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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  Masalah     

Proses produksi dengan Rapid Prototyping merupakan salah satu 

metode yang cepat dalam membuat cetakan. Metode stereolithograpy dan 

laminated object manufacturing merupakan metode yang telah lama dan 

esthablished dalam memproduksi cetakan. Laminated steel tooling (LST) 

merupakan pengembangan rapid prototyping yang maju, metode ini 

mengadopsi data yang diambil dari CAD yang kemudian membagi setiap 

layer untuk membuat potongan serta mengkombinasikan setiap layer untuk 

membentuk sebuah cetakan. Dalam membuat produk plastik dengan 

menggunakan injeksi molding masalah yang utama pada cetakan adalah 

membuat saluran pendingin yang optimal (Himmer dkk, 1999). Aplikasi dari 

LST memungkinkan menggunakan saluran pendingin tipe conformal yang 

akan mengikuti bentuk kontur benda di dalam core dan cavity (Himmer dkk, 

1999, Wimpeny dkk, 2003; Bryden dkk, 2003).  

Penggunaan pendingin tipe conformal akan meratakan degradasi 

temperature di dalam cetakan sehingga memungkinkan siklus pelepasan 

core dan cavity lebih cepat (Tari dkk, 2004). Pendinginan tipe conformal 

akan membuat proses fabrikasi cetakan lebih sulit, penggunaan Laser 

cutting dalam memotong setiap layer lebih cepat dan akurat (Himmer dkk, 

199). Aplikasi laser cutting akan membuat ongkos pemrosesan menjadi 
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mahal, terutama di Indonesia penggunaan laser cutting hanya ada pada 

industri besar. Pengembangan rapid prototyping dengan metode hybrid, 

yaitu gabungan dari laser cutting dan milling dikembangkan (Jeng dan Ling, 

2001), begitu pula dengan Choi juga mengadopsi metode hybrid (Choi dkk, 

2001). Laser milling merupakan alternative yang paling murah untuk 

aplikasi LST namun memerluakn plat baja yang lebih tebal dari pada laser 

cutting (Mullen dan Kochan, 1999). 

Dalam usaha untuk membuat cetakan pada injeksi molding dengan 

metode LST yang murah serta terjangkau pada industri menengah maka 

perlu adanya penelitian lanjut dalam masalah perekatan antara tiap lapisan 

dalam mold yang menggunakan pendinginan conformal. Perekatan antar 

lapisan dengan menggunakan brazing perlu diuji kekuatannya guna 

mengetahui kekuatan sambungan tiap layer. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan tingkat ketelitian 

yang diharapkan, maka dirumuskan batasan masalah guna memperjelas arah 

dan mengendalikan model sistem yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut: 

1. Material adalah baja pasaran yang termasuk jenis baja karbon rendah. 

2. Kedua material baja direkatkan pada bagian tengah diberi pengisi (filler 

metal) yang digunakan adalah tembaga (Cu) dengan dipres dalam jig 

pada tekanan 1,7 Mpa sebagai perekat dalam metode brazing. 
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3. Material diberi perlakuan panas dengan suhu T1= 1075 C0, T2= 1100 C0, 

T3= 1115 C0. 

4. Material diberi variasi waktu tahan untuk penahanan dengan waktu 30 

menit, 45 menit, 60 menit. 

5. Masing-masing spesimen uji dilakukan pengujian struktur mikro dan uji 

kekerasan dengan metode Vickers. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Melakukan investigasi terhadap pengaruh struktur mikro pada metode 

brazing terhadap proses difusi pada baja dan tembaga. 

2. Menyelidiki pengaruh kekerasan dengan menggunakan metode 

pengujian mikro vickers hardness  pada metode brazing terhadap proses 

difusi pada  baja dan tembaga. 

3. Melakukan pengamatan terhadap hubungan antara waktu tahan dan suhu 

terhadap struktur mikro dan kekerasan pada metode brazing. 

 

1.4 Manfaat Penelitian. 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya 

dalam bidang material dan membantu pihak industri sebagai pengguna 

terbesar cetakan terutama injeksi molding untuk mendapatkan kwalitas 

hasil yang baik dan waktu siklus produk yang semakin cepat. 
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2. Mengetahui perubahan dan komposisi struktur mikro dan sifat mekanis 

dari suatu material baja. 

3. Mengetahui kekerasan bahan dan kekuatan sambungan pada metode 

brazing. 

 

1.5 Metode Penelitian. 

Dalam penelitian ini digunakan berapa metode antara lain: 

1.   Metode Pembuatan Spesimen. 

Proses ini diawali dengan pembuatan rancangan dan dilanjutkan dengan 

pembuatan spesimen berdasarkan standar ASTM (American society for 

Testing and Materials) 

2.   Proses Pengujian Spesimen. 

Proses pengujian dimaksudkan untuk memperoleh data-data masukan 

tentang sifat-sifat fisis mekanis dari material dan pengaruh struktur 

mikro serta kekerasan dari suatu material benda kerja. 

3.   Studi Literatur. 

Ini merupakan salah satu pendukung didalam menunjang antara teori dan 

praktek dilapangan, yang digunakan untuk memecahkan permasalahan 

yang ada. Dari sini dapat dibandingkan data yang didapatkan dari 

pengujian dengan hasil data yang ada dalam teori maupun referensi. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman pembaca, penulis 

membagi Tugas Akhir ini menjadi enam bab dan tiap-tiap bab terbagi 

menjadi sub-sub bab dimana bab yang satu dengan yang lainnya saling 

berhubungan, sehingga membentuk satu kesatuan topik pembahasan.  

Adapun perincian dari skema penulisan adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini tentang latar belakang penelitian, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian. 

BAB II DASAR TEORI 

Pada bab ini membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan teori 

yang akan digunakan, diantaranya: laminasi plat untuk mold mesin injeksi 

plastik, metode brazing, diffusi bonding, diffusi bonding pada fase padat 

(solid-state diffusion bonding), logam baja dan tembaga, serta sifat 

mekaniknya maupun struktur atomnya., dan kekerasan pada baja. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian meliputi diagram alur penelitian, persiapan penelitian, 

pembuatan benda uji, penekanan pada perekatan (metode brazing), 

pelaksanaan heat treatment (annealing), pengambilan gambar (foto) dengan 

mikro struktur, pengujian kekerasan dengan Vickers. 
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BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN 

Meliputi data-data dan pembahasan hasil pengambilan gambar (foto) dengan 

mikro struktur, pengujian kekerasan dengan Vickers yang diakibat dari 

pengaruh suhu dan waktu penahanan (holding time). 

BAB V PENUTUP 

Meliputi kesimpulan penelitian dan saran. 

 


