik referensi dan Memotong

wireframe 3D tulang patella searah sumbu y dengan potongan wireframe

searah sumbu x sebagai titik referensi. Hasil pemotongan wireframe 3D

searah sumbu x dan searah sumbu y dapat dilihat pada gambar 3.17.

Gambar 3.17 Pemotongan wireframe 3D searah sumbu x searah sumbu y

2. Hasil dari pengabungan wireframe searah sumbu x, y, dan z adalah

sebagai berikut :

Gambar 3.18 Gabungan potongan wireframe 3D

c. Hasil

Surface yang dihasilkan lebih baik dari percobaan keempat. Model replika os
patella dapat dilihat pada gambar 3.19.

Gambar 3.19 Model replika ospatella

 


