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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat 

sekarang ini memberi dampak yang baik serta manfaat yang besar bagi 

manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini dapat dilihat dengan 

semakin banyaknya peralatan yang telah diciptakan oleh manusia dengan 

berbagai model bentuk serta kemampuan pakai yang relatif unggul 

dibandingkan dengan peralatan-peralatan konvensional. Keunggulan 

tersebut tidak lepas dari hasil penelitian dan percobaan yang dilakukan oleh 

para ahli sains, yang selalu mencari terobosan untuk menciptakan sesuatu 

yang baru dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. sehingga memudahkan 

manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. 

Hip joint merupakan salah satu prestasi terbesar dalam sejarah ilmu 

bedah tulang di abad ke-20. Ilmu ini telah dipelajari selama 40 tahun dan 

studi kasus mengenai hip joint selalu diperbincangkan  baik dari segi desain 

maupun material yang sesuai. Alat ini berfungsi sebagai penyambung 

pangkal paha pada kaki manusia, jadi alat ini sangat berguna sekali bagi 

penderita patah kaki. Salah satu bahan (material) acetabular cup yang 

terdapat pada hip joint terbuat dari polymer. (Callister, 1940). 

Dewasa ini polymer merupakan bahan yang tidak bisa dipisahkan 

dari kehidupan manusia. Sebagai bahan yang mudah didapat, praktis, 
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ringan dan modern. Hampir disegala bidang kita akan selalu menjumpai 

barang-barang yang terbuat dari bahan plastik, seperti bahan pembungkus 

atau kemasan baik untuk makanan atau minuman, alat-alat rumah tangga, 

elektronik bahkan dalam indusrti otomotif. Hal ini dikarenakan bahan 

plastik memiliki sifat-sifat seperti ringan dan mudah dibentuk (meskipun 

bentuknya sangat rumit) serta memiliki sifat-sifat yang diinginkan dengan 

energi dan kerja yang minimum (Van Vlack, 1985).  

Injection molding adalah salah satu operasi yang paling umum dan 

serba guna untuk produksi massal pada komponen plastik yang komplek 

dengan toleransi dimensional yang sempurna. Hal ini dikarenakan pada 

proses ini hanya memerlukan operasi minimal tanpa finishing. Injection 

molding merupakan suatu daur proses pembentukan plastik kedalam 

bentuk yang diinginkan dengan cara menekan plastik cair  kedalam sebuah 

ruang  (cavity). (Moerbani, 1999). 

Proses injection molding secara luas digunakan pada industri untuk 

memproduksi produk geometris rumit yang dibentuk dengan produktivitas 

dan ketelitian tinggi tetapi dengan biaya yang relatif rendah. Salah satu 

pengaplikasian dari hasil injection molding adalah  untuk produk eksterior. 

Karena itu tampilan permukaan eksterior merupakan hal yang paling utama. 

Bagian eksterior yang cacat atau rusak adalah tantangan utama dalam 

injection molding.  

Dengan banyaknya produk yang cacat pada bagian permukaan, maka 

penelitian tentang pola aliran pada proses injection molding dilakukan 
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dengan tujuan untuk mengetahui bentuk cetakan yang sesuai dengan sifat 

dari materialnya. Rancangan awal produk material plastik dalam proses 

injection molding dapat didesain dengan menggunakan software komputer. 

Salah satu program komputer yang dapat mengaplikasikan desain injection 

molding yaitu software CATIA (Computer Aided Three-dimentional 

Interactive Application). Program desain grafis tiga dimensi CATIA mampu 

menampilkan suatu produk atau hasil akhir seperti benda sesungguhnya 

sebelum proses pembuatan benda dilakukan, sehingga suatu produk 

diketahui bentuk dan kekuatannya sebelum barang tersebut diproduksi 

(Johar Tauhid K., 2005).  

Desain produk molding yang dirancang dengan program CATIA 

selanjutnya dapat disimulasikan dengan program komputer untuk 

menjalankan proses injection molding, salah satunya dengan menerapkan 

perangkat lunak komputer Moldflow Plastics Insight 5.0R1 untuk 

mensimulasi proses injeksi atau pengisian material plastik kedalam rongga 

cetakan (cavity) (Dani S., 2005). 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diambil 

beberapa perumusan masalah sebagai berikut : 

a) Karena dalam proses injection molding terdapat fenomena short-

shot area (bagian pada cavity yang tidak terisi melt) sehingga 

dapat menimbulkan cacat produk yang diakibatkan oleh tekanan 

injeksi yang kurang, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut. 
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b) Karena banyak faktor yang mempengaruhi proses injection 

molding, maka perlu dilakukan analisa untuk mengetahui pola 

aliran plastik menggunakan software Moldflow Plastic Insight 

5.0R1 agar lebih menghemat biaya. 

 

1.2.   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah : 

a) Menentukan lokasi terbaik dari injektor. 

b) Menyelidiki pola aliran lelehan plastik dengan variasi tekanan pada 

proses injection molding secara simulasi dengan menggunakan software 

Moldflow Plastic Insight 5.0R1 pada bentuk cetakan acetabular cup 

pada hip joint manusia menggunakan bahan polyprophylene (PP) dan 

polyethylene (PE). 

c) Mengetahui lamanya waktu pengisian (fill time) cairan plastik kedalam 

rongga cetakan (cavity) dengan berbagai variasi tekanan dari 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 40, 100 dan 150 MPa pada proses injection molding secara simulasi 

menggunakan software Moldflow Plastic Insight 5.0R1 pada bentuk 

cetakan acetabular cup pada hip joint manusia dengan bahan 

polyprophylene (PP) dan polyethylene (PE) serta membuat grafik 

hubungan antara waktu pengisian (fill time) dan tekanan (injection 

pressure). 

d) Membandingkan dengan penelitian-penelitian injection molding yang 

telah dilakukan sebelumnya. 
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1.3.   Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, permasalahan hanya dibatasi pada pengaruh 

perbedaan material polymer dan pola aliran plastik dengan menganalisa 

sejauh mana pengaruh berbagai variasi tekanan terhadap pola aliran, dan 

waktu pengisian lelehan plastik polyprophylene (PP) dan polyethylene (PE) 

pada proses injection molding. Bentuk mold yang digunakan adalah 

acetabular cup pada hip joint manusia yang terbuat dari baja Stavax. Analisa 

dilakukan dengan simulasi menggunakan software Moldflow Plastic Insight 

5.0R1. 

 

1.4.   Sistematika Penulisan 

Sistematika pada laporan Tugas Akhir ini memuat tentang : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan  masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri atas kajian pustaka dari penelitian terdahulu dan 

dasar teori yang diambil dari buku serta jurnal yang digunakan 

sebagai pedoman dalam penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri atas diagram alir penelitian, model benda kerja, dan 

langkah-langkah pengoperasian software Moldflow Insight Plastic 

5.0R1. 
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BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri atas hasil analisa dari simulasi tentang pola aliran 

plastik pada proses injection molding menggunakan software 

Moldflow Insight Plastic 5.0R1. 

BAB V PENUTUP 

  Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

  




