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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 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 
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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, 
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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. 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. 
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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). 

 

1.2  Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Membandingkan variasi waktu proses pembuatan bola plastik 

berongga waktu 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. 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar penulisan tugas akhir ini sesuai dengan tujuan, maka 

diperlukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

a. Dimensi untuk cetakan (mould) dibuat sama. 

b. Kekuatan bahan dari cetakan (mould) dianggap sudah 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. 
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1.4  Mafaat Penelitian 

Penelitian ini bermaksud  : 

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. 

 


