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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dengan munculnya teknologi manufaktur aditif pada 

pertengahan 1980-an, teknologi pencetakan tiga dimensi (3D) yang 

mencetak benda dengan mengandalkan ekstrusi termoplastik untuk 

pembuatan prototipe/pemodelan. Bahan termoplastik yang di gunakan 

adalah Asam Polylatic (PLA) dan Acrylonitrile Butadiene Styrene 

(ABS) yang dicetak dengan cara dicairkan mengunakan nozzel yang 

dialirkan secara berlapis-lapis sehingga membentuk sebuah benda 

(Stephen B., dkk 2013). 

Bahan Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) yang titik leburnya 

~1600C (3200F) mempunyai banyak kelebihan seperti ketahan fisik 

serta ketanguhan yang baik harga ekonomis sehingga banyak 

digunakan di bidang kesehatan, tekstil, otomotif dan dapat didaur 

ulang, teknik umum pembentukan yang paling umum adalah 

percetakan suntik, percetakan tiup, injection-stretch blow molding 

yang melibatkan ekstrusi dan percetakan. (www. 

wikipedia.org/wiki/Polipropilena). Sehingga print 3D dapat mencetak 

dengan suhu yang diinginkan. 

Bagian part printer 3D seperti bottom plate atau heating plate 

yang dirancang untuk dipanaskan dengan suhu tinggi berfungsi 
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menjaga kerataan seluruh hasil filament yang diekstrusikan oleh 

nozzel. Bottom plate yang dipanaskan akan dapat mencegah 

terjadinya jumlah lengkungan (depormasi) yang disebabkan oleh 

pendinginan yang tidak merata pada bagian luar dan dalam hasil 

cetakan. Biasanya panas akan berubah dari setelah beberapa lapisan 

bagian cetak pada akhirnya akan lepas karena penurunan suhu. 

(Dejijver. S., 2011) 

Suhu yang akan digunakan pada bottom plate akan sangat 

berpengaruh terhadap produk 3D. Dengan demikian penulis akan 

meneliti pengaruh suhu dari bottom plate terhadap produk atau objek 

dari mesin printer 3D yang menggunakan bahan filament Acrylonitrile 

Butadiene Styrene (ABS). 

 

1.2 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang diinginkan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menyelidiki pengaruh dari suhu pada bottom plate serta 

mencari suhu terbaik pada print 3D terhadap produk yang 

dihasilkan.  

2. Untuk menyelidiki suhu pada bottom plate terhadap kekuatan 

impact, jenis patahan dengan foto makro pada produk print 3D. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

a. Manfaat Teoritis 

Dari segi ilmiah penelitian ini diharapkan dapat menambah 

ilmu pengetahuan khususnya tentang print 3D. serta 

memberikan informasi yang baru dari hasil pengujian dan 

penelitian ini. 

b. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu 

pengetahuan dan dapat di aplikasikan serta termotivasi 

untuk mengembangkannya  

b. Bagi dunia industri 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wacana positif kepada para produsen pelaku industry. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka 

perumusan ini bertujuan untuk. 

1. Bagaimana pengaruh suhu dari bottom plate pada print 3D 

terhadap produknya. Dan suhu mana yang terbaik.. 

2. Mengetahui pengaruh suhu pada bottom plate pada pengujian 

impact.  
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1.5 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka 

penelitian ini berkonsentrasi pada : 

1. Tipe mesin 3D yang dipakai adalah tipe exstrusion dengan 

teknologi FDM (Fused Deposition Modeling) 

2. Pengaruh suhu pada buttom plate terhadap produk yang dicetak. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Laporan penulisan Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika 

sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, perumusan masalah, pembatasan masalah dan 

sisitematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka dan dasar teori. 

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil riset 

yang didapat oleh penelitian terdahulu dan berhubungan dengan 

penelitian ini. Dasar teori dijadikan sebagai penuntun untuk 

memecahkan masalah yang berbentuk uraian kualitatif atau model 

matematis. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang alur penelitian, penyiapan alat dan 

bahan, pembuatan benda uji, serta pengujian mekanis. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan pengujian 

impact, pengamatan foto makro serta analisa perhitungan. 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 


