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2.1. Kajian Singkat Rapid Prototyping

Rapid Prototyping (RP) diperkenalkan pada tahun 1988 sebagai cara

alternatif yang cepat dalam menghasilkan produk. Pada saat ini sangat penting

untuk membuat produk baru yang cepat sampai ke pasar dan diperkenalkan

kepada konsumen dengan harga terjangkau, sebelum datangnya kompetitor.

Pembuatan prototype secara konvensional dapat menghabiskan waktu ber

minggu-minggu hingga berbulan-bulan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah

proses yang pendek. Rapid Prototyping adalah sebuah metode yang tepat untuk

menghasilkan prototipe yang lebih cepat, dan murah [5].

Rapid prototyping merupakan proses additive (menggabungkan material

lapis demi lapis, misal ; kertas, wax, atau plastik untuk menciptakan suatu objek

padat). Sebaliknya, kebanyakan proses konvensional menggunakan mesin

(turning, milling, driling, dan cutting) adalah proses substraktif (menghilangkan

material dari blok padat). Sifat yang additive dari RP memungkinkannya

menciptakan objek dengan fitur internal yang rumit yang tidak dapat diolah oleh

alat atau sarana lain [5].

Perkembangan Rapid Prototyping berkaitan erat dalam pengembangan

aplikasi komputer di industri. Merosotnya harga komputer, terutama komputer

mini atau PC telah mengubah cara pabrik bekerja. Peningkatan penggunaan

komputer telah memacu kemajuan di berbagai area terkait komputer seperti

peralatan mesin Computer-Aided Design (CAD), Computer-Aided Manufacturing

(CAM), dan Computer Numerical Control (CNC). Lebih khususnya, kemunculan

sistem Rapid Prototyping tidak mungkin terjadi tanpa adanya CAD. Kendati

demikian, dari pengujian yang teliti terhadap berbagai sistem Rapid Prototyping

ada saat ini, dapat disimpulkan bahwa selain CAD, banyak teknologi lain dan



kemajuan di bidang lain seperti sistem manufaktur dan material juga menjadi hal

krusial dalam pengembangan sistem Rapid Prototyping [5].

Untuk memudahkan dalam mengklasifikasikan berbagai sistem RP di

pasaran adalah dengan cara mengklasifikasikan sistem RP secara luas dengan

bentuk awal dari materialnya, yakni material yang menjadi bahan penyusun

prototipe atau part. Dengan cara ini, semua sistem RP dapat dengan mudah

dikategorikan kedalam liquid-based (berbahan cair), solid-based (berbahan dasar

padatan) dan, powder-based (bahan dasar bubuk).

2.1.1 Liquid-Based

Sistem RP liquid-based memiliki bentuk mated awal berupa cairan.

Melalui sebuah proses yang umum dikenal sebagai curing, cairan tersebut diubah

menjadi bentukan padat. Sistem RP yang masuk dalam kategori ini salah satunya

adalah Stereolithography Apparatus (SLA), dan Solid Ground Curing (SGC)
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Gambar 2.1 Metode Stereolithography Apparatus [1]

Teknik ini membuat model 3D dari cairan polimer fotosensitif yang

memadat ketika diberi cahaya ultraviolet. Seperti yang ditunjukkan pada gambar

diatas. Model dibangun diatas sebuah platform yang ditempatkan tepat dibawah

permukaan epoxy cair. Sinar laser UV bertenaga rendah difokuskan ke lapisan

pertama, memadatkan polimer cair pada lapisan pertama sesuai disain produk

yang akan dibentuk. Kemudian elevator menurunkan platform sejauh tebal satu

lapisan. Pemangkas melapis ulang lapisan yang telah memadat dengan cairan, dan

sinar laser menuju ke lapisan kedua. Proses ini diulangi hingga lapisan terakhir



model produk selesai dikerjakan. Setelah itu, bagian padatan dipindahkan dan

dibersihkan dari sisa cairan yang menempel [1].
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Gambar 2.2 Metode SGC [7]

Pada metode ini, pertama resin fotosensitif disemprotkan pada platform.

Kemudian mesin menyusun suatu pola pada pelat kaca dengan proses elektrostatik

yang mirip dengan fotokopi. Sinar ultraviolet dilewatkan melalui pola mengenai

resin fotosensitif menyebabkan resin tersebut menjadi padat pada bagian yang

terkena sinar, gambar 2.2. Kemudian resin yang masih berbentuk cair dihisap dan

lilin dituangkan untuk digunakan sebagai material pendukung. Proses freis

dilakukan untuk meratakan permukaan atas lapisan. Langkah tersebut diulang-

ulang hingga lapisan terakhir selesai dikerjakan [7].

2.1.2 Solid-Based

Kecuali untuk bubuk, sistem RP solid-based mencakup semua bentuk

material padat. Dalam konteks ini, bentuk padatan dapat mencakup potongan

dalam bentuk kabel, gulungan, laminate dan pellet. Sistem RP berikut yang masuk

dalam kategori ini antara lain, Laminated Object Manufacturing (LOM), dan

Fused Depossition Modeling (FDM).



***w««_

Gambar 2.3 Metode LOM [1]

Produk dari bahan lembaran plastik atau kertas yang ditempel-tempel

untuk membentuk sebuah model produk. Lembaran plastik ditempelkan pada

lapisan sebelumnya dengan rol pemanas, kemudian sinar laser memotong

lembaran tersebut sesuai dengan batas luardari bentuk penampang produk, seperti

pada gambar 2.3, sinar laser kemudian juga memotong lembaran di bagian luar

produk dengan bentuk kotak-kotak kecil sebagai material pendukung. Tujuan dari
pemotongan ini adalah untuk memudahkan pemisahan produk dengan material
pendukung setelah produk terbentuk seluruhnya. Setelah lapisan pertama selesai

dikerjakan, platform diturunkan sejauh tebal satu lapisan dan lembaran baru

dilapiskan pada lembaran sebelumnya. Proses ini diulangi hingga lapisan terakhir

selesai dikerjakan [1].
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Gambar 2.4 Metode FDM [1]

Pada metode ini. filamen termoplastik atau lilin dilewatkan nosel panas,

sehingga meleleh keluar nosel dan menetes pada platform. Cairan lilin akan

dengan cepat membeku setelah keluar nosel untuk membentuk deposit, seperti

gambar 2.4. Nosel panas ini bergerak dalam arah x-y sesuai dengan bentuk
penampang produk yang bergerak di sumbu x-y. Setelah satu lapisan selesai



dikerjakan, platform diturunkan sejauh tebal satu lapisan. Langkah-langkah

tersebut diulang-ulang hingga produk terbentuk seluruhnya [1].

2.1.3 Powder Based

Dalam arti yang terbatas, bubuk berada dalam status padat. Kendati

demikian, ingin diciptakan sebagai kategori diluar sistem RP solid-based untuk

mencakup bubuk dalam bentuk grain-like. Sistem RP berikut yang masuk dalam

kategori ini salah satunya adalah 3-D Ink Jet Printing, dan Sintering Laser

Selective (SLS).

Gambar 2.5 Metode SLS [1]

Pada metode ini material serbuk ditaburkan dan diratakan di atas

permukaan platform. Kemudian sinar laser memanaskan serbuk secara selektif

sesuai dengan bentuk penampang produk, seperti pada gambar 2.5. Sinar laser

menyebabkan serbuk-serbuk tersebut saling menyatu, selain itu sinar laser juga

berguna untuk menyatukan lapisan dengan lapisan di bawahnya. Serbuk-serbuk

yang tidak terkena sinar laser dibiarkan di tempat untuk digunakan sebagai

material pendukung. Setelah setiap satu lapisan selesai dikerjakan, platform

diturunkan sejauh tebal satu lapisan, dan serbuk-serbuk untuk lapisan berikutnya

ditaburkan dan diratakan. Setelah bentuk produk selesai dikerjakan seluruhnya,

maka produk dipisahkan dari material pendukung [1].
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Gambar2.6 Metode 3-D Ink Jet Printing [7]

Pada metode ini material serbuk ditaburkan di atas platform dan

diratakan dengan roller, kemudian nosel meneteskan perekat secara selektifsesuai

dengan bentuk penampang produk, seperti pada gambar 2.6. Serbuk yang terkena

perekat akan saling berikatan, dan serbuk yang tidak terkena perekat berfungsi

sebagai material pendukung. Setelah satu lapisan selesai dikerjakan, platform

diturunkan sejauh tebal satu lapisan. Langkah tersebut diulang-ulang hingga
lapisan terakhir selesai dikerjakan [7].

2.2. Shape Deposition Manufacturing (SDM)
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Gambar 2.7 SDM [6]

Metode shape deposition manufacturing (SDM) pada dasarnya sama

dengan metode lainnya dalam layer manufacturing atau Rapid Prototyping.

Metode SDM merupakan gabungan dari proses additive (menggabungkan

material lapis demi lapis) dan proses subtractive (pengurangan material) seperti
pada gambar 2.7. [6]
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Gambar2.8 SDM [6]

Pada gambar 2.8 material pendukungnya dibangun, setelah itu proses
CNC milling untuk membentuk rongga cetak, setelah rongga cetak terbentuk,
material produk dituang penuh. Pada proses ini terjadi proses subtract™ material,
yaitu menghilangkan material (warna kuning). Material pendukungnya dituang
lagi sampai penuh, kemudian dimilling (warna biru). Proses ini diulang sampai
pada shape terakhir. Beberapa tahapan proses pemahatan dengan mesin cnc
milling 3atau 5sumbu pada metode SDM ditunjukan pada gambar 2.9. [6]
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Gambar 2.9 Tahapan Deposition dan Shaping [6]

Gambar 2.10 Struktur multimaterial dengan menyisipkan komponen [6]
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Membuat prototype dengan bentuk yang kompleks serta ditambah

material additive, ini memungkinkan proses pembuatan multi material dan bentuk

setengah jadi ditempelkan didalam material produk tersebut, seperti pada gambar

2.10. [6]

2.3. Peta Topografi

Peta adalah gambaran dari permukaan bumi yang diperkecil dengan

skala tertentu sesuai dengan kebutuhan. Peta digambarkan di atas bidang datar

dengan sistem proyeksi dan skala tertentu. Peta yang digunakan untuk kegiatan

alam bebas adalah Peta Topografi. [2]

Peta topografi adalah suatu gambaran di atas bidang datar tentang

seluruh atau sebagian permukaan bumi yang terlihat dari atas dan diperkecil

dengan perbandingan ukuran tertentu. Peta topografi menggambarkan secara

proyeksi dari sebagian fisik bumi, sehingga dengan peta ini bisa diperkirakan

bentuk permukaan bumi. Bentuk relief bumi pada peta topografi digambarkan

dalam bentuk garis-garis kontur. [2]
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Gambar 2.11 Peta Topografi

Peta Topografi erat kaitannya dalam proses pembuatan model gunung,

mensyaratkan mengenai beberapa hal kelengkapannya, diantaranya seperti: [2]

• Skala

Ukuran peta dalam hubungannya dengan bumi disebut dengan skala,

biasanya dinyatakan dengan pecahan atau rasio/perbandingan. Pembilang,
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yang terletak di bagian atas pecahan merupakan satuan unit peta dan penyebut

yang terletak di bagian bawah pecahan merupakan angka dalam unit yang

sama yang menunjukan jarak yang sebenarnya di lapangan/bumi sebenarnya.

Sebagai contoh skala 1/10.000 artinya jarak satu centimeter di peta equivalen

dengan 10.000 centimeter di lapangan. Sebagai perbandingan, skala ini akan

ditunjukkan sebagai 1:10.000. Jika penyebut makin besar atau pecahan makin

kecil maka semakin luas permukaan bumi yang dapat ditunjukkan dalam peta

tunggal. Oleh karena itu, peta berskala kecil akan menunjukkan bagian bumi

yang lebih luas dan peta berskala besar relatif menunjukkan bagian bumi yang

lebih kecil.

• Elevasi

Salah satu unsur yang penting lainnya pada peta adalah informasi tinggi

suatu tempat terhadap rujukan tertentu. Unsur ini disebut dengan elevasi, yaitu

ketinggian sebuah titik di atas muka bumi dari permukaan laut. Kartograf

menggunakan teknik yang berbeda untuk menggambarkan ketinggian,

misalnya permukaan bukit dan lembah. Peta yang sudah modern

menggambarkan pegunungan dengan relief yang diberi bayangan, yang

disebut dengan hill shading. Peta Topografi tradisional menggunakan garis

lingkaran yang memusat yang disebut dengan garis kontur, untuk

menggambarkan elevasi (ketinggian tiap garis kontur).

2.3.1 Sifat-sifat garis Kontur: [2]

Garis-garis kontur memiliki beberapa karakter atau sifat, antara lain:

- Garis kontur merupakan kurva tertutup sejajar yang tidak akan memotong satu

sama lain dan tidak akan bercabang.

- Garis kontur yang berada didalam selalu menunjukan posisi yang lebih tinggi

dari garis yang berada diluarnya.

- Interval / elevasi kontur selalu merupakan kelipatan yang sama

- Indeks kontur dinyatakan dengan garis tebal

- Semakin rapat jarak antara garis kontur, berarti semakin terjal. Jika garis

kontur bergerigi maka kemiringannya hampir atau sama dengan 90°.
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2.3.2 Membaca Garis Kontur

Dalam kontur terdapat banyak data yang dapat menjadi informasi untuk
mendapatkan sebuah gambaran suatu daerah sebuah wilayah atau kawasan. Misal
dalam garis kontur gunung, dapat diketahui informasi yang dapat menggambarkan
permukaan lembah, sungai, daerah yang landai, dan daerah yang terjal. Berikut
cara membaca garis kontur: [2]

a. Punggungan gunung

Punggungan gunung merupakan rangkaian garis kontur berbentuk huruf U.

Gambar 2.13. Lembah dan sungai

ini

Punggungan gunung

Gambar 2.12. Punggungan gunung
b. Lembah dan sungai

Lembah atau sungai merupakan rangkaian garis kontur yang berbentuk n
(huruf Vterbalik) dengan ujung yang tajam.

Lembah dan sungai
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c. Daerah landai datar dan terjal curam

Daerah landai garis kontumya jarang jarang, sedangkan daerah terjal/curam
garis kontumya rapat.

Daerah landai

Daerah terjal

Gambar 2.15. Daerah terjal

III
Gambar 2.14. Daerah landai



2.4. Metode Layer Deposition Manufacturing (LDM)
2.4.1 LDM Secara Manual

1.Wk dtuangsetinggi 10rmi pacta toples

Wk

3. Wax dituang
setinggi mat

5. Plastic steeldituang

tcptes

(a)

(c)

2. Mai ditaruh diatas wax kering

(b)

4. Mai diangkat

(d)

6. Finishing, wax dipanaskan
untuk diambil material produk

(e) (f)
Gambar 2.16 Langkah kerja Layer Deposition Manufacturing [3]

Gambar 2.16a merupakan langkah kerja pertama yaitu lilin dituang pada
toples setinggi 1mm, dengan tujuan untuk melapisi dasar toples, sehingga saat
material produk dituang tidak menempel pada toples tetapi menempel pada lilin

16
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atau layer (lapisan) pertama. Kemudian langkah kedua yang ditunjukkan pada
gambar 2.16b pola diletakkan diatas layer pertama. Pola terbuat dari kertas katon,
kayu atau plat baja. Setelah pola diletakkan secara presisi kemudian lilin cair
dituang di sekeliling pola hingga ketebalan satu lapisan, misalnya 1mm. Setelah
beberapa saat terbentuk lapis lilin beku, seperti pada gambar 2.16c. Pola diangkat
dilepaskan dari lapisan lilin tersebut sehingga terbentuk lubang cetak yang sesuai
dengan bentuk dari pola, seperti gambar 2.16d. [3]

Pada gambar 2.16e, material produk yang berbentuk cair atau pasta
dituang mengisi lubang cetak sesuai dengan pola yang dibentuk, dan material
produk segera mengeras setelah beberapa saat. Proses ini dilakukan secara
berulang-ulang sampai pada layer terakhir seperti pada gambar 2.16f dan
kemudian tahapan terakhir yaitu melepas material produk dari material
pendukungnya (lilin) dengan cara lilin tersebut dipanaskan atau dilelehkan dari
material produknya, biasanya proses pemanasan dapat dilakukan dengan
menggunakan kompor atau oven dengan syarat pemanasan sampai titik cair
lilin.[3]

2.4.2 LDM dengan Memanfaatkan mesin CNC
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Gambar 2.17 Disain gambar produk menggunakan perangkat lunak [3]

Dari gambar 2.17 produk dapat dibuat dengan metode LDM dengan
memanfaatkan mesin CNC, metode ini pada prinsipnya sama dengan metode
LDM secara manual, yang membedakan hanya pada pembuatan pola atau rongga
cetak untuk material pendukungnya. [3]
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Gambar 2.18 Langkah kerja pembuatan produk LDM dengan CNC [3]
Langkah kerja dari proses pembuatan produk dengan metode ini adalah

seperti pada gambar 2.18a dimana lilin cair sebagai material pendukung dituang
secara tipis ke suatu lubang silinder dan didiamkan hingga membeku membentuk
satu lapisan lilin. Pada lapisan lilin tersebut kemudian dibuat lubang cetak dengan
proses freis menggunakan mesin CNC Milling agar lebih presisi seperti pada
gambar 2.18b. Pada gambar 2.18c lubang cetak terbentuk, kemudian material
produk yang berbentuk cair atau pasta (dalam penelitian ini digunakan plastic
steel I resin-epoxy) dimasukkan ke dalam lubang cetak tersebut seperti pada
gambar 2.18d dan segera mengeras setelah beberapa saat dengan bentuk
menyesuaikan lubang cetak. Proses yang dilakukan untuk lapisan berikutnya,
yaitu dengan menurunkan piston pada dasar lubang silinder, kemudian lilin cair
dituang ke lubang silinder dan dibentuk lubang cetak dengan proses pemesinan
untuk lapisan berikutnya. Material produk dituang, begitu seterusnya proses
tersebut diulang-ulang hingga pada lapisan yang terakhir. Produk dilepaskan dari
lilin dengan cara memanaskannya hingga sedikit di atas titik cair lilin, lilin
meleleh dan produk dapat diambil. [3]

lilin

piston

Pahat dengan
CNC milling

(b)

plastik steel dituang
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