
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

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, hal ini menuntut rancangan replika tulang

tersebut harus mirip dengan bentuk aslinya seperti.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah 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. Sedangkan prinsip dasar metode rapid prototyping 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 wireframe 3D. Wireframe 3D replika tulang tersebut kemudian

dipotong dengan arah potongan searah sumbu x dan searah sumbu y yang

bertujuan untuk pembuatan surface.

Setelah surface yang dibuat mendekati bentuk tulang patella yang asli tahap

selanjutnya adalah pembuatan disain cetakan tulang patella. Pembuatan simulasi

pemesinan cetakan tulang patela menggunakan bantuan software PowerMlLL

dimana proses pengerjaannya dilakukan dalam dua tahap, yaitu proses roughing (

end milling) dan proses finishing (surface countouring ).

Untuk menjadikan replika tulang patella hasil rancangan kedalam bentuk

nyata diperlukan mesin CNC lima sumbu, dikarenakan bentuk dari tulang patella

yang komplek dan terdapat beberapa rongga di dalam tulang tersebut.
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5.2 Saran

Saran-saran berikut dapat diberikan untuk pengembangan penelitian

selanjutnya :

1. Untuk tulang yang memiliki dimensi yang cukup besar perlu diperhatikan

pada saat pengambilan gambar sewaktu proses pencarian alur (pemesinan

dengan mesin CNC), apabila ketinggian penggambilan gambar tidak dirubah

atau disesuaikan jarak tiap proses pemakanan maka akan terjadi pergeseran

posisi alur pada saat pembuatan wireframe di PowerSHAPE. Pengaturan

pengambilan gambar dapat dilihat pada gambar 5.1.
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Gambar 5.1 Pengaturan pengambilan gambar

2. Hal utama yang harus diperhatikan dalam merancang replika tulang patella

agar menghasilkan bentuk yang baik adalah menjaga wireframe yang

diperoleh melalui metode rapid prototyping sesuai dengan bentuk dan posisi

aslinya, sehingga pada saat proses pemotongan wireframe, alur ( wireframe )

yang dihasilkan akan mengikuti bentuk dari wireframe referensi.

3. Diharapkan ada yang meneruskan penelitian ini sehingga hasil rancangan

tulang dapat direalisasikan menjadi bentuk nyata.

 


