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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Printer 3D di indonesia mulai digemari di dalam dunia 

industri indonesia, karena dengan meggunakan printer 3D 

pembuatan prototype yang biasanya memakan waktu yang lama 

dapat dibuat dalam waktu yang lebih singkat. Namun di Indonesia 

sendiri masih minim sekali informasi tentang hasil dari proses 3D 

printing seperti berapakah kekuatan benda yang di hasilkan dari 

proses tersebut, keakurasiannya, dan lain lain. Informasi seperti itu 

sangatlah penting untuk di ketahui, agar prototype yang akan di 

buat sesuai dengan apa yang di harapakan. 

Pembuatan sebuah sebuah prototype dengan menggunakan 

sebuah mesin printer 3D di awali dengan membuat sebuah 

desainnya terlebih dahulu dengan menggunakan software desain 

seperti solidwork, autocad, 3dmax, dan lain lain. Kemudian hasil 

desain dari software yang digunakan tersebut di convert kedalam 

software printer 3d, dimana bentuk file yang dapat digunakan di 

dalam software printer 3d adalah stl (StereoLithography) . Hasil dari 

proses pembuatan sebuah benda dengan menggunakan printer 3d 

yang menggunakan bahan ABS terlihat cukup kuat namun masih 

belum di ketahui secara pasti berapakah kekuatan bahannya. sifat 
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mekanik  yang paling penting dari acrylonitrile butadiene styrene 

(ABS),  adalah ketahanan dan ketangguhan yang memiliki 

kekuatan tarik 22 MPa dan modulus tarik 1,627 MPa. Juga 

kekuatan lentur ABS 41 MPa dan modulus elastisitas 1,834 MPa 

dengan dampak kekuatan IZOD 340 J/m. dan juga tahan terhadap 

panas dan mampu bertahan pada temperature 104 derajat celcius 

serta suhu defleksi panas 96 derajat celcius. Struktur pendukung 

terdiri dari bahan siap pakai yang diletakkan menggantung secara 

geometris dan kemudian dihapus dengan cara menghancurkannya 

menjauhi obyek. tersedia juga bahan larut air yang bisa langsung 

hanyut. Gouldsen, C., and Blake, P. (1998). 

Untuk mengetahui kekuatan dari sebuah bahan perlu 

dilakukan sebuah pengujian. Salah satunya dengan melakukan 

pengujian kuat tarik terhadap material. Karena itu penulis akan 

melakukan penelitian untuk mencari tahu kekuatan dari proses 3D 

printing dengan melakukan pengujian tarik terhadap produk hasil 

printer 3D. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. untuk mengetahui berapakah tegangan tarik rata-rata dari 

produk printer 3D yang menggunakan bahan baku ABS 

(Acrylonitrile Butadiene Styrene) dengan variasi ketebalan 
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layer 0,2 mm dan 0,3 mm dan kekuatan dari spesimen 

yang di buat secara manual. 

2. Membandingkan kekuatan tebal layer antara 0,2 mm dan 

0,3 mm. 

3. Menganalisa struktur makro dari ketiga jenis spesimen. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini baik untuk penulis, masyarakat 

luas dan dunia pendidikan antara lain yaitu : 

1. Ikut berkonstribusi dalam bidang ilmu pengetahuan tentang 

manufaktur dengan mempelajari cara kerja mesin printer 3D 

dengan tipe exstruksion dan supaya teman – teman 

mahasiswa dapat mengetahui bahwa mesin printer 3D ini dapat 

mempermudah belajar dalam bidang manufaktur karena mesin 

printer 3D ini masih baru muncul dan masih asing di Negara 

Indonesia. 

2. Mampu mengembangkan proses manufaktur dalam hal ini 

meningkatkan kekuatan material atau bahan dari produk yang 

di hasilkan oleh printer 3D. 

Semoga dari hasil penelitian ini dapat membantu mahasiswa dan 

masyarakat sekitar dalam mengetahui proses cara kerja mesin 

printer 3D dan kekuatan bahan dari produk yang di hasilkan printer 

3D. 
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1.4. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, 

penelitian ini berkonsentrasi pada: 

1. Pembuatan spesimen menggunakan mesin printer 3D tipe 

exstrusion dengan teknologi FDM (Fused deposition modelling) 

merk COME3D. 

2. Pengujian yang dilakukan adalah uji tarik (ASTM D638-02). 

3. Spesimen dibuat secara manual dengan ukuran yang mengacu 

pada  standar ASTM D 638-02 berjumlah 5 Spesimen. 

4. Spesimen yang di buat dengan printer 3D mengacu pada ASTM 

D 638-02 memiliki 2 variasi ketebalan layer, yaitu : 

- Variasi 1 (0,2 mm) = 5 Spesimen 

- Variasi 2 (0,3 mm) = 5 Spesimen 

5. Bahan yang akan di uji adalah filament ABS (Acrylonitrile 

Butadiene Styrene). 

1.5. 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. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fused_deposition_modelling
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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. 

 

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 


