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ABSTRAKSI 

Proses moulding merupakan proses utama dalam pembuatan 
produk plastik dibanding dengan proses lainnya. Plastik dikenal sebagai 
suatu bahan serbaguna dan ekonomis yang banyak digunakan untuk 
berbagai macam produk. Hal ini dikarenakan kelebihan-kelebihan yang 
dimiliki seperti mudah dibentuk, ringan, tidak mudah pecah, dan lain 
sebagainya. Selain itu proses rotational moulding juga sangat membantu 
untuk meminimalkan biaya produksi. 

Pada penelitian ini proses pembuatan bola plastik berongga  
dilakukan menggunakan bahan plastik jenis LDPE (low density 
polyethylene) dengan menggunakan suhu 1100 secara konstan dengan 
variasi waktu 25 menit, 30 menit dan 35 menit. Dalam penelitian itu 
spesimen bola plastik berongga dilakukan pengukuran penyusutan 
spesimen, pengukuran ketebalan spesimen dan mengetahui foto makro. 

Dari hasil pengujian pengukuran penyusutan spesimen bola 
plastik berongga didapat penyusutan terkecil pada waktu 35 menit 
mengalami rata-rata penyusutan sebesar 1,97 %. Sedangkan penyusutan 
terbesar terjadi pada waktu 25 menit mengalami rata-rata penyusutan  
sebesar 2,29 %. Untuk pengujian ketebalan bola plastik berongga didapat 
ketebalan terkecil pada waktu 35 menit mengalami rata-rata ketebalan 
sebesar 5,19 mm. sedangkan ketebalan terbesar terjadi pada waktu 25 
menit mengalami rata-rata ketebalan sebesar 5,11 mm. untuk pengujian 
foto makro dapat ditarik kesimpulan pada waktu 25 menit terjadi tahapan 
initial point contack, pada waktu 30 menit terjadi tahapan Early stage neck 
growth (short time) atau pertumbuhan leher tahap awal, pada waktu 35 
menit terjadi tahapan Late  stage neck growth (long time) atau 
pertumbuhan leher tahap akhir. 

 
Kata kunci : moulding, rotational moulding, penyusutan, ketebalan. 
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A. LATAR BELAKANG 
Dewasa ini, pemakaian 

barang-barang yang terbuat dari 

bahan baku plastik semakin 

meningkat. Hal ini dikarenakan plastik 

mempunyai banyak kelebihan-

kelebihan yang mulai diperhitungkan 

oleh masyarakat. Keunggulan plastik 

pada umumnya adalah lebih efisien 

dibandingkan penggunaan logam atau 

kayu dan juga proses pengerjaannya 

yang relatif sederhana. Selain efisien, 

plastik juga lebih ringan, lebih murah 

dan mudah dibentuk.  

Dalam masa era globalisasi, 

persaingan dalam industri semakin 

ketat. Persaingan ini menyangkut 

perkembangan bidang teknologi, 

dimana dengan adanya 

perkembangan teknologi dapat 

menekan biaya produksi suatu 

produk. Selain perkembangan 

teknologi, biaya produksi dipengaruhi 

oleh bahan baku yang dipakai, 

penggunaan listrik, sumber daya 

manusia dan lain-lain. Oleh karena 

itu, untuk menghasilkan suatu produk 

yang efisien dan dapat bersaing perlu 

pertimbangan dalam pembuatan 

produk tersebut, mulai dari pemilihan 

bahan baku, proses pengerjaan, 

sampai produk yang dihasilkan.  

Bola plastik merupakan bola 

yang bisa didapat dengan harga yang 

murah, cukup hanya dengan membeli 

bola plastik dengan ukuran kecil 

dengan jumlah yang banyak, anak-

anak kecil sudah dapat bermain pada 

permainan mandi bola. Masyarakat 

banyak menggemari bola plastik 

bukan hanya karena harganya yang 

murah tapi juga sesuai untuk anak-

anak kecil karena bola plastik ringan 

untuk di tendang maupun dipakai 

untuk permainan anak-anak,sehingga 

tidak membahayakan untuk anak-

anak dan lingkungan sekitar.  

Bola plastik juga bisa dipakai 

untuk pelampung yang telah diisi 

Styrofoam bagi nelayan. Bola plastik 

pelampung di gunakan sebagai 

acuan posisi jaring penangkap ikan di 

laut dan penanda arah arus aliran 

arus air. sebagian besar produsen 

bola plastik di indonesia berada di 

pulau jawa sehingga untuk memenuhi 

kebutuhan di luar pulau jawa mereka 

harus mengirim bola plastik yang 

sudah berisi udara, hal tersebut 

dinilai kurang efisien dan efektif, tapi 

untuk saat ini pengiriman bola plastik 

bisa dikirim dengan tanpa diisi udara 

(dalam keadaan kempes) kemudian 

sesampainya di tempat tujuan bola 

plastik tersebut di pompa.Maka dari 

permasalahan diatas maka akan 

dibuat bola plastik berongga untuk 

diaplikasikan pada permainan anak-

anak agar pembuatan bola plastik itu 

lebih murah dan lebih cepat dalam 

proses pembuatannya. Salah satu 

proses yang digunakan untuk 

membuat produk dari bahan baku 

plastik adalah proses rotational 

moulding. 

Proses moulding merupakan 

proses utama dalam pembuatan 

produk plastik dibanding dengan 

proses lainnya. Plastik dikenal 

sebagai suatu bahan serbaguna dan 

ekonomis yang banyak digunakan 

untukberbagai macam produk. Hal ini 

dikarenakan kelebihan-kelebihan 

yang dimiliki seperti mudah dibentuk, 

ringan, tidak mudah pecah dan lain 

sebagainya. Namun kelebihan ini, 

sering tidak didukung oleh biaya 

pembuatan cetakan (mould) yang 

mahal, apalagi jika produk yang 

dibuat dalam jumlah sedikit. 
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Sehingga untuk mengantisipasinya, 

mould yang akan dibuat harus 

dipikirkan betul bentuk desain 

produknya dan kemampuan jenis 

plastik leleh tersebut untuk mengisi 

mould guna mendapatkan produk 

dengan cacat minimal (Sugondo, A. 

2008). 

 Selain itu jenis material dan 

parameter proses juga menjadi 

bahan pertimbangan. Dengan 

mempertimbangkan itu semua, maka 

akan dihasilkan produk dengan biaya 

tiap produknya menjadi lebih murah. 

Upaya lain untuk mendapatkan harga 

produk lebih murah yaitu dengan 

membuat produk dengan ketebalan 

seminimal mungkin yang masih dapat 

dibuat dengan kualitas yang masih 

dapat diterima. Berat produk salah 

satunya dipengaruhi oleh ketebalan 

dinding produk tersebut. Semakin 

tipis produk, jumlah plastik yang 

digunakan semakin sedikit sehingga 

akan menurunkan harga produk 

(Sugondo, A. 2008). 

Pada proses pembentukan 

plastik dengan metode rotational 

moulding perlu dibuat suatu cetakan 

(mould). Mould adalah bagian 

terpentinguntuk mencetak plastik, 

mould tidak harus kuat karena pada 

proses rotational moulding tidak ada 

tekanan dan bentuk produk 

tergantung daribentuk mould 

tersebut. Keuntungan dari proses 

rotational moulding adalahbisa 

menggunakan cetakan non logam 

seperti fiberglass atau kayusehingga 

bisa menghemat biaya produksi. 

Untuk pembuatan mould pada 

rotational moulding banyak sekali 

faktor yang perlu diperhatikan 

dalammendesainnya, supaya mould 

yang telah didesain dan nantinya 

setelah dilakukan proses manufaktur 

dapat menghasilkan produk yang 

sempurnasesuai bentuk mould 

tersebut (Crawford, R.J. 2003). 

Permasalahan yang sering 

timbul dari pembentukan plastik 

dengan metode rotational moulding 

ini adalah terjadinya perbedaan 

ketebalan produk bola plastik dan 

terjadinya penyusutan (shrinkage), 

masalah itu disebabkan oleh setting 

parameter waktu, suhu dan 

kecepatan putar pada mesin yang 

tidak tepat pada saat proses 

produksi plastik. Hal itu akan 

membuat biaya produksi menjadi 

tidak efisien, karena material banyak 

yang terbuang dan produk banyak 

yang cacat. Beberapa faktor yang 

menyebabkan terjadinya cacat 

produk bola plastik semakin tidak 

terkendali(Crawford, R.J. 2003). 

B. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan dari penelitian ini 

adalah : 
1. Membandingkan variasi waktu 

proses pembuatan bola plastik 
berongga 25 menit, 30 menit dan 
35 menit terhadap penyusutan 
volume produk bola. 

2. Menyelidiki pengaruh variasi 
waktu proses pencetakan bola 
plastik berongga waktu 25 menit, 
30 menit dan 35 menit terhadap 
distribusi ketebalan dinding 
produk bola. 

 
C. BATASAN MASALAH 

Untuk mendapatkan hasil 
pengujian yang tidak melebar, maka 
perlu adanya pembatasan masalah. 
Adapun batasan-batasan penelitian 
tersebut  antara lain : 
a. Dimensi untuk cetakan (mould) 

dibuat sama. 

b. Kekuatan bahan dari cetakan 

(mould) dianggap sudah 
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memenuhi persyaratan 

perencanaan. 

c. Bahan baku yang digunakan 

adalah biji plastik jenis LDPE (low 

density polyetylene)propertinya 

disetiap biji plastik dianggap 

seragam. 

d. Pendinginan cetakan (mould) 

dilakukan secara manual dengan 

menggunakan air. 

e. Air yang digunakan sebagai 

pendingin sebaiknya tidak 

dgunakan lagi agar menjaga 

kontunyuitas. 

f. Pada saat mengoperasikan mesin 

rotational moulding daya listrik 

dianggap standart, kecepatan 

motor listrik 1420 rpm dan yang 

keluar dari reduser 25 rpm 

dianggap sama. 

g. Suhu awal yang digunakan pada 

saat pengoperasian mesin 

rotational moulding dianggap 

sama. 

 
D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Memperoleh waktu yang optimal 

untuk mengendalikan merekatnya 

biji plastik satu dengan yang 

lainnya pada suhu tetap sebelum 

meleleh. 

b. Menjadikan sarana pencetakan 

bola plastik sebagai latihan agar 

bisa diaplikasikan pada dunia 

kerja. 

c. Mengetahui cara pembuatan bola 

berongga dengan menggunakan 

mesin rotational moulding.  

d. Mengetahui tahapan proses 

sintering yang terjadi pada 

spesimen bola plastik berongga. 

 

 

 

E. TINJAUAN PUSTAKA 
Pada saat polimer plastik 

memerlukan kekuatan menengah 
sangat penting menggunakan polimer 
yang tepat untuk mencapai suhu 
optimal. Semua butiran dapat 
melekat satu dengan yang lainnya 
dengan  waktu dan suhu tertentu 
menggunakan mesin rotational 
moulding. Suhu pada mould akan 
mempercepat proses melekat biji 
plastik dengan suhu yang tinggi dan 
menggunakan waktu yang telah 
ditentukan. 

Pada proses moulding, produk 
dibuat dengan memiliki dinding 
ketebalan. Ketebalan dinding adalah 
seminimal mungkin. Dari beberapa 
literatur dikatakan ketebalan dinding 
dapat berkisar antara 0,5 mm – 4 
mm. Dalam mendesain ketebalan 
dinding, diusahakan setipis mungkin 
yang masih dapat dikerjakan secara 
ekonomis. Ketebalan yang dibuat 
tergantung pada desain produk 
ukuran produk dan syarat 
fungsionalnya (Sugondo, A, 2008). 

Ketebalan juga dibuat secara 
seragam agar dapat meminimalkan 
penyusutan (shrinkage), sehingga 
dapat meningkatkan kemampuan 
pengisian mould dan mengurangi 
waktu siklus. Dinding dengan 
ketebalan berbeda akan 
menyebabkan waktu pendinginan 
yang berbeda. Dinding yang tebal 
akan membutuhkan waktu 
pendinginan lebih lama daripada 
dinding yang tipis dan ketika dinding 
di daerah yang tebal mengalami 
pendinginan akan terjadi penyusutan. 
Tebal dinding yang merata 
sebenarnya juga dapat mengurangi 
tegangan sisa yang terjadi (Sugondo, 
A, 2008). 

Pengaturan temperatur pada 
cetakan memainkan peranan yang 
penting dalam proses moulding. 
Misalnya, apabila temperatur cetakan 
terlalu rendah, sehingga biji plastik 
tidak dapat menempati ruangan 
kesudut-sudut cetakan. Apabila 
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temperaturnya ditinggikan, waktu 
yang digunakan mesin secara 
keseluruhan akan menjadi lama dan 
menjadi tidak ekonomis (Crawford, 
R.J, 2003). 

Pendinginan biasanya dilakukan 
dari luar cetakan yang terpasang 
pada alat, bisa dilakukan dengan 
cara air disemprotkan, maupun 
dengan air dikabutkan.  hasil 
pendinginan yang cepat dalam 
pembentukan struktur kristal simetris 
di bagian dinding, yang mengarah ke 
melenting. Biasanya, aplikasi 
berurutan masih udara, udara paksa, 
kabut air, atau kabut yang digunakan 
untuk meringankan masalah 
melenting. Pada mesin carousel, jika 
pendinginan tidak mengontrol siklus 
moulding rotasi, pendinginan dapat 
dilakukan dengan lembut 
menggunakan hanya udara suhu 
kamar (Crawford, R.J, 2003). 

Prediksi penyusutan yang tepat 
akan menghasilkan komponen 
dengan kwalitas dan kepresisian 
tinggi. Penyusutan dipengaruhi oleh 
penyusutan volume, aliran dari 
tegangan sisa beserta orientasinya, 
aliran dari kristalisasi dan 
perpindahan panas. Sistim 
pendinginan yang optimal akan 
menghasilkan gradien perpindahan 
panas yang merata dan akan 
berpengaruh pada produk hasil. 
Untuk mendapatkan penyusutan 
yang merata, pentingnya efisiensi 
sistem saluran pendingin 
(Febriantoko. W. B, 2008). 

 
F. DASAR TEORI 

1. Rotational moulding 
Rotational moulding, yang 

dikenal juga sebagai rotomoulding 
atau rotocasting, adalah proses untuk 
pembuatan produk plastik berongga. 
Untuk jenis tertentu, cetakan lumpur 
Istilah ini juga digunakan. Meskipun 
ada persaingan dari blow moulding, 
thermoforming, dan injection 
moulding untuk pembuatan produk 
tersebut, rotational moulding  memiliki 

kelebihan tertentu dalam hal tingkat 
yang relatif rendah tegangan sisa dan 
cetakan murah. Rotational moulding 
juga memiliki beberapa pesaing untuk 
produksi besar berbentuk benda 
berongga dalam satu potong. 
Rotational moulding paling dikenal 
untuk pembuatan tanki tetapi juga 
dapat digunakan untuk membuat 
produk yang kompleks medis, 
mainan, kerajinan rekreasi (Crawford, 
R.J, 2003). 

Prinsip rotational moulding 
plastik sederhana. Pada dasarnya 
proses terdiri dari memperkenalkan 
sejumlah plastik yang dikenal dalam 
bentuk bubuk, butiran, atau bentuk 
cairan kental menjadi berongga, 
seperti cangkang mould (cetakan) 
diputar dan bergoyang sekitar dua 
sumbu utama pada kecepatan yang 
relatif rendah dipanaskan sehingga 
plastik tertutup dalam cetakan dan 
membentuk lapisan monolitik 
terhadap, permukaan cetakan. Rotasi 
cetakan berlanjut selama fase 
pendinginan sehingga plastik 
mempertahankan bentuk yang 
diinginkan sebagai mengeras. Ketika 
plastik cukup kaku, pendinginan dan 
cetakan rotasi berhenti untuk 
memungkinkan penghapusan produk 
plastik dari cetakan (Crawford, R. J, 
2003). 

 
Gambar 1. Proses pencetakan 
rotational moulding 

Proses rotational mouldingterdiri 
dari 4 tahapan (Crawford, R.J, 
2003)yaitu : 

1. Charging (Memuat) 
Biji plastik yang telah 

ditimbang ditempatkan dalam 
cetakan logam berongga 
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berdinding tipis yang  dipasang di 
lengan mesin moulding. Cetakan 
ini kemudian tertutup dengan 
menggunakan klem atau baut di 
garis perpisahan antara  bagian 
cetakan. 

2. Heating (Pemanasan)  
Cetakan tersebut diputar 

biaxial dengan menggunakan dua 
sumbu, pada bagian cetakan 
diberikan suhu tertentu agar 
bagian yang berongga dapat 
mengendap dipermukaan dinding 
cetakan. 

3. Cooling (Pendinginan) 
Ketika material telah 

dicairkan maka dilakukan 
pendinginan pada cetakan dengan 
cara  disiram air, proses ini 
berlangsung beberapa menit untuk 
membawa suhu cetakan sampai 
ketitik bawah kristalisasi. 

4. Demolding (Pembongkaran) 
Setelah cetakan didinginkan, 

cetakan akan dibongkar secara 
manual dan menghasilkan 
spesimen produk bola plastik 
berongga. 

 
2. Plastik 

Polimer menurut bahasa 
zunani poly (banyak) dan meros 
(bagian), adalah bahan bahan yang 
terbentuk atas banyak (biasanya 
ribuan) satuan pengulangan susun 
bangun blok-blok yang disebut 
mers. Kebanyakan polimer 
tersusun atas dasar rantai  utama 
karbon dan karena itu tergolong 
bahan organik (Schey.J.A, 2009). 

Plastik adalah bahan yang 
mempunyai derajat kekristalan 
lebih rendah daripada serat, dan 
dapat dilunakkan atau dicetak pada 
suhu tinggi (suhu peralihan 
kacanya diatas suhu ruang), jika 
tidak banyak bersambung silang. 
Plastik merupakan polimer 
bercabang atau linier yang dapat 
dilelehkan diatas panas 
penggunaannya. Plastik dapat 
dicetak (dicetak ulang) sesuai 

dengan bentuk yang diinginkan dan 
yang dibutuhkan (Ratna dkk, 2010). 

Pada dasarnya plastik 
merupakan bahan polimer dan 
dapat digolongkan menjadi 3 
golongan (Schey.J.A, 2009) yaitu : 
a) Bahan Thermoplastic 

Polimer thermoplastic 
adalah polimer yang mempunyai 
sifat tidak tahan terhadap 
panas. Jika polimer jenis ini 
dipanaskan, maka akan menjadi 
lunak dan jika didinginkan akan 
mengeras. Bahan ini juga dapat 
didaur ulang. Contoh : Polietilen 
(PE), Polipropilena (PP), 
Polivinilklorida (PVC), Polistiren, 
ABS (Acrylonotryl Butadine 
Styrene), Poliester (PS), 
Policarbonat, Polimida. 

b) Bahan Thermosetting  
Bahan thermosetting 

adalah plastik dalam bentuk cair 
dan dapat dicetak sesuai 
dengan yang diinginkan serta 
akan mengeras jika dipanaskan. 
Serta jenis plastik ini tidak dapat 
di daur ulang seperti bahan 
thermosplastic. Contoh :Phenol 
Formaldehyde (PF), Urea 
Formaldehyde (UF), Melamin 
Formaldehyde (MF), 
Polyurethane (PUR). 

c) Bahan Elastomer 
Bahan elastomer adalah 

merupakan solid polyurethane 
yang dapat dijadikan bahan 
pelapis maupun perekat dari 
suatu barang agar terlihat lebih 
bagus dan tahan lama yang 
juga mempunyai sifat yang 
sangat elastis, lentur, tahan 
terhadap abrasi, tahan benturan 
dan tahan terhadap cuaca. 

 
3. Sintering 

Istilah  sintering  berasal  dari  
bahasa  jerman,  sinter  dalam 
bahasa  inggris dengan  kata  
cinder  yang  berarti bara. Sintering  
merupakan  metode  pembuatan  
material  dari  serbuk dengan 
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pemanasan  sehingga  terbentuk  
ikatan  partikel.  Sintering  dapat  
terjadi  dibawah  suhu  leleh  
(melting  point) (Sunardi,dkk.2003). 

Beberapa tahapan proses 
terjadi selama sinter, tahapan 
tersebut pada umumnya mengacu 
pada perubahan fisik ketika proses 
pembentukan ikatan antar partikel 
berlangsung. Tahapan sinter 
diuraikan (German, 1984)sebagai 
berikut:  

a. Tahap awal (initial stage) 
Secara umum ditandai 

dengan penyusunan kembali 
formasi leher, yang meliputi 
penyusunan kembali partikel 
dan formasi leher awal di titik 
kontak antar partikel, 
penyusunan kembali formasi 
partikel setelah mengalami 
pergerakan untuk meningkatkan 
jumlah titik kontak dan pada 
akhirnya membentuk ikatan 
pada titik kontak tersebut, 
dengan pergerakan material 
terjadi denganenergi permukaan 
tertinggi. 

b. Tahap Kedua (intermediate 
stage). 

Pertumbuhan leher terus 
berlanjut, yang diikuti dengan 
pertumbuhan butir dan 
pertumbuhan pori. Perubahan 
fisik selama tahap kedua adalah 
sebagai berikut pertumbuhan 
ukuran leher antar partikel, 
porositas menurun atau 
berkurang, pusat partikel 
bergerak semakin dekat secara 
bersama-sama, penyusutan 
setara dengan jumlah 
berkurangnya porositas, batas 
butir mulai berpindah sehingga 
butir mulai bertumbuh, 
terbentuknya saluran yang 
saling berhubungan(continuous 
chanel) dan berakhir ketika 
porositas terisolasi. Penyusutan 
secara maksimal terjadi pada 
tahap kedua. 

c. Tahap ketiga (final stage). 

Ditandai dengan 
hilangnya struktur pori dan 
munculnya batas butir. 
Perubahan fisik selama tahap 
akhir meliputiporositas 
mengalami pergerakan terakhir 
dan pertumbuhan butir terjadi. 

Sintering dapat terjadi 
dengan variasi dari 
mekanismenya. Masing-masing 
mekanisme dapat bekerja secara 
individu atau kombinasi dengan 
yang lain untuk mendapatkan 
densifikasi. Sedangkan sumber 
energi (driving force) dari proses 
sintering adalah energi 
permukaan. Energi permukaan tiap 
satuan volume berbanding terbalik 
dengan diameter partikel jadi 
partikel berukuran kecil 
mempunyai energi lebih besar 
daripada partikel dengan ukuran 
besar. Selama proses sintering 
terjadi perpindahan massa dari 
partikel ke neck dan perpindahan 
massa ini terjadi untuk mengurangi 
energi permukaan partikel dengan 
cara memperluas permukaan 
partikel jadi selama proses 
sintering terjadi eliminasi atau 
pengurangan energi permukaan 
(German, 1984). 

Sintering dapat diklasifikasikan 
dalam dua bagian besar (German, 
1984) yaitu :  

1. Sintering fasepadat (solid state 
sintering) 

Sintering dengan fase 
padat adalah sintering yang 
dilaksanakan pada suatu 
temperatur yang telah 
ditentukan, dimana dalam 
bahan semuanya tetap dalam 
fase padat. 

2. Sinteringfasecair (liquid state 
sintering) 

Sintering pada fase 
cair adalah sintering untuk 
serbuk yang disertai 
terbentuknya fase  
cairselama proses sintering 
berlangsung. 
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G. BAHAN DAN ALAT PENELITIAN 
1. Bahan 

Bahan baku yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah jenis 
plastik LDPE (Low Density 
Polyethylene). Pemilihan bahan 
ini didasari sebagai berikut: 

Keuntungan LDPE (Low 
Density Polyethylene) adalah : 
a) Ringan, Kuat dan tembus 

terhadap cahaya. 
b) Harganya lebih murah dan 

terjangkau. 
c) Dapat didaur ulang. 
d) Dapat dipakai sebagai tempat 

makanan, Plastik kemasan 
dan botol plastik. 

e) Sangat baik untuk kontak 
langsung dengan makanan. 
 

Sifat-sifat LDPE (Low Density 
Polyethylene) adalah : 
a) Pada suhu 60o C sangat 

resisten terhadap senyawa 
kimia. 

b) Kurang baik terhadap gas 
seperti oksigen. 

c) Katahanan terhadap uap air 
sangat baik. 

d) Memiliki fleksibilitas tinggi 
namun juga kuat. 

e) Lebih keras, kaku, kurang 
terasa berlemak dan agak 
tembus cahaya. 

f) LDPE mempunyai densitas = 
0,92 – 0,94 g/cm3 

 
Gambar 2.Biji plastik LDPE (Low Density 
Polyethylene) 
 
 
 
 
 

2. Alat penelitian 

 
Gambar 3. Pandangan isometrik 

mesin rotational moulding 

Mesin rotational moulding yang 
digunakan dalam penelitian ini 
mempunyai spesifikasi sebagai 
berikut : 
1. Mesin penggerak dengan 

penggerak otomatis, yang 
digerakkan oleh motor listrik 
menuju reduser, kemudian 
menggerakkan sumbu utama dan 
sumbu kecil untuk memutar 
mould yang berisi biji plastik 

2. Menggunakan heater dengan 
daya 250 watt. 

3. Spindle sudah terpasang pada 
sumbu tegak lurus 
(rotasibiaksial). 

4. Suhu yang dikontrol oleh mesin 
rotational moulding ini mencapai 
200o C 

5. Proses pendinginan dilakukan 
secara manual dengan cara 
disiramkan air pada cetakan. 

6. Mould (cetakan) dirakit secara 
manual. 

 
3. Alat pendukung 

a. Mould 
b. Kaliper 
c. Thermocontrol 
d. Infrared thermometer 
e. Stop watch 
f. Timbangan digital 
g. Heater 
h. Digital tachometer 
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H. PROSES PENELITIAN 
 

 
 

Gambar 4. Diagram alir penelitian 
Penelitian Pada tahap 

persiapan awal yaitu mencari acuan 

sebagai sumber dan dasar dalam 

melakukan penelitian ini. Tahapan 

selanjutnya melakukan persiapan 

alat dan bahan yang akan 

digunakan dalam proses penelitian. 

Persiapan ini menggunakan jenis 

plastik LDPE (Low Density 

Polyethylene). Kemudian 

mendesain sebuah mould dan 

mesin rotational moulding. Karena 

penelitian ini meneruskan penelitian 

yang sebelumnya maka mesin 

rotational mouldinghanya 

memperbaiki. Setelah selesai dalam 

tahap persiapan maka proses 

pembuatan spesimen bola plastik 

berongga yang dicetak dengan 

menggunakan suhu 110o C selama 

25 menit, 30 menit dan 35 menit. 

Kemudian spesimen tersebut 

dilakukan pengujian penyusutan, 

pengujian ketebalan serta pada 

spesimen produk bola dilakukan foto 

makro. Setelah spesimen bola 

plastik berongga selesai maka 

dilakukan analisa spesimen dari 

pengujianpengukuran penyusutan, 

pengujianpengukuran ketebalan dan 

dilakukan foto makro. Tahap 

selanjutnya yaitu pengambilan data, 

analisis data dan pembahasan yang 

kemudian diambil kesimpulan dari 

pengujian tersebut. 

 
I. SPESIMEN 

Penelitian ini akan menguji tiga 
spesimen dengan waktu yang 
berbeda, yaitu nomor 1 menunjukkan 
spesimen dengan waktu 25 menit, 
nomor 2 menunjukkan spesimen 
dengan waktu 30 menit, nomor 3 
menunjukkan spesimen dengan 
waktu 25 menit. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Spesimen jadi bola plastik 

berongga 
 
 

J. CARA PENGAMBILAN DATA 
a. Pengukuran penyusutan(Shrinkage) 

Pada percobaan ini penyusutan 

(shrinkage) dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut 

(ASTM D6289) : 

Shrinkage =
 Lo − L 

Lo
 x 100% 

Dimana :  

Lo =  dimensi cetakan (mm) 

 L = dimensi produk (mm) 

 

Cara pengambilan data pengujian 
penyusutan dengan cara mengukur 
pada diameter dari spesimen bola 

dengan menggunakan jangka 

1 2 3 
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sorong (kaliper) dengan mengukur 
sebanyak 8 tempat dibagian 

berbeda disetiap spesimen bola. 

 
Gambar 6. Cara pengukuran penyusutan 
 
Tabel 1. Nilai penyusutan rotasi moulding 

Polymer 
Shrinkage 

Range (%) 

Recomended 

(%) 

LDPE 1,6 – 3,0 3,0 

HDPE 3,0 – 3,5 3,5 

PP 1,5 – 2,2 2,2 

PVC 0,8 – 2,5 1,5 

PC 0,6 – 0,8 0,8 

Nylon 6 1,5 – 3,0 3,0 

 
b. Pengukuran ketebalan produk 

Dari percobaan pengukuran 
ketebalan bola ini hanya diukur 
dengan jarak 60 mm tiap belahan 
dan dibagi menjadi 9 titik yang di 
ukur ketebalannya. Sehingga jarak 
dari tiap titik 7,5 mm. Setelah itu 
maka dari setiap titik masing-
masing bola plastik, dijumlahkan 
dan diambil rata-rata pengukuran 
ketebalan. Hal itu dilakukan 
sebanyak 5 spesimen bola plastik.. 

 
Gambar 7. Cara pengukuran ketebalan 
 
 
 
 

K. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Pengujian penyusutan (Shrinkage) 

Berikut ini perhitungan 
penyusutan (shrinkage) dimensi 
diameter produk pada percobaan 
waktu 25 menit, waktu 30 menit, 
waktu 35 menit. produk bola plastik 
berongga dengan metode 
rotational moulding. 
 Waktu 25 menit 
Tabel 2. Rata-rata 
penyusutanwaktu 25 menit. 

Percobaan Penyusutan (%) 

1 2,29 

2 2,54 

3 2,18 

4 2,35 

5 2,10 

Rata-rata 2,29 

 

 

Gambar8. Histogram penyusutan waktu 

proses 25 menit 

 

 Waktu 30 menit 
Tabel 3. Rata-rata 
penyusutanwaktu 30 menit. 

Percobaan Penyusutan (%) 

1 1,94 

2 2,15 

3 2,18 

4 2,02 

5 1,87 

Rata-rata 2,03 

2,29
2,54

2,18
2,35

2,10

0,00

0,50
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A
N

 (
%
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Gambar9. Histogram penyusutan waktu 

proses 30 menit 

 Waktu 35 menit 
Tabel 4. Rata-rata 
penyusutanwaktu 25 menit. 

Percobaan Penyusutan (%) 

1 1,92 

2 1,79 

3 2,01 

4 1,97 

5 2,15 

Rata-rata 1,97 

 

Gambar10. Histogram penyusutan waktu 

proses 35 menit 

 

 Rata-rata penyusutan waktu 25 

menit, 30 menit dan 35 menit. 

 

Gambar11. Rata-rata penyusutan 

spesimen bola plastik. 

Dari peninjauan grafik rata-rata 
penyusutan (shrinkage) yang 
ditunjukkan pada 
gambarmenunjukkan bahwa dari 5 
percobaan menggunakan mesin 
rotational moulding dengan 
memvariasikan waktu proses 25 
menit, 30 menit dan 35 menit. Grafik 
menunjukkan variasi waktu proses 25 
menit mengalami penyusutan rata-
rata 2,29%, untuk variasi proses 30 
menit mengalami penyusutan rata-
rata 2,03% dan untuk variasi waktu 
proses 35 menit mengalami 
penyusutan rata-rata sebesar 1,97%. 
Dari uraian di atas menunjukkan 
bahwa variasi waktu proses 35 menit 
lebih rendah penyusutannya 
dibandingkan dengan variasi waktu 
25 menit dan 30 menit. Hal itu 
dikarenakan semakin lama waktu 
yang digunakan untuk mencetak 
spesimen bola molekul-molekul dari 
biji plastik akan tersusun rapat dan 
akan terjadi perubahan densitas. Ini 
juga bisa dipengaruhi seting waktu 
dan proses pendinginan yang 
dilakukan pada cetakan bola plastik, 
terbukti penyusutan pada spesimen 
bola dapat dikendalikan. 
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2. Pengujian ketebalan 
berikut ini hasil pengukuran 

ketebalan produk bola pada percobaan 
bola variasi waktu proses 25 menit, 30 
menit dan 35 menit. 

 
 Waktu 25 menit 

Tabel 5. Rata-rata ketebalan pada 
variasi waktu 25 menit 

Produk 
Rata-rata 

ketebalan (mm) 

Bola 1 4,90 

Bola 2 5,14 

Bola 3 4,68 

Bola 4 4,85 

Bola 5 6,01 

Total rata-rata  5,11 

 

 
 
Gambar12. Histogram rata-rata 
ketebalan waktu proses 25 menit. 
 
 Waktu 30 menit 

Tabel 6.Rata-rata ketebalan pada 
variasi waktu 30 menit 

Produk 
Rata-rata 

ketebalan (mm) 

Bola 1 4,72 

Bola 2 4,96 

Bola 3 5,36 

Bola 4 4,75 

Bola 5 5,04 

Total rata-rata 4,97 

 
 
Gambar 13. Histogram rata-rata 
ketebalan waktu proses 30 menit 

 
 Waktu 35 menit 

Tabel 7. Rata-rata ketebalan pada 
variasi waktu 35 menit 

Produk 
Rata-rata 

ketebalan (mm) 

Bola 1 4,58 

Bola 2 4,59 

Bola 3 5,56 

Bola 4 5,15 

Bola 5 4,72 

Total rata-rata 4,92 

 

 
Gambar 14. Histogram rata-rata 
ketebalan waktu proses 35 menit 
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Gambar15. histogram rata-rata ketebalan 
bola dengan variasi waktu proses 25 
menit, 30 menit dan 35 menit. 

 
Pada histogram ketebalan 

yang ditunjukkan pada gambar 14, 
menunjukkan bahwa ketebalan 
variasi waktu proses 25 menit,30 
menit dan 35 menit. Dari hasil 
analisa waktu 25 menit 
menghasilkan ketebalan 5,11 mm, 
pada waktu proses 30 menit 
menghasilkan ketebalan 4,97 mm 
dan pada waktu proses 35 menit 
menghasilkan ketebalan 4,92 mm. 

Dari histogram ketebalan 
diatas dapat dijelaskan bahwa 
semakin lama waktu pencetakan 
produk bola plastik tingkat ketebalan 
yang dihasilkan semakin merata dan 
biji plastik bisa menempati ruang 
kosong yang berada pada rongga-
rongga produk bola plastik, tetapi 
setting temperatur dan kecepatan 
putar mesin harus sesuai dengan 
yang diharapkan agar mendapatkan 
ketebalan yang merata.  

 
3. Pengujian foto makro 

Hasil dari struktur makro 
dengan pembesaran 8 kali pada 
waktu 25 menit,30 menit dan 35 
menit adalah sebagai berikut : 
a) Foto makro waktu proses 25 

menit 
 

 
 

Gambar16. Foto makro waktu 
proses 25 menit. 

Hasil foto makro waktu 
proses 25 menit dengan suhu 
110oC dengan pembesaran 8 
kali dapat dilihat pada 
gambar.15 pada proses ini 
termasuk tahapan initial point 
contack, karena pada hasil foto 
makro ditunjukkan adanya 
penyusunan antar partikel dan 
formasi leher tahap awal dititik 
kontak antar partikel. 

 
b) Foto makro waktu proses 30 

menit 
 

 
 

Gambar 17. Foto makro waktu 
proses 30 menit. 

Hasil foto makro waktu 
proses 30 menit dengan suhu 
110oC dengan pembesaran 8 
kali dapat dilihat pada gambar 
16 Pada proses ini termasuk 
tahapan intermediate stage. 
Early stage neck growth (short 
time) atau pertumbuhan leher 
tahap awal karena dapat 
ditunjukkan terjadi neck dan 
perubahan pertumbuhan 
ukuran leher antar partikel dan 
partikel itu bergerak semakin 
dekat secara bersama-sama 
serta adanya penyusutan 
partikel. 

 

5,11

4,97

4,92

4,8

4,85

4,9

4,95

5

5,05

5,1

5,15

spesimen

R
A

T
A

-R
A

T
A

 K
E

T
E

B
A

L
A

N
 (

m
m

)

25 menit 30 menit 35 menit



13 
 

c) Foto makro waktu proses 35 
menit 

 

 
 

Gambar 18. Foto makro waktu 
proses 35 menit 

Hasil foto makro waktu 
proses 35 menit dengan suhu 
110oC dengan pembesaran 8 
kali dapat dilihat pada 
gambar.17. Pada proses ini 
termasuk tahapan final stage. 
Late  stage neck growth (long 
time) atau pertumbuhan leher 
tahap akhir karena pori pada 
partikel sudah hilang dan 
muncul batas  
butir serta adanya perubahan 
fisik antar partikel jika 
dilanjutkan akan terjadi 
terminal condition fully 
coalesced spheres (Kondisi 
terminal bola sepenuhnya 
bersatu). 
 
Keterangan :  
1 = Batas butir (neck) 
2 = Biji plastik LDPE. 
 

L. KESIMPULAN 
Dari penelitian ini penulis dapat 

mengambil kesimpulan,yaitu : 
1. Dari hasil proses pencetakan bola 

plastik berongga dengan 
menggunakan mesin rotational 
moulding menunjukkan bahwa 
waktu pencetakan bola plastik 
sangat berpengaruh terhadap 
penyusutan yang terjadi. Maka 
dapat disimpulkan bahwa semakin 
lama waktu yang digunakan untuk 
mencetak bola plastik berongga 
semakin kecil harga penyusutan. 
Hal ini terbukti penyusutan 
terendah pada waktu 35 menit dan 
tertinggi waktu 25 menit. 

2. Dari hasil pengukuran 
ketebalan dapat disimpulkan bahwa 
semakin lama waktu yang digunakan 
untuk mencetak bola plastik berongga 
tingkat ketebalan yang dihasilkan 
semakin merata. Setting temperatur 
sudah sesuai, terbukti pada waktu 35 
menit menghasilkan ketebalan yang 
merata, biji plastik sudah menempati 
ruang kosong yang berada dirongga-
rongga produk bola plastik dan tidak 
adanya penumpukan dibagian salah 
satu dinding cetakan. 

 
M. Saran 

Dalam penelitian selanjutnya, 
penulis mempunyai beberapa saran 
yang dapat dipakai untuk proses 
pencetakan bola plastik berongga, 
yaitu : 
1. Perlu adanya pembuatan mesin 

rotational moulding yang presisi 
agar tidak terjadi kerusakan yang 
terlalu banyak. 

2. Perlunya pembuatan cetakan 
yang hemat biaya, mungkin bisa 
menggunakan bahan non logam 
seperti fiberglass atau kayu. 

3. Gunakanlah peralatan yang telah 
disediakan oleh bengkel sebaik 
mungkin agar mendapatkan hasil 
yang maksimal 

4. Kembangkan mesin rotational 
moulding ini dengan bentuk 
cetakan yang lain sesuai dengan 
keinginan.  

5. Keselamatan dan keamanan perlu 
diperhatikan dengan 
menggunakan alat perlindungan 
keselamatan kerja agar dapat 
mencegah resiko kecelakaan 
pada waktu penelitian. 
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