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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dkk (2018) membahas tentang 

pengaruh variasi suhu terhadap cacat short shot pada produk injection molding 

berbahan polypropylene (pp). Berdasarkan hasil penelitiannya menaikkan 

temperature pada proses injection molding dapat membuat presentase cacat yang 

yang terjadi semakin kecil begitu juga sebaliknya menurunkan temperature pada 

proses injection molding dapat memperbesar resiko cacat yang terjadi pada 

produk yang dihasilkan. Temperature optimal pada penelitian ini yaitu pada 

temperature 160°C karena pada temperature ini proses melting time tercepat 

terjadi tanpa ditemukannya cacat short shot dan penggunaan energi yang efisien. 

Wahjudi dkk (2004) membahas optimasi proses injeksi dengan metode 

taguchi, hasil penelitian tersebut dengan melihat hasil uji hipotesa antara hasil 

eksperimen verifikasi baik dengan prediksi maupun dibandingkan kondisi awal 

perusahaan maka penggunaan metode perancangan Taguchi dapat meminimalkan 

tingkat kecacatan dari produk.  

Penelitian mengenai analisis parameter operasi pada proses injeksi plastik 

untuk mengendalikan cacat produk. Hasil dari penelitian yang dilakukan 

menunjukan penentuan setting parameter yang tepat dapat mengurangi cacat pada 

produk. Jika tekanan injeksi terlalu rendah maka cacat yang terjadi adalah short-

shot dan sink mark sedangkan jika tekanan injeksi terlalu tinggi maka akan terjadi 

beberapa cacat seperti short-shot, sink mark, air trap, weld lines dan flashing 

(Cahyadi, 2014). 

Pengaruh suhu, tekanan injeksi dan waktu pendinginan yang tidak tepat 

akan menimbulkan cacat warpage pada produk plastik. Penelitiannya 

memberikan penjelasan bahwa pada parameter suhu, tekanan injeksi dan waktu 

pendinginan sangat berpengaruh terhadap terjadinya cacat warpage. Selain itu 

suhu cavity mold dan tekanan injeksi pada proses molding juga berpengaruh 
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secara signifikan untuk meminimalkan terjadinya cacat warpage pada produk 

berbahan baku plastik (Hakim, 2016). 

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas terdapat parameter yang sangat 

berpengaruh pada proses injeksi plastik, parameter tersebut adalah pengaruh 

suhu, tekanan injeksi, waktu pendinginan, jenis layout, runner dan gate 

mempengaruhi cacat dan waktu filling time pada produk.  

Oleh sebab itu pada penelitian ini penulis mencoba untuk mendapatkan 

parameter yang sesuai untuk menghasilkan produk dengan rasio cacat yang kecil 

dan proses pengisian yang cepat. 

2.2 Dasar Teori  

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan dasar teori untuk 

menjadi dasar dalam proses penelitian. 

2.2.1 Injection molding 

 Injection molding pada polimer identik pengecoran bertekanan pada 

logam dan merupakan salah satu teknik pembentukan polimer yang banyak 

digunakan. Untuk thermoplastik waktu satu siklus proses injection molding 

singkat (sekitar 10-30 detik) karena produk langsung membeku setelah 

diinjeksikan ke dalam cetakan. Sementara, untuk thermoset waktu yang 

dibutuhkan agak lama karena pemanasan terjadi selama material berada dalam 

tekanan cetakan yang bersuhu tinggi (Darmawan & Febriantoko, 2018). Mesin 

injeksi dapat dilihat pada gambar 2-1 berikut. 

 

Gambar 2-1 Mesin injeksi. 

(sumber: www.sinotech.com) 
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2.2.2 Cold runner mold  

 Cold runner system adalah proses injeksi molding dengan pendinginan 

yang terjadi pada bagian sprue, runner dan gate sehingga bagian tersebut ikut 

mengeras seperti yang terlihat pada gambar 2-2. Cold runner system memiliki 

kelebihan seperti proses pembuatan mold unit lebih murah, perawatan yang lebih 

mudah, dapat digunakan pada berbagai jenis polimer karena tidak perlu khawatir 

terhadap heat sensivity dan proses mengubah warna produk lebih cepat.  

 

Gambar 2-2 Cold runner system. 

(Sumber: www.nanomoldcoating.com)  

2.2.3 Hot runner mold 

 Hot runner system adalah proses injeksi molding dengan perdinginan 

yang terjadi hanya pada bagian produk sehingga pada sprue, runner dan gate 

tetap dalam kondisi cair seperti yang terlihat pada gambar 2-3. Hot runner 

memiliki kelebihan seperti cycle time yang lebih cepat dibandingkan cold runner, 

memiliki kualitas yang konsisten dan lebih cocok untuk produk yang besar serta 

jumlah yang banyak. 
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Gambar 2-3 Hot runner system. 

(Sumber: www.nanomoldcoating.com)  

2.2.4 Polyprophylene 

 Polypropylene mempunyai sifat sangat kaku, berat jenis rendah, tahan 

terhadap bahan kimia, asam, basa, tahan terhadap panas, dan tidak mudah retak, 

tetapi daya tahan pukulnya rendah (Mujiarto, 2005). Biji plastik polyprophylene 

ditunjukkan pada gambar 2-4 dibawah ini. 

 

Gambar 2-4 Biji plastik polyprophylene. 

(Sumber: Suyono, 2011) 

2.2.5 Cacat pada produk 

 Pada proses injeksi plastik tidak jarang terjadi cacat pada produk, hal ini 

dapat mengganggu operasional injection molding. Kecacatan pada produk dapat 

terjadi akibat parameter yang tidak sesuai atau kesalahan pada desain mold. 

Untuk mengatasi hal tersebut terlebih dahulu harus mengetahui bentuk dan cacat 
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pada produk, terdapat beberapa jenis cacat pada produk injeksi plastik yaitu, 

warpage, sink mark, short-shot, weld lines, air traps  dan flashing. 

1. Warpage  

  Warpage adalah cacat pada produk yang menyebabkan 

 permukaan melengkung atau terelit (Darmawan & Febriantoko, 2018). 

 Hal ini bisa  disebabkan oleh pendinginan cetakan yang tidak seragam, 

 perbedaan  temperature yang tinggi sebagian dan tekanan tunggu 

 (holding pressure)  uang rendah. 

2. Sink Mark 

 Sink mark adalah cacat pada produk yang menyebabkan timbulnya 

cekungan pada permukaan produk. Hal ini dapat terjadi akibat perbedaan 

temperature pada cavity dan core, perbedaan ketebalan produk, loading 

material terlalu cepat (Darmawan & Febriantoko,2018). 

3. Short Shot 

  Short Shot adalah cacat pada produk yang menyebabkan pengisian 

 pada  desain cavity dan core tidak sempurna. Hal ini dapat terjadi karena 

 pelelehan biji plastic yang tidak sempurna, injeksi yang lambat, tekanan 

 injeksi yang lemah, temperature peleburan yang rendah, temperature 

 mold yang rendah dan udara tidak keluar dari mold cavity  (Darmawan & 

 Febriantoko, 2018). 

4. Weld Lines 

 Weld lines adalah cacat pada produk yang menyebabkan 

terbentuknya huruf ”V”pada pertemuan dua aliran lelehan. Hal ini dapat 

terjadi akibat temperature material terlalu rendah, waktu pendinginan 

terlalu singkat dan titik antara injeksi dan transfer terlalu dekat. 

5. Air Traps  

 Air traps adalah jenis cacat dimana material cair tidak memenuhi 

cavity akibat adanya udara yang terjebak pada cavity, sehingga bentuk 

produk tidak sesuai dengan bentuk yang diharapkan. Hal ini terjadi 

disebabkan oleh gas yang masih terperangkap didalam cylinder dan udara 

yang masih terjebak didalam. 
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6. Flashing 

 Flashing adalah cacat yang terjadi pada produk yang menyisakan 

material lebih yang ikut membeku di pinggir-pinggir produk. Penyebab 

flashing adalah kurangnya pressure clamping mold pada mesinnya, 

desain produk yang kurang sesuai dengan mold, umur dari mold yang 

memasuki titik kritis, kurangnya kerapatan mold pada pertemuan antara 

dua plate. 

2.2.6 Komponen-komponen molding unit 

 Molding unit terdiri dari lapisan plat baja dengan rongga dimana cairan 

plastik disuntikkan kedalam cetakan. Berikut merupakan bagian komponen-

komponen dari molding unit terlihat pada gambar 2-5. 

 

Gambar 2-5 Komponen molding unit. 

(sumber: LKM, 2015) 

2.2.7 Perancangan mold 

 Mold digunakan untuk membuat produk dengan cara menyuntikkan 

material plastik kedalam rongga cetakan, penyuntikan cairan dilakukan dengan 

mesin injeksi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses injeksi 

molding yaitu dimensi moldbase, ketebalan produk dan luas penampang. 

Terdapat beberapa tahap dalam perancangan mold sebagai berikut: 
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2.2.7.1 Perancangan produk 

 Geometri produk,berat dan spesifikasi material plastik berpengaruh pada 

pemilihan sistem gate, parting line, sistem ejektor dan shrinkage. Beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam perancangan produk, yaitu: 

1. Ketebalan dinding merata 

 Pada proses injeksi material akan menyusut kesegala arah 

terutama ke area yang tebal, oleh karena itu ketebalan produk harus 

merata untuk menghindari cacat pada produk. Cacat yang dapat terjadi 

pada ketebalan dinding yang tidak merata adalah lekukan (sink), 

lentingan (warpage), berpori (voids) atau cacat lainnya yang tampak dan 

mengganggu visual. Desain ketebalan diding produk dapat dilihat pada 

gambar 2-6 dibawah ini. 

 

Gambar 2-6 Desain ketebalan dinding produk. 

(sumber: Shoemaker, 2006) 

2. Draft angle 

 Draft angle adalah  sudut kebebasan yang dibentuk pada cetakan 

yang bertujuan mempermudah mengeluarkan produk dan menghindari 

cacat akibat gesekan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2-7. 
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Gambar 2-7 Perbandingan sudut. 

(sumber: Bayer material science,2000) 

3. Penguat dinding (reinforcement) 

 Penguat dinding berfungsi untuk meningkatkan kekakuan dinding 

pada produk yang memiliki permukaan lebar atau pada produk dengan 

dinding tipis.  

4. Parting line 

 Parting line adalah batas pemisah antara cavity dan core yang 

berfungsi untuk membuka dan menutup molding diam dan molding 

bergerak, agar dapat membentuk sebuah rongga yang digunakan untuk 

mencetak produk dari bahan plastik dan mengeluarkan produk dari mold. 

Parting line dapat dilihat pada gambar 2-8 dibawah ini. 

 

Gambar 2-8 Parting line. 

(sumber: www.engineersrule.com) 
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2.2.7.2 Perencanaan cavity dan core 

 Desain layout cavity dan core merupakan bagian yang penting dalam 

proses pembuatan mold, terutama pada cetakan yang memiliki cavity dan core 

lebih dari satu. Pengaturan layout sangat berpengaruh pada filling time, kualitas 

produk dan cacat yang terjadi pada produk. Terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam pembuatan layout cavity yaitu, layout yang akan digunakan 

karena setiap layout runner memiliki fill time yang berbeda, tekan injeksi yang 

berbeda lalu cacat yang terjadi juga berbeda dan dimensi runner harus 

diperhitungkan dengan baik untuk menghindari pemborosan material, panjang 

runner sependek mungkin untuk mencegah penurunan pressure dan panjang 

runner setiap cavity dan core sama panjang. Layout cavity dan core ditunjukkan 

pada gambar 2-9. 

 

Gambar 2-9 Layout cavity dan core. 

(sumber: www.plastics-mold.com) 

2.2.7.3 Perencanaan runner 

 Runner adalah saluran penghubung aliran cairan plastik yang disuntikan 

dari sprue pada cetakan melalui gate. Sebagai saluran yang membawa material, 

maka perencanaan bentuk dan dimensinya harus diperhitungkan dengan tepat  

agar memudahkan pembuatan, menghindari penurunan tekanan, meminimalisasi 

kehilangan panas, mengurangi volume runner yang terbuang dan mendapatkan 
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fill time yang optimal. Dalam menentukan diameter runner memiliki aturan dasar 

yaitu diameter runner harus 1,5 kali tebal maksimal dinding produk (Bob Hatch, 

2003). Dalam menentukan ukuran runner dapat menggunakan persamaan sebagai 

berikut: 

   D = 1,5 × Smax……………………………………… (2.1) 

Dimana,  

D  = Diameter runner (mm) 

Smax  = Ketebalan maksimal dinding produk (mm) 

 Runner dapat dibuat dalam beberapa macam bentuk dan ukuran, baik 

mengikuti bentuk yang ada dan telah distandarkan, maupun menurut perhitungan. 

Setiap bentuk dan ukuran runner akan menentukan terhadap jumlah material 

yang mengalir dan penurunan tekanan (pressure drop) yang timbul akibat 

terjadinya lapisan kontak yang mengering pada bagian luar sekeliling dinding 

runner. Jumlah material efektif yang mengalir dalam runner sebanding dengan 

ratio antara besarnya penampang potong runner terhadap keliling kontak pada 

penampang tersebut. 

2.2.7.4 Perencanaan gate 

 Gate adalah penghubung aliran cairan plastik dari runner menujuk rongga 

cetakan. Perencanaan bentuk, dimensi dan penempatannya sangat berpengaruh 

pada produk yang dihasilkan, penempatan gate juga berpengaruh pada besarnya 

gaya clamping mesin injeksi yang dibutuhkan untuk menahan gaya pembetukan 

rongga cetak dan menghindarkan kemungkinan cacat produk saat injeksi. 

Pemilihan tipe gate yang akan digunakan mempertimbangkan pada ukuran 

produk, jenis material, aliran material, kondisi penginjeksian dan garis pertemuan 

aliran. Untuk menentukan lokasi gate terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan sebagai berikut (Djunarso, 2011) 

1. Posisikan gate pada bagian yang tebal dari produk 

2. Letakkan gate pada bagian yang tersembunyi 

3. Proses pelepasan semudah mungkin 

4. Hindarkan terjadinya weld line pada daerah pembebanan 

5. Hindari penempatan lokasi gate pada bagian yang menonjol (jetting) 
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2.2.7.5 Parameter injeksi 

 Pada dasarnya ketepatan pengaturan parameter injeksi akan menentukan 

kualitas produk yang dihasilkan, baik dari ketepatan dimensi, berat produk dan 

bentuk produk secara keseluruhan. Umumnya parameter injeksi tersebut dapat 

diatur mesin berdasarkan trial yang dilakukan, akan tetapi ada beberapa 

parameter tertentu yang harus dicapai terutama yang berhubungan dengan 

spesifikasi material plastik. Parameter yang berperngaruh diantaranya: 

1. Injection pressure  

 Injection pressure adalah besarnya tekanan untuk menginjeksi 

cairan plastik kedalam cetakan. Besarnya injection pressure material 

yang dibutuhkan untuk mengisi rongga cetak, sangat berpengaruh 

terhadap besarnya gaya cekam mesin yang dibutuhkan untuk menahan 

kedua bagian mold pada saat pengisian dan pemadatan produk. Tekanan 

permukaan yang terjadi pada daerah parting line disebabkan oleh 

besarnya tekanan yang dibutuhkan saat pembentukan produk dalam 

rongga, yang besarnya proporsional terhadap luas proyeksi rongga isian. 

Pengaruh yang ditimbulkan dari tekanan yang terlalu besar pada daerah 

bukaan dapat mengakibatkan kebocoran dan menimbulkan flashing di 

sekeliling produk. 

2. Clamping force 

 Clamping force adalah gaya yang dibutuhkan mesin untuk 

menahan kedua bagian cetakan agar tidak membuka pada saat proses 

injeksi berlangsung. Besarnya gaya pembentukan terjadi sangat 

dipengaruhi oleh tekanan spesifik material, tebal dinding dan proyeksi isi 

(produk, runner, sprue dan gate). Besar clamping force yang dibutuhkan 

untuk menahan cetakan, seperti persamaan (2.2) 

Fc = P(inj) x A ………………………………..(2.2) 

Dimana, P(inj) = Tekanan injeksi yang diberikan (N/cm
2
) 

    A    = Luas Penampang proyeksi (cm
2
) 

    F     = Clamping force (kN) 
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3. Temperature injeksi 

 Temperature injeksi adalah temperature leleh material plastik 

yang akan diinjeksi kedalam rongga cetakan melalui nozzel. Penentuan 

temperature injeksi disesuaikan menurut spesifikasi jenis material plastik 

yang digunakan. Spesifikasi material plastik dapat dilihat pada gambar 2-

10. 

 

Gambar 2-10 Spesifikasi material plastik. 

(sumber, Mujiarto, 2005) 

4. Waktu pendinginan 

 Waktu pendinginan adalah waktu yang dibutuhkan untuk 

mendinginkan produk setelah proses injeksi. Temperature mold sangat 

berpengaruh pada proses produksi, jika temperature telalu tinggi akan 

membutuhkan waktu yang lama saat proses pengerasan material plastik 

setelah seluruh rongga terisi penuh. Sebaliknya jika temperatur terlalu 

rendah akan mempersulit proses penyuntikan material plastik kedalam 

rongga cetakan.  

2.3 Keuntungan Simulasi 

 Ada berbagai keuntungan yang diperoleh dengan melakukan simulasi, 

yaitu sebagai berikut (Krisnadi, 2006): 

1. Menghemat waktu 

 Keuntungan dalam menghemat waktu ini dapat dilihat dari 

pekerjaan yang seharusnya memakan waktu tahunan tetapi kemudian 

disimulasikan hanya membutuhkan waktu beberapa jam. 
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2. Dapat mengawasi sumber-sumber yang bervariasi 

 Kemampuan pengawasan dalam simulasi akan tampak apabila 

analisa statistik digunakan untuk meninjau hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terkait yang merupakan faktor-faktor percobaan. 

3. Mudah diperbanyak 

Dengan simulasi komputer percobaan dapat dilakukan setiap saat 

 dan dapat diulang-ulang. Pengulangan dilakukan terutama untuk 

 mengubah berbagai komponen dan variabelnya, seperti dengan perubahan 

 pada parameternya, perubahan pada kondisi operasinya, ataupun dengan 

 memperbanyak outputnya. 

 

 

 


