
1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Meningkatnya persaingan di pasar global yang amat pesat 

pada saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri manufaktur. 

Banyak perusahaan yang harus menyesuaikan persaingan global 

tersebut dengan cara memangkas siklus produksi mereka agar 

dapat bersaing terus-menerus di era globalisasi saat ini, salah satu 

cara yang bisa dilakukan untuk menghemat pengeluaran saat ini 

adalah memproduksi alat-alat cepat (Rapid Prototyping), akurat, 

dan dengan biaya yang lebih rendah (Rahmati, S., dan Dickens, P., 

2006). Pembuatan cetakan pada mesin molding  yang semula 

banyak menggunakan bahan dari besi atau baja, maka untuk saat 

ini sudah mulai dikembangkan pembuatan cetakan dengan metode 

rapid prototyping dengan cara resin tooling dan 3D Printing. 

Metode resin tooling dalam pembuatan rapid tooling sudah 

dikembangkan sejak beberapa tahun yang lalu. Penggunaan 

metode resin tooling pertama kali dipelopori oleh Marco pada tahun 

1950 dengan pembuatan cetakan menggunakan resin tooling 

(Muskat, 1950; Summerscales J., dan Muralidharan B., 2013). 

Dalam beberapa tahun kemudian metode resin tooling mulai 

banyak dikembangkan oleh beberapa peneliti seperti Layton pada 

tahun 1994 yang berfokus pada pembuatan resin tooling dengan 
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cara menyemprotkan resin kedalam cetakan (Summerscales J., 

dan Muralidharan B., 2013). Peneliti selanjutnya dari Cheah C. M., 

Chua C. K., dan Ong H. S., (2002) yang meneliti tentang 

pembuatan mold menggunakan resin epoxy. Sama halnya dengan 

metode resin tooling, metode 3D printing juga sudah mulai banyak 

dikembangkan. Widiyanto pada tahun 2006 telah mengembangkan 

pembuatan produk dengan menggunakan metode 3D printing. 

Dalam beberapa tahun ini mulai dikembangkan lagi oleh Noble J., 

Walczak K., dan Dornfeld D., (2014) yang mengembangkan 

cetakan mesin injeksi molding dengan metode rapid prototyping 

yang menggunakan mesin CNC plastic dan 3D printing. 

Dalam pembuatan rapid prototyping metode resin tooling 

dipilih karena prosesnya yang murah dan mudah diaplikasikan 

sehingga dapat menjadi penghemat dalam pembuatan mold yang 

efektif dan efisien. Selain untuk menghemat biaya, metode 3D 

printing dipakai karena metode 3D printing merupakan metode 

yang baru dalam pembuatan rapid prototyping, sehingga masih 

sangat perlu untuk dikembangkan lebih jauh. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Meneliti penyusutan yang terjadi pada pembuatan bola dengan 

cetakan dari rapid tooling menggunakan metode 3D Printing dan 

resin tooling dengan proses rotational molding. 
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b. Meneliti ketebalan dan cacat produk yang terjadi pada 

pembuatan bola dengan cetakan dari rapid tooling menggunakan 

metode 3D Printing dan resin tooling dengan proses rotational 

molding. 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan diatas, maka 

penelitian ini berkonsentrasi pada: 

a. Pembuatan cetakan (mold) produk bola plastik pada proses 

rotational molding dengan menggunakan metode resin tooling 

dengan bahan resin rencast dan metode 3D printing tipe 

exstrusion dengan teknologi FDM (Fused deposition modelling) 

merk COME 3D dengan bahan ABS (Acrylonitrile Butadiene 

Styrene). 

b. Pembuatan produk bentuk bola dengan proses rotational 

molding dengan menggunakan bahan baku Resin Polyester. 

c. Variasi yang digunakan adalah : 

i.  Produk cetakan (mold) metode resin tooling  = 4 spesimen 

ii. Produk cetakan (mold) metode 3D printing  = 4 spesimen 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini baik untuk penulis, masyarakat 

luas dan dunia pendidikan antara lain yaitu : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fused_deposition_modelling
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a. Mengembangkan pengetahuan dalam bidang ilmu manufaktur 

dengan pembuatan rapid prototyping khususnya pada metode 

resin tooling dan 3D printing. 

b. Supaya dapat memberikan gambaran kepada teman–teman 

mahasiswa selaku dari pihak akademisi dan kepada 

masyarakat umum agar dapat mengetahui penggunaan rapid 

prototyping dalam pembuatan cetakan (mold) dalam proses 

manufaktur. 

c. Mampu mengembangkan proses manufaktur dalam hal ini 

meningkatkan kualitas produk yang di hasilkan oleh mesin 

rotational molding. 

1.5. Metode Penulisan  

Untuk mendapatkan data-data dalam melakukan penulisan 

tugas akhir ini, penulis melakukan:  

a. Study pustaka 

Data-data yang diperoleh berdasarkan teori atau metode yang 

ada pada buku referensi. 

b. Survey lapangan  

Data-data teknis diperoleh dengan melakukan survey lapangan 

dan melakukan percobaan sesuai dengan judul yang telah 

ditentukan.  

 



5 
 

 
 

1.6. Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan tugas akhir ini terdiri atas 5 bab dengan 

uraian sebagai berikut:  

BAB I  :  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan masalah, metode penulisan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi uraian dasar-dasar teori yang diperlukan 

untuk menunjang dalam penelitian ini.  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi tenantang diagram alir penelitian, langkah 

pembuatan produk bola sesuai dengan cetakan (mold).  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang data proses terhadap ketebalan, 

penyusutan, dan cacat produk pada produk rotation 

molding . 

BAB V :  PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang 

mungkin bermanfaat bagi pembaca.  

DAFTAR PUSTAKA  

Berisi tentang buku-buku yang dijadikan sumber referensi 

dalam penelitian dari penulisan tugas akhir ini.  

LAMPIRAN  


