
IV. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Variabel Penelitian 

Variabel yang akan mendapat perlakuan pada penelitian ini meliputi ini geometri hip joint 

yang akan akan dimodelkan dengan ketentuan  sebagaimana Tabel 4.1, dan Gambar 4.1. 

 

Tabel 4.1 Dimensi hip bearing 

Komponen Dimensi (mm) 

Head radius 16,9632 

Toleransi 0,079 

Cup radius 18,55 

Cement radius 22,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Geometri hip joint model  

B. Pembuatan Model 
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 Logan, D.L., (2007) merumuskan delapan langkah yang dilakukan dalam menggunakan 

metode elemen hingga sebagai berikut:  

1. Pemilihan tipe elemen dan diskritisasi. 

2. Pemilihan fungsi perpindahan (displacement function). 

3. Mencari hubungan regangan/perpindahan dan tegangan/regangan. 

4. Mendapatkan matriks kekakuan (stiffness matrix) dan persamaan dari elemen yang 

dibuat. 

5. Menggabungkan persamaan tiap elemen untuk memperoleh persamaan keseluruhan 

dengan menerapkan kondisi batas pada persamaan kesetimbangan. 

6. Menyelesaikan derajat kebebasan (degrees of freedom) yang belum diketahui (atau 

menentukan perpindahan secara umum) pada persamaan kesetimbangan. 

7. Menyelesaikan regangan dan tegangan dari tiap elemen. 

8. Menginterpretasikan hasil-hasil perhitungan yang telah diperoleh. 

Aplikasi metode elemen hingga sebagai salah satu metode numerik untuk menyelesaikan 

berbagai permasalahan engineering tentu saja tidak terlepas dari perkembangan komputer 

dengan berbagai bidang terkait lainnya seperti computer aided design (CAD) dan computer 

aided engineering (CAE) terus menerus menjadi konsentrasi yang diminati dalam bidang 

rekayasa. Hal ini dapat dibuktikan dari makin ramainya penawaran berbagai perangkat lunak 

metode elemen hingga dengan beragam kemampuan rekayasa yang berkemampuan tinggi untuk 

memenuhi tantangan dan permintaan dari kalangan industri dalam membantu menyelesaikan 

masalah-masalah aktual mereka.  

Pada penggunaannya, secara umum perangkat lunak metode elemen hingga memiliki tiga 

tahapan utama, yakni:  



1. Pre-processing 

Pada tahap ini pengguna membuat model yang menjadi bagian untuk dianalisis yang 

mana geometri tersebut dibagi-bagi menjadi sub-bagian-sub-bagian yang terdiskritisasi 

atau disebut “elemen”, dihubungkan pada titik diskritisasi yang disebut “nodal”. Nodal 

tertentu akan ditetapkan sebagai bagian melekat yang kaku (fix displacement) dan bagian 

lain ditentukan sebagai bagian kena beban (load).  

2. Analysis  

Pada tahap ini data-data yang dimasukkan pada tahap pre-processing sebelumnya 

akan digunakan sebagai input pada kode elemen hingga untuk membangun dan 

menyelesaikan sistem persamaan aljabar linier atau non linier. Informasi matrix 

tergantung pada tipe persoalan yang sedang terjadi, dan modul akan mengarah pada 

pendekatan analisis truss dan tegangan linier elastis. Perangkat lunak berbayar sudah 

memiliki kemampuan lebih yang mampu menyelesaikan banyak tipe persoalan.  

3. Post-processing  

Menampilkan hasil akhir setelah penganalisisan oleh modul penganalisis dengan 

menampilkan data displacements dan tegangan pada posisi bagian yang terdiskritisasi 

pada model geometri. Post-processing biasanya menampilkan grafis dengan kontur warna 

yang menggambarkan tingkatan tegangan yang terjadi pada model geometri. 

C. Validasi Model 

Guna mengetahui keakuratan dari data yang telah dihasilkan diperlukan proses 

validasi. Dengan proses validasi ini dapat diketahui sejauh mana besar penyimpangan dari 

data yang dihasilkan tersebut. Proses validasi dapat dilakukan secara analitik melalui 

persamaan persamaan yang sudah ada, secara eksperimen dengan membandingkan hasil 



tersebut dengan hasil-hasil penelitian terdahulu maupun secara numerik dengan 

membandingkan hasil tersebut dengan hasil simulasi dan pemodelan dari peneliti lain yang 

terdahulu. Pada penelitian ini proses validasi akan dilakukan secara analitik yaitu dengan 

membandingkan dengan teori kontak Herzt. 

D. Rancangan Penelitian 

Data-data pada penelitian ini didapat setelah proses post-processing. Data-data yang 

akan dihasilkan nantinya meliputi data kedalaman kontak, jari-jari area kontak dan tekanan 

kontak. Data-data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan perangkat lunak excel 

pada microsoft office sehingga hasilnya dapat disajukan dalam bentuk diagram/grafik.  

Hasil dari simulasi kontak tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil penelitian 

lain untuk divalidasi.  Dari hasil validasi ini dapat diketahui berapa besar penyimpangan 

hasil pemodelan yang kita bangun dengan hasil analitik berdasarkan teori Hertz. Dari hasil 

analisis data penyimpangan tersebut kita dapat menarik kesimpulan tentang pengaruh dari 

tiap parameter dan dapat diketahui parameter yang paling sesuai yang menghasilkan 

penyimpangan paling minim. 

E. Alat dan Tempat Penelitian 

Pemecahan masalah pada penelitian ini menggunakan bantuan software  elemen 

hingga  untuk memodelkan kontak antar  hemisphere. Sedangkan perangkat keras yang 

digunakan  adalah  komputer dengan kapasitas RAM 8 GB dan prosessor Core 2 Quad 

dengan kapasitas 2.40 GHz. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Perancangan Teknik 

dan Tribologi, Universitas Diponegoro Semarang. 

 


