
KENDALA YANG DIALAMI SELAMA PROSES 

PERANCANGAN ALAT 

4.1 Cetakan I

Percobaan menggunakan cetakan luar botol berbentuk kotak dari bahan 

kayu, Panjang x Lebar x Tinggi = 30 cm x 10 cm x 5 cm

Gambar 4.1 Cetakan luar botol pertama

4.1.1 Percobaan I

Botol di panaskan menggunakan 

tanpa penutup botol. Kekurangan

1. Botol langsung menyusut dengan cepat.

2. Botol masih tetap dalam keadaan keras.

3. Botol tidak bisa di

kotak karena pendinginan yang terlalu cepat.

4. Apabila dipaksakan memberi udara maka botol akan pecah.

Gambar 4.2 B
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BAB IV

KENDALA YANG DIALAMI SELAMA PROSES 

PERANCANGAN ALAT PENGOLAHAN LIMBAH BOTOL 

PLASTIK

Percobaan menggunakan cetakan luar botol berbentuk kotak dari bahan 

kayu, Panjang x Lebar x Tinggi = 30 cm x 10 cm x 5 cm

Gambar 4.1 Cetakan luar botol pertama

Botol di panaskan menggunakan bara api, botol dalam keadaan utu

tanpa penutup botol. Kekurangan dari percobaan ini :

Botol langsung menyusut dengan cepat.

Botol masih tetap dalam keadaan keras.

Botol tidak bisa diberi tekanan udara setelah di masukkan dalam cetakan 

ndinginan yang terlalu cepat.

Apabila dipaksakan memberi udara maka botol akan pecah.

Gambar 4.2 Botol pecah dengan proses percobaan pertama

KENDALA YANG DIALAMI SELAMA PROSES 

PENGOLAHAN LIMBAH BOTOL 

Percobaan menggunakan cetakan luar botol berbentuk kotak dari bahan 

bara api, botol dalam keadaan utuh dan 

beri tekanan udara setelah di masukkan dalam cetakan 



4.1.2 Percobaan II

Botol dipanaskan menggunakan bara api, botol keadaan utuh dan 

menggunakan penutup botol. 

1. Botol sedikit menyusut.

2. Udara dalam mempunyai tekanan yang tinggi.

3. Apabila panas tidak merata maka daerah yang terkena panas berlebih atau 

terlalu lama akan pecah.

4. Botol tetap menjadi bulat setelah diberi tekanan udara dalam

5. Apabila di beri tekanan udara terus menerus maka botol akan pecah.

Gambar 4.3 B

4.1.3 Percobaan III

Botol dipanaskan menggunakan api, botol keadaan utuh dan 

menggunakan penutup, tetapi udara panas di dalam botol di kurangi apabila 

tekanan di dalamnya sudah terlalu tinggi untuk mencegah botol pecah. 

Kekurangan dari percobaan ini :

1. Botol sedikit menyusut.

2. Setelah udara bertekan tinggi di kurangi dan ditutup maka botol akan 

menyusut sampai udara yang ada dalam botol menjadi bertekanan tinggi 

kembali.

3. Botol mulai melunak dan dimasukkan kedalam cetakan kotak kemudian 

diberi tekanan  udara, namun botol hanya bi

itu botol akan pecah apabila tetap menambah tekanan udara kedalam botol.

4. Botol masih dalam keadaan bulatsetelah diberi tekan udara dalam cetakan 

kotak.
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Botol dipanaskan menggunakan bara api, botol keadaan utuh dan 

menggunakan penutup botol. Kekurangan dari percobaan ini :

Botol sedikit menyusut.

Udara dalam mempunyai tekanan yang tinggi.

Apabila panas tidak merata maka daerah yang terkena panas berlebih atau 

terlalu lama akan pecah.

Botol tetap menjadi bulat setelah diberi tekanan udara dalam cetakan kotak

Apabila di beri tekanan udara terus menerus maka botol akan pecah.

Gambar 4.3 Botol pecah dengan proses percobaan kedua

Percobaan III

Botol dipanaskan menggunakan api, botol keadaan utuh dan 

menggunakan penutup, tetapi udara panas di dalam botol di kurangi apabila 

tekanan di dalamnya sudah terlalu tinggi untuk mencegah botol pecah. 

dari percobaan ini :

Botol sedikit menyusut.

Setelah udara bertekan tinggi di kurangi dan ditutup maka botol akan 

menyusut sampai udara yang ada dalam botol menjadi bertekanan tinggi 

Botol mulai melunak dan dimasukkan kedalam cetakan kotak kemudian 

diberi tekanan  udara, namun botol hanya bisa mengembang sedikit. Setelah 

itu botol akan pecah apabila tetap menambah tekanan udara kedalam botol.

Botol masih dalam keadaan bulatsetelah diberi tekan udara dalam cetakan 

Botol dipanaskan menggunakan bara api, botol keadaan utuh dan 

Apabila panas tidak merata maka daerah yang terkena panas berlebih atau 

cetakan kotak

Apabila di beri tekanan udara terus menerus maka botol akan pecah.

Botol dipanaskan menggunakan api, botol keadaan utuh dan 

menggunakan penutup, tetapi udara panas di dalam botol di kurangi apabila 

tekanan di dalamnya sudah terlalu tinggi untuk mencegah botol pecah. 

Setelah udara bertekan tinggi di kurangi dan ditutup maka botol akan 

menyusut sampai udara yang ada dalam botol menjadi bertekanan tinggi 

Botol mulai melunak dan dimasukkan kedalam cetakan kotak kemudian 

sa mengembang sedikit. Setelah 

itu botol akan pecah apabila tetap menambah tekanan udara kedalam botol.

Botol masih dalam keadaan bulatsetelah diberi tekan udara dalam cetakan 



Gambar 4.4 Botol masih belum bisa menjadi kotak pada percobaan ketiga

4.1.4 Percobaan IV

Botol dipanaskan dengan ai

dimasukkan kedalam air panas yang mendidih dan botol menggunakan penutup. 

Kekurangan dari percobaan ini :

1. Botol tetap menyusut dan membulat.

2. Botol yang sudah melunak kemudian

namun botol masih tetap bulat.

3. Apabila masih tetap menambahkan tekanan udara terus menerus maka botol 

akan pecah.

Gambar 4.5 Botol masih belum bisa menjadi kotak pada percobaan keempat
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otol masih belum bisa menjadi kotak pada percobaan ketiga

Percobaan IV

panaskan dengan air panas mendidih, dengan cara 

kedalam air panas yang mendidih dan botol menggunakan penutup. 

dari percobaan ini :

Botol tetap menyusut dan membulat.

Botol yang sudah melunak kemudian diberi tekanan dalam cetakan kotak 

namun botol masih tetap bulat.

Apabila masih tetap menambahkan tekanan udara terus menerus maka botol 

Gambar 4.5 Botol masih belum bisa menjadi kotak pada percobaan keempat

otol masih belum bisa menjadi kotak pada percobaan ketiga

r panas mendidih, dengan cara botol

kedalam air panas yang mendidih dan botol menggunakan penutup. 

diberi tekanan dalam cetakan kotak 

Apabila masih tetap menambahkan tekanan udara terus menerus maka botol 

Gambar 4.5 Botol masih belum bisa menjadi kotak pada percobaan keempat



4.1.5 Percobaan V 

Botol dipanaskan dengan air panas mendidih dengan cara botol

kedalam air panas yang mendidih kemudian botol juga diisi dengan air panas 

kemudian di tutup. Kekurangan

1. Botol menyusut saat air panas di masukkan ke dalam botol.

2. Botol yang sudah melunak kemudian diberi tekanan udara dalam cetakan 

kotak, namun tekanan dalam botol tidak bisa maksimal karena mulut botol 

dan penutup botol ikut meleleh dan ulir yang ada tidak bisa berfungsi 

sehingga penutup akan lepas dan air yang masih panas 

keluar botol.

3. Botol tidak bisa cetak pada cetakan ini.

Gambar 4.6 Ulir botol melunak sehingga t

4.1.6 Percobaan VI

Botol dipanaskan dengan menggunakan uap air mendidih atau kukus dengan 

cara dua kaleng yang tinggi dan penutupnya harus di lubangi untuk melindungi 

penutup botol agar tidak ikut melunak. B

dari percobaan ini :

1. Memerlukan waktu lama untuk melunakkan botol, sehingga pada saat panas 

penutup botol tetap ikut meluna

celah leher botol mengakibatkan ulir dan penutup botol melunak.

2. Kondisi botol lunak tetapi belum bisa di beri tekan udara yang maksimal.

3. Botol masih belum bisa diberi tekanan udara
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Percobaan V 

panaskan dengan air panas mendidih dengan cara botol dimasukkan

kedalam air panas yang mendidih kemudian botol juga diisi dengan air panas 

Kekurangan dari percobaan ini :

Botol menyusut saat air panas di masukkan ke dalam botol.

ng sudah melunak kemudian diberi tekanan udara dalam cetakan 

kotak, namun tekanan dalam botol tidak bisa maksimal karena mulut botol 

dan penutup botol ikut meleleh dan ulir yang ada tidak bisa berfungsi 

sehingga penutup akan lepas dan air yang masih panas akan menyemprot 

Botol tidak bisa cetak pada cetakan ini.

lir botol melunak sehingga tidak bisa diberikan tekan udara

Percobaan VI

Botol dipanaskan dengan menggunakan uap air mendidih atau kukus dengan 

tinggi dan penutupnya harus di lubangi untuk melindungi 

tidak ikut melunak. Botol menggunakan penutup. Kekurangan

Memerlukan waktu lama untuk melunakkan botol, sehingga pada saat panas 

penutup botol tetap ikut melunak karena panas dari dalam panci keluar pada 

celah leher botol mengakibatkan ulir dan penutup botol melunak.

Kondisi botol lunak tetapi belum bisa di beri tekan udara yang maksimal.

Botol masih belum bisa diberi tekanan udara

dimasukkan

kedalam air panas yang mendidih kemudian botol juga diisi dengan air panas 

ng sudah melunak kemudian diberi tekanan udara dalam cetakan 

kotak, namun tekanan dalam botol tidak bisa maksimal karena mulut botol 

dan penutup botol ikut meleleh dan ulir yang ada tidak bisa berfungsi 

akan menyemprot 

idak bisa diberikan tekan udara

Botol dipanaskan dengan menggunakan uap air mendidih atau kukus dengan 

tinggi dan penutupnya harus di lubangi untuk melindungi 

Kekurangan

Memerlukan waktu lama untuk melunakkan botol, sehingga pada saat panas 

k karena panas dari dalam panci keluar pada 

Kondisi botol lunak tetapi belum bisa di beri tekan udara yang maksimal.



Gambar 4.7 Ulir botol masih 

4.1.7 Percobaan VII

Botol di panaskan menggunakan sistem oven dengan cara botol dimasukkan 

ke dalam oven seperti uap air panas. Botol menggunakan penutup. 

dari percobaan ini :

1. Penutup botol masih tetap melunak

2. Botol menyusut dan menjadi sedikit kehitaman karena memakai api dari kayu 

bakar.

Gambar 4.8 Botol masih belum bisa 

tekan pada percobaan ketujuh

4.1.8 Percobaan VIII

Botol dipanaskan menggunakan sistem steam dengan cara uap air panas 

dialirkan kedalam botol. Botol menggunakan penutup. 

percobaan ini :

27

Gambar 4.7 Ulir botol masih tetap melunak pada percobaan keenam

Percobaan VII

Botol di panaskan menggunakan sistem oven dengan cara botol dimasukkan 

ke dalam oven seperti uap air panas. Botol menggunakan penutup. Kekurangan

Penutup botol masih tetap melunak sehingga tidak bisa diberi tekanan udara.

Botol menyusut dan menjadi sedikit kehitaman karena memakai api dari kayu 

otol masih belum bisa 

tekan pada percobaan ketujuh

Percobaan VIII

Botol dipanaskan menggunakan sistem steam dengan cara uap air panas 

dialirkan kedalam botol. Botol menggunakan penutup. Kekurangan

tetap melunak pada percobaan keenam

Botol di panaskan menggunakan sistem oven dengan cara botol dimasukkan 

Kekurangan

sehingga tidak bisa diberi tekanan udara.

Botol menyusut dan menjadi sedikit kehitaman karena memakai api dari kayu 

diberi 

Botol dipanaskan menggunakan sistem steam dengan cara uap air panas 

Kekurangan dari 



1. Botol memerlukan waktu yang lama untuk sampai melunak dan yang 

melunak terlebih dahulu adalah penutup da

2. Botol melunak tetapi masih tidak bisa diberi tekanan udara.

Gambar 4.9 Ulir botol masih m

4.2 Cetakan II

Percobaan menggunakan cetakan luar botol berbentuk kotak dari bahan 

plat seng, Panjang x Lebar x 

Gambar 4.10 Cetakan luar dari bahan plat seng 

4.2.1 Percobaan IX

Botol di masukkan ke dalam cetakan kotak dan dipanaskan secara bersamaan

Botol tetap menggunakan penutup. 
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Botol memerlukan waktu yang lama untuk sampai melunak dan yang 

melunak terlebih dahulu adalah penutup dan ulir pada botol.

Botol melunak tetapi masih tidak bisa diberi tekanan udara.

lir botol masih melunak pada percobaan kedelapan

Percobaan menggunakan cetakan luar botol berbentuk kotak dari bahan 

plat seng, Panjang x Lebar x Tinggi = 30 cm x 7 cm x 7 cm

Gambar 4.10 Cetakan luar dari bahan plat seng 

Percobaan IX

Botol di masukkan ke dalam cetakan kotak dan dipanaskan secara bersamaan

menggunakan penutup. Kekurangan dari percobaan ini :

Botol memerlukan waktu yang lama untuk sampai melunak dan yang 

elunak pada percobaan kedelapan

Percobaan menggunakan cetakan luar botol berbentuk kotak dari bahan 

Botol di masukkan ke dalam cetakan kotak dan dipanaskan secara bersamaan. 



1. Saat botol melunak 

kotak tetapi belum bisa sampai ke sudut cetakan.

2. Dengan pemberian tekanan udara terus menerus untuk memenuhi sudut 

cetakan, maka yang menjadi permasalahan adalah cetakan yang ikut 

mengembang juga dan

dan tidak bisa mengikuti cetakan lagi.

Gambar 4.11 Sudut botol masih belum sempurna pada percobaan kesembilan

4.3 Cetakan III

Percobaan menggunakan cetakan luar botol berbentuk kotak dari bahan 

plat besi dengan tebal 0,8 mm

Gambar 

4.3.1 Percobaan X
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Saat botol melunak dan di beri tekanan, botol sudah mulai mengikuti cetakan 

kotak tetapi belum bisa sampai ke sudut cetakan.

Dengan pemberian tekanan udara terus menerus untuk memenuhi sudut 

cetakan, maka yang menjadi permasalahan adalah cetakan yang ikut 

mengembang juga dan semakin lama di panaskan botol akan menjadi bulat 

dan tidak bisa mengikuti cetakan lagi.

Gambar 4.11 Sudut botol masih belum sempurna pada percobaan kesembilan

Percobaan menggunakan cetakan luar botol berbentuk kotak dari bahan 

dengan tebal 0,8 mm, Panjang x Lebar x Tinggi = 30 cm x 7 cm x 7 cm

Gambar 4.12Cetakan luar dari bahan plat besi

dan di beri tekanan, botol sudah mulai mengikuti cetakan 

Dengan pemberian tekanan udara terus menerus untuk memenuhi sudut 

cetakan, maka yang menjadi permasalahan adalah cetakan yang ikut 

semakin lama di panaskan botol akan menjadi bulat 

Gambar 4.11 Sudut botol masih belum sempurna pada percobaan kesembilan

Percobaan menggunakan cetakan luar botol berbentuk kotak dari bahan 

, Panjang x Lebar x Tinggi = 30 cm x 7 cm x 7 cm.



Percobaan ini sama dengan percobaan IX, yaitu dengan cara botol di 

masukkan ke dalam cetakan kotak dan dipanaskan secara bersamaan dan botol 

menggunakan penutup. 

1. Saat botol melunak dan di beri tekanan, botol sudah mulai meng

kotak tetapi belum bisa sampai ke sudut cetakan.

2. Semakin lama di panaskan dan ditambahkan tekanan udara, maka botol akan 

pecah dan botol belum bisa memenuhi sudut cetakan.

Gambar 4.13 Sudut pada botol masih belum sempurna pada percobaan 

4.4 Cetakan IV

Percobaan menggunakan cetakan dalam botol, berbentuk kotak dari bahan 

kayu balok, Panjang x Lebar x Tinggi = 30 cm x 6,5 cm x 6,5 cm

Gambar 4.14 Cetakan kotak dari bahan kayu balok

4.4.1 Percobaan XI

Botol terlebih dahulu 

lekukan leher botol kemudian memasukkan cetakan kedalam botol. Botol di 

panaskan dengan api kompor gas
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Percobaan ini sama dengan percobaan IX, yaitu dengan cara botol di 

masukkan ke dalam cetakan kotak dan dipanaskan secara bersamaan dan botol 

menggunakan penutup. Kekurangan dari percobaan ini :

Saat botol melunak dan di beri tekanan, botol sudah mulai mengikuti cetakan 

kotak tetapi belum bisa sampai ke sudut cetakan.

Semakin lama di panaskan dan ditambahkan tekanan udara, maka botol akan 

belum bisa memenuhi sudut cetakan.

udut pada botol masih belum sempurna pada percobaan 

Percobaan menggunakan cetakan dalam botol, berbentuk kotak dari bahan 

kayu balok, Panjang x Lebar x Tinggi = 30 cm x 6,5 cm x 6,5 cm

Gambar 4.14 Cetakan kotak dari bahan kayu balok

Percobaan XI

Botol terlebih dahulu dipotong sepanjang 25 cm dari alas atau sebelum 

lekukan leher botol kemudian memasukkan cetakan kedalam botol. Botol di 

kompor gas. Kekurangan dari percobaan ini :

Percobaan ini sama dengan percobaan IX, yaitu dengan cara botol di 

masukkan ke dalam cetakan kotak dan dipanaskan secara bersamaan dan botol 

ikuti cetakan 

Semakin lama di panaskan dan ditambahkan tekanan udara, maka botol akan 

udut pada botol masih belum sempurna pada percobaan kesepuluh

Percobaan menggunakan cetakan dalam botol, berbentuk kotak dari bahan 

dipotong sepanjang 25 cm dari alas atau sebelum 

lekukan leher botol kemudian memasukkan cetakan kedalam botol. Botol di 



1. Botol lansung mengikuti c

bisa dilepaskan dari cetakan dalam botol karena botol mengikat dengan kuat 

pada cetakan.

2. Antara botol dan cetakan diberi minyak pelumas untuk mengeluarkan botol 

tetapi belum mampu untuk terpisah maka botol harus dibelah untuk 

mengeluarkannya.

Gambar 4.15 Botol harus dibelah untuk mengeluarkan dari cetakan

4.5 Cetakan V

Percobaan menggunakan cetakan dalam botol, berbentuk kotak dari bahan 

kayu balok dan di belah empat dengan pasak

x Lebar x Tinggi = 30 cm x 6,5 cm x 

Gambar 4.16 Cetakan kotak
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Botol lansung mengikuti cetakan dalam botol dengan cepat namun botol tid

bisa dilepaskan dari cetakan dalam botol karena botol mengikat dengan kuat 

Antara botol dan cetakan diberi minyak pelumas untuk mengeluarkan botol 

tetapi belum mampu untuk terpisah maka botol harus dibelah untuk 

4.15 Botol harus dibelah untuk mengeluarkan dari cetakan

Percobaan menggunakan cetakan dalam botol, berbentuk kotak dari bahan 

kayu balok dan di belah empat dengan pasak pipa besi ditengah cetakan, Panjang 

x Lebar x Tinggi = 30 cm x 6,5 cm x 6,5 cm

Gambar 4.16 Cetakan kotak kayu balok dengan pasak ditengah

botol tidak 

bisa dilepaskan dari cetakan dalam botol karena botol mengikat dengan kuat 

Antara botol dan cetakan diberi minyak pelumas untuk mengeluarkan botol 

tetapi belum mampu untuk terpisah maka botol harus dibelah untuk 

4.15 Botol harus dibelah untuk mengeluarkan dari cetakan

Percobaan menggunakan cetakan dalam botol, berbentuk kotak dari bahan 

ditengah cetakan, Panjang 

kayu balok dengan pasak ditengah



4.5.1 Percobaan XII

Percobaan ini hampir sama dengan percoban XI, botol terlebih dahulu 

dipotong sepanjang 25 cm dari alas atau sebelum lekukan leher botol kemudian 

memasukkan cetakan kedalam botol. Namun cetakan

memasukkan pasak yang terbuat dari pipa besi kotak ukuran 1,5 cm ke 

tengahnya. Cetakan akan mengembang 5 mm keluar setelah memasukkan pasak 

di tengah cetakan. Botol di panaskan dengan api

percobaan ini :

1. Botol sudah mengikuti cetakan kotak dengan baik.

2. Panjang botol tetap menyusut sekitar 1

3. Proses mengeluarkan pasak 

minyak pelumas karena adanya gesekan antara besi dengan kayu.

Gambar 4.17 Botol telah mengikuti cetakan dengan sempurna

4.6 Cetakan VI

Percobaan menggunakan cetakan dalam botol, berbentuk kotak dari bahan 

kayu balok dan di belah empat dengan pasak ditengah cetakan, Panjang x Lebar x 

Tinggi = 30 cm x 6,5 cm x 6,5 cm
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Percobaan XII

Percobaan ini hampir sama dengan percoban XI, botol terlebih dahulu 

dipotong sepanjang 25 cm dari alas atau sebelum lekukan leher botol kemudian 

kedalam botol. Namun cetakan balok dibelah empat dan 

memasukkan pasak yang terbuat dari pipa besi kotak ukuran 1,5 cm ke 

tengahnya. Cetakan akan mengembang 5 mm keluar setelah memasukkan pasak 

di tengah cetakan. Botol di panaskan dengan api kompor gas. Has

Botol sudah mengikuti cetakan kotak dengan baik.

Panjang botol tetap menyusut sekitar 1-2 cm

Proses mengeluarkan pasak dari cetakan masih berat walaupun telah diberi 

karena adanya gesekan antara besi dengan kayu.

mbar 4.17 Botol telah mengikuti cetakan dengan sempurna

Percobaan menggunakan cetakan dalam botol, berbentuk kotak dari bahan 

kayu balok dan di belah empat dengan pasak ditengah cetakan, Panjang x Lebar x 

Tinggi = 30 cm x 6,5 cm x 6,5 cm

Percobaan ini hampir sama dengan percoban XI, botol terlebih dahulu 

dipotong sepanjang 25 cm dari alas atau sebelum lekukan leher botol kemudian 

belah empat dan 

memasukkan pasak yang terbuat dari pipa besi kotak ukuran 1,5 cm ke 

tengahnya. Cetakan akan mengembang 5 mm keluar setelah memasukkan pasak 

. Hasil dari 

pun telah diberi 

mbar 4.17 Botol telah mengikuti cetakan dengan sempurna

Percobaan menggunakan cetakan dalam botol, berbentuk kotak dari bahan 

kayu balok dan di belah empat dengan pasak ditengah cetakan, Panjang x Lebar x 



Gambar 4.18 Cetakan setelah diberi plat seng pada sisi dalam cetakan

4.6.1 Percobaan XIII

Percobaan ini hampir sama dengan percoban XII , botol terlebih dahulu 

dipotong sepanjang 25 cm dari alas atau sebelum lekukan leher botol kemudian 

memasukkan cetakan kedalam botol. Cetakan di belah empat dengan melapisi 

plat seng pada jalur pasak dan memasukkan pasak yang terbuat dari pipa besi 

kotak ukuran 1,5 cm ke tengahnya. Cetakan akan mengembang 5 mm keluar 

setelah memasukkan pasak di tengah cetaka

kompor gas. Hasil dari percobaan ini :

1. Botol sudah mengikuti cetakan dengan cepat.

2. Panjang botol tetap menyusut sekitar 1

3. Proses penarikan pasak dari cetakan sudah lebih ringan dari sebelumnya.
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Gambar 4.18 Cetakan setelah diberi plat seng pada sisi dalam cetakan

Percobaan XIII

Percobaan ini hampir sama dengan percoban XII , botol terlebih dahulu 

dipotong sepanjang 25 cm dari alas atau sebelum lekukan leher botol kemudian 

kedalam botol. Cetakan di belah empat dengan melapisi 

plat seng pada jalur pasak dan memasukkan pasak yang terbuat dari pipa besi 

kotak ukuran 1,5 cm ke tengahnya. Cetakan akan mengembang 5 mm keluar 

setelah memasukkan pasak di tengah cetakan. Botol di panaskan dengan

. Hasil dari percobaan ini :

Botol sudah mengikuti cetakan dengan cepat.

Panjang botol tetap menyusut sekitar 1-2 cm.

Proses penarikan pasak dari cetakan sudah lebih ringan dari sebelumnya.

Gambar 4.18 Cetakan setelah diberi plat seng pada sisi dalam cetakan

Percobaan ini hampir sama dengan percoban XII , botol terlebih dahulu 

dipotong sepanjang 25 cm dari alas atau sebelum lekukan leher botol kemudian 

kedalam botol. Cetakan di belah empat dengan melapisi 

plat seng pada jalur pasak dan memasukkan pasak yang terbuat dari pipa besi 

kotak ukuran 1,5 cm ke tengahnya. Cetakan akan mengembang 5 mm keluar 

askan dengan api

Proses penarikan pasak dari cetakan sudah lebih ringan dari sebelumnya.



Gambar 4.19 Proses 

4.7 Pembuatan Cetakan

Setelah kebutuhan alat dan bahan terlengkapi, tahap selanjutnya dalam 

langkah penelitian ini adalah proses pembuatan alat. Pada proses pembuatan alat  

ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu :

a. Pembuatan part-part 

b. Prosesfinshing cetakan

Untuk pembuatan cetakan

7x7 cm dengan panjang 30 cm lalu di belah empat dengan menggunakan ge

kayu sebagai media pembentuk dari botol

panel tersebut kemudian di haluskan menggunakan mesin pasah kayu dan 

diamplas. Pada sudut dalam

sepanjang panel untuk lubang jalur masuk pasak cetakan.

plat seng pada jalur pasak untuk memudahkan proses pemasukan dan 

pengeluaran pasak dengan menggunakan paku

setiap panel untuk memudahkan dalam penyusunan panel 

hasilkan sama.
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Gambar 4.19 Proses penarikan cetakan lebih ringan

Pembuatan Cetakan

Setelah kebutuhan alat dan bahan terlengkapi, tahap selanjutnya dalam 

langkah penelitian ini adalah proses pembuatan alat. Pada proses pembuatan alat  

bagian, yaitu :

part untuk cetakan luardan pasak cetakan.

cetakan

Untuk pembuatan cetakan dalam botol menggunakan balok kayu ukuran 

7x7 cm dengan panjang 30 cm lalu di belah empat dengan menggunakan ge

gai media pembentuk dari botol. Balok kayu yang telah menjadi empat 

panel tersebut kemudian di haluskan menggunakan mesin pasah kayu dan 

dalam panel dibuang dengan pasah kayu dengan lebar 8mm 

sepanjang panel untuk lubang jalur masuk pasak cetakan. Selanjutnya 

plat seng pada jalur pasak untuk memudahkan proses pemasukan dan 

pengeluaran pasak dengan menggunakan paku. Dan terakhir pemberian nomor 

mudahkan dalam penyusunan panel agar produk yang di 

Setelah kebutuhan alat dan bahan terlengkapi, tahap selanjutnya dalam 

langkah penelitian ini adalah proses pembuatan alat. Pada proses pembuatan alat  

balok kayu ukuran 

7x7 cm dengan panjang 30 cm lalu di belah empat dengan menggunakan gergaji 

Balok kayu yang telah menjadi empat 

panel tersebut kemudian di haluskan menggunakan mesin pasah kayu dan 

panel dibuang dengan pasah kayu dengan lebar 8mm 

Selanjutnya pemberian 

plat seng pada jalur pasak untuk memudahkan proses pemasukan dan 

Dan terakhir pemberian nomor 

produk yang di 



Gambar 

Pembuatan pasak cetakan menggunakan pipa kotak ukuran 15mm persegi 

dengan panjang 70cm yang dipotong dengan gerinda sepanjang 40 cm dan 30 cm. 

Dimana pipa kotak sepanjang 40 cm sebagai pasak dan pipa kotak sepanjang 30 

cm sebagai pegangan pasak. Selanjutnya penggabungan komponen menjadi huruf 

’T’ dengan menggunakan las listrik dan sisa las dibersihkan dengan gerinda. 

Ujung pasak diberi fillet

dalam cetakan. Setelah itu pasak dihalusk

permukaannya halus dan mengkilap.

Tahap terakhir adalah proses finshing alat dengan cara menguji cetakan 

apakah sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan cara  memasukkan 

cetakan ke dalam botol dan memasukkan pasaknya, apabila masih terlalu berat 

saat memasukkan pasak maka cukup dia

diberikan fillet pada sudut

cukup ringan saat dimasukkan kedalam cetakan.
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Gambar 4.20 Panel cetakan dalam botol

Pembuatan pasak cetakan menggunakan pipa kotak ukuran 15mm persegi 

dengan panjang 70cm yang dipotong dengan gerinda sepanjang 40 cm dan 30 cm. 

Dimana pipa kotak sepanjang 40 cm sebagai pasak dan pipa kotak sepanjang 30 

ai pegangan pasak. Selanjutnya penggabungan komponen menjadi huruf 

’T’ dengan menggunakan las listrik dan sisa las dibersihkan dengan gerinda. 

fillet untuk memudahkan saat proses memasukkan pasak 

dalam cetakan. Setelah itu pasak dihaluskan menggunakan amplas halus sampai 

permukaannya halus dan mengkilap.

Gambar 4.21 Pasak cetakan

Tahap terakhir adalah proses finshing alat dengan cara menguji cetakan 

apakah sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan cara  memasukkan 

otol dan memasukkan pasaknya, apabila masih terlalu berat 

memasukkan pasak maka cukup diamplas sisi luar pada cetakan dan 

berikan fillet pada sudut-sudut luar cetakan.Proses ini berlansung sampai pasak 

cukup ringan saat dimasukkan kedalam cetakan.

Pembuatan pasak cetakan menggunakan pipa kotak ukuran 15mm persegi 

dengan panjang 70cm yang dipotong dengan gerinda sepanjang 40 cm dan 30 cm. 

Dimana pipa kotak sepanjang 40 cm sebagai pasak dan pipa kotak sepanjang 30 

ai pegangan pasak. Selanjutnya penggabungan komponen menjadi huruf 

’T’ dengan menggunakan las listrik dan sisa las dibersihkan dengan gerinda. 

untuk memudahkan saat proses memasukkan pasak 

an menggunakan amplas halus sampai 

Tahap terakhir adalah proses finshing alat dengan cara menguji cetakan 

apakah sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan cara  memasukkan 

otol dan memasukkan pasaknya, apabila masih terlalu berat 

las sisi luar pada cetakan dan 

sudut luar cetakan.Proses ini berlansung sampai pasak 



Gambar 

4.8 Pengujian Cetakan

Pengujian cetakan ini dilakukan dengan 3 tahap, yaitu pengujian saat 

memasukkan pasak kedalam cetakan, pengujian suhu saat memanaskan botol dan 

pengujian saat melepaskan pasak dari 

1. Proses pengujian saat memasukkan pasak kedalam cetakan

Pada pengujian yang telah dilakukan pada proses penekanan pasak ini 

terhadap beberapa percobaan, maka dapat diambil rata

untuk memasukkan pasak sampai ke dasar cetak

terlalu berat hanya untuk memasukkan pasak tetapi proses ini untuk 

memaksimalkan besaran dari botol yang akan dicetak menjadi balok.

Gambar 4.23 Proses pengujian saat memasukkan pasak kedalam cetakan

2. Proses pengujian saat

36

Gambar 4.22 Cetakan yang sudah di finishing

Pengujian Cetakan

cetakan ini dilakukan dengan 3 tahap, yaitu pengujian saat 

memasukkan pasak kedalam cetakan, pengujian suhu saat memanaskan botol dan 

pengujian saat melepaskan pasak dari cetakan.

Proses pengujian saat memasukkan pasak kedalam cetakan

Pada pengujian yang telah dilakukan pada proses penekanan pasak ini 

terhadap beberapa percobaan, maka dapat diambil rata-rata tekanan sebesar 25 kg 

untuk memasukkan pasak sampai ke dasar cetakan dalam botol. Proses ini masih 

terlalu berat hanya untuk memasukkan pasak tetapi proses ini untuk 

memaksimalkan besaran dari botol yang akan dicetak menjadi balok.

Gambar 4.23 Proses pengujian saat memasukkan pasak kedalam cetakan

Proses pengujian saat pemanasan botol

cetakan ini dilakukan dengan 3 tahap, yaitu pengujian saat 

memasukkan pasak kedalam cetakan, pengujian suhu saat memanaskan botol dan 

Pada pengujian yang telah dilakukan pada proses penekanan pasak ini 

rata tekanan sebesar 25 kg 

an dalam botol. Proses ini masih 

terlalu berat hanya untuk memasukkan pasak tetapi proses ini untuk 

Gambar 4.23 Proses pengujian saat memasukkan pasak kedalam cetakan



Pada pengujian yang telah dilakukan pada proses pemanasan botol ini 

terhadap beberapa percobaan pemanasan menggunakan 

dapat di ambil rata-rata pemanasan selama  3

85˚C-100˚C. Pada wak

mengikuti cetakan dengan sempurna.

Gambar 4.24 Proses pengujian saat pemanasan botol

3. Proses pengujian saat melepaskan pasak dari cetakan

Pada pengujian yang telah dilakukan pada proses pelepasan pasak 

dalam cetakan terhadap beberapa percobaan, maka dapat diambil rata

sebesar 35 kg untuk melepaskan pasak dari cetakan dalam botol. Proses ini yang 

paling berat karena pada saat botol dipanaskan maka botol akan menyusut dan 

mencengkram cetakan dan pasak didalamnya dengan 

Gambar 4.25 Proses pengujian saat melepaskan pasak dari cetakan

No

1 pengujian saat memasukkan pasak kedalam cetakan

2 pengujian saat pemanasan botol
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Pada pengujian yang telah dilakukan pada proses pemanasan botol ini 

terhadap beberapa percobaan pemanasan menggunakan api kompor gas, maka 

rata pemanasan selama  3-5 detik atau suhu mencapai kisaran 

˚C. Pada waktu atau suhu tersebut, botol sudah bisa melunak dan 

mengikuti cetakan dengan sempurna.

Gambar 4.24 Proses pengujian saat pemanasan botol

Proses pengujian saat melepaskan pasak dari cetakan

Pada pengujian yang telah dilakukan pada proses pelepasan pasak 

dalam cetakan terhadap beberapa percobaan, maka dapat diambil rata-rata tarikan 

sebesar 35 kg untuk melepaskan pasak dari cetakan dalam botol. Proses ini yang 

paling berat karena pada saat botol dipanaskan maka botol akan menyusut dan 

kan dan pasak didalamnya dengan kuat.

Gambar 4.25 Proses pengujian saat melepaskan pasak dari cetakan

Tabel 4.1 Hasil pengujian

Pengujian Hasil pengujian

pengujian saat memasukkan pasak kedalam cetakan 25 kg

pengujian saat pemanasan botol 85˚C-

Pada pengujian yang telah dilakukan pada proses pemanasan botol ini 

kompor gas, maka 

5 detik atau suhu mencapai kisaran 

tu atau suhu tersebut, botol sudah bisa melunak dan 

Pada pengujian yang telah dilakukan pada proses pelepasan pasak dari 

rata tarikan 

sebesar 35 kg untuk melepaskan pasak dari cetakan dalam botol. Proses ini yang 

paling berat karena pada saat botol dipanaskan maka botol akan menyusut dan 

Gambar 4.25 Proses pengujian saat melepaskan pasak dari cetakan

Hasil pengujian

25 kg

-100˚C



3 Pengujian saat melepaskan pasak dari cetakan

4.9 Pembahasan

Proses pembentukan botol untuk menjadi kotak dengan cara cetakan 

dalam botol ini yang dibutuhkan adalah melihat

dan perbandingan antara berapa lama waktu 

botol dapat menyatu dengan sempurna sesuai pada cetakan dalam botol. Dari 

beberapa pengujian didapatkan suatu perpaduan antara berapa lama proses 

pemanasan dengan suhu yang baik  dalam proses pencet

waktu pemanasan 3-5 detik dengan suhu mencapai kisaran 85

setiap sisi dari botol.

Dengan waktu dan suhu tersebut maka pada saat proses pemanasan botol 

akan mengalami titik luluh yang merata sehingga botol plastik dapat 

sempurna pada cetakan. Apabila proses pemanasan telah selesai dan botol telah 

menyatu dengan cetakan maka model cetakan sudah tidak bisa dirubah

lagi, sehingga yang harus diperhatikan juga adalah susunan panel cetakan yang 

rapi dan tidak miring kerena bentuk cetakan inilah yang menetukan dari hasil 

pencetakan botol. Seperti pada gambar4.26.

Gambar 4.26 Panel cetakan yang rapi menghasilkan bentuk botol rapi
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engujian saat melepaskan pasak dari cetakan 35 kg

Proses pembentukan botol untuk menjadi kotak dengan cara cetakan 

yang dibutuhkan adalah melihat dari susunan cetakan dalam botol 

antara berapa lama waktu dengan suhu pemanasan, sehingga 

botol dapat menyatu dengan sempurna sesuai pada cetakan dalam botol. Dari 

beberapa pengujian didapatkan suatu perpaduan antara berapa lama proses 

pemanasan dengan suhu yang baik  dalam proses pencetakan ini, yaitu dengan 

5 detik dengan suhu mencapai kisaran 85˚C-100

Dengan waktu dan suhu tersebut maka pada saat proses pemanasan botol 

akan mengalami titik luluh yang merata sehingga botol plastik dapat 

sempurna pada cetakan. Apabila proses pemanasan telah selesai dan botol telah 

menyatu dengan cetakan maka model cetakan sudah tidak bisa dirubah

lagi, sehingga yang harus diperhatikan juga adalah susunan panel cetakan yang 

ring kerena bentuk cetakan inilah yang menetukan dari hasil 

pencetakan botol. Seperti pada gambar4.26.

anel cetakan yang rapi menghasilkan bentuk botol rapi

35 kg

Proses pembentukan botol untuk menjadi kotak dengan cara cetakan 

dari susunan cetakan dalam botol 

dengan suhu pemanasan, sehingga 

botol dapat menyatu dengan sempurna sesuai pada cetakan dalam botol. Dari 

beberapa pengujian didapatkan suatu perpaduan antara berapa lama proses 

akan ini, yaitu dengan 

100˚C untuk 

Dengan waktu dan suhu tersebut maka pada saat proses pemanasan botol 

akan mengalami titik luluh yang merata sehingga botol plastik dapat terbentuk 

sempurna pada cetakan. Apabila proses pemanasan telah selesai dan botol telah 

menyatu dengan cetakan maka model cetakan sudah tidak bisa dirubah-rubah 

lagi, sehingga yang harus diperhatikan juga adalah susunan panel cetakan yang 

ring kerena bentuk cetakan inilah yang menetukan dari hasil 

anel cetakan yang rapi menghasilkan bentuk botol rapi
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Botol yang dipanaskan akan menyusut dan menyatu pada cetakan hal ini 

disebabkan masih adanya tegangan sisa pada botol tersebut. Pada awal proses 

pembuatan botol PET, biji plastik yang telah dilelehkan diinjeksi ke dalam mold

untuk pembentukan  bagian leher dan ulir botol lalu didinginkan. Proses kedua 

plastik yang sudah terbentuk dipanaskan lagi kemudian dimasukkan kedalam 

mold berbentuk badan botol lalu diblowing dengan udara sampai berbentuk botol. 

Proses kedua inilah yang menyebabkan botol akan menyusut apabila dipanaskan 

karena akan kembali ke bentuk semula sebelum diblowing.

Untuk proses pembuatan botol dari bahan HDPE hanya mengalami satu 

kali pemanasan, dimana biji plastik yang telah dilelehkan sampai berbentuk pasta 

dimasukkan kedalam molding dan lansung di blowing sampai berbentuk botol. 

Hal ini menyebabkan botol HDPE setelah dipanaskan kurang menyusut seperti 

pada botol PET. Sedangkan untuk pembuatan penutup botol menggunakan 

plastik HDPE  dengan cara biji plastik yang telah dilelehkan lalu diinjeksi pada 

molding berbentuk penutup botol dan didinginkan. Hal ini menyebabkan penutup 

botol tidak menyusut saat dipanaskan.

Kriteria yang baik hasil cetakan dari alat pengolah limbah botol plastik 

menjadi balok yang telah dibuat adalah dimensi sisi antara 63 – 67 mm dengan 

panjang minimal 200 mm, ketebalan hasil cetakan lebih tebal dari botol sebelum 

dicetak yaitu 0.1 mm dan sudut 88˚ - 92˚. Setelah melakukan beberapa kali 

pengukuran hasil cetakan maka didapatkan data tentang kriteria hasil cetakan 

pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Pengukuran hasil cetakan
No. Botol 

Uji
Dimensi Ketebalan Hasil Cetak Keterangan

1. Botol 1 65x65x235 mm
Sudut 90˚

0,2 mm Sesuai 
kriteria
desain

2. Botol 2 64x65x230 mm
Sudut 89˚

0,2 mm Sesuai 
kriteria
desain
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3. Botol 3 65x65x237 mm
Sudut 90˚

0,2 mm Sesuai 
kriteria
desain

4. Botol 4 65x64x232 mm
Sudut 88˚

0,2 mm Sesuai 
kriteria
desain

5. Botol 5 65x65x230 mm
Sudut 90˚

0,2 mm Sesuai 
kriteria
desain

6. Botol 6 65x65x238 mm
Sudut 90˚

0,2 mm Sesuai 
kriteria
desain

No. Botol 
Uji

Dimensi Ketebalan Hasil Cetak Keterangan

7. Botol 7 65x65x236 mm
Sudut 92˚

0,2 mm Sesuai 
kriteria
desain

8. Botol 8 65x64x240 mm
Sudut 90˚

0,2 mm Sesuai 
kriteria
desain

9. Botol 9 65x65x228 mm
Sudut 91˚

0,2 mm Sesuai 
kriteria
desain
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10. Botol 
10

65x65x236 mm
Sudut 90˚

0,2 mm Sesuai 
kriteria
desain

Jenis botol air mineral yang digunakan dalam penelitian ini adalah botol 

Aqua 1500 ml dengan diameter 75 mm, namun ada juga beberapa botol yang 

dapat dicetak menjadi balok dengan alat ini yaitu Merk Aquaria dan Club. 

Sedangkan botol yang tidak dapat di cetak dengan alat ini dikarenakan ukuran 

diameter botol lebih kecil dibawah 75 mm antara lain Merk Vit, Minerale, Ades, 

Indomart, 2 Tang, Cleo, Cheers, Le Minerale, Nestle, dan Prim-a

Adapun kendala yang masih dihadapi pada saat proses pencetakan ini 

adalah:

1. Seringkali dalam proses memasukkan pasak kedalam cetakan lupa untuk 

menyusun panel dengan rapi sehingga botol yang telah melalui proses 

pemanasan menjadi tidak membentuk kotak dengan sempurna.

2. Pada saat proses pemanasan konsentrasi tertuju pada botol, apabila botol telah 

menyatu dengan cetakan maka harus segera digeser atau dibalik ke sisi botol 

lainnya, jika terlalu cepat maka botol masih bergelombang sedangkan apabila 

terlalu lama botol akan meleleh dan berlubang.

3. Proses pencabutan pasak setelah pemanasan botol yang berat, membuat 

proses ini menjadi berat juga dan apabila pasak sudah tidak dapat dicabut 

maka botol harus dibelah menjadikan proses pencetakan sia-sia.


