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ABSTRAK 

 

Telah dilakukan penelitian pada Ultra High Molecular Weight 

Polyethylene (UHMWPE) yang dipapar iradiasi gamma sehingga terbentuk cross 

linking dan dilakukan karakterisasi yang kemudian disesuaikan dengan kriteria 

bantalan sendi. Penambahan tocopherol pada UHMWPE yang telah diradiasi 

bertujuan untuk mengurangi oksidasi yang terjadi akibat proses iradiasi. 

UHMWPE dalam bentuk bubuk dibuat dengan metode hot press dan cold press 

sehingga terbentuk film tipis. Film UHMWPE dipapar iradiasi gamma dengan 

berbagai variasi dosis iradiasi sebesar 0 kGy, 10 kGy, 20 kGy, 30 kGy, 40 kGy, 

dan 50 kGy.  Lima film tipis yang telah dipapar dalam berbagai variasi dosis 

iradiasi kemudian direndam dalam larutan tocopherol 0,5 molar pada suhu 73° C 

selama 20 menit. Film yang telah diiradiasi gamma dan yang telah diiradiasi 

gamma dan ditambahkan tocopherol dikarakterisasi secara mikroskopis 

menggunakan Fourier Trasnform Infra Red Spectroscopy (FTIR) dan secara 

makroskopis dengan Uji Kekerasan dan Uji Tarik. Hasil analisis FTIR 

menunjukkan terjadi cross linking pada film UHMWPE yang dipapar dosis 

iradiasi 50 kGy yang ditandai adanya gugus trans vinil. Nilai kekerasan 

maksimum sebesar 3,72 VHN diperoleh pada sampel dengan paparan dosis 

iradiasi 50 kGy. Pada sampel dengan paparan dosis iradiasi 50 kGy didapatkan 

nilai kuat tarik sebesar 60 MPa, perpanjangan putus sebesar 366,8 %, dan 

peningkatan modulus elastisitas yaitu 213,878 MPa. Sampel yang telah diradiasi 

gamma dengan dosis 50 kGy dan ditambahkan tocopherol mengalami 

peningkatan nilai kekerasan sebesar 4,56 VHN namun besar kuat tarik, 

perpanjangan putus, dan modulus elastisitas mengalami penurunan berturut-turut 

sebesar 49,5 MPa, 300,4 % dan 205,479 MPa. Berdasarkan karakterisasi yang 

telah dilakukan, dapat disimpulkan UHMWPE yang telah diiradiasi gamma dan 

yang telah diiradiasi gamma dan ditambahkan tocopherol belum memenuhi 

spesifikasi sebagai bantalan sendi. 
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