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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat 

sekarang ini memberi dampak yang baik serta manfaat yang besar bagi 

manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini dapat dilihat dengan 

semakin banyaknya peralatan yang telah diciptakan oleh manusia dengan 

berbagai model, bentuk serta kemampuan pakai yang relatif unggul 

dibandingkan dengan peralatan-peralatan konvensional. Keunggulan 

tersebut tidak lepas dari hasil penelitian dan percobaan oleh para ahli 

sains, yang selalu mencari terobosan dan temuan baru untuk menciptakan 

sesuatu yang baru bermanfaat dan berguna bagi kehidupan manusia.

Salah satu tujuan diciptakannya teknologi adalah untuk 

mempermudah manusia  dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Hal 

ini dapat dirasakan dan dibuktikan dengan semakin dituntutnya segala 

kebutuhan manusia yang serba mudah, modern dan praktis. Misalnya 

dalam hal peralatan makanan, minuman, elektronika ataupun peralatan 

dapur. Pembuatan benda dan peralatan serta perlengkapan kebutuhan 

hidup manusia dengan bahan baku plastik merupakan salah satu contoh 

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal ini, plastik merupakan bahan atau material yang tidak 

bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, sebagai bahan yang mudah 

didapat, ringan dan tentu saja modern. Hampir disegala sektor atau 
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bidang selalu dijumpai barang-barang yang terbuat dari bahan plastik, 

misalnya sebagai bahan pembungkus/kemasan baik untuk minuman 

maupun makanan, alat-alat rumah tangga, elektronik, kimia, bahkan 

dalam industri otomotif.

Lepas dari kesulitan mendaur ulang atau mencetak material plastik 

agar lebih ramah lingkungan, plastik merupakan material konstruksi yang 

cukup mempunyai banyak kelebihan, sehingga plastik sampai saat ini 

banyak dipelajari mengenai sifat-sifatnya, struktur materialnya, 

kekuatannya untuk menahan gaya, panas dan sifat-sifat kimia lainnya. 

Begitu pula terus diusahakan mencari atau menemukan material baru 

dengan mengadakan penelitian-penelitian untuk memenuhi kebutuhan 

tuntutan tehadap bahan konstruksi alternatif yang lebih baik dan lebih 

kompetitif.

Hal ini pula yang mendorong kami untuk melakukan penelitian guna 

menemukan parameter–parameter yang tepat untuk mencetak plastik 

dengan proses vacuum thermoforming. Proses ini, lembaran plastik yang 

telah dipanaskan ditekan oleh suatu cetakan atau mold dari bawah, 

kemudian dari bawah mold ada gaya hisap vacuum hingga plastik 

membentuk sebagaimana bentuk cetakan atau mold. Selain itu untuk 

mendapatkan hasil cetakan yang efisien diperlukan pengaturan suhu, 

tekanan vacuum dan waktu yang tepat serta ketebalan material untuk 

setiap jenis material selama proses pencetakan berlangsung. 

Adapun material yang dipakai untuk mold adalah dari logam jenis 

Aluminum karena material ini yang cukup ringan dan mudah diperoleh 
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serta mempunyai sifat penghantar panas yang baik yang dapat 

menyimpan panas serta mampu mesin yang baik.

1.2 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui seberapa jauh penyimpangan ukuran.

2. Suhu yang paling optimal plastik setelah diproses dengan metode 

vacuum thermoforming, dengan variasi ketinggian mold Aluminum, 

dengan menggunakan plastik Polyethylene  dan  Polypropylene.

1.3 BATASAN MASALAH

Dalam Tugas Akhir ini diperlukan batasan masalah agar 

permasalahan lebih terperinci, karena aplikasi dari thermoforming sangat 

komplek sekali sehingga pada penelitian ini hanya dibatasi pada vacuum 

thermoforming saja. Adapun batasan masalah tersebut menitikberatkan 

pembahasan pada parameter yang terkait dengan pengkajian masalah ini,

permasalahan akan difokuskan pada:

a. Bahan yang diuji adalah lembaran plastik Polypropylene (PP) 

dengan ketebalan 1,5 mm

b. Temperaratur yang diujikan adalah 95 oC, 105 oC, 115 oC, 125 oC, 

135 oC

c. Daya hisap vacuum cleaner yang akan diujikan adalah 1 HP 

d. Profil cetakan (mold) dibuat 4 jenis, semuanya berbentuk balok. 3 

buah mold menonjol keatas (core) dan 1 buah mold ke bawah 

(cavity).
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e. Adapun dimensi mold (core)

- (5x5x3) cm3

- (5x5x2.5) cm3

- (5x5x2) cm3

f. Sedangkan dimensi mold (cavity/rongga) adalah (5x5x2) cm3

g. Bagian bawah mold mempunyai dimensi (15x12x3.5) cm3

1.4 MANFAAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dihasilkan suatu bentuk plastik dari hasil proses vacuum 

thermoforming dengan akurasi yang bagus baik dimensi maupun 

bentuk dari hasil cetakan Aluminum.

2. Mengetahui penyimpangan-penyimpangan dari hasil cetakan 

Aluminum pada proses vacuum thermoforming.

3. Prototype vacuum thermoforming adalah aplikasi dari suatu alat yang 

dapat menghasilkan produk yang dapat digunakan untuk 

kepentingan umat manusia misalnya aqua gelasan, body mobil, dll.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika laporan Tugas Akhir ini memuat tentang isi bab-bab 

yang dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, 

batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
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BAB II LANDASAN TEORI.

Bab ini berisi tentang hasil penelitian terdahulu yang dapat 

diambil dari jurnal, disertasi, tesis dan skripsi yang aktual. Selain itu 

juga berisi landasan teori yang meliputi konsep-konsep yang 

relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang diagram alur penelitian, proses 

pencetakan plastik melelui proses vacuum thermoforming dengan 

mold dari Aluminum, serta komponen-komponen yang digunakan 

dalam penelitian. Dijelaskan juga cara pengambilan datanya.

BAB IV DATA HASIL PERHITUNGAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini berisi tentang data hasil penelitian, analisa serta 

pembahasan.

BAB VPENUTUP

Pada bab ini disimpulkan hasil penelitian dan saran yang 

mungkin dapat berguna bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang buku-buku, jurnal, dan hasil 

skripsi S1 yang dijadikan referensi dalam penelitian dan penulisan 

tugas akhir ini.

LAMPIRAN 

Lampiran berisi tentang lampiran-lampiran yang 

berhubungan dengan penelitian ini.


