
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring kemajuan dan perkembangan teknologi serta meningkatnya populasi 

manusia, menyebabkan banyak permasalahan baru yang bermunculan, kususnya 

dalam permasalahan lingkungan hidup seperti pencemaran lingkungan yang 

berasal dari sampah. Pencemaran sampah contohnya adalah pencemaran sungai 

dan tanah yang disebabkan oleh sampah plastik yang sulit terurai dan 

membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengurainya secara alami. 

Pencemaran sampah juga dapat merusak ekosistem, salah satu contohnya adalah 

rusaknya ekosistem laut karena banyaknya limbah plastik yang mengotori laut. 

Sekitar 370 spesies hewan laut yang ditemukan terjerat dan juga telah menelan 

sampah plastik setiap tahunnya [1]. 

Salah satu limbah yang sering  dibuang oleh manusia adalah sampah plastik, 

dibuktikan dengan sampah yang masuk ke TPA Bakung milik kota Bandar 

Lampung mencapai 800 ton per hari, dengan  komposisi  40% sampah organik 

dan 60% merupakan sampah anorganik didominasi sampah plastik [2]. Karena 

sampah plastik adalah salah satu sampah yang berasal dari suatu produk kemasan 

yang sering dikonsumsi manusia , contohnya seperti sampah plastik dari botol 

kemasan air mineral, botol minyak goreng, botol jus, botol sambal, botol obat, 

botol kosmetik, botol kemasan oli kendaraan  dan lain sebagainya.  

Hal yang biasanya dilakukan untuk mengurangi sampah plastik adalah dengan 

cara ditimbun, namun dengan cara ini membutuhkan waktu yang sangat lama 

sampai plastik benar-benar terurai. Selain itu biasanya juga dengan cara dibakar, 

namun dengan cara ini plastik akan membentuk gumpalan yang sulit terurai dan 

asap pembakarannya akan menimbulkan masalah baru yaitu polusi udara. Plastic 

injection molding adalah alat yang diharapkan dapat menekan serta mengelola 

sampah dengan sedikit lebih baik yaitu dengan cara mendaur ulang sampah 



plastik menjadi produk yang lebih bermanfaat. Disini penulis mengamati cetakan 

alat rumah tangga untuk  mesin plastic injection molding yang berfungsi untuk 

mengolah limbah plastik sebagai bahan yang lebih bermanfaat yaitu perabotan 

rumah tangga contohnya sisir.  

Proses plastic injection molding mempunyai beberapa parameter yang sangat 

berpengaruh terhadap hasil produk yang diperoleh. Contoh  parameter yang 

berpengaruh dalam proses ini adalah temperatur dan tekanan injeksi. Di mana 

parameter ini dapat menimbulkan cacat pada produk seperti cacat short-shot, 

warpage, shrinkage, dan lain sebagainya. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian 

ini untuk menentukan parameter dan mendapatkan hasil terbaik untuk melakukan 

daur ulang plastik dengan proses plastic injection molding. 

Adapun gambaran cara penggunaan alat plastic injection molding  adalah sebagai 

berikut, yang pertama limbah plastik dibersihkan dan diperoses menjadi bijih 

plastik, dari bijih plastik  dipanaskan sampai meleleh sempurna, plastik yang 

sudah meleleh ditekan dalam tabung silinder, kemudian lelehan plastik akan 

keluar melalui nozzel, nozzel terhubung dengan cetakan, lalu plastik cair akan 

memenuhi ruang cetakan dan membentuk produk yang diinginkan. Pada 

penelitian ini penulis meneliti cetakan berbentuk sisir. 

1.2. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan rancang bangun ini adalah:  

a. Mengetahui pengaruh parameter temperatur dan tekanan injection dalam proses 

plastic  injection molding beserta interaksinya terhadap hasil produk  yang 

meliputi cacat produk shrinkage, warpage, short-shot. 

b. Mengetahui parameter yang tepat untuk mendaptkan hasil produk yang terbaik 

dengan hasil produk yang tidak mempunyai cacat produk shrinkage, warpage, 

dan short-shot atau tidak memiliki kecacatan yang berarti. 

1.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah:  

a. Penelitian ini adalah mengetahui pengaruh parameter terhadap produk yang 



dihasilkan dalam proses plastic injection molding dengan produk yang 

diproduksi adalah sisir. 

b. Dalam plastic injection molding mempunyai banyak parameter meliputi 

dimensi runner, dimensi nozzle, temperatur pemanas untuk melelehkan 

material, temperatur cetakan, pendinginan, tekanan, dan lain sebagainya. 

c. Dalam penelitian ini fokus parameter yang saya ambil hanya meliputi 

temperatur yang digunakan untuk melelehkan material dan tekanan yang 

digunakan untuk menekan material ke dalam cetakan. 

d. Penelitian ini fokus mengamati cacat short shot, shrinkage, dan warpage pada 

produk. 

e. Variasi temperatur leleh yang digunakan adalah 200
o
C, 220

o
C, 240

o
C, 260

o
C, 

dan 280
o
C, dan variasi tekanan injection yang digunakan pada penelitian ini 

adalah  0,647 MPa,  0,706 MPa, dan 0,762 MPa. 

f. Waktu pendinginan dalam proses pencetakan adalah 20 menit. 

g. Material yang digunakan dalam plastic injection molding kali ini adalah bijih  

limbah plastik HDPE. 

h. Produk dikatakan berhasil apabila produk memiliki bentuk yang sesuai dengan 

cetakan dan memiliki selisih ukuran yang tidak terlalu banyak dengan cetakan 

serta tidak adanya cacat produk yang berarti. 

i. Pengukuran dimensi menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,05 dan 

pengukuran masa dengan menggunakan timbangan digital EK5055 max.5kg 

d=1 gr. 

j. Penelitian dilakukan di laboratorium manufaktur dan bengkel mesin Teknik 

Mesin ITERA 

1.4. Metodologi  

Adapun metodologi dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut: 

a. Studi Literatur 

Studi literatur merupakan proses dalam pengumpulan informasi terkait dengan 

materi yang bersumber dari buku dan jurnal. 

b. Desain Cetakan Menggunakan Software 3D 



Desain adalah membuat rancangan guna untuk membantu pembuatan alat 

dalam hal memperkirakan dimensi dan memudahkan dalam hal perancangan. 

c. Pembuatan Alat 

Proses pembuatan cetakan dilakukan dengan pemesinan menggunakan mesin 

milling dengan mengikuti atau menyesuaikan desain yang dibuat sebelumnya. 

d. Eksperimen Dan Pengambilan Data 

Proses percobaan alat apakah alat/cetakan  dapat berfungsi dengan baik, dan 

pengambilan data  meliputi data  temperatur, tekanan, dimensi Runner,  filling 

time, cacat  produk, serta dimensi hasil produk. 

e. Analisa Dan Kesimpulan Hasil Penelitian 

Dari data yang didapatkan pada percobaan dan  pengambilan data, maka data 

diolah untuk mendapatkan  hasil dan kesimpulan pada penelitian kali ini baik 

berupa data  temperatur, tekanan, dimensi Runner,  filling time, cacat  produk, 

serta dimensi produk untuk mendapatkan produk yang diinginkan.  

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini seperti yang sudah dirumuskan sebagai 

berikut :  

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menggambarkan tentang perancangan penelitian yang meliputi, latar 

belakang, tujuan penelitian, ruang lingkup, metodologi dan sistematika penulisan 

tugas akhir. 

  



BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang berhubungan dengan teori-teori dasar 

yang berhubungan dengan pengambilan judul tugas akhir ini.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang metode penelitian di mana menjelaskan tentang desain 

cetakan, waktu penelitian,dan  alat serta bahan penelitian.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini bersisi tentang hasil penelitian, masalah yang ditemukan, solusi untuk 

permasalahan yang ditemukan.  

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang penelitian yang dilakukan. 

 


