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ABSTRAK 
 
 

 
Hip joint adalah persambungan dari tulang yang menjadi tumpuan 

berat badan (weigh bearing). Alat ini berfungsi sebagai penyambung 
pangkal paha dengan pelvis. Jika seseorang menderita penyakit arthritis 
maka, jalan terbaik adalah dengan melakukan hip joint implant yaitu 
proses penggantian persambungan tulang pinggul dengan tulang tungkai 
menggunakan tulang buatan (hip prosthesis) yang berisi ball head, cone, 
dan stem. Salah satu material acetabular cup/cone terbuat dari polimer 
yang dibuat dengan metode  injection molding. Permasalahan yang sering 
timbul adalah adanya cacat produk karena penyusutan (shrinkage). 
Berkaitan dengan hal tersebut maka selanjutnya akan diungkap pengaruh 
pendinginan air terhadap penyusutan (shrinkage) ukuran produk pada 
proses injection molding pembuatan acetabular cup dengan bahan plastik 
polypropylene dan bahan mold metal steel melalui penyelidikan secara 
eksperimental. 

Pengujian diawali dengan pembuatan mold dan mesin injeksi, 
kemudian dilakukan dua kali penyuntikan plastik cair PP kedalam mold 
yang pertama dengan pendinginan dan yang kedua tanpa pendinginan. 
Kedua produk dibandingkan penyusutannya dengan pengukuran. 
Pengukuran penyusutan (shrinkage) bagian luar produk diambil dari tiga 
arah yaitu tinggi produk sumbu X (dx)  , diameter luar produk sumbu Y 
(dy), dan diameter luar produk sumbu Z (hz). Untuk bagian dalam produk 
dengan bentuk setengah bola, pengukuran shrinkage dengan menghitung 
volumenya yang kemudian bisa dicari jari-jari rata-rata.  

Dari hasil pengujian ditunjukkan bahwa shrinkage pada pengujian 
injection molding dengan pendinginan lebih kecil dibanding pada 
pengujian  injection molding tanpa pendinginan. Hasil pengukuran rata-
rata penyusutan (shrinkage) tinggi produk sumbu X (dx) pada pengujian 
dengan pendingin 1,224 %, sedangkan pengujian tanpa pendingin 1,591 
%. Hasil pengukuran rata-rata penyusutan (shrinkage) diameter luar 
produk sumbu Y (dy) pengujian dengan pendingin 1,857 %, sedangkan 
pengujian tanpa pendingin 2,32 %. Pengukuran rata-rata penyusutan 
(shrinkage) diameter produk sumbu Z (hz) pada pengujian dengan 
pendingin 1,83 %, sedangkan pengujian tanpa pendingin 2,369 %. 
Pengukuran rata-rata penyusutan (shrinkage) jari-jari produk (r) pada 
pengujian dengan pendingin 0,825 %, sedangkan pengujian tanpa 
pendingin 1,267 %.  

 
Kata kunci: Acetabular Cup, Injection molding, Shrinkage
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Hip joint adalah persambungan dari tulang yang menjadi tumpuan 

berat badan (weigh bearing). Hip joins terdiri dari 3 bagian utama yaitu 

femur, femoral head, dan rounded socked. Alat ini berfungsi sebagai 

penyambung pangkal paha pada kaki manusia. Penyakit arthritis (radang 

sendi) merupakan penyakit yang sering diderita oleh para lanjut usia. Jika 

seseorang menderita penyakit arthritis maka, jalan terbaik adalah dengan 

melakukan hip joint implant yaitu proses penggantian persambungan 

tulang pinggul dengan tulang tungkai menggunakan tulang buatan (hip 

prosthesis) yang berisi ball head, cone, dan stem. Alat ini sangat berguna 

sekali bagi penderita patah kaki dan penyakit arthritis. Adanya gesekan 

dan gerakan yang terjadi setiap hari pada hip joint maka, hip joint buatan 

akan mengalami keausan. Untuk mengetahui seberapa besar laju 

keausan pada hip joint maka, dilakukan pengujian keausan dengan hip 

joint simulator. Data hasil pengujian keausan dengan hip joint simulator 

digunakan untuk menentukan berapa umur pemakaian hip joint tersebut. 

Dalam penelitian ini lebih berkonsentrasi pada pembuatan spesimen 

acetabular cup dengan bahan plastik serta dimensi yang sesuai dengan 

bentuk aslinya. Proses pembuatan acetabular cup menggunakan teknik 

injection molding karena, proses injection molding merupakan metode 

yang digunakan untuk memproduksi produk dengan geometris rumit yang 
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dibentuk dengan produktivitas dan ketelitian tinggi serta dengan biaya 

yang murah.  

Injection molding merupakan suatu daur proses pembentukan 

plastik kedalam bentuk yang diinginkan dengan cara menekan plastik 

cair  kedalam sebuah ruang  (cavity). (Moerbani, 1999). 

Dengan banyaknya produk yang cacat karena penyusutan maka, 

penelitian tentang pengaruh pendinginan pada injection molding dilakukan 

untuk mengetahui rancangan pendinginan yang tepat sesuai dengan 

bentuk mold yang digunakan.  

1.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pendinginan terhadap penyusutan pada proses injection molding. 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat bagi dunia Akademik : 

1. Menjadi sarana bagi pengembangan kemampuan mahasiswa dalam 

proses produksi (tool making) untuk membuat benda kerja dari 

material plastik. 

2. Dapat mengikuti perkembangan teknologi di bidang teknik sebagai 

bekal bagi para lulusannya di dunia kerja. 

Manfaat bagi Industri : 

1. Menambah pengetahuan baru tentang proses injection molding dan 

hal-hal lain yang berhubungan dengan proses molding. 

2. Mampu mendesain dan membuat cetakan (mold ) untuk proses 

molding. 
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1.4. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang, dapat dirumuskan permasalahannya yaitu  

bahwa fenomena penyusutan (shrinkage) dalam injection molding perlu 

diteliti, karena penyusutan (shrinkage) selain bermanfaat mempermudah 

melepaskan produk dari mold juga bisa menyebabkan cacat shrinkage. 

1.5. Batasan Masalah 

Agar tidak mengalami perluasan pembahasan pada penulisan 

tugas akhir ini, maka diberi batasan pembahasan sebagai berikut : 

1. Bahan acetabular cup adalah polyprophylene (PP). 

2. Material mold menggunakan logam metal steel. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, penulis menyusun laporan Tugas Akhir 

dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN   

Bab ini terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri atas penelitian-penelitian terdahulu dan dasar teori 

yang diambil dari buku-buku serta jurnal-jurnal yang dipakai untuk 

pedoman dan kelancaran penelitian ini. 
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BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini terdiri atas diagram alir penelitian, model benda kerja dan 

parameter-perameter yang digunakan serta langkah-langkah 

pengoperasian. 

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri atas data hasil penelitian dan pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Pustaka 

Operasi penggantian sendi adalah suatu jenis operasi yang 

dilakukan untuk mengganti sendi yang telah rusak dengan sendi buatan 

yang disebut prostesis. Operasi ini telah dilakukan pada ratusan ribu 

pasien yang mengalami kerusakan, khususnya sendi lutut dan pinggul, 

dengan hasil yang sangat memuaskan selama sekitar 35 tahun terakhir. 

Penyebab utama kerusakan di lutut dan pinggul adalah pengapuran 

(osteoartritis) (Kisworo, 2008). 

Operasi penggantian sendi lutut dapat membantu menghilangkan 

rasa nyeri dan mengembalikan fungsi sendi yang sudah rusak. Saat 

penggantian sendi, tulang dan tulang rawan yang sudah rusak akan 

dibuang dan digantikan dengan sendi buatan (prosthesis) yang terbuat 

dari metal alloy, plastik yang sangat kuat dan polymer (Neisa, 2008) 

Anggono (2005) dalam jurnal Media Mesin, melaporkan bahwa 

plastic injection merupakan proses manufaktur untuk membuat produk 

dengan bahan dasar plastik atau dalam kesempatan ini polypropylene. 

Proses tersebut sering kali terjadi cacat produk seperti pengerutan, retak, 

dimensi tidak sesuai, dan kerusakan saat produk keluar mold, sehingga 

banyak material yang terbuang percuma. Meskipun cacat produk tersebut 

dipengaruhi banyak faktor, tetapi yang paling utama adalah masalah 

shrinkage, atau penyusutan material. 

 5



Firdaus (2002) dalam jurnal Teknik Mesin, menyatakan bahwa 

cacat shrinkage dapat timbul antara  lain jika temperatur leleh terlalu 

tinggi. Cacat ini dapat dikurangi dengan mendesain parameter proses 

secara tepat dan benar. 

Moerbani (1999) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada 

setiap pembuatan mold (cetakan) harus selalu memperhitungkan 

terjadinya penyusutan (shrinkage) setelah terjadi pendinginan dan keluar 

dari rongga cetakan. Hal ini terjadi karena adanya perubahan fase dari 

material cair menjadi padat, pasti akan terjadi perubahan volume. 

2.2.  Landasan Teori 

2.2.1.  Hip Joint 

Hip joint adalah persambungan dari tulang yang menjadi tumpuan 

berat badan (weigh bearing). Hip joint  terdiri dari 3 bagian utama yaitu 

femur,  femoral head, dan rounded socked.  

Di dalam normal hip joint ada suatu jaringan yang lembut dan tipis 

yang disebut dengan selaput synovial. Selaput ini membuat cairan yang 

melumasi dan hampir menghilangkan efek gesekan di dalam sambungan 

hip joint. Permukaan tulang juga mempunyai suatu lapisan tulang rawan 

(articular cartilage) yang merupakan bantalan lembut dan memungkinkan 

tulang untuk bergerak bebas dengan mudah. Lapisan ini mengeluarkan 

cairan yang melumasi dan mengurangi gesekan di dalam sambungan hip 

joint. Akibat gesekan dan gerak yang terjadi setiap saat articular cartilage 

dari waktu ke waktu akan melemah yang menyebabkan arthritis (radang 

sendi). 
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2.2.2.  Kerusakan Hip Joint 

Seiring dengan bertambahnya umur seseorang, maka kesehatan 

fungsi organ tubuh pun akan menurun. Diantara organ tubuh manusia 

yang sering mengalami kerusakan adalah persendian tungkai dan pinggul 

(hip joint). Kerusakan pada persendian tulang yang diakibatkan oleh 

bertambahnya usia adalah osteoarthritis, artritisrheumatoid, dan arthritis 

traumatis. Osteoarthritis adalah bentuk arthritis yang umum terjadi. 

Osteoarthritis pada umumnya terjadi pada orang-orang usia 50 tahun 

keatas, bisa juga pada orang dengan riwayat keluarga penderita arthritis. 

Selain kerusakan persendian tulang karena penyakit hal lain yang 

menyebabkan cacat tulang adalah karena kecelakaan. Untuk tetap bisa 

beraktivitas seperti keadan normal maka harus dilakukan penggantian 

dengan teknik hip joint implant. 

Gambar 2.1 menunjukkan gambaran tentang anatomi normal hip 

joint serta indikasi terjadinya radang sendi (arthritis). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Normal anatomi (Purwanto, 2008) 

 Pada gambar 2.1 diperlihatkan anatomi normal pada hip joint yang 

mana pada femoral head masih memiliki articular cartilage yang baik, 
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dimana masih mampu mengeluarkan cairan yang melumasi dan 

mengurangi efek gesekan pada sambungan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Indikasi arthritis (Purwanto, 2008) 

Pada gambar 2.2 terlihat bahwa articular cartilage pada femoral 

head telah berkurang, hal inilah yang menyebabkan terjadinya radang 

sendi (arthritis). 

2.2.3.  Penggantian Hip Joint 

Beberapa upaya dilakukan oleh ahli bedah orthopeadic, 

diantaranya dengan melakukan hip joint implant dan prosthesis. Hip joint 

implant adalah proses penggantian persambungan tulang pinggul dengan 

tulang tungkai menggunakan tulang buatan (hip prosthesis) yang berisi 

ball head, cone, dan stem. Teknik hip joint implant ini telah dipraktekkan 

dengan sukses selama beberapa tahun, kemungkinan kegagalan dari hip 

joint implant ini sangat kecil karena pergeseran ball head in vivo berjarak 

1/10,000. Semua ini dipengaruhi oleh adanya penggabungan antara stem 

dan ball head. 
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Keterangan: 

a. Cone 

b. Ball head 

c. Stem 

d. Batang 

 

 

Gambar 2.3. Hip joint prosthesis (Purwanto, 2008) 

Desain hip joint protesis terdiri dari tiga bagian: 

1. Cone/ acetabular cup, berfungsi untuk menggantikan hip socket. Cone 

terbuat dari plastik, keramik, atau metal. 

2. Femur ball head, bagian yang akan menggantikan fractured head dari 

femur. 

3. Stem (batang metal) yang terkait dengan batang tulang untuk 

menambahkan stabilitas hip joint prosthesis. 

Gambar 2.3 merupakan gambar hip joint prosthesis dengan 

susunan yang lengkap.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Prosedur bagian 1 (Purwanto, 2008) 
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Gambar 2.5. Prosedur bagian 2 (Purwanto, 2008) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Hasil hip replacement (Purwanto, 2008) 

Gambar 2.4 dan gambar 2.5 adalah gambaran tentang penggantian 

sambungan tulang dengan sambungan tulang buatan (hip joint 

prosthesis). 

Gambar 2.5 menunjukkan pemotongan tulang femur, yang 

kemudian digantikan dengan hip joint prosthesis dengan cara menanam 

stem pada tulang femur dan cone pada acetabulum.  

Gambar 2.6 menunjukkan perbandingan sebelum dilakukan 

penggantian sambungan tulang dan setelah dilakukan penggantian 

sambungan tulang. 
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2.2.4.  Plastic  Molding 

Plastic molding adalah proses pembentukan benda kerja dengan 

bentuk yang dikehendaki dari material kompon (plastic/compound articles) 

dengan menggunakan alat bantu yang berupa cetakan atau mold yang 

dalam proses pembuatannya menggunakan perlakuan panas dan 

pemberian tekanan. 

Pemilihan proses molding secara umum ditentukan oleh pemilihan 

material untuk mendapatkan sifat-sifat yang diinginkan dari benda kerja 

(workpiece) yang akan dibuat. Selain hal tersebut, pemilihan proses 

molding juga dipengaruhi oleh bentuk desain produknya. 

Berdasarkan material plastik yang dibuat, bentuk produk, dan faktor 

yang mempengaruhi proses molding, metode dasar molding dapat 

dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu: 

1. Compression Molding 

Pada proses compression molding ini material plastik 

diletakkan dalam mold yang dipanaskan. Setelah plastik kompon 

(compound plastic) menjadi lunak dan bersifat plastis, maka bagian 

atas dari die/mold akan bergerak turun dan menekan material menjadi 

bentuk yang diinginkan sesuai dengan bentuk cetakan. Apabila panas 

dan tekanan yang ada diteruskan, maka akan menghasilkan reaksi 

kimia yang bisa mengeraskan material thermosetting tersebut. Suatu 

molding untuk material thermosetting panas yang diberikan antara 

3000 – 3590 F (1490  – 1820 C) dan tekanan molding antara 155 – 600 
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bar. Gambar 2.7 menunjukkan proses compression molding dengan 

tiga tahap. 

 

Gambar 2.7. Proses compression molding (http://www.ispitb.org) 
 
2. Transfer Molding 

Transfer molding adalah pembentukan artikel (benda kerja) ke 

dalam sebuah mold yang tertutup dari material thermosetting yang 

disiapkan ke dalam reservoir dan memaksanya masuk melalui 

runner/kanal ke dalam cavity dengan menggunakan panas dan 

tekanan. 

 

Gambar 2.8. Proses transfer molding (http://www.ispitb.org) 
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Dalam transfer molding dibutuhkan toleransi yang kecil pada 

semua bagian mold, sehingga sangat perlu dalam pembuatan mold 

berkonsultasi secara baik dengan product designer, mold designer dan 

molder/operator untuk menentukan toleransi tersebut. Gambar 2.8 

menunjukkan proses transfer molding. 

3. Injection Molding 

Proses ini sangat sesuai untuk material thermoplastic, karena 

dengan pemanasan, material ini akan menjadi lunak. Dan sebaliknya, 

akan mengeras lagi bila didinginkan. Perubahan-perubahan ini hanya 

bersifat fisik, bukan perubahan kimia, artinya proses pelunakan dan 

pengerasan kembali bisa diulang-ulang setiap saat, sehingga 

memungkinkan mendaur-ulang material termoplastik sesuai dengan 

kebutuhan. 

Material plastik yang berbentuk granulat/butiran ditempatkan 

ke dalam sebuah hopper/torong yang memaksa masuk ke dalam 

silinder injeksi. Sejumlah material yang akan diproses akan diukur 

tepat dan didorong dengan torak piston dalam silinder pemanas. 

Material yang sudah dipanasi sampai mencair didorong melalui nozzle 

dan melalui sprue bushing ke dalam rongga (cavity) dari mold yang 

sudah tertutup. Setelah beberapa saat didinginkan, cetakan molding 

dibuka dan benda jadi yang sudah mengeras dikeluarkan dengan 

ejector. Panas yang diberikan pada material biasanya berkisar antara 

350  – 525  F (177  – 274  C). Gambar 2.9 menunjukkan urutan 

proses injection molding.  

0 0 0 0
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Gambar 2.9. Proses injection molding (http://www.ispitb.org) 
 

4. Blow Molding 

Pada prinsipnya blow molding merupakan cara mencetak 

benda kerja berongga, dengan menggunakan cetakan yang terdiri dari 

dua belahan mold yang tidak menggunakan inti (core) sebagai 

pembentuk rongga. Pada blow molding ini rongga yang harus ada 

pada benda kerja akan dihasilkan dengan cara meniupkan atau 

menghembuskan udara kedalam material yang telah disiapkan. 

Material plastik yang akan dibentuk berupa pipa, yang akan keluar 

secara perlahan turun dari sebuah extruder head dan setelah cukup 

panjang akan ditangkap oleh kedua belahan mold dan dijepit. 

Sedangkan bagian bawahnya akan dimasuki sebuah alat peniup (blow 

pin), yang akan menghembuskan udara kedalam pipa plastik yang 

masih lunak, sehingga pipa plastik tersebut akan mengembang dan 
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membentuk bangunan seperti bentuk cetakannya. Tebal dinding benda 

kerja akan menjadi lebih tipis dibanding dengan tebal pipa bahan. 

Pada gambar 2.10, metode blow molding digunakan untuk 

membuat benda-benda dan peralatan dari plastik yang berbentuk 

tabung, seperti botol plastik, kemasan kosmetik dan benda serta 

peralatan lain yang mempunyai rongga pada bagian dalamnya. 

Gambar 2.10. Proses blow molding (http://www.ispitb.org) 

5. Extrusion Molding 

Proses ini memiliki kemiripan dengan injection molding, hanya 

pada extrusion molding ini material yang akan dibentuk berupa 

bentukan profil tertentu yang panjang. Peralatan injeksi dan pemanas 

material plastik hampir sama dengan injection moulding. Pada 

prinsipnya pada bagian mesin yang berfungsi mengubah material 

plastik menjadi bentuk lunak (semi fluida) dengan cara 

memanaskannya dalam sebuah silinder dan memaksanya keluar 

dengan tekanan melalui sebuah forming die, yaitu suatu lubang 

dengan bentuk profil tertentu itu akan keluar dan diterima oleh sebuah 

conveyor dan dijalankan sambil didinginkan, sehingga profil yang 
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terbentuk akan mengeras, dan setelah mencapai panjang tertentu 

akan dipotong dengan pemotong yang melengkapi mesin extrusi 

tersebut. 

 

 

 

 

 
Mold 

Produk 

 

Gambar 2.11. Proses exstrusion molding 
 
6. Vacuum Forming 

Vacuum Forming adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

membentuk berbagai plastik. Pada umumnya vacuum forming 

digunakan untuk membentuk plastik tipis seperti polythene dan 

perspex, serta digunakan apabila suatu bentuk tidak biasa seperti 

piring atau suatu bentuk-bentuk yang menyerupai kotak. Material 

plastik dimasukkan dalam ruang cetakan di atas cetakan bendanya. 

Kemudian ruangan cetakan dipanaskan sehingga material plastik 

menjadi lunak. Pada saat material plastik melunak, cetakan bergerak 

ke atas sehingga material plastik mengenai cetakan. Kemudian bagian 

bawah cetakan dihisap dengan udara sehingga material plastik akan 

membentuk benda sesuai dengan cetakan, bisa dilihat padagambar 

2.12. 
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Gambar 2.12. Proses vacuum forming (http://www.ispitb.org) 
 
2.2.5.  Kontruksi Mesin Injeksi 

Secara umum konstruksi mesin injection molding terdiri dari tiga 

unit pokok yang penting yaitu clamping unit, injection unit dan mold unit. 

Gambar 2.13 berikut menunjukkan tiga unit bagian mesin injeksi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Mesin injeksi (http://www.oke.or.id ) 
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a.  Clamping Unit 

Clamping unit berfungsi membuka dan menutup mold dan 

menjaganya dengan memberikan tekanan penahan (clamping 

pressure) terhadap mold agar material yang diinjeksikan pada mold 

tidak meresap keluar pada saat proses berlangsung. Gambar 2.14 

menunjukkan dua macam unit clamping pada saat menutup dan 

membuka. 

 

Gambar 2.14. Clamping unit (http://www.ispitb.org) 

b. Injection Unit 

Injection unit merupakan unit yang berfungsi untuk melelehkan 

plastik dengan suhu yang disesuaikan dengan material plastik hingga 

mendorong cairan ke dalam cavity dengan waktu, tekanan, 

temperatur, dan kepekatan tertentu. 

Bagian -bagian injection unit dan fungsinya: 

1. Motor dan Transmission Gear Unit 

Motor dan transmission gear unit berfungsi untuk 
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menggerakkan screw pada barel dengan unit gear untuk 

memperkecil pembebanan. 

2. Cylinder Screw Ram 

Cylinder screw ram berfungsi untuk mempermudah 

gerakan screw dengan menggunakan momen inersia sekaligus 

menjaga putaran screw tetap konstan, sehingga didapatkan 

tekanan dan kecepatan yang konstan saat dilakukan injection. 

3. Hopper 

Hopper adalah tempat untuk meletakkan material plastic 

sebelum masuk ke barrel. 

4. Barrel 

Barrel adalah tempat screw dan selubung yang menjaga 

aliran plastik ketika dipanasi oleh heater, pada bagian ini juga 

terdapat heater untuk memanaskan plastik. 

5. Screw 

Reciprocating screw berfungsi untuk mengalirkan plastik 

dari hopper ke nozzle. 

6. Nonreturn Valve 

Nonreturn Valve berfungsi untuk menjaga aliran plastik 

yang telah meleleh agar tidak kembali saat screw berhenti 

berputar. 

Gambar 2.15 adalah gambaran detail mesin injection dengan 

tiga unit pendukungnya. 
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Gambar 2.15. Detail mesin injeksi (http://www.oke.or.id) 

c.  Mold Unit 

Molding unit adalah bagian yang berfungsi untuk membentuk 

benda yang akan dicetak. Gambar 2.16 menunjukkan bagian-bagian 

mold standar, molding unit memiliki bagian utama yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16. Mold standar (http://www.oke.or.id) 

1. Sprue dan Runner System 

Sprue adalah bagian yang menerima plastik dari nozzle lalu 

oleh runner akan dimasukkan ke dalam cavity mold. 

Biasanya berbentuk taper (kerucut) karena dikeluarkan dari 

sprue bushing. Bentuk kerucut ini dibuat dengan tujuan agar pada 
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saat pembukaan cetakan, sisa material dapat terbawa oleh benda 

sehingga tidak menghambat proses injeksi berikutnya. Sprue bukan 

merupakan bagian dari produk molding dan akan dibuang pada 

finishing produk. 

2. Cavity Side/ Mold Cavity 

Cavity side/mold cavity yaitu bagian yang membentuk 

plastik yang dicetak, cavity side terletak pada stationary plate, 

yaitu plate yang tidak bergerak saat dilakukan ejecting. 

3. Core Side 

Core side merupakan bagian yang ikut memberikan bentuk 

plastik yang dicetak. Core side terletak pada moving plate yang 

dihubungkan dengan ejector sehingga ikut bergerak saat 

dilakukan ejecting.  

4. Ejector System 

Ejector adalah bagian yang berfungsi untuk melepas 

produk dari cavity mold. 

5. Gate 

Gate yaitu bagian yang langsung berhubungan dengan 

benda kerja, sebagai tempat mulainya penyemprotan/injeksi atau 

masuknya material ke dalam cavity. 

6. Insert 

Insert yaitu bagian lubang tempat masuknya material plastik 

ke dalam rongga cetakan (cavity). 
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7.  Coolant Channel 

Coolant channel yaitu bagian yang berfungsi sebagai 

pendingin cetakan untuk mempercepat proses pengerasan material 

plastik. 

2.2.6. Langkah-Langkah Proses Molding 

Terdapat enam langkah penting di dalam setiap proses molding, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Clamping  

Setiap mesin injection molding terdiri dari tiga peralatan dasar, 

yaitu mold unit, clamping unit dan injection unit. Clamping unit 

berfungsi untuk memegang cetakan/mold di bawah tekanan pada saat 

proses injeksi dan pendinginan berlangsung. Pada dasarnya, clamping 

berfungsi untuk memegang dua belahan mold dari injection molding, 

secara bersamaan. Pada saat proses injeksi clamping unit berfungsi 

untuk menahan gaya, tekan dan mengeluarkan benda jadi dari 

cetakan. 

2. Injection  

Sebelum penginjeksian, material plastik masih dalam bentuk 

butiran-butiran serbuk yang mudah tersumbat. Kemudian material 

dalam bentuk butiran tersebut dimasukkan ke dalam hopper pada unit 

injeksi. Material plastik diproses dalam silinder yang dipanaskan 

hingga mencair. Kemudian silinder bekerja dengan motorized screw 

yang berfungsi untuk mencampur dan mengaduk material plastik yang 

sudah meleleh tersebut serta menekannya sampai pada ujung silinder. 
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Setelah material cukup untuk diakumulasikan pada bagian ujung 

screw, proses injeksi bekerja. Material plastik yang sudah berada pada 

ujung screw kemudian dimasukkan atau diinjeksikan ke dalam cetakan 

melalui sprue bushing. Tekanan dan kecepatan injeksi pada saat 

proses berlangsung dikontrol oleh screw. 

3. Dwelling 

Dwelling merupakan langkah penghentian sementara proses 

injeksi. Material plastik yang sudah diinjeksikan ke dalam cetakan 

dengan pemberian tekanan tertentu harus dipastikan mengisi ke 

semua bagian cavity (rongga cetakan). Proses ini untuk menghindari 

adanya cacat produk akibat keropos atau weld. 

4. Cooling (Pendinginan) 

Material plastik yang sudah mengisi cetakan dan membentuk 

benda sesuai cetakan, lalu didinginkan dengan temperatur tertentu 

agar material plastik cepat menjadi solid atau mengeras. 

5. Mold Opening (Pembukaan Cetakan) 

Material yang sudah mengeras setelah didinginkan kemudian 

menjadi benda jadi. Dua belah cetakan kemudian dibuka dengan 

perantara peralatan clamping plate dan setting plate. 

6. Ejection 

Langkah terakhir adalah mengeluarkan benda jadi dari dalam 

cetakan agar proses penginjeksian berikutnya dapat dilakukan. Pada 

langkah ejection biasanya, desain-desain molding tertentu digunakan 

untuk memotong runner dan sprue dari material plastik. Dengan 
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demikian maka benda hasil molding tidak perlu dilakukan pekerjaan 

lanjutan pemotongan runner dan sprue. Untuk tujuan dan desain 

tertentu, terkadang runner dan sprue tidak dipotong secara langsung 

pada saat proses ejection. 

Setelah langkah-langkah tersebut bekerja dan menghasilkan 

produk molding, maka dilanjutkan dengan proses berikutnya dengan 

langkah yang sama secara berulang-ulang hingga mencapai jumlah 

produksi yang dikehendaki. 

2.2.7. Ejector 
Setelah material plastik yang diinjeksikan ke dalam cetakan 

molding memenuhi rongga (cavity) dan membentuk benda sesuai dengan 

cetakan, maka benda kerja atau produk telah jadi. Untuk mengeluarkan 

produk hasil cetakan dari dalam rongga mold atau cavity, diperlukan 

peralatan pendorong yang sering disebut ejector. Proses pengeluaran 

produk dari dalam cavity ini disebut dengan ejection. Terdapat bermacam-

macam  ejector yaitu : 

1. Sleeve Ejector 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.17.Contoh sleeve ejector  (offline D-M-E plastic_university) 
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Sleeve Ejector digunakan untuk benda yang sirkular (silindris 

dan berlubang ditengahnya dan mempunyai ketebalan benda yang 

tipis). Inti atau core itu sendiri dipasang pada ejector plate. Ejector 

tersebut melingkari cor pin dan menyentak produk di seluruh sudut. 

Sleeve Ejector dapat dilihat pada gambar 2.17. 

2. Blade Ejector 

Blade ejector (Gambar 2.18) berguna untuk mengeluarkan 

produk yang mempunyai ribb atau penguat yang tipis dan panjang. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18. Contoh blade ejector (offline D-M-E plastic_university) 
 

  
3. Stripper Plate atau Pelat Penyentak 

Stripper plate (Gambar 2.19) digunakan untuk mengeluarkan 

produk yang core-nya berbentuk taper dengan menggunakan pelat 

secara akurat di sekeliling core. Stripper plate ini merupakan solusi 

yang mahal karena dibutuhkan ketepatan ukuran sehingga tidak 

mudah terjadi flashing (jebret). Keuntungan dari tipe ini yakni bekas 

ejector tidak nampak. 
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Gambar 2.19. Contoh stripper plate (offline D-M-E plastic_university)
 

2.2.8.  Pendinginan Mold 
Setelah bahan plastik yang panas masuk ke dalam cetakan, 

cetakan harus didinginkan dengan cepat. Pendinginan tersebut untuk 

mempertahankan bentuk part yang dicetak sesuai dengan yang diinginkan 

ketika dipindahkan dari cetakan/mold. Jika pendinginan tidak ada, bahan 

plastik yang panas akan secara alami memanaskan mold sampai batas di 

mana pendinginan suatu bentuk part yang pejal tidak akan dicapai. Suhu 

cetakan adalah sangat penting, maka dari itu bagaimana mendesain 

pendinginan yang merata pada mold.  

Zat antara pendinginan cetakan yang khas adalah udara, air dan 

suatu campuran glikol water/ethylene. Udara mengacu pada pancaran 

panas dari mold. Air mengalir sepanjang kanal di dalam mold untuk 

mengangkut panas. Water/ethylene glikol digunakan untuk persyaratan-

persyaratan pendinginan ekstrem dan juga mengalir sepanjang kanal 

untuk mengangkut panas.  

Bahan plastik yang panas akan memanaskan mold. Sebagian dari 

panas ini akan menyebar ke udara melingkupi mold. Panas berpindah dari 

suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Perbedaan suhu dan 

bukan jumlah dari panas yang mengakibatkan perpindahan panas 
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tersebut. Semakin besar perbedaan suhu semakin besar  laju alirnya. 

Pepindahan panas jenis ini berlangsung sejak bahan plastik yang panas 

kontak denagn mold dan lalu kepada saluran air. Efisiensi pendinginan 

dari suatu cetakan ditentukan oleh tipe dari pendingin yang digunakan, 

tekanan bahan pendingin, suhu laju alir dan bahan pendingin.  

Merancang sistem pendinginan yang tepat untuk suatu cetakan, 

ada banyak parameter yang harus dipertimbangkan oleh perancang 

cetakan, diantaranya :  

1. Tipe dari bahan plastik dan suhu lelehnya.  

2. Bahan pendingin yang akan digunakan.  

3. Lokasi pendinginan yang akan dibuat.  

4. Ukuran, nomor, dan panjang dari kanal-kanalnya.  

5. Lokasi kanal-kanal satu sama lain.  

6. Volume kanal pendingin. 

Gambar 2.20 sampai 2.23 berikut ini contoh-contoh kanal/ saluran 

pendingin pada mold : 

 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.20. Saluran pendinginan lurus (offline D-M-E plastic_university) 
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Gambar 2.21. Variasi saluran pendinginan lurus (offline D-M-E 
plastic_university) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.22. Mold dengan banyak saluran pendinginan lurus (offline D-
M-E plastic_university) 

 

 
 

Gambar 2.23. Saluran pendinginan melingkar (offline D-M-E 
plastic_university) 

 
2.2.9. Desain Untuk Sistem Pendinginan (Moerbani, 1999) 

Sistem pengontrol temperatur/ suhu pada sebuah mold harus 

membuat pendistribusian temperatur/ suhu yang seseragam mungkin di 

dalam mold dan dapat membuang panas yang ada dari rongga cavity 
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yang terisi. Gambar 2.24 menunjukkan ukuran-ukuran kanal pendingin 

yang direkomendasikan dengan pertimbangan ketegaran (stiffness) dari 

mold. Karena pembuatan mold selalu membutuhkan ruangan yang cukup 

untuk sprue bushing, ejector system, core dan cavity, sehingga pemberian 

ukuran kanal pendingin melebihi yang dituntut untuk ketegaran mold. 

 

Gambar 2.24. Ukuran kanal-kanal pendingin (offline D-M-E 
plastic_university) 

 
 
2.2.9.1. Jarak Antara Mold Cavity dan Kanal Pendingin 

Semakin besar jarak antara kanal dan cavity, maka akan 

menghasilkan suhu pada cavity dari mold yang lebih merata, dan 

kenaikan suhu pada permukaan cavity juga lebih besar selama proses 

injeksi. Semakin kecil jarak antara kanal dan cavity, maka panas akan 

dibuang lebih cepat sehingga cycle time dari proses molding juga lebih 

pendek. 
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2.2.9.2. Jarak Antara Kanal-Kanal Pendingin 

Semakin dekat jarak antara kanal-kanal pendingin, maka akan 

semakin seragam pula temperatur dari mold-nya. Apabila dari desain 

dituntut jarak kanal yang lebih besar, maka jarak antara rongga cavity dan 

diameter kanal pendingin juga harus lebih besar. Apabila tebal dinding 

produk diperbesar, berarti panas yang harus dibuang juga lebih banyak, 

maka diameter lubang pendinginpun juga harus dibesarkan. 

2.2.9.3. Diameter Kanal / Lubang Pendingin 

Berdasarkan tuntutan-tuntutan seperti diatas dan pengetahuan 

(pengalaman) yang ada, maka bisa dilakukan penentuan letak dan 

pemberian ukuran diameter kanal pendingin dengan pemidahan panas 

yang seragam/merata digambarkan dalam ilustrasi isothermis seperti pada 

Gambar 2.25. 

 

Gambar 2.25. Ilustrasi isothermis (Moerbani, 1999) 
 

Apabila jarak antara kanal pendingin ditentukan dalam konstruksi, 

maka diameter lubang kanal dipilih paling tidak sebesar sepertiga dari 

jarak/spasi ruang antara kanal pendingin tersebut. Perbandingan ukuran 

yang disebutkan disini terbatas sebagai patokan harga yang baik untuk         

dipenuhi (anjuran). Namun tentu ada juga mold yang digunakan untuk 

mencetak barang-barang presisi, hanya perbandingan ukurannya tidak 
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seperti anjuran di atas. Hal ini tentu tidak otomatis berarti mold tersebut 

tidak bisa dipakai. 

2.2.10. Penyusutan Shrinkage 
1. Teori Penyusutan 

Penyusutan merupakan suatu kondisi penyimpangan (deviation) 

pada pembentukan plastik, perencana harus selalu memperhitungkan 

adanya penyusutan material setelah material atau (benda kerja) 

terbentuk. Hal ini disebabkan karena adanya perlakuan panas disertai 

dengan penekanan. Sehingga akan mengalami perubahan dimensi jika 

dibandingkan dengan ukuran pada mold, maka ukuran produknya 

akan berbeda, yaitu ukuran luar benda kerja akan lebih kecil dibanding 

cavity  (cetakan bawah). 

Arah penyusutan material yang menuju ke sebuah titik referensi 

di dalam benda kerja, artinya tidak boleh mengambil bidang atau garis 

yang ada di dalam benda kerja. Untuk mengamati arah penyusutan ini 

lebih jelas, kita perhatikan dua gambar ilustrasi pada gambar 2.26 

dibawah ini : 

 

 

 
P

Gambar 2.26. Arah penyusutan (Moerbani, 1999) 
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Gambar A. Menunjukkan tafsiran arah penyusutan yang salah, 

karena pada kenyataannya hasil lubang pada benda kerja bukannya 

bertambah besar seperti gambar, tetapi justru menjadi lebih kecil. Jadi 

referensi pengamatan bukannya merupakan sebuah garis atau bidang 

didalam benda kerja tersebut. 

Gambar B. Menunjukkan tafsiran arah penyusutan yang benar, 

yaitu bahwa semua titik yang ada pada benda kerja akan menyusut 

menuju ke titik referensi P. Jadi hasil lubang pada benda kerja juga 

akan menyusut lebih kecil kearah titik P. 

2. Penyusutan (shrinkage) 

Berdasarkan Kwon A. (2006) anisotropic shrinkage 

(penyusutan) dirumuskan : 

Rumus shrinkage produk pada arah sumbu X 

∞∞∞ −−−+−−= γSxm
c
xs

a
xx SPβ)T(Tαx)T(Tαx)(1S  ............(1) 

Rumus shrinkage produk pada arah sumbu Y 

∞∞∞ −−−+−−= γSPβ)T(Tαx)T(Tαx)(1S Sym
c
ys

a
yy .........(2) 

Rumus shrinkage produk pada arah sumbu Z 

)S(SSS yxvx −−≅ ........................................................(3) 

Dimana S dapat diperoleh secara langsung dengan 

pengukuran produk sebagai berikut : 

Ο

Ο −=
d

dd
S ......................................................................(4) 

S  = shrinkage (mm) 
do  = ukuran mold (mm) 
d  = ukuran part (mm) 
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X = jarak Ketebalan (mm) 
c
x

a
x

c
y

a
y α,α,α,α   = koefisian muai panas (K-1) 

sT  = suhu mold (°C) 
T  = suhu ruang (°C) 

mT  = keseimbangan suhu (°C) 

xy β,β  = koefisien mampu mampat ( Mpa -1) 

SP   = Tekanan (Mpa) 

γαS                             = Regangan elastis 
Sv  = Volumetric shrinkage (mm)  
 

Untuk menghitung ukuran cavity ataupun core dengan cara 

mengalikan ukuran pada produk (benda kerja) dengan faktor shrinkage 

yang sudah ditetapkan/dihitung. 

Faktor shrinkage  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

dο
Δd1f .....................................................................(5) 

∆d = besar penyutan (mm) 
d0  = dimensi pada cetakan (mm) 
f    = faktor shrinkage (mm) 

 
Biasanya kita harus membedakan antara penyusutan aksial, 

yang mana terjadi dalam arah aliran plastik dan penyusutan radial 

yang mana alirannya tegak lurus menuju aliran, dapat lihat pada 

Gambar 2.27. Perbedaan dua arah ini perlu dipertimbangkan karena 

keduanya dapat menyebabkan cacat penyusutan.  

 

 

 

 

Gambar 2.27. Penyusutan aksial dan radial dalam arah aliran plastik 
(Virasantoto, 2008) 
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Oleh karena itu, di dalam perancangan injection molding, setiap 

ukuran cetakan benda kerja harus dibuat lebih besar dari benda 

sesungguhnya yang akan dibuat dengan cara mengalikan ukuran 

benda sesungguhnya dengan faktor penyusutan agar diperoleh benda 

kerja yang sesuai dengan yang diharapkan. Pengambilan nilai faktor 

penyusutan disesuaikan dengan material plastik yang akan dibuat 

disesuaikan dengan nilai penyusutan dalam tabel shrinkage. 

3. Variable Injeksi dan Penyusutan 

Penyusutan terjadi berdasarkan variable-variable di bawah ini : 

a. Bahan Plastik : perbedaan material mempunyai perbedaan nilai 

perluasan luas, tetapi bahan yang struktur kimia dan fisikanya sama 

mempunyai nilai perluasan luas yang lebih spesifik dan itu 

berpengaruh terhadap penyusutan. 

b. Geometri Produk : ini berlaku untuk jenis dari ketebalan dinding 

(dimensi) dan bentuk dari permukaan, kerangka, dan lain-lain. 

c. Desain Mold : seorang perencana harus selalu memperhitungkan 

akan adanya penyusutan material setelah material produk/benda 

kerja membeku dan keluar dari rongga cetakannya. Hal ini terjadi 

karena adanya perubahan fase dari material cair menjadi material 

padat, di pastikan mengalami perubahan volume. 

d. Kondisi Mold : itu termasuk pengaturan mesin, temperatur 

pendinginan cetakan, kelembaban plastik, waktu injeksi, besarnya 

penekanan, lingkungan sekitar (pabrik) dan lain-lain.  
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e. Type Mesin Mold  : ini termasuk kecepatan injeksi, tekanan injeksi, 

waktu injeksi, temperatur, pengaturan tekanan, pengaturan 

membuka dan menutuip mold. 

f. Kondisi Mesin injeksi dan Mold : mesin boleh diabaikan tetapi 

pengaturan mesin harus bisa dipertanggung jawabkan atau periksa 

katub (valve), dan lain-lain. 

Pada tabel 2.1 adalah tabel penyusutan untuk beberapa macam 

bahan : 

Tabel 2.1. Nilai penyusutan.( Virasantoto, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.2.11. Perpindahan Panas 

Perpindahan panas terjadi dari benda bersuhu tinggi ke benda 

bersuhu rendah yang berlangsung sampai terjadi suhu kesetimbangan. 

Suhu kesetimbangan adalah kondisi ketika proses perpindahan panas 

berhenti yang ditandai dengan kesamaan suhu dari kedua benda yang 
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mengalami proses perpindahan panas. Proses perpindahan panas yang 

terjadi dalam proses injection molding  yaitu konduksi dan konveksi. Yang 

membedakan dari keduanya jenis perpindahan adalah pada media 

perpindahan panasnya.  

a. Perpindahan panas konduksi 

  Perpindahan panas konduksi merupakan perpindahan panas 

dengan media benda padat, dimana dalam injection molding terjadi 

pada mold dan produk plastik.  Perpindahan panas konduksi 

dirumuskan: 

L
)T(TkA

q 12 −= ............................................................(6) 

Dimana: 

q  = Laju perpindahan panas konduksi (Watt) 

K   = Kondukrtivitas panas (W/m ºC) 

A   = Luas penampang aliran panas (m2) 

T1   = Temperatur aliran bebas (ºC) 

T2  = Temperatur dinding (ºC) 

 L   = Tebal benda (m) 

b. Perpindahan panas konveksi 

  Perpindahan panas konveksi merupakan perpindahan panas 

dengan media fluida. Dalam proses perpindahan panas terjadi gerakan 

fluida yang berarti ada perpindahan massa. dimana dalam injection 

molding terjadi pada mold dan cairan pendingin yang di pompakan ke 

dalam saluran pendingin pada mold. Perpindahan panas konveksi 

dirumuskan: 
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)T(TAhq w ∞−= ..............................................................(7) 

Dimana: 

q   = Laju perpindahan panas konveksi (Watt) 

h  = Koefisien perpindahan panas konveksi (W/m2 ºC) 

A   = Luasan benda yang bersinggungan fluida (m2) 

Tw = Suhu benda (ºC) 

T∞ = Suhu fluida (ºC) 

2.2.12. Polymer 

Polymer berasal dari bahasa latin poly (banyak) dan meros 

(bagian), dimana unsur ini terdiri dari banyak (biasanya ratusan) repeating 

unit, block building, yang dinamakan mer,  menunjukkan unit repetitive 

yang kecil, sama dengan istilah unit cell yang digunakan dalam 

sambungan dengan struktur kristal dari logam. Polymer long-chain 

molecules, disebut juga sebagai makromolekul atau molekul besar, yang 

terbentuk dengan cara polimerisasi, yaitu dengan linking dan cross linking 

monomer yang berbeda. Kebanyakan monomer adalah material organik, 

dimana atom karbon bergabung dalam ikatan kovalen (electron-sharing) 

dengan atom lain, seperti hydrogen, oxygen, nitrogen, fluorine, chlorine, 

silicon, dan sulfur. Molekul ethylene adalah monomer sederhana yang 

terdiri dari karbon dan atom hydrogen. Dengan penambahan additive 

tertentu maka polymer akan menjadi plastik. Plastik sendiri dikelompokkan 

menjadi dua kelompok, yaitu thermoplastic dan thermosetting. Dalam 

penelitian ini bahan yang akan digunakan adalah polyprophylene (PP), 

dimana bahan tersebut termasuk dalam kelompok thermoplastic. 
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a. Polymer Linier 

Polymer linier adalah molekul berdimensi satu yang besar yang 

merupakan dasar polymer umum yang banyak dijumpai sebagai mer 

seperti pada gambar 2.28. Sebagai contoh polymer dengan molekul 

linier yaitu polymer vinyl Chloride (PVC) yang memiliki mer C2H3Cl. 

 

Gambar 2.28. Molekul polymer linier 

Pada gambar diatas R merupakan salah satu variasi kelompok 

tambahan dan n adalah derajat polimerisasi, yaitu jumlah mer per 

molekul. Untuk variasi kelompok tambahan lainnya dapat dilihat pada 

tabel 2.2. 

Dikenal pula polyester, polyuretan dan polyamida yang 

mempunyai molekul linier. Karet juga tersusun dari molekul linier 

dengan tekukan yang cukup banyak. Mer-mer dari polyester, 

polyuretan dan material sejenis sedikit lebih komplek dan umumnya 

merupakan produk dari dua material pendahulu. Namun sepeti halnya 

vinyl, material-material ini mempunyai suatu rantai yang terdiri dari 

atom-atom terikat kovalen yang membentuk suatu struktur “tulang 

punggung”. Monomer-monomer pada polimer linier harus bersifat 

bifungsional artinya monomer-monomer ini harus mampu bereaksi 

dengan dua atom tetangga. 
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Tabel 2.2. Senyawa Tambahan (Purnomo, 2008) 
 

 

Jenis Molekul R 

− H − Ethylene 

− Cl − Vinyl 
Chloride − OH 

− CH3 

− OCOCH3

− CΞN 

− Vinyl 
Alcohol 

− Prophylene

− Vinyl 
Asetat 

− Akrilonytril 

b. Polymer Tiga Dimensi 

Polymer dapat membentuk struktur jaringan bila monomer yang 

bereaksi bersifat fungsional ganda, artinya mereka dapat 

menggabungkan tiga atau lebih molekul yang berdekatan. Sebagai 

contoh bentuk dasar struktur jaringan adalah formaldehida (CH2O) dan 

fenol (C6H5OH) yang merupakan salah satu polymer sintetis pertama. 

Pada suhu ruang formaldehida berbentuk gas, sedangkan fenol adalah 

benda padat dengan titik cair yang rendah. Hasil polimerisasi dari 

kedua senyawa ini terlihat pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

Gambar 2.29. Polimerisasi formaldehida dan fenol 
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Fenol melepaskan hydrogen dan formaldehida melepaskan 

oksigen yang menghasilkan air sebagai produk tambahan kedua cincin 

dihubungkan dengan jembatan - CH2 -. Formaldehida menghasilkan 

suatu CH2 yang merupakan jembatan antara cincin benzena dalam 

dua fenol. Dua atom hydrogen yang berasal dari cincin benzena dan 

satu atom oksigen dari formaldehida membentuk air sebagai produk 

tambahan yang dapat menguap dan meninggalkan sistem. Reaksi 

atom dalam molekul formaldehida dan fenol dapat terjadi pada 

beberapa titik disekeliling molekul fenol sebagai akibat fungsi ganda ini 

sehingga terbentuk jaringan molekul dan bukan rangkaian linier 

sederhana. 

Sebagian besar polymer memiliki perilaku termal yang dibagi 

kedalam dua golongan, yaitu : 

1. Polymer Thermoplastic 

Polimer thermoplastic merupakan polymer linier dengan 

hubung-silang atau pencabangan yang kalaupun ada hanya sedikit, 

oleh karena itu material ini akan menjadi lunak diatas suhu 

normalnya. Molekul linier bersifat thermoplastic yang berarti bahwa 

molekul linear menjadi lunak jika di panaskan dan mengeras 

kembali jika didinginkan. Gaya intermolekuler yang relatif lemah 

pada rantai molekuler mengikat molekul. Jika suhu dinaikkan, 

tegangan geser dapat memutuskan ikatan sekunder yang lebih 

lemah dan molekul dapat saling bergerak. Aliran semakin mudah 

terjadi dengan meningkatnya suhu, karena efektifitas ikatan 
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sekunder berkurang dengan bertambahnya energi termal. Dengan 

meningkatnya suhu, molekul dapat merespon tekanan dengan 

meluncur saling melewati satu sama lain. Selain itu suhu kerja 

normal harus berada pada rentang suhu dimana bentuk plastik 

tetap tidak berubah. 

2. Polymer Thermosetting 

Polimer thermosetting terdiri atas ikatan silang antar rantai 

(crosslinked) sehingga terbentuk bahan yang keras dan lebih kaku. 

Jenis polymer ini mengalami perubahan kimiawi dan struktural 

selama proses perlakuan thermal yaitu membentuk struktur tiga 

dimensi atau suatu struktur jaringan dan bisa juga dikatakan 

struktur hubung-silang. Dalam proses produksi, suatu campuran 

yang terpolimerisasi parsial dicetak pada suhu tinggi, dimana 

reaksinya selesai dan menghasilkan suatu jaringan tiga dimensi 

yang kaku. Jadi pemanasan tersebut menghasilkan suatu ”set” 

(kumpulan) dalam material tersebut, sehingga pemanasan kembali 

tidak akan banyak melunakkan jaringan tiga dimensionalnya. Mula-

mula panas yang diberikan digunakan untuk melunakkan bahan 

polymernya, akan tetapi panas tambahan atau bahan kimia khusus 

akan menimbulkan perubahan kimiawi yang disebut polimerisasi 

dan sesudah itu polymer tidak dapat dilunakkan lagi. Polimerisasi 

merupakan suatu proses kimia yang menghasilkan susunan baru 

dengan berat molekul yang lebih besar dari bahan semula. 
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2.2.12.1. Reaksi Polimerisasi 

Monomer dapat dihubungkan didalam pengulangan unit untuk 

membuat molekul lebih besar dan lebih panjang oleh suatu reaksi kimia 

yang dikenal sebagai reaksi polimerisasi. 

Proses polimerisasi sangat kompleks, ada dua kelompok utama 

reaksi polimerisasi, yaitu : 

a) Polimerisasi Penambahan. 

Analogi yang sederhana, pertumbuhan polymer dapat 

disamakan dengan penggandengan gerbong kereta api. Prosesnya 

sendiri cukup rumit, karena mendekatkan monomer satu sama lainnya 

belum akan menghasilkan reaksi polimerisasi bahan. Reaksi harus 

dimulai, disusul dengan perambatan reaksi sampai selesai. Pemula 

reaksi biasanya berujud radikal bebas seperti molekul H2O2 pada 

gambar 2.30. 

H – O – O – H  2HO→ •

Gambar 2.30. Polimerisasi penambahan 

Dimana  merupakan orbitan kosong dari pasangan HO 

sehingga mudah terjadi reaksi. Disini reaksi rangkaian hanya dapat 

berlangsung dalam satu arah.  Perambatan reaksi akan berakhir jika 

persediaan monomer habis atau ujung kedua rantai yang tumbuh 

saling bertemu dan menjadi satu. Pada polimerisasi ini dihasilkan 

ukuran molekul yang berbeda, karena berbagai molekul mengakhiri 

pertumbuhannya pada waktu yang berbeda. 

•
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b) Polimerisasi Kondensasi 

Pada polimerisasi kondensasi berbeda dengan polimerisasi 

penambahan, yang terutama merupakan penggabungan molekul 

tunggal pada polymer, reaksi kondensasi membentuk molekul kedua 

yang tidak dapat terpolarisasikan sebagai bahan tambahan. Biasanya 

bahan tambahan berupa air atau molekul sederhana lainnya seperti 

HCl atau CH3OH. Sebagai contoh polymer kondensasi yang banyak 

dikenal adalah nilon. 

Pada pertumbuhan polymer kondensasi tidak ada 

pemberhentian absolut. Kedua ujung molekul yang tumbuh tetap 

berfungsi. Perbedaan polimerisasi penambahan dan polimerisasi 

kondensasi berpengaruh pada distribusi ukuran molekul yang 

dihasilkan. Molekul kondensasi selalu dapat bergabung dengan 

molekul lain sehingga pertumbuhan berlangsung terus. 

2.2.12.2. Polyethylene (PE) 

Polyethylene (PE) dibuat dengan jalan polimerisasi gas ethylene, 

yang dapat diperoleh dengan memberi hydrogen gas petroleum pada 

pemecahan minyak (nafta), gas alam atau assethylene. Polimerisasi 

polyethyelene (PE) ditunjukkan pada gambar 2.31. 

             

ethylene                                     polyethylene 

Gambar 2.31. Reaksi Polimerisasi Polyethylene 

 n 

  H   H 
  C
  H 

  C 
  H 

H H
C 
H 

  = C 
  H 

 43



Menurut jenis tekanan pada polimerisasi, polyethylene (PE) 

digolongkan menjadi polyethylene tekanan tinggi, tekanan medium dan 

tekanan rendah, atau masing-masing menjadi polyethylene massa jenis 

rendah (LDPE) dengan massa jenis 0,910-0,926 (g/cm3), polyethylene 

dengan massa jenis medium (MDPE) dengan massa jenis 0,926-0,940 

(g/cm3)  dan polyethylene massa jenis tinggi (HDPE) dengan massa jenis 

0,941-0,965 (g/cm3). 

Dengan cara polimerisasi yang berbeda didapat struktur molekul 

yang berbeda pula. Pada polyethylene massa jenis rendah, molekul-

molekulnya tidak mengkristal secara baik tetapi mempunyai banyak 

cabang. Dilain pihak, polyethylene tekanan tinggi kurang bercabang dan 

merupakan rantai lurus, karena itu massa jenisnya lebih besar sebab 

mengkristal secara baik sehingga mempunyai kristanilitas tinggi. Karena 

kristal yang terbentuk baik itu memiliki gaya antar molekul kuat, maka 

bahan ini memiliki kekuatan mekanik yang tinggi dan titik cair yang tinggi 

pula. Perbandingan sifat-sifat penting pada polyethylene (PE) dapat 

dilihat pada tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Sifat Polyethylene (PE) menurut massa jenis (Purnomo, 2008) 
Karakter LDPE MDPE HDPE 

Tingkat kritalisasi (%) 65 75 85 

Massa jenis (g/cm3) 0,910-0,926 0,926-0,940 0,941-0,965 

Kekuatan Tarik (kgf/cm2) 144 175 245 

Temperatur cair (oC) 105 118 124 

Ketahan thd bahan kimia BAIK BAIK LEBIH BAIK 
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Secara kimia polyethylene (PE) merupakan paraffin yang 

mempunyai berat molekul tinggi, oleh karena itu sifat-sifatnya serupa 

dengan sifat-sifat paraffin seperti terbakar kalau dinyalakan dan menjadi 

rata kalau dijatuhkan diatas air. 

Polyethylene (PE) merupakan polymer non polar yang memiliki sifat 

sangat baik dalam hal isolasi. Sifat-sifat kimia dari bahan polyethylene 

(PE) cukup stabil karena tahan terhadap berbagai bahan kimia kecuali 

kalida dan oksida kuat. Polyethylene (PE) larut dalam hydrocarbon 

aromatik dan larutan hydrocarbon yang terklorinasi diatas temperatur 

70oC, tetapi tidak ada pelarut yang dapat melarutkan polyethylene (PE) 

secara sempurna pada temperatur biasa. 

Polyethylene (PE) mudah diolah, maka polyethylene (PE) sering 

dicetak dengan penekanan, injeksi, ekstrusi peniupan dan dengan hampa 

udara. Perlu diperhatikan juga bahwa penyusutan polyethylene (PE) 

tinggi. 

Pada temperatur rendah dapat bersifat fleksibel, tahan impak dan 

tahan bahan kimia. Karena itu dipakai untuk berbagai keperluan termasuk 

untuk pembuatan berbagai wadah, alat dapur, berbagai barang kecil, 

botol-botol, isolator kabel listrik dan sebagainya. 

2.2.12.3. Polyprophylene (PP) 

Bahan baku polyprophylene (PP) didapatkan dengan menguraikan 

petrolium (naftan) dengan cara memberi hydrogen gas petrolium pada 

pemecahan minyak dan gas alam. Menurut proses yang serupa dengan 

metode tekanan rendah untuk polyethylene (PE), mempergunakan katalis 
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Zieger-Natta, polyprophylene (PP) dengan keteraturan ruang dapat 

diperoleh dari prophylene. 

Gambar reaksi polimerisasi dari polyprophylene (PP) dapat kita 

lihat pada gambar 2.32. 

              n 

  H 
  C
  H 

  H 
  C 
 CH3

H 
C 
H 

  = 
H
H

CH3

prophylene                                polyprophylene 

Gambar 2.32. Reaksi polimerisasi polyprophylene 

Sifat-sifat polyprophylene (PP) serupa dengan sifat-sifat 

polyethylene (PE) dimana masa jenisnya rendah (0,90-0,92) dan termasuk 

kelompok yang paling ringan diantara bahan polymer, dan dapat terbakar 

kalau dinyalakan. Bila dibandingkan dengan polyethylene (PE) masa jenis 

tinggi dan suhu cairnya tinggi sekali (176oC,Tm), kekuatan tarik, kekuatan 

lentur dan kekakuannya lebih tinggi, tetapi ketahanan impaknya rendah 

terutama pada temperatur rendah. Sifat tembus cahayanya pada 

pencetakan lebih baik dari pada polyethylene (PE) dengan permukaan 

yang mengkilap, penyusutan pada proses pencetakan kecil, penampilan 

dan ketelitian dimensinya lebih baik. Sifat mekaniknya dapat ditingkatkan 

sampai batas tertentu dengan jalan mencampurkan serat gelas. Pemuaian 

thermal dapat diperbaiki sampai setingkat dengan resin thermosetting. 

Dalam hydrocarbon aromatik dan hydrocarbon yang terklorinasi, 

larut pada 80oC atau lebih, tetapi pada temperatur biasa hanya akan 

membengkak. Oleh karena itu sukar untuk diolah dengan perekatan dan 
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pencapan seperti halnya dengan polyethylene yang memerlukan 

perlakuan tertentu pada permukaannya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Diagram Alir Penelitian 

 

Tahap Persiapan 

Mulai  

 

 

 

 
Studi Pustaka Survei Lapangan 

Pembuatan Mold 

Desain CAD Mold  

 

 

 

 

 

 

Dengan Pendingin  Tanpa Pendingin 

Eksperimen Injeksi Plastik 

Selesai 

Analisa Hasil 

Kesimpulan 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram alir penelitian 



Pada penelitian ini akan dilakukan eksperimen untuk mengetahui 

pengaruh pendinginan terhadap besarnya penyusutan dimensi pada 

proses injeksi plastik. Untuk mempermudah jalannya eksperimen dimulai 

dengan beberapa tahap yaitu: 

1. Dimulai dari tahap persiapan  

Tahap persiapan dengan studi pustaka dan survei lapangan 

untuk mengetahui faktor-faktor yang yang menyebabkan cacat 

shrinkage. Studi pustaka menggunakan literatur dari buku dan jurnal, 

sedangkan survei lapangan dengan menyaksikan langsung di bengkel 

pembuatan mold. 

2. Desain mold dengan auto CAD  

Sebelum mold dibuat terlebih dulu didesain dengan  auto CAD 

dalam bentuk gambar 2D maupun 3D. Desain dimulai dari penentuan 

ukuran produk acetabular cup yang akan dibuat.  Pembuatan mold 

berdasarkan ukuran dari acetabular cup yang akan dibuat.   

3. Pembuatan mold  

Pembuatan mold sesuai dengan desain yang dibuat dengan 

auto CAD. Gambar mold yang sudah jadi di serahkan ke bengkel untuk 

dibuat benda aslinya.  

4. Eksperimen injection molding untuk memperoleh data penyusutan 

dimensi. 
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a. Injection molding  tanpa pendinginan. 

Injection molding  tanpa pendinginan dimana setelah plastik cair 

disuntikkan ke dalam cavity didiamkan tanpa dilakukan pendinginan 

secara paksa dengan air yang dialirkan melalui saluran pendingin di 

dalam mold. 

b. Injection molding  dengan pendinginan. 

Injection molding  dengan pendinginan dimana setelah plastik cair 

disuntikkan ke dalam cavity segera dilakukan pendinginan dengan 

mengalirkan air ke dalam saluran pendingin di dalam mold. 

5. Melakukan analisa penyusutan dimensi produk 

Analisa penyusutan dilakukan dengan mengukur tinggi dan 

diameter produk acetabular cup yang kemudian dibandingkan dengan 

ukuran mold,  sehingga bisa diambil kesimpulan akhir. 

Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam diagram alir penelitian 

yang dapat memudahkan pengertian atau tata cara perencanaan 

sehingga urut-urutan dalam penelitian menjadi jelas. Diagram alir 

penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1. 

3.2.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian kurang lebih tiga bulan di Laboratorium Proses 

Produksi Jurusan Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta dan 

kos mahasiswa Wisma Riau. 
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3.3. Bahan dan Alat 

3.3.1. Plastik 

Dalam penelitian ini bahan plastik yang digunakan adalah 

Polypropilene (PP) yang diproduksi oleh P.T. POLYTAMA PROPINDO 

Indramayu, Jawa Tengah, Indonesia. Kemasan dan butiran Polypropilene 

(PP) dapat dilihat pada gambar 3.2. 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Butiran material plastk Polypropilene (PP) 

3.3.2. Peralatan Pendukung 

Peralatan pendukung yang digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya adalah: 

1. Pompa air 

Pompa air digunakan untuk mengalirkan air pendingin ke 

dalam mold dengan kecepatan tertentu pada waktu penginjekan 

selesai. Pada gambar 3.3 memperlihatkan pompa yang digunakan 

dengan spesifikasi sebagai berikut: 

 

 51 



-Flow rate : 1200 L/h 

-Head maksimal : 1 m 

 

 

 

Gambar 3.3. Pompa air 

2. Bak penampung air 

Bak penampung air digunakan untuk menampung cairan 

pendingin air. Bak yang dibutuhkan ada dua yang pertama untuk 

penampung air sebelum digunakan sebagai pendingin, dan bak yang 

kedua digunakan sebagai penampung air setelah digunakan sebagai 

pendingin. Gambar 3.4 merupakan bak kebutuhan rumah tangga yang 

digunakan untuk menempung air pendingin. 

 

 

 

Gambar 3.4. Bak penampung air pendingin 
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3. Selang 

Selang digunakan sebagai saluran air pendingin pada waktu 

air masuk dari bak menuju mold dan keluar dari mold menuju bak. 

Gambar 3.5 menunjukkan selang yang digunakan dalam penelitian ini. 

  

 

 

Gambar 3.5. Selang saluran air pendingin 

4. Kunci pas 

Kunci pas digunakan untuk megencangkan baut pengikat 

mold pada waktu akan dilakukan penginjekan dan melepasnya pada 

waktu akan dilakukan ejection.  Kunci pas juga digunakan untuk 

merakit mesin injeksi ketika akan digunakan dan membongkarnya 

ketika akan disimpan. Gambar 3.6 menunjukkan berbagai jenis kunci 

pas yang digunakan dalam penelitian. 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Kunci pas 
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5. Mistar sorong  

Mistar sorong sebagaimana terlihat pada gambar 3.7 memiliki 

ketelitian 0,05 mm, digunakan untuk mengukur besarnya penyusutan 

produk plastik setelah dingin. 

 

 

Gambar 3.7. Mistar sorong 

6.   Dongkrak hidroulik 

Dongkrak hidraulik digunakan untuk menggerakkan piston 

yang akan mendorong plastik cair masuk ke dalam mold. Pada gambar 

3.8 menunjukkan gambar dongkrak hidraulik yang diberi alat pengukur 

tekanan fluida. 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Dongkrak hidraulik 

7.  Stopwatch 

Stopwatch digunakan untuk menghitung waktu siklus injeksi 

dari mulai waktu pemanasan plastik, penginjekan plastik, pendinginan 
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mold, hingga waktu pengeluaran produk. Pada gambar 3.9 

diperlihatkan stopwatch yang digunakan untuk menghitung waktu 

siklus injeksi. 

 

 

Gambar 3.9.  Stopwatch 

8. Alat suntik 

Alat suntik digunakan untuk mengukur volume pada bentuk 

setengah bola mold dan produk untuk dibandingkan. Alat suntik yang 

digunakan dapat dilihat pada gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10.  Alat suntik 

3.4. Instalasi Pengujian 

Dalam penelitian ini peralatan uji yang digunakan adalah mold 

injeksi dan mesin injeksi manual. Mold yang digunakan adalah mold yang 

dirancang sendiri, sedangkan mesin injeksi yang digunakan dari mesin 

yang sudah ada ,hanya mengalami beberapa modifikasi seperlunya. 

3.4.1. Proses Perancangan Mold 

Tahap awal pembuatan mold adalah penentuan spesifikasi dari 

produk yang akan dicetak. Produk (spesimen) yang direncanakan adalah 
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model acetabular cup seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.11. Pada 

gambar 3.11 ditunjukkan model acetabular cup 3 dimensi yang terlihat 

lebih realistik dan ditunjukkan pula model acetabular cup 2 dimensi 

lengkap dengan ukuran yang telah ditentukan berdasarkan spesifikasi 

yang ada, digunakan untuk perhitungan bagian-bagian dari cetakan yaitu: 

desain pada bagian mold cavity, saluran pendingin dan, perhitungan 

saluran masuk material plastik. Setelah desain mold sudah jadi, 

dilanjutkan dengan pembuatan mold sesuai dengan desain mold yang 

telah dirancang.  

 

 

 

 

Gambar 3.11. Model acetabular cup 

3.4.2. Proses Pembuatan Mold  

Desain mold dan bagian-bagiannya dapat dilihat pada gambar 

3.12 dan gambar 3.13. 

Secara umum rancangan bentuk mold  dapat dilihat pada gambar 

3.12 yang terdiri dari dua belah mold, empat baut pengikat, dan dua 

saluran pendingin pada core mold dan cavity mold  yang terdiri dari inlet 

dan outlet. Proses pembuatan diawali dari pemotongan balok logam untuk 
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menentukan dimensi mold yang dirancang dengan panjang 140 mm, lebar 

140 mm, dan tinggi 75 mm. Mold tersusun dari cavity mold dengan tinggi 

26 mm dan core mold dengan tinggi 49 mm. Mold cavity dibuat dengan 

menggunakan mesin bubut konvensional yaitu pada bagian lubang cavity 

bentuk silinder dan core bentuk setengah bola pejal. Kemudian kedua 

belahan mold di buat 4 lubang diameter 10 mm untuk tempat baut 

pengikat dengan proses drilling. Pada bagiaan cavity mold dibuat saluran 

pendingin dengan diameter 10 mm dibuat dengan cara melubangi melalui 

sisi mold sehingga akan terbuat 10 lubang pada sisi-sisinya yang nantinya 

akan ditutup kembali dengan cara dilas kecuali pada saluran inlet dan 

outlet. Untuk bagian core mold juga dibuat saluran pendingin diameter 10 

mm dengan cara membuat 2 lubang pada sisinya tembus ke sisi 

sebelahnya. Sprue dibuat dengan bentuk tirus diameter 6 mm dan 4 mm 

guna mempermudah keluarnya produk pada waktu dilakukan ejeksi, 

Saluran inlet dan outlet dibuat dengan pipa diameter 10 mm dan panjang 

34 mm yang dipasangkan ke mold dengan pengikat las.   

Spesifikasi mold yang direncanakan dengan spesifikasi seperti 

tercantum dalam tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Spesifikasi mold 

Material Panjang 
(mm) 

Lebar (mm) Tinggi (mm) 

Metal Steel 140 140 75 
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140 mm 140  mm 

75 mm 

SPRUE 

 

 
BAUT PENGIKAT 

 

 CORE MOLD 

 CAVITY MOLD 

AIR VENTING  49 mm 

SALURAN PENDINGIN 
 

Gambar 3.12. Bagian-bagian Mold  

 

 

 

Gambar 3.13. Desain Mold yang sudah jadi 
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3.4.3. Desain Sistem Pendingin 

Desain sistem pendingin yang direncanakan adalah sistem 

pendingin lurus degan media pendinginan air. Walaupun sistem pendingin 

lurus kurang maksimal dalam mendinginkan tetapi dalam segi pembuatan 

lebih mudah dan murah. Sistem pendinginan lurus ditunjukkan pada 

gambar 3.14 dimana pada cavity mold terdiri dari 2 tingkat pendinginan 

yang saling berhubungan antara atas dan bawah, sedangkan pada bagian 

core mold hanya 1 tingkat. 
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Gambar 3.14. Sistem pendingin 
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3.4.4.  Mesin Injeksi Plastik 

Mesin injeksi yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana 

terlihat pada gambar 3.15 memiliki spesifikasi sebagai berikut: 

a) Mesin bekerja dengan penggerak dongkrak hidraulik yang 

ditrasmisikan oleh tuas penekan yang diteruskan batang piston untuk 

menekan plastik cair. 

b) Tekanan mesin injeksi maksimal 100 kg/cm2. 

c) Suhu yang dapat dikontrol mencapai 1300 °C. 

 

 

 

 

 

 
PENGONTROL SUHU  

PENYANGGA MOLD 

TANGKAI PISTON 

BARREL 

 

 

 

Gambar 3.15. Mesin injeksi plastik 
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3.5. Sampel Yang Digunakan 

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan masing-masing 5 

buah spesimen terbaik dari semua hasil injeksi baik injeksi dengan 

pendingin maupun tanpa pendingin. 

3.6. Prosedur Penelitian 

Agar proses pembuatan produk berjalan dengan baik maka harus 

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Memasukkan material plastik PP  ke dalam barrel. 

b) Mengatur suhu leleh pada temperatur 170 °C. 

c) Memasang mold injeksi plastik. 

d) Menekan plastik cair masuk ke dalam mold. 

e) Mengalirkan cairan pendingin untuk pengujian yang memakai 

pendingin. 

f) Melakukan pengambilan produk untuk dianalisa penyusutannya. 

3.7. Rancangan Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan cara mengambil waktu secara 

total dari pemanasan plastik, injeksi plastik, pendinginan mold, dan ejeksi 

plastik. Waktu total pada injeksi molding dengan pendinginan lebih cepat 

dibanding dengan waktu total injeksi molding tanpa pendingin. Produk 

injeksi molding baik yang memakai pendingin maupun tanpa pendingin 
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yang dianalisa penyusutannya dengan cara membandingkan antara 

ukuran mold dengan ukuran produk. Besarnya perbandingan tersebut 

merupakan nilai penyusutan. Besarnya penyusutan baik percobaan injeksi 

molding dengan pendingin maupun tanpa pendingin dirata-rata, kemudian 

keduanya ditampilkan dengan perbandingan grafik agar mudah dilihat 

perbedaannya. 

3.8. Kesulitan 

Dalam sebuah penelitian tentunya tidak semuanya berjalan lancar 

tetapi ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama jalannya penelitian 

diantaranya: 

1. Pengadaan plastik polypropylene yang sulit ditemui dipasaran. 

2. Mesin injeksi yang tidak standar, sehingga tingkat kegagalan dalam 

penginjekan tinggi. 

3. Elemen pemanas sering putus. 

4. Karena daya listrik yang dibutuhkan mesin injeksi besar, maka ketika 

proses penelitian dilakukan dikos-kosan listrik sering padam.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1. Hasil Penelitian 

 

 

 

Gambar 4.1. Gambar produk injection molding tanpa pendingin 

 

 

 

Gambar 4.2. Gambar produk injection molding dengan pendingin 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Gambar ukuran dasar produk injection molding 

 

Hasil penelitian shrinkage yang dilakukan pada proses 

pembuatan acetabular cup dengan proses injection molding dengan 

pendinginan dan tanpa pendinginan dapat dilihat pada gambar 4.1 dan 
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4.2.  Ukuran dasar pada produk dapat dilihat pada gambar 4.3. yang 

mengacu pada ukuran mold. 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Cacat Pada Produk Injection Molding 

Cacat yang terjadi pada produk injection molding meliputi cacat 

permukaan produk dan cacat volume produk. Pada cacat permukaan 

produk terdapat kerutan dan ketidakrataan produk, hal ini dikarenakan 

tekanan yang kurang pada waktu plastik cair disuntik ke dalam cavity. 

Pada cacat volume produk terdapat rongga pada produk dan bentuk 

volume produk yang tidak penuh, hal ini dikarenakan kurangnya plastik 

cair yang disuntik ke dalam cavity. Kurangnya plastik cair yang disuntik ke 

dalam cavity dikarenakan alat injeksi yang tidak presisi, ketika plastik cair 

disuntik ke dalam cavity ada sebagian  plastik cair keluar melalui celah 

antara piston pendorong dan tabung barrel.  

 

 

 

 

 

 
(a) Volume tidak penuh (b) Terdapat rongga 

 

Gambar 4.4. Cacat pada produk injection molding 

(c) Kerutan di permukaan 
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4.2.2.  Perhitungan Shrinkage 
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Gambar 4.5. Gambar arah dan titik pengukuran shrinkage 

 

Analisa penyusutan (shrinkage) produk diambil dari tiga arah yaitu 

sumbu X (tinggi produk) Y (diameter luar produk), dan Z (diameter luar 

produk), pengambilan sumbu Y dan Z secara acak. Sumbu X diambil dari 

garis sejajar arah injeksi, sumbu Y diambil dari garis tegak lurus terhadap 

arah injeksi, dan sumbu Z diambil dari garis tegak lurus terhadap sumbu Y 

dan tegak lurus terhadap arah injeksi. Pengukuran pada sumbu X dan Y 

diambil tiga titik acuan diameter luar yaitu titik  atas (A), titik tengah (B), 

dan titik bawah (C). Untuk sumbu X yang diukur adalah ketinggian dari 

produk, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dari semua pengukuran tiap 

titik yang diambil hanya jumlah rata-ratanya saja. Untuk bagian dalam 
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produk dengan bentuk setengah bola, karena jari-jarinya tidak merata, 

maka cara menentukan besarnya shrinkage dengan menghitung 

volumenya yang kemudian bisa dicari jari-jari rata-rata. Pengukuran 

dilakukan pada produk maupun pada mold sebagai pembanding. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.5. 

a) Data Shrinkage  Pada Pengujian Injection Molding Dengan 

Pendingin 

Hasil perhitungan shrinkage pada tinggi produk arah sumbu X 

(hx) ditunjukkan pada tabel 4.1. Berikut contoh hasil perhitungan untuk 

pengujian 1: 

Diketahui : 

Dimensi tinggi mold             h0 = 31,90 mm 

Dimensi tinggi produk           hx = 31,537 mm 

 

Jadi, perbedaan tinggi        x0x hhΔh −=  
 

     = 32 mm – 31,537 mm 
 

     = 0,363 mm 
 
 

%100
h
ΔhS

0

x ×=Shrinkage   

 
%100

90,31
363,0

×=
 

    = 1,138 %   
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Tabel 4.1. Shrinkage pada tinggi produk arah sumbu X (hx) pada 
pengujian injection molding dengan pendingin 

Dimensi tinggi (mm) Pengujian 
Mold (h0) Produk (hx) 

Perbedaan 
tinggi (∆hx) 

(mm) 

Shrinkage 
(S) (%) 

1 31,90 31,537 0,363 1,138  
2 31,90 31,462 0,438 1,373 
3 31,90 31,525 0,375 1,175 
4 31,90 31,462 0,438 1,373 
5 31,90 31,562 0,338 1,059 

Rata-rata Shrinkage (%) 1,224 
 

Hasil perhitungan shrinkage pada diameter luar arah sumbu Y 

(dy) ditunjukkan pada tabel 4.2. Berikut contoh hasil perhitungan untuk 

pengujian 1: 

 
Diketahui : 

Dimensi diameter luar mold      d0  = 74,85 mm 

Dimensi diameter luar produk   dy = 73,250 mm 

 

Jadi, perbedaan diameter      y0y ddΔd −=  

      = 75 mm – 73,250 mm  

      = 1,600 mm 

 

%100
d
Δd

S
o

y ×=Shrinkage   

 

%100
85.74

600,1
×= 

   = 2,137 %   
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Tabel 4.2. Shrinkage pada diameter luar arah sumbu Y (dy) pada 
pengujian injection molding dengan pendingin 

Dimensi diameter luar 
(mm) 

Pengujian 

Mold (d0) Produk (dy) 

Perbedaan 
diameter 

(∆dy) (mm) 

Shrinkage 
(S) (%) 

1 74,85 73,250 1,600 2,137 
2 74,85 73,400 1,450 1,937 
3 74,85 73,450 1,400 1,870 
4 74,85 73,516 1,334 1,782 
5 74,85 73,683 1,167 1,560 

Rata-rata Shrinkage (%) 1,857 
 

Hasil perhitungan shrinkage pada diameter luar arah sumbu Z 

(dz) ditunjukkan pada tabel 4.3. Berikut contoh hasil perhitungan untuk 

pengujian 1: 

Diketahui :  

Dimensi diameter luar mold      d0  = 74,85 mm 

Dimensi diameter luar produk   dz = 73,316 mm 

 

Jadi, perbedaan diameter    z0z ddΔd −=  

                                                          = 75 mm – 73,316 mm  

                                                          = 1,534 mm 

 

%100
d
ΔdS

o

z ×=Shrinkage 

 
%100

85,74
534,1

×=
 

                            = 2,050 %   
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Tabel 4.3. Shrinkage pada diameter luar arah sumbu Z (dz) pada 
pengujian injection molding dengan pendingin 

Dimensi diameter luar 
(mm) 

Pengujian 

Mold (d0) Produk (dz) 

Perbedaan 
diameter 

(∆dz) (mm) 

Shrinkage 
(S) (%) 

1 74,85 73,316 1,534 2,050 
2 74,85 73,400 1,450 1,937 
3 74,85 73,550 1,300 1,737 
4 74,85 73,483 1,367 1,826 
5 74,85 73,650 1,200 1,602 

Rata-rata Shrinkage (%) 1,830 
 

Hasil perhitungan shrinkage jari-jari rata-rata (r) pada bentuk 

setengah bola produk ditunjukkan pada tabel 4.4. Berikut contoh hasil 

perhitungan untuk pengujian 1: 

Diketahui :  

Volume mold (core mold)  V0 =  28920 mm3   

Volume produk                    V = 27700 mm3   

Volume ½ bola mold           3
00 πr

3
2V =  

Jari-jari  ½ bola mold          
π

3
2
Vr 03

0 =  

                                             
3

0
0

π
3
2
Vr =  

                                             
30

π
3
2

28920r =  mm 

                                            3
0 13805,73r =  mm 

                                            mm23,99r0 =  
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Volume ½ bola produk    3πr
3
2V =  

 Jari-jari  ½ bola produk   
π

3
2
Vr3 =  

                                          
3

π
3
2
Vr =  

  

mm  

 

3
π

3
2

27700r =

                                            3 13234,59r =  mm 

                                            mm23,65r =  

 

Jadi, perbedaan jari-jari rrΔr 0 −=

  mm23,65mm23,99 −=  

   = 0,34 mm 

 

%100
r
ΔrS

o

×=Shrinkage   

 
%100

23,99
0,34S ×=

 

%1,417S = 
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Tabel 4.4. Shrinkage jari-jari rata-rata pada bentuk setengah bola produk 
pengujian injection molding dengan pendingin 

Volume (mm3) Jari-jari (mm) Pengujia
n Mold 

(V0) 
Produk 

(V) 
Mold 
(r0) 

Produk 
(r) 

Perbedaan jari-
jari (∆r) (mm) 

Shrinkag
e 

(S) (%) 
1 28920 27700 23,99 23,65 0,340 1,417 
2 28920 28300 23,99 23,82 0,170 0,708 
3 28920 28300 23,99 23,82 0,170 0,708 
4 28920 28200 23,99 23,79 0,200 0,833 
5 28920 28500 23,99 23,88 0,110 0,458 

Rata-rata shrinkage (%) 0,825 
 
 
b) Data Shrinkage  Pada Pengujian Injection Molding Tanpa 

Pendingin. 

Hasil perhitungan shrinkage pada tinggi produk arah sumbu X 

(hz) ditunjukkan pada tabel 4.5. Berikut contoh hasil perhitungan untuk 

pengujian 1: 

 
Diketahui : 

Dimensi tinggi mold              h0 = 31,90 mm 

Dimensi tinggi produk           hx = 31,387 mm 

 

Jadi, perbedaan tinggi        x0x hhΔh −=  
 

     = 31,90 mm – 31,387 mm 
 
     = 0,513 mm 

 
 

%100
h
Δh

0

x ×=Shrinkage   

 
%100

90,31
513,0

×=
 

 = 1,608 %   
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Tabel 4.5. Shrinkage pada tinggi produk arah sumbu X (hx) pada 
pengujian injection molding tanpa pendingin 

Dimensi tinggi (mm) Pengujian 
Mold (h0) Produk (hx) 

Perbedaan 
tinggi (∆hx) 

(mm) 

Shrinkage 
(S) (%) 

1 31,90 31,387 0,513 1,608 
2 31,90 31,350 0,550 1,724 
3 31,90 31,375 0,525 1,646 
4 31,90 31,375 0,525 1,646 
5 31,90 31,475 0,425 1,332 

Rata-rata Shrinkage (%)  1,591 
 

Hasil perhitungan shrinkage pada diameter luar arah sumbu Y 

(dy) ditunjukkan pada tabel 4.6. Berikut contoh hasil perhitungan untuk 

pengujian 1: 

Diketahui:  

Dimensi diameter luar mold      d0 = 74,85 mm 

Dimensi diameter luar produk   dy = 73,050 mm 

 

Jadi, perbedaan diameter    y0y ddΔd −=  

                                                    = 74,85 mm – 73,050 mm 

                                                    = 1,800 mm 

 

%100
d
ΔdShrinkage   

o

y ×=S

 
%100

85,74
800,1

×=
 

               = 2,404 % 
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Tabel 4.6. Shrinkage pada diameter luar arah sumbu Y (dy) pada 
pengujian injection molding tanpa pendingin 

Dimensi diameter luar 
(mm) 

Pengujian 

Mold (d0) Produk (hy) 

Perbedaan 
diameter 

(∆dy) (mm) 

Shrinkage 
(S) (%) 

1 74,85 73,050 1,800 2,404 
2 74,85 72,950 1,900 2,538 
3 74,85 72,916 1,934 2,584 
4 74,85 73,283 1,567 2,093 
5 74,85 73,366 1,484 1,982 

Rata-rata Shrinkage (%) 2,320 
 

Hasil perhitungan shrinkage pada diameter luar arah sumbu Z 

(dz) ditunjukkan pada tabel 4.7. Berikut contoh hasil perhitungan untuk 

pengujian 1: 

Diketahui :  

Dimensi diameter luar mold      d0  = 74,85 mm 

Dimensi diameter luar produk   dz = 72,917 mm 

 

Jadi, perbedaan diameter    x0z ddΔd −=  

      = 74,85 mm – 72,917 mm  

      = 1,933 mm 

 

%100
d
ΔdS

o

z ×=Shrinkage   

 
%100

85,74
933,1

×=
           

= 2,582 % 
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Tabel 4.7. Shrinkage pada diameter luar arah sumbu Z (dz) pada 
pengujian injection molding tanpa pendingin 

Dimensi diameter luar 
(mm) 

Pengujian 

Mold (d0) Produk (dz) 

Perbedaan 
diameter 

(∆dz) (mm) 

Shrinkage 
(S) (%) 

1 74,85 72,917 1,933 2,582 
2 74,85 72,817 2,033 2,716 
3 74,85 72,933 1,917 2,561 
4 74,85 73,300 1,550 2,070 
5 74,85 73,416 1,434 1,915 

Rata-rata Shrinkage (%) 2,369 
 

Hasil perhitungan shrinkage jari-jari rata-rata (r) pada bentuk 

setengah bola produk ditunjukkan pada tabel 4.8. Berikut contoh hasil 

perhitungan untuk pengujian 1: 

Diketahui:  

Volume mold (core mold)  V0 =  28920 mm3   

Volume produk                   V = 27500 mm3   

Volume ½ bola mold          3
00 πr

3
2V =  

Jari-jari  ½ bola mold         
π

3
2
Vr 03

0 =  

                                             
3

0
0

π
3
2
Vr =  

                                             
30

π
3
2

28920r =  

                                             3
0 13805,73r =  

                                             mm23,99r0 =  
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Volume ½ bola produk       3πr
3
2V =  

Jari-jari  ½ bola produk      
π

3
2
Vr3 =  

                                             
3

π
3
2
Vr =  

                                      

3
π

3
2

27500r = mm 

 

            13139,03r =  mm 

                                               mm23,60r =  

 

Jadi, perbedaan jari-jari     rrΔr 0 −=  

   mm23,60mm23,99 −=  

    = 0,39 mm 

 

%100
r
ΔrS

o

×=Shrinkage   

 
%100

23,99
0,39S ×=

 

%1,625S = 
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Tabel 4.8. Shrinkage jari-jari rata-rata pada bentuk setengah bola produk 
pengujian injection molding tanpa pendingin 

Volume (mm3) Jari-jari (mm) Pengujia
n Mold 

(V0) 
Produk 

(V) 
Mold 
(r0) 

Produk 
(r) 

Perbedaan jari-
jari ∆r (mm) 

Shrinkag
e 

S (%) 
1 28920 27500 23,99 23,60 0,39 1,625 
2 28920 27800 23,99 23,68 0,31 1,292 
3 28920 27900 23,99 23,71 0,28 1,167 
4 28920 27900 23,99 23,71 0,28 1,167 
5 28920 28000 23,99 23,73 0,26 1,083 

Rata-rata shrinkage (%) 1,267 
 

4.2.3. Perbandingan Penyusutan (Shrinkage)  

a) Perbandingan Penyusutan (Shrinkage) Tinggi Produk Pada Arah 

Sumbu X Pada Injection Molding Dengan Pendingin dan Tanpa 

Pendingin. 
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Gambar 4.6. Histogram shrinkage tinggi produk pada arah sumbu X 

pada 5 kali pengujian injection molding dengan pendingin 

dan tanpa pendingin. 

 

Pada gambar 4.6 ditunjukkan bahwa dari 5 kali pengujian 

injection molding dengan pendingin shrinkage tinggi produk pada arah 

sumbu X di atas 1% di bawah 1,5 % dengan ketinggian yang sangat 

bervariasi. Kemudian 4 dari 5 kali pengujian injection molding tanpa 
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pendingin shrinkage tinggi produk pada arah sumbu X lebih dari 1,5 % 

dengan ketinggian yang hampir sama. Pada gambar 4.7 ditunjukkan 

histogram rata-rata shrinkage dari pengujian injection molding dengan 

pendingin 1,224 % sedangkan, untuk pengujian injection molding tanpa 

pendingin 1,591 %. 
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Gambar 4.7. Histogram rata-rata shrinkage tinggi produk pada arah 

sumbu X pada 5 kali pengujian injection molding 

dengan pendingin dan tanpa pendingin. 

 

Dari uraian gambar 4.6 dan 4.7 diunjukkan bahwa shrinkage 

pada pengujian injection molding dengan pendinginan lebih kecil 

dibanding pada pengujian  injection molding tanpa pendingin. Hal ini 

dikarenakan pada proses pendinginan terjadi pemerataan distribusi 

perpindahan panas.pada produk. 
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Histogram perbedaan shrinkage
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b) Perbandingan Penyusutan (Shrinkage) Diameter Luar Produk 

Pada Arah Sumbu Y dan Z Pada Injection Molding Dengan 

Pendingin dan Tanpa Pendingin. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8. Histogram shrinkage diameter luar produk pada arah 

sumbu Y pada 5 kali pengujian injection molding 

dengan pendingin dan tanpa pendingin. 
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Gambar 4.9. Histogram rata-rata shrinkage diameter luar produk pada 

arah sumbu Y pada 5 kali pengujian injection molding 

dengan pendingin dan tanpa pendingin. 
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Pada gambar 4.8 ditunjukkan bahwa 4 dari 5 kali pengujian 

injection molding dengan pendingin shrinkage diameter produk pada 

arah sumbu Y dibawah 2 % dan 4 dari 5 kali pengujian injection 

molding tanpa pendingin shrinkage diameter produk pada arah sumbu 

Y di atas 2 %. Pada gambar 4.9 ditunjukkan histogram rata-rata 

shrinkage dari pengujian injection molding dengan pendingin 1,827 % 

sedangkan, untuk pengujian injection molding tanpa pendingin 2,32 %. 

Dari gambar 4.8 dan 4.9 ditunjukkan bahwa penyusutan pada 

produk pengujian injection molding dengan pendingin lebih kecil 

dibanding penyusutan pada produk pengujian injection molding dengan 

pendingin. Hal ini dikarenakan pada proses pendinginan terjadi 

distribusi perpindahan panas yang merata pada produk.  

Pada gambar 4.10 ditunjukkan bahwa 4 dari 5 kali pengujian 

injection molding dengan pendingin shrinkage diameter produk pada 

arah sumbu Z di bawah 2 % dan 4 dari 5 kali pengujian injection 

molding tanpa pendingin shrinkage diameter produk pada arah sumbu 

Z di atas 2 %. Pada gambar 4.11 ditunjukkan histogram rata-rata 

shrinkage dari pengujian injection molding dengan pendingin 1,83 % 

sedangkan, untuk pengujian injection molding tanpa pendingin 2,369 

%. 

Dari gambar 4.10 dan 4.11 ditunjukkan bahwa penyusutan 

pada produk pengujian injection molding dengan pendingin lebih kecil 

dibanding penyusutan pada produk pengujian injection molding dengan 
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pendingin. Hal ini dikarenakan pada proses pendinginan terjadi 

distribusi perpindahan panas yang merata pada produk.    
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Gambar 4.10. Histogram shrinkage diameter luar produk pada arah 

sumbu Z pada 5 kali pengujian injection molding 

dengan pendingin dan tanpa pendingin. 
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Gambar 4.11. Histogram rata-rata shrinkage diameter luar produk 

pada arah sumbu Z pada 5 kali pengujian injection 

molding dengan pendingin dan tanpa pendingin. 
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c) Perbandingan Penyusutan (Shrinkage) Jari-jari Rata-rata Produk 

Bentuk Setengah Bola Pada Injection Molding Dengan Pendingin 

dan Tanpa Pendingin. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12. Histogram shrinkage jari-jari rata-rata produk bentuk 

setengah bola pada 5 kali pengujian injection molding 

dengan pendingin dan tanpa pendingin. 

 

 
Histogram pengaruh pendinginan pada 

injection molding 

0.825

1.267

0

0.5

1

1.5

Pengujian dengan
pendingin

Pengujian tanpa
pendingin

R
at

a-
ra

ta
 s

hr
in

ka
ge

 ja
ri-

ja
ri 

ra
ta

-ra
ta

 b
en

tu
k 

se
te

ng
ah

 
bo

la
 p

ro
du

k 
r (

%
) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13. Histogram rata-rata shrinkage jari-jari produk pada 5 kali 

pengujian injection molding dengan pendingin dan 

tanpa pendingin. 
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Pada gambar 4.12 ditunjukkan bahwa 4 dari 5 kali pengujian 

injection molding dengan pendinginan shrinkage jari-jari kurang dari 

1% dan 4 dari 5 kali pengujian injection molding tanpa pendinginan 

shrinkage jari-jari lebih dari 1% dengan penurunan grafik yang teratur. 

Pada gambar 4.13 ditunjukkan histogram rata-rata shrinkage dari 

pengujian injection molding dengan pendingin 0,825 % sedangkan, 

untuk pengujian injection molding tanpa pendingin 1,267 %. 

Dari uraian gambar 4.12 dan 4.13 diunjukkan bahwa 

shrinkage pada pengujian injection molding dengan pendinginan lebih 

kecil dibanding pada pengujian  injection molding tanpa pendingin. Hal 

ini dikarenakan pada proses pendinginan terjadi pemerataan distribusi 

perpindahan panas.pada produk 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil pengujian dan analisa serta pembahasan data yang 

diperoleh dapat disimpulkan bahwa pendinginan pada proses injection 

molding sangat berpengaruh terhadap shrinkage produk. Pada produk 

pengujian injection molding dengan pendingin shrinkage lebih kecil dibanding  

pengujian injection molding tanpa pendingin. Pengukuran pada produk 

injection molding  shrinkage rata-rata pengujian dengan pendingin pada 

sumbu X = 1,224 %, pada sumbu Y = 1,857 %, pada sumbu Z = 1,83 %, dan 

pada jari-jari r = 0,825 %. Shrinkage rata-rata pengujian tanpa pendingin 

pada sumbu X = 1,591 %, pada sumbu Y = 2,32 %, pada sumbu Z = 2,369 

%, dan pada jari-jari r = 1,267 %.  

   

5.2. Saran 

Untuk penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan material plastik 

yang yang berbeda, sehingga dapat diketahui perbedaan penyusutannya 

yang akhirnya dapat disimpulkan bahan plastik yang paling baik untuk produk 

acetabular cup. 
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