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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini plastik merupakan bahan atau material yang tidak bisa 

dipisahkan dari kehidupan manusia, sebagai bahan yang sangat mudah didapat, 

praktis, ringan dan modern. Hampir disegala bidang selalu kita jumpai barang-

barang yang terbuat dari bahan plastik, misalnya sebagai bahan pembungkus atau 

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

bahkan dalam industri otomotif (Moerbani, 1999). 

Terlepas dari kesulitan mendaur ulang plastik agar lebih ramah 

lingkungan, plastik merupakan material kontruksi yang cukup banyak kelebihan, 

sehingga plastik sampai saat ini banyak di pelajari mengenai sifat-sifatnya, 

struktur materialnya untuk menahan gaya panas, dan sifat-sifat kimia lainnya. 

Begitu pula terus dikembangkan dalam mencari atau menemukan bahan atau 

material baru dengan mengadakan penelitian-penelitian untuk memenuhi 

kebutuhan terhadap bahan kontruksi alternatif yang lebih baik.  

Proses injeksi molding secara luas digunakan pada industri untuk 

memproduksi produk geometris rumit yang dibentuk dengan produktifitas dan 

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

dari hasil injeksi molding adalah  untuk produk eksterior. Karena itu tampilan 
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permukaan eksterior merupakan hal yang paling utama. Bagian eksterior yang 

cacat/rusak pada bagian ini adalah tantangan utama dalam injeksi molding.  

Dengan banyaknya produk yang cacat pada bagian permukaannya, maka 

penelitian tentang penyusutan pada hasil dari proses injection molding perlu 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar penyusutan dari 

materialnya.  

Dari latar belakang yang telah diuraikan dapat diambil beberapa 

perumusan masalah bahwa karena hasil dari proses injection molding terdapat 

penyusutan yang nantinya akan menimbulkan cacat pada produk yang diantaranya 

juga diakibatkan oleh pendinginan, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti menguji sejauh mana pengaruh pendingin 

yang diberikan pada molding dan persentase penyusutan hasil cetakan antara yang 

diberi pendingin dan yang tidak diberi pendingin pada hasil dari proses injection 

molding. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Pada penelitian proses injection molding ini peneliti memberi batasan 

masalah agar permasalahan yang dibahas tidak melebar, maka penelitian hanya 
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dilakukan pada bentuk mold U, mold V dan mold ப yang menggunakan satu gate, 

dengan bahan uji plastik polypropylene. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui pengaruh pendinginan terhadap hasil cetakan setelah di injeksi. 

b. Mengetahui persentase penyusutan arah parallel dan across flow direction 

antara mold yang diberi pendingin dan yang tidak diberi pendingin. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Memberikan gambaran untuk pendinginan yang pas pada mesin injection 

molding agar diperoleh kualitas hasil cetakan yang bagus. 

b. Memberikan gambaran mengenai keefektifan pemberian pendinginan pada 

molding. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika laporan Tugas Akhir ini memuat tentang isi bab-bab yang 

dapat diuraikan sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang kajian pustaka dan landasan teori yang berhubungan dengan 

proses injection molding, polymer, penyusutan dan pendingin. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang diagram alir penelitian, tempat penelitian, alat dan bahan 

penelitian, prosedur penelitian dan cara memperoleh data. 

BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang data hasil penelitian, analisa serta pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menerangkan kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 




