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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada masa sekarang plastik banyak diminati, kebutuhan yang 

menuntut efisiensi, kemajuan teknologi dalam bidang rekayasa material 

maupun teknologi manufaktur, benda plastik hampir ditemukan disemua 

tempat, mulai dari peralatan elektronik, mobil, motor, bungkus makanan 

dan peralatan rumah tangga. Untuk membentuk part plastik dapat 

digunakan beberapa cara proses Misalnya press rubber untuk membentuk 

sol sepatu, mesin injeksi untuk membentuk part-part elektronik seperti 

casing handphone, gear pada printer, gelas plastik dan blow mold 

digunakan untuk membuat botol. (Hasnan, 2008) 

Plastik adalah salah satu bahan umum digunakan dan secara 

bertahap menggantikan kayu glasse dan logam. Hal ini disebabkan bahan 

plastik mempunyai beberapa keunggulan, yaitu ringan, kuat dan mudah 

dibentuk, anti karat, tahan terhadap bahan kimia, mempunyai sifat isolasi 

listrik yang tinggi, dan dapat dibuat berwarna maupun transparan dengan 

biaya proses yang lebih murah. (Mujiarto, 2005) 

Penggunaan material plastik yang semakin berkembang, 

menuntut usaha untuk mengurangi waktu dan biaya produksi. Salah 

satunya dengan memanfaatkan program simulasi sebelum dilaksanakan 

di lantai produksi. Pada penelitian sebelumnya, diperoleh tekanan 

berpengaruh pada quality prediction dan confidence of fill pada temperatur 



2 
 

leleh plastik yang rendah. Untuk lebih lanjut akan diteliti pengaruh tekanan 

dalam meminimalkan cacat karena tekanan juga merupakan paramater 

penting pada proses injection molding. Pengaturan tekanan yang tepat 

akan meminimalkan berbagai macam cacat antara lain : flash, short shot, 

sink mark, dan voids. (Sugondo dkk, 2007) 

Dengan banyaknya produk yang cacat pada bagian permukaan, 

maka penelitian tentang shrinkage dan weldline pada proses injection 

molding dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai shrinkage yang 

berpengaruh pada hasil cetakan. Desain produk dirancang dengan 

program Computer Aided Three-dimentional Interactive Application 

(CATIA) selanjutnya disimulasikan pada Moldflow Plastics Insight 5 untuk 

proses injeksi atau pengisian material plastik ke dalam rongga cetakan 

atau cavity. (Dani, 2005) 

Hampir semua peralatan otomotif, elektronik dan peralatan rumah 

tangga menggunakan plastik. Pada tugas akhir ini penulis akan 

menyelidiki fill time, pressure, mold dan melt temperature terhadap 

shrinkage dan weldline pada Gelas Plastik dengan cara simulasi 

menggunakan Software CATIA V 5 dan Moldflow Plastic Insight 5. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian simulasi Gelas Plastik dengan 

menggunakan software Moldflow Plastic Insight 5 adalah 

1. Mengetahui parameter optimal yaitu pressure, mold temperature, 

melt temperature terhadap nilai shrinkage. 
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2. Mengetahui nilai shrinkage bagian tertentu part Gelas Plastik yang 

menentukan dimensi dan ukuran mold dengan analisis Critical 

Dimension. 

3. Mengetahui terjadinya cacat akibat weldline pada bagian part 

Gelas Plastik. 

1.3. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian simulasi Plastic Injection Molding terdapat 

manfaat yang dapat diwujudkan, adapun manfaat tersebut adalah : 

1. Manfaat bagi industri 

• Mendapatkan pengetahuan yang berhubungan dengan proses 

Injection Molding. 

• Mampu mensimulasikan pembuatan part, dan proses analisis part 

sebelum di aplikasikan di meja produksi. 

• Mampu membuat design benda kerja dengan software 

komputer. 

2.  Manfaat bagi dunia pendidikan / akademik 

• Sarana pengembangan mahasiswa dalam proses produksi untuk 

membuat design benda kerja dari material plastik. 

• Mengetahui proses design dan simulasi untuk memprediksi biaya, 

serta ukuran dalam proses simulasi. 

1.4. Lingkup Penelitian 

Dari data latar belakang di atas, dapat dirumuskan batasan 

pembahasan masalah pada : 



4 
 

1. Design Gelas Plastik dengan menggunakan software CATIA V 5. 

2. Variasi pressure, mold temperature dan melt temperature untuk 

menentukan ukuran terbaik dari pressure, mold temperature, melt 

temperature yang meminimalkan shrinkage dan weldline. 

3. Mengetahui nilai shrinkage menyeluruh (average) atau pada bagian 

tertentu part gelas yaitu perpendicular flow (tegak lurus aliran) atau 

parllel flow (searah aliran) dengan menggunakan software Moldflow 

Plastic Insight 5. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

 Memuat latar belakang, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, 

landasan teori, hipotesis dan rencana penelitian. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Memuat uraian sistematis dari penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan penelitian dilakukan. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Memuat uraian terperinci tentang bahan atau materi 

penelitian, alat, instalasi, sampel dan analisisnya serta kesulitan yang 

dijumpai. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Memuat hasil yang diperoleh berupa penjelasan teoritik 

secara kualitatif, kuantitatif, atau secara statistik.  

Bab V Kesimpulan 
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Memuat pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari 

hasil penelitian dan pembahasan untuk membuktikan kebenaran 

hipotesis. 

Daftar Pustaka 

Memuat referensi yang digunakan sebagai rujukan penelitian. 

Lampiran 

Memuat kompilasi data sketsa, gambar, foto, peta susunan 

personalia penelitian yang bersifat melengkapi laporan. 

 

 


