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ABSTRAK
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat saat 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 yang dilakukan oleh para ahli
sains, yang selalu mencari terobosan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan
bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga memudahkan manusia dalam
memenuhi berbagai kebutuhan hidup.
Hip Joint merupakan salah satu prestasi terbesar dalam sejarah ilmu bedah tulang di
abad ke-20. ilmu ini telah dipelajari selama 40 tahun dan studi kasus mengenai hip
joint selalu diperbincangkan baik dari segi desain maupun material yang sesuai. alat
ini berfungsi sebagai penyambung pangkal paha pada kaki manusia, jadi alat ini
sangat berguna sekali bagi penderita patah kaki. salah satu bahan (material)
acetabular cup yang terdapat pada hip joint terbuat dari polymer. (callister, 1940).
dewasa ini polymer merupakan bahan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan
manusia. sebagai bahan yang mudah didapat, praktis, ringan dan modern. hampir
disegala bidang kita akan selalu menjumpai barang-barang yang terbuat dari bahan
plastik, seperti bahan pembungkus atau kemasan baik untuk makanan atau minuman,
alat-alat rumah tangga, elektronik bahkan dalam indusrti otomotif. hal ini
dikarenakan bahan plastik memiliki sifat-sifat seperti ringan dan mudah dibentuk
(meskipun bentuknya sangat rumit) serta memiliki sifat-sifat yang diinginkan dengan
energi dan kerja yang minimum (van vlack, 1985).
Injection molding adalah salah satu operasi yang paling umum dan serba guna untuk
produksi massal pada komponen plastik yang komplek dengan toleransi dimensional
yang sempurna. hal ini dikarenakan pada proses ini hanya memerlukan operasi
minimal tanpa finishing. injection molding merupakan suatu daur proses

pembentukan plastik ke dalam bentuk yang diinginkan dengan cara menekan plastik
cair kedalam sebuah ruang (cavity). (moerbani, 1999).
Proses injection molding secara luas digunakan pada industri untuk memproduksi
produk geometris rumit yang dibentuk dengan produktivitas dan ketelitian tinggi
tetapi dengan biaya yang relatif rendah. salah satu pengaplikasian dari hasil injection
molding adalah untuk produk eksterior. karena itu tampilan permukaan eksterior
merupakan hal yang paling utama. bagian eksterior yang cacat atau rusak adalah
tantangan utama dalam injection molding. salah satu aplikasi dari proses injection
molding yang dilakukan oleh perusahaan ud. bahagia jaya plastindo adalah membuat
produk pecah belah yang berguna untuk peralatan rumah tangga dan perkantoran,
seperti tempat sampah, ember, hangar, baby tub, gayung, rak kontainer.
Penulis memilih perusahaan UD. Bahagia Jaya Plastindo sebagai tempat pelaksanaan
praktek kerja karena penulis melihat perusahaan UD. Bahagia Jaya Plastindo
memiliki berbagai macam jenis mesin injection molding, yang dapat membantu
penulis dalam mengenali dan mempelajari teknologi injection untuk plastik kemasan.
penulis ditempatkan pada bagian produksi agar dapat menganalisa masalah ? masalah
yang terjadi pada proses produksi.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat saat 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
yang dilakukan oleh para ahli sains, yang selalu mencari terobosan untuk
menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga
memudahkan manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup.
Hip joint merupakan salah satu prestasi terbesar dalam sejarah ilmu bedah
tulang di abad ke-20. Ilmu ini telah dipelajari selama 40 tahun dan studi kasus
mengenai hip joint selalu diperbincangkan baik dari segi desain maupun material
yang sesuai. Alat ini berfungsi sebagai penyambung pangkal paha pada kaki
manusia, jadi alat ini sangat berguna sekali bagi penderita patah kaki. Salah satu
bahan (material) acetabular cup yang terdapat pada hip joint terbuat dari polymer.
(Callister, 1940). Dewasa ini polymer merupakan bahan yang tidak bisa
dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai bahan yang mudah didapat, praktis,
ringan dan modern. Hampir disegala bidang kita akan selalu menjumpai barangbarang yang terbuat dari bahan plastik, seperti bahan pembungkus atau kemasan
baik untuk makanan atau minuman, alat-alat rumah tangga, elektronik bahkan
1

2

dalam indusrti otomotif. Hal ini dikarenakan bahan plastik memiliki sifat-sifat
seperti ringan dan mudah dibentuk (meskipun bentuknya sangat rumit) serta
memiliki sifat-sifat yang diinginkan dengan energi dan kerja yang minimum (Van
Vlack, 1985).
Injection molding adalah salah satu operasi yang paling umum dan serba
guna untuk produksi massal pada komponen plastik yang komplek dengan
toleransi dimensional yang sempurna. Hal ini dikarenakan pada proses ini hanya
memerlukan operasi minimal tanpa finishing. Injection molding merupakan suatu
daur proses pembentukan plastik ke dalam bentuk yang diinginkan dengan cara
menekan plastik cair kedalam sebuah ruang (cavity). (Moerbani, 1999).
Proses injection molding secara luas digunakan pada industri untuk
memproduksi produk geometris rumit yang dibentuk dengan produktivitas dan
ketelitian tinggi tetapi dengan biaya yang relatif rendah. Salah satu pengaplikasian
dari hasil injection molding adalah untuk produk eksterior. Karena itu tampilan
permukaan eksterior merupakan hal yang paling utama. Bagian eksterior yang
cacat atau rusak adalah tantangan utama dalam injection molding.
Salah satu aplikasi dari proses injection molding yang dilakukan oleh
perusahaan UD. Bahagia Jaya Plastindo adalah membuat produk pecah belah yang
berguna untuk peralatan rumah tangga dan perkantoran, seperti tempat sampah,
ember, hangar, baby tub, gayung, rak kontainer.
Penulis memilih perusahaan UD. Bahagia Jaya Plastindo sebagai tempat
pelaksanaan praktek kerja karena penulis melihat perusahaan UD. Bahagia Jaya
Plastindo memiliki berbagai macam jenis mesin injection molding, yang dapat
membantu penulis dalam mengenali dan mempelajari teknologi injection untuk
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plastik kemasan. Penulis ditempatkan pada bagian produksi agar dapat
menganalisa masalah – masalah yang terjadi pada proses produksi.

1.2

Tujuan
Tujuan dari kegiatan kerja praktek yang dilakukan di UD. Bahagia Jaya
Plastindo adalah sebagai berikut :


Sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi D3 Komputer
Grafis dan Cetak STIKOM Surabaya yaitu dengan melaksanakan mata
kuliah praktek kerja industri.



Sebagai sarana penerapan dan pengaplikasian ilmu yang telah diberi
dan diajarkan pada program studi D3 Komputer Grafis dan Cetak
STIKOM Surabaya terhadap dunia kerja.



Sebagai sarana memahami bagaimana suasana dunia kerja pada
industri pembuatan barang dari plastik sesungguhnya, khususnya
dengan teknologi injection molding.



Sebagai sarana untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak
dan bermanfaat pada industri khususnya divisi injection molding.

1.3

Kontribusi
Kontribusi selama pelaksanaan kerja praktek di UD. Bahagia Jaya

Plastindo. Adalah sebagai berikut :
a.

Terhadap Penulis :


Mendapatkan pemahaman tentang aturan kerja pada suatu
perusahaan khususnya di industri percetakan.
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Memahami alur produksi di industri, khususnya injection molding.



Mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai pembuatan matras,
jenis-jenis plastik, dan struktur mesin injection.



Memahami masalah-masalah yang sering dihadapi atau muncul
selama proses pembuatan barang jadi.

b.

Terhadap Perusahaan :


Membantu pekerjaan proses pembuatan barang hingga jadi dan
menganalisa masalah yang ada pada mesin dan juga menganalisa
masalah yang ada pada manajemen UD. Bahagia Jaya Plastindo.



1.4

Membantu menghitung hasil jadi produksi dan pengemasannya.

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan merupakan acuan atau panduan dalam penulisan

laporan kerja praktek di perusahaan, dimana sistematika penulisannya adalah
sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Membahas tentang latar belakang dan tujuan dari pelaksanaan praktek kerja pada
UD. Bahagia Jaya Plastindo.
Bab II : Gambaran Umum Perusahaan
Membahas mengenai sejarah dan perkembangan UD. Bahagia Jaya Plastindo,
lokasi perusahaan, tujuan dan lapangan usaha serta struktur organisasi.
Bab III : Metode Kerja Praktek
Membahas tentang prosedur kerja praktek, pelaksanaan kerja praktek serta
landasan teori yang digunakan.
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Bab IV : Hasil dan Evaluasi
Membahas tentang prosedur kerja praktek, pelaksanaan serta evaluasi kerja
praktek di UD. Bahagia Jaya Plastindo.
Bab V : Penutup
Berisi kesimpulan dan saran berdasarkan kerja praktek yang dilakukan di UD.
Bahagia Jaya Plastindo.

BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1

Sejarah dan Perkembangan Perusahaan
UD. Bahagia Jaya Plastindo memiliki sebuah kantor di Jalan Raya Darmo

Permai Selatan dan memiliki sebuah pabrik yang terletak di kawasan Mutiara
Tambak Langon. UD. Bahagia Jaya Plastindo berdiri pada tahun 2002 yang pada
awal mulanya berupa perusahaan trading company dengan nama B n J. Pada saat
itu B n J menjual barang-barang trading houseware (mengambil barang-barang
plastik). Pada tahun 2004 perusahaan trading company B n J mulai merintis
usaha manufaktur, dengan mencetak barang dengan moulding di perusahaan lain.
Pada tahun 2005 mulai mendirikan pabrik dengan empat mesin injection
molding dengan satu lokasi gudang yang pada saat itu terletak di Jalan
Margomulyo dengan total karyawan 40 orang, pada saat itu target dari perusahaan
tersebut adalah produksi lokal 50% dan promosi 50%. Kemudian pabrik terus
berkembang hingga berubah nama menjadi UD. Bahagia Jaya Plastindo, yang
kemudian memiliki 10 mesin injection dan memiliki sebuah pabrik di kawasan
Mutiara Tambak Langon. Hingga saat ini telah memiliki keseluruhan karyawan
mencapai 100 orang, dengan target produksi lokal 80% dan promosi 20%.

2.2

Lokasi Perusahaan
UD. Bahagia Jaya Plastindo berkantor di Jalan Raya Darmo Permai

Selatan H10 no.42 Surabaya, dan memiliki Pabrik di Jalan Mutiara Tambak
Langon Komplek No.10 Gresik.
6
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2.3

Tujuan dan Lapangan Usaha
Kegiatan utama UD. Bahagia Jaya Plastindo adalah bergerak dalam bidang

pembuatan barang-barang pecah belah atau alat alat bantu rumah tangga (hangar,
ember, gayung, baby tube), perkantoran (rak container, rak display, tempat
sampah) dan juga kemasan (membuat botol minyak urapan, tepak makan, tempat
roti). Semuanya menggunakan bahan baku dasar plastik.

2.4

Struktur Organisasi

Gambar 2.1 Struktur organisasi

BAB III
METODE KERJA PRAKTEK

3.1

Waktu dan Lokasi
Pelaksanaan praktek kerja dilakukan selama dua bulan, mulai dari tanggal

16 November 2009 sampai dengan 16 Januari 2010.
Kerja praktek dilaksanakan di UD. Bahagia Jaya Plastindo, Jalan Mutiara
Tambak Wilangon No.10 Gresik. Penulis melakukan kerja praktek secara penuh
di divisi Produksi, sesuai dengan penempatan yang dilakukan oleh pihak HRD.

3.2

Landasan Teori
Berdasarkan teori yang didapat dari perkuliahan Program Studi D3

Komputer Grafis dan Cetak STIKOM Surabaya, terdapat beberapa teori atau
materi yang berhubungan erat dengan pelaksanaan kerja praktek di UD. Bahagia
Jaya Plastindo. Khususnya pada divisi Produksi, yaitu tentang proses injection
molding, mulai dari pembuatan acuan cetak atau matrasnya sampai dengan proses
produksinya.
Seperti yang sudah diketahui, di dalam sebuah proses untuk menghasilkan
sebuah produk cetakan seperti barang pecah belah, rak container, jerigen dan lainlainnya terdapat tiga tahapan penting yang harus dilalui yaitu Prepress dimana di
tahapan ini membuat desain dan pembuatan matras (Moulding), press dimana di
tahapan proses ini di lakukan proses produksi, dan postpress dimana

pada

tahapan bagian ini untuk menyempurnakan hasil produksi yang telah dibuat.
Dimana tiap tahapan penting tersebut terdiri dari beberapa langkah kecil yang
8
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pada akhirnya nanti akan sangat menentukan produk akhir cetakan yang
dihasilkan.

3.2.1

Prepress
Prepress adalah tahapan utama yang harus di lakukan dalam sebuah proses

produksi, karena di tahapan ini seorang desainer harus membuat sebuah desain
dari suatu barang. Prepress juga meliputi bagaimana seorang desainer harus
mengetahui campuran resin apa yang harus dipakai, dan juga bagaimana efisiensi
desain dari komputer agar dapat diletakkan pada Moulding, sehingga dapat
menghasilkan cetak jadi yang cukup banyak.
Dalam pembuatan Moulding sebenarnya terdapat dua cara, yaitu dengan
cara manual dan cara mesin (CNC) . Untuk pembuatan moulding secara manual
yaitu dengan dibubut atau dikikir dengan las. Tetapi pembuatan moulding secara
manual sudah ditinggalkan karena perhitungan waktu yang cukup lama untuk jadi
dan juga kepresisiannya belum tentu pas. Sementara untuk pembuatan moulding
secara mesin dilakukan dengan laser yang ada pada mesin dan tingkat
kepresisiannya sudah pasti pas atau sesuai.
Prepress dikenal juga sebagai tahap persiapan. Unit ini bertugas mengolah
materi yang akan dicetak hingga menjadi barang produksi. Dalam pekerjaannya,
bagian Prepress ini berkaitan erat dengan peralatan seperti Komputer untuk
mendukung proses desain dan layout pada Moulding (matras), dimana software
yang digunakan untuk membuat desain pada Moulding biasanya memakai
Mastercam. Mastercam adalah salah satu perangkat lunak yang sudah cukup
populer di kalangan pengguna CAD/CAM. Dan, Mastercam 9 sangat memadai
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sebagai pendukung pemrograman CNC di banyak bengkel yang mengunakan
mesin-mesin CNC saat ini.
Secara garis besar, dalam ruang lingkup prepress, beberapa proses yang
dilakukan adalah sebagai berikut :

a.

a.

Proses layout Desain

b.

Proses Pembuatan Moulding

Proses Layout Desain
Proses layout adalah mengatur penempatan berbagai unsur komposisi,

seperti misalnya huruf dan teks, bidang gambar, dan sebagainya. Layout dimulai
dengan gagasan pertama dan diakhiri oleh selesainya pekerjaan. Proses layout
tersebut memberi kesempatan kepada layouter dan pemesannya untuk melihat
pekerjaan mereka sebelum dilaksanakan dengan demikian pembengkakan biaya
karena pengulangan penyusunan dan pembetulan kembali dapat dicegah. dengan
kata lain, Layout adalah proses memulai perancangan suatu produk.
Syarat utama dari proses layout adalah perwujudan umum dari sebuah
layout harus sesuai dengan hasil produk yang akan di hasilkan. Layout yang baik
harus dapat mewakili hasil akhir yang ingin dicapai dari suatu proses cetakan.
Oleh karena itu yang harus dengan jelas ditampakkan pada sebuah layout adalah :


Jenis huruf dan ukuran



Bentuk, ukuran dan komposisi



Warna Produk



Kepresisiannya
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b.

Proses pembuatan Moulding
Mold terbuat dari baja dan terbuat dari aluminium. Untuk mold yang

membutuhkan transfer panas yang tinggi memakai bahan paduan tembagaberilium.
Proses pembuatan Moulding terdiri dari dua jenis yaitu dengan manual dan
dengan mesin (CNC). Untuk pembuatan Moulding secara manual yaitu dengan
dibubut atau dikikir dengan las, tetapi pembuatan Moulding secara manual sudah
ditinggalkan karena perhitungan waktu yang cukup lama untuk jadi dan juga
kepresisiannya belum tentu pas. Sementara untuk pembuatan Moulding secara
mesin dilakukan dengan laser yang ada pada mesin dan tingkat kepresisianya
sudah dipastikan pas.
Numerical Control / NC (berarti "kontrol numerik") merupakan sistem
otomatisasi mesin perkakas yang dioperasikan oleh perintah yang diprogram
secara abstark dan disimpan di media penyimpanan. Hal ini berlawanan dengan
kebiasaan sebelumnya dimana mesin perkakas biasanya dikontrol dengan putaran
tangan atau otomatisasi sederhana menggunakan cam. Kata NC sendiri adalah
singkatan dalam Bahasa Inggris, yaitu dari kata Numerical Control yang artinya
Kontrol Numerik. Mesin NC pertama diciptakan pertama kali pada tahun 40-an
dan 50-an, dengan memodifikasi mesin perkakas biasa. Dalam hal ini mesin
perkakas biasa ditambahkan dengan motor yang akan menggerakan pengontrol
mengikuti titik-titik yang dimasukan ke dalam sistem oleh perekam kertas. Mesin
perpaduan antara servo motor dan mekanis ini segera digantikan dengan sistem analog
dan kemudian komputer digital, menciptakan mesin perkakas modern yang disebut Mesin
CNC (computer numerical control) yang di kemudian hari telah merevolusi proses desain.
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Saat ini mesin CNC mempunyai hubungan yang sangat erat dengan program
CAD. Mesin-mesin CNC dibangun untuk menjawab tantangan di dunia manufaktur
modern. Dengan mesin CNC, ketelitian suatu produk dapat dijamin hingga 1/100 mm
lebih, pengerjaan produk masal dengan hasil yang sama persis dan waktu permesinan
yang cepat.

NC/CNC terdiri dari enam bagian utama :
1.

Program

2.

Control Unit/Processor

3.

Motor listrik servo untuk menggerakan kontrol pahat

4.

Motor listrik untuk menggerakan/memutar pahat

5.

Pahat

6.

Dudukan dan pemegang.

Prinsip kerja NC/CNC secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut :
1.

Programer membuat program CNC sesuai produk yang akan dibuat
dengan cara pengetikan langsung pada mesin CNC maupun dibuat
pada komputer dengan software pemrogaman CNC.

2.

Program CNC tersebut, lebih dikenal sebagai G-Code, seterusnya
dikirim

dan

dieksekusi

oleh

prosesor

pada

mesin

CNC

menghasilkan pengaturan motor servo pada mesin untuk
menggerakan

perkakas

yang

bergerak

melakukan

permesinan hingga menghasilkan produk sesuai program.

proses
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3.2.2

Jenis-Jenis Plastik:

Gambar 3.1 jenis plastik
PET (polyethylene terephthalate) biasa dipakai untuk botol plastik tembus
pandang/transparan seperti botol air mineral, botol minuman, botol jus, botol
minyak goreng, botol kecap, botol sambal, botol obat, dan botol kosmetik dan
hampir semua botol minuman lainnya. PET direkomendasikan hanya untuk
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sekali pakai, jika dipakai untuk berulang kali akan menyebabkan melelehnya
lapisan polimer dan keluarnya zat beracun dari bahan plastik tersebut yang
menyebabkan kanker dalam pemakaian dalam jangka panjang.
HDPE (high density polyethylene) memiliki sifat bahan yang lebih kuat,
keras, buram dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. HDPE biasa dipakai untuk
botol kosmestik, botol obat, botol minuman, botol susu yang berwarna putih susu,
galon air minum, kursi lipat, dan jerigen pelumas dan lain-lain. Walaupun
demikian HDPE hanya direkomendasikan untuk sekali pakai, karena pelepasan
senyawa antimoni trioksida terus meningkat seiring waktu. Bahan HDPE bila
ditekan tidak kembali ke bentuk semula.
PVC (polyvinyl chloride), yaitu jenis plastik yang paling sulit didaur
ulang. Jenis plastik PVC ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus (cling
wrap), untuk mainan, selang, pipa bangunan, taplak meja plastic. PVC
mengandung

DEHA

yang

berbahaya

bagi

kesehatan.Makanan

dapat

terkontaminasi dengan Deha jika berada pada suhu -15 derajat Celsius.
LDPE

(low

density

polyethylene)

yaitu

plastik

tipe

cokelat

(thermoplastic/dibuat dari minyak bumi), biasa dipakai untuk tempat makanan,
plastik kemasan, dan botol-botol yang lembek. LDPE dipakai untuk tutup plastik,
kantong/tas kresek dan plastik tipis lainnya. Walaupun baik untuk tempat
makanan, barang berbahan LDPE ini sulit dihancurkan. Selain itu pada suhu di
bawah 60oC sangat resisten terhadap senyawa kimia.
Jenis PP (polypropylene) ini adalah pilihan bahan plastik terbaik, terutama
untuk tempat makanan dan minuman seperti tempat menyimpan makanan, tutup
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botol, cup plastik, mainan anak, botol minum dan terpenting botol minum untuk
bayi. Bahan yang terbuat dari PP bila ditekan akan kembali ke bentuk semula.
PS (polystyrene) biasa dipakai sebagai bahan tempat makan styrofoam,
tempat minum sekali pakai seperti sendok, garpu gelas, dan lain-lain. Polystyrene
dapat mengeluarkan bahan styrene ke dalam makanan ketika makanan tersebut
bersentuhan. Bahan ini harus dihindari, karena berbahaya untuk kesehatan, selain
itu bahan ini sulit didaur ulang.
Untuk jenis plastik 7 Other ini ada 4 jenis, yaitu : SAN (styrene
acrylonitrile), ABS (acrylonitrile butadiene styrene), PC (polycarbonate), dan
Nylon. SAN dan ABS memiliki resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia dan
suhu, kekuatan, kekakuan, dan tingkat kekerasan yang telah ditingkatkan sehingga
merupakan salah satu bahan plastik yang sangat baik untuk digunakan dalam
kemasan makanan ataupun minuman. Biasanya terdapat pada mangkuk mixer,
pembungkus termos, piring, alat makan, penyaring kopi, dan sikat gigi, sedangkan
ABS biasanya digunakan sebagai bahan mainan lego dan pipa. PC atau
Polycarbonate dapat ditemukan pada botol susu bayi, gelas anak batita (sippy
cup), botol minum polikarbonat, dan kaleng kemasan makanan dan minuman,
termasuk kaleng susu formula. Dapat mengeluarkan bahan utamanya yaitu
Bisphenol-A ke dalam makanan dan minuman yang berbahaya bagi kesehatan
sehingga dianjurkan untuk tidak digunakan sebagai tempat makanan ataupun
minuman .

3.2.3

Press
Injection molding adalah proses pemanasan biji plastik dimana bahan baku

plastik mula-mula dimasukkan ke dalam tabung pemanas untuk dilelehkan
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melalui hopper . Setelah plastik meleleh dengan temperatur tertentu, maka plastik
tersebut didorong keluar dari dalam tabung melalui nozzle untuk diinjeksikan
kedalam cetakan (mold). Selanjutnya benda cetak dibiarkan membeku dan
mendingin beberapa saat di dalam cetakan sebelum cetakan dilepas dan dibuka
untuk mengeluarkan barang cetakan.
a.

Bagian utama mesin injection
Ada 3 bagian utama dalam Mesin Injection molding :


Champing Unit
Merupakan tempat untuk menyatukan molding. Clamping system

sangat kompleks, dan di dalamnya terdapat mesin molding (cetakan),
dwelling untuk memastikan molding terisi penuh oleh resin dengan
memberikan tekanan, injection untuk memasukan resin melalui sprue
pendingin, ejection untuk mengeluarkan hasil cetakan plastik dari molding.


Plasticizing Unit
Merupakan bagian untuk memasukan biji plastik (resin) dan

pemanasan. Bagian dari Plasticizing unit :





Hopper untuk mamasukan resin ( biji plastic ).



Screw untuk mencampurkan material supaya merata.



Barrel; Heater dan Nozzle.

Drive Unit
Unit untuk melakukan kontrol kerja dari injection Molding, terdiri dari

Motor untuk menggerakan screw; Injection Piston menggunakan
Hydraulic system (sistem pompa) untuk mengalirkan fluida dan
menginjeksi resin cair ke molding.
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Berikut adalah gambar mesin injection molding

Gambar 3.2 Motor dan transmission gear unit
Berikut adalah bagian yang terdapat dalam motor dan transmission gear unit
pada sistem injection:


Motor dan transmission gear unit
Bagian yang berfungsi untuk menghasilkan daya yang digunakan

untuk memutar screw pada barel, sedangkan transmisi unit berfungsi untuk
memindahkan daya dari putaran motor ke dalam screw, selain itu
transmission unit juga berfungsi untuk mengatur tenaga yang disalurkan
sehingga tidak pembebanan yang terlalu besar.


Cylinder screw ram
Bagian yang berfungsi untuk mempermudah gerakan screw dengan

menggunakan momen enersia sekaligus menjaga perputaran screw tetap
konstan, sehingga di dapat di hasilkan kecepatan dan tekanan yang konstan
saat proses injeksi plastik dilakukan.
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Berikut Gambar Standar Mold

Gambar 3.3 standar mold
b.

Standar Mold secara umum terdiri dari:


Cavity Side
Bagian cetakan yang berhubungan dengan nozzle (sambungan
antara molding unit dengan tabung plastik unit) pada mesin



Core Side
Bagian melepas hasil cetakan yang terhubungan dengan ejector
system.

c.

Bagian – bagian system pada injection:


Sprue dan Runner System
Bagian yang menerima plastik dari nozzle lalu oleh runner akan di

masukkan ke dalam cavity mold.
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Ejector System
Bagian system ini untuk melepas produk yang selesai di cetak

dari cavity mold, bagian inilah yang disebut dengan ejector.
Proses Pembuatan Produk Injection Molding:
 Biji plastik yang sudah dicampur dengan bahan pewarna
dimasukan kedalam hopper, kemudian biji plastic akan masuk pada
screw.
 Screw akan bergerak dan membawa biji plastik yang ada didalam
hopper, biji plastik akan mengalami proses pemanasan sehingga
biji plastik tersebut meleleh. Kemudia screw akan membawa
lelehan biji plastik ke mold.
 Kemudian screw bergerak maju membawa lelehan plastik melalui
nozzle untuk diinjeksikan kedalam cetakan ( mold ).
 Selanjutnya benda cetak dibiarkan membeku dan dingin beberapa
saat di dalam cetakan sebelum cetakan dilepas dan dibuka untuk
mengeluarkan benda cetak.

3.2.4

Plasticizing Unit
Plasticizing merupakan salah satu proses dalam Injection Molding, proses

ini terjadi dalam platicizing unit. Resin yang masuk ke dalam plasticizing unit
dengan adanya screw yang berputar menjadikan resin tercampur dengan merata.
Di bagian depan screw terjadi pemanasan resin hingga titik melting, resin
mengalami proses plastizicing. Resin berubah bentuk dari padat ke cairan. Dengan
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bentuk cairan mememudahkan untuk proses injeksi ke nozzle dan akhirnya
molding.
Berikut adalah bagian-bagian dari platicizing unit:


Hopper
Tempat untuk menempatkan material plastik, berfungsi sebagai

penyimpanan khusus yang dapat mengatur kelembapan,


Barrel
Tempat screw, dan selubung yang menjaga aliran plastik ketika

dipanasi oleh heater, pada bagian ini juga terdapat heater untuk
memanaskan plastik sebelum masuk ke nozzle.


Screw
reciprocating screw berfungsi mencampur biji plastik ke dalam

barrel serta melakukan proses injeksi dan holding selama pendinginan dan
mengalirkan plastik dari hopper ke nozzle, ketika screw berputar material
dari hopper akan tertarik mengisi screw yang selanjutnya dipanasi lalu
didorong ke arah nozzle.


Nonreturn valve
valve yang berfungsi untuk menjaga aliran plastik yang telah

meleleh agar tidak kembali saat screw berhenti berputar.
Injection molding bisa dikatakan juga metode pemprosesan material
termoplastik dimana material yang meleleh karena pemanasan diinjeksikan oleh
plunger ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air dimana material tersebut akan
menjadi dingin dan mengeras sehingga bisa dikeluarkan dari cetakan.
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Termoplastik adalah jenis plastik yang menjadi lunak jika dipanaskan dan
akan mengeras jika didinginkan dan proses ini bisa dilakukan berulang kali. Nama
termoplastik diperoleh dari sifat plastik ini yang bisa dibentuk ulang dengan
proses pemanasan. Secara sederhana termoplastik adalah jenis plastik yang bisa
didaur ulang
Prosesnya, termoplastik dalam bentuk butiran atau bubuk ditampung
dalam sebuah hopper kemudian turun ke dalam barrel secara otomatis (karena
gaya gravitasi) dimana ia dilelehkan oleh pemanas yang terdapat di dinding barrel
dan oleh gesekan akibat perputaran sekrup injeksi. Plastik yang sudah meleleh
diinjeksikan oleh sekrup injeksi (yang juga berfungsi sebagai plunger) melalui
nozzle ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air. Produk yang sudah dingin dan
mengeras dikeluarkan dari cetakan oleh pendorong hidrolik yang tertanam dalam
rumah cetakan selanjutnya diambil oleh manusia atau menggunakan robot. Pada
saat proses pendinginan produk secara bersamaan di dalam barrel terjadi proses
pelelehan plastik sehingga begitu produk dikeluarkan dari cetakan dan cetakan
menutup, plastik leleh bisa langsung diinjeksikan.
Jendela proses atau juga disebut Molding Area Diagram adalah sebuah
indikator seberapa jauh kita bisa memvariasikan proses dan masih bisa membuat
produk yang memenuhi syarat. Idealnya jendela proses cukup lebar sehingga bisa
mengakomodasi variasi alami yang terjadi selama proses injeksi. Jika jendela
proses terlalu sempit maka ada risiko menghasilkan produk yang cacat akibat
variasi proses injeksi berada di luar jendela. Jendela proses berbeda-beda untuk
tiap resin karena masing-masing resin memiliki titik leleh (temperatur transisi
gelas) yang berbeda-beda.
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Jika temperatur proses terlalu rendah maka ada kemungkinan material
tidak meleleh dan jika meleleh maka viskositasnya sangat tinggi sehingga
memerlukan tekanan injeksi yang sangat tinggi. Jika tekanan injeksi terlalu tinggi
maka akan menimbulkan flash atau burr pada garis pemisah cetakan akibat gaya
pencekaman lebih kecil dari tekanan injeksi. Dan jika temperatur proses terlalu
tinggi maka material akan mengalami kerusakan atau terbakar.

Gambar 3.4 Jendela proses
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3.2.5

Gas Assisted Injection Molding

Gambar 3.5 Gas Assisted Injection Molding

Gas Assisted Injection molding melibatkan penggunaan gas bertekanan
tinggi dalam proses injeksi. Ketika mold baru terisi sebagian material plastik leleh
(1), gas bertekanan tinggi diinjeksikan. Gas ini akan mendorong plastik leleh ke
arah dinding-dinding cetakan (2). Tekanan gas tetap dipertahankan untuk
memberikan tekanan pemadatan sementara produk mengalami pendinginan (3).
Gas yang biasa dipakai adalah gas Nitrogen karena bersifat inert.
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Gambar 3.6 perbedaan conventional injection dengan gas assisted injection
Keuntungan dari Gas Assisted Injection Molding :
1. Leluasa dalam mendesain bentuk-bentuk produk berongga, berdinding
tipis ataupun tebal dan berbentuk batang atau pipa.
2. Kekakuan produk lebih tinggi akibat adanya ruang kosong (momen inersia
polar lebih tinggi).
3. Memerlukan jumlah gate lebih sedikit sehingga mengurangi weldline.
4. Tidak ada cacat sinkmark pada produk-produk yang tebal.
5. Tekanan injeksi dan pemadatan yang lebih rendah.
6. Distribusi tekanan pemadatan lebih merata.
7. Siklus injeksi lebih cepat akibat waktu pendinginan yang lebih singkat.
8. Produk yang lebih ringan.

BAB IV
EVALUASI KERJA PRAKTEK

4.1

Prosedur Kerja Praktek
Pelaksanaan kerja praktek di UD. Bahagia Jaya Plastindo. Dilakukan

dalam waktu lebih kurang dua bulan (delapan minggu) yang keseluruhannya
dilakukan didivisi produksi sesuai penempatan yang dilakukan oleh pihak HRD
UD. Bahagia Jaya Plastindo.
Waktu kerja praktek dimulai pukul 08:00-16:00 wib (untuk hari senin –
jumat), dimulai dengan melakukan absensi yang terbagi menjadi dua, yaitu
absensi yang diberikan dari kampus untuk ditandatangani oleh pelaksana kerja
praktek dan pembimbing kerja praktek diperusahaan maupun absensi yang
diberikan perusahaan sebagai prosedur standar atau resmi terhadap semua
karyawan perusahaan.

4.2

Pelaksanaan Kerja Praktek
Pelaksanaan kerja praktek dilakukan berdasarkan atas ketentuan yang

diberikan oleh perusahaan atau instansi dalam hal ini adalah UD. Bahagia Jaya
Plastindo yang dilakukan pada divisi produksi.
Pada Divisi Produksi, pelaksanaan kerja praktek dilakukan dengan
beberapa metode yang berdasarkan perintah atau instruksi dari pembimbing kerja
praktek yaitu Bapak Sony (Kabag Produksi). Metode yang digunakan yaitu:
a.

Wawancara dilakukan secara langsung dangan karyawan, staf
ataupun operator yang bersangkutan dengan tujuan:
25
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Mengetahui alur kerja atau produksi UD. Bahagia Jaya Plastindo secara
umum dan bagian prepress dan press secara khususnya, mulai dari
pemasangan moulding hingga produk jadi.



Mengetahui persyaratan apa saja yang harus dilakukan sebelum memasang
moulding atau matras ke dalam mesin injection.



Mengetahui struktur struktur mesin injection dengan bertanya pada
operator yang sedang bertugas.



Untuk mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang sering
terjadi pada saat produksi.

b.

Observasi Lapangan
Observasi dilakukan guna mengadakan pengamatan secara langsung

terhadap apa yang telah dari proses wawancara dengan tujuan sebagai berikut:


Berkesempatan untuk terlibat langsung dibagian Produksi untuk membuat
sebuah Produk dengan baik sampai memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke
bagian finishing



Berkesempatan untuk mengamati secara langsung hasil produksi yang
telah dibuat.



Berkesempatan untuk menganalisa dan penyelesaian terhadap masalah –
masalah yang sering terjadipada bagian produksi

c.

Praktek
Praktek dilakukan pada bagian produksi. dalam hal ini UD. Bahagia Jaya

Plastindo membagi menjadi berbagai macam jenis dalam produksi yaitu mulai
dari percampuran plastik, proses pembuatan produk hingga penyempurnaan hasil.
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4.3

Hasil dan Evaluasi
Hasil dari pelaksaan kerja praktek di UD. Bahagia Jaya Plastindo bagian

produksi adalah sebagi berikut:
4.3.1

Gambaran umum alur kerja
Gambaran umum alur kerja di UD. Bahagia Jaya Plastido terdapat dua

yaitu menerima pesanan dari customer dan membuat produk sendiri.

Gambar 4.1 alur kerja
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Alur kerja produksi pertama dalam UD. Bahagia Jaya Plastindo dimulai
dari owner yang menentukkan barang yang akan dibuatnya. Setelah itu membuat
matras (moulding) sesuai dengan barang yang akan dibuat (untuk pembuatan
matrasnya UD.Bahagia Jaya Plastindo bekerja sama dengan perusahaan lain,
karena UD.Bahagia Jaya Plastindo masih belum memiliki mesin pembuat matras).
Setelah matras terbuat, pencampuran plastik pun dilakukan, dan setelah itu proses
produksi dimulai hingga produk jadi.
Alur kerja produksi kedua dalam UD. Bahagia Jaya Plastindo dimulai dari
pesanan customer untuk membuat suatu barang. Customer memberikan data mulai
dari desain gambar, campuran plastik yang akan dipakai, atau bahkan membawa
matrasnya sendiri, dengan begitu proses berikutnya langsung menuju proses
produksi.

4.3.2

Proses injection moulding
Injection moulding terdiri atas dua bagian yang terpasang secara langsung

pada belahan logam mesin moulding. Dua elemen dasar, bagian injeksi yang diam
dan bagian injector yang bergerak dapat ditemukan dalam desain Mold, mereka
dapat dikatakan male dan female
Langkah langkah secara umum pada injection molding secara umum dapat
diuraikan sebagai berikut:


Langkah 1: Injeksi
Material atau resin yang cair diinjeksikan ke dalam cetakan yang

tertutup yang ditekan dengan gaya tinggi dari clamping unit, sehingga
tidak ada cairan yang keluar dari cavity cairan plastik diinjeksikan melalui
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unit plastisasi, umumnya sebuah screw menuju cavity. Unit plastisasi
dapat dihubungkan dengan dekat cavity sehingga tidak ada cairan yang
keluar. Proses injeksi pada mesin injection dapat dilihat pada gambar d
bawah ini.

Gambar 4.2 proses injeksi


Langkah ke dua : Holding Plesaure
Perbedaan suhu yang tinggi antara unit plastisasi dan cetakan harus

tetap dipertahankan selama dibutuhkan, yaitu selama cairan masih
mempunyai kemampuan untuk mengalir. Setelah cavity terisi, cairan akan
mulai membeku. Pada saat ini volume akan berkurang atau terjadi
penyusutan. Penyusutan volume ini dikompensasikan dengan pemasukan
cairan plastik kembali. Oleh karena itu, tekanan cairan harus
dipertahankan sampai proses pembekuan selesai


Langkah ke tiga : Proses Injeksi (proses pengeluaran)
Karena plastisasi memerlukan suatu periode waktu tertentu, screw

mulai berputar dan material masuk dalam screw dan meleleh, kemudian
dibawa ke ujung screw dengan mendorong screw ke belakang, dihasilkan
ruang. Ketika hasil cetakan membeku, unit injeksi dipisahkan dari cetakan
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sehingga material didalam nozzle tidak membeku. Clamping unit tetap
ditutup hingga hasil cetakan cukup stabil untuk dikeluarkan.

Bagian Bagian pada mesin Injection:


SPRUE
Sprue umum nya dibentuk oleh sprue bushing. Sprue brushing menerima

bahan plastik dari nozzle barel dan membawanya ke plate melalui parting line,
yang umumnya sejajar dengan sprue. Sprue adalah saluran utama yang dilalui
oleh material plastik cair setelah diinjeksikan oleh nozzle melalui sprue,
material akan didistribusikan menuju runner. Ukuran sprue ditentukan dari
ketebalan maksimum produk yang diinginkan. Sprue menjadi bagian terakhir
yang membeku, untuk menjaga tekanan penahanan (holding pleasure) dapat
bekerja dengan efektif.


RUNNER
Runner menggabungkan sprue dengan satu gate atau banyak gate.

Tujuan utama dari runner adalah mendistribusikan material sehingga dapat
mengisi semua cavity dalam sebuah cetakan pada saat yang sama dan dalam
kondisi yang sama pula (tekanan dan temperature yang seimbang). Runner
pada injection molding memiliki beberapa pola, dimana masing-masing pola
memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Pemilihan pola runner
banyak ditentukan dari sukar atau tidaknya proses pengerjaannya serta mahal
tidaknya biaya pengerjaannya. Sedangkan panjang dari runner harus
disesuaikan dengan rongga yang tersedia dari cavity yang terpasang pada
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pelat cetakan. Ukuran profil runner sangat bergantung pada ketebalan dinding
dari produk yang akan diproduksi.
Circular cross –section

a.

System runner circular cross-section mempunyai kelebihan yaitu
permukaan relative kecil terhadap perpotongan, laju pendingin rendah, panas
yang dihasilkan serta gesekan rendah, holding pleasure lebih efektif.
Sedangkan kekurangan dari sistem ini adalah proses permesinan yang sulit
pada kedua permukaan dan mahal.
b.

Parabolic cross-section
sistem runner tipe parabolic cross section mempunyai kelebihan yaitu
lebih baik dari circular cross-section, karena proses permesinan lebih mudah
dan hanya dilakukan pada 1 bagian saja dari cetakan (biasanya pada bagian
yang bergerak). Sedangkan kekurangan dari sistem ini adalah panas yang
hilang besar, scrap yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan circular crosssection

c.

Trapezoidal cross-section
Alternatif yang lain dari parabolic cross-section adalah Trapezoidal crosssection. Dimana kelebihan dari Trapezoidal cross-section sama dengan
parabolic cross-section. Akan tetapi scrap yang dihasilkan lebih banyak dari
parabolic cross-section.


GATE
Gate adalah saluran yang menghubungkan antara runner dan rongga

cavity. Desain dari gate diharapkan sekecil mungkin, agar mudah dipisahkan
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dari produk yang dihasilkan tetapi harus tetap memenuhi suplai materia yang
diperlukan dalam rongga cavity dengan tepat.
Macam-macam gate :
1. Centric gate
 Permukaan yang kecil dari circular cross section akan mengurangi heat
loss dan gesekan
 membutuhkan proses permesinan yang sulit pada cetakan
 Cantric position menyebabkan sulitnya pemisahan dan membutuhkan
penanganan pasca operasi
 Gates menyebabkan jetting
Penampang dari centric gate ada dua macam yaitu: circular cross-section
dan rectangular cross-section. Penampang dari centric gate dapat dilihat
pada Gambar dibawah ini :

Gambar 4.3 centric gate

33

2. Eccentric gate


posisi dari Eccentric gate mempermudah proses permesinan



proses pengeluaran produk lebih mudah



lubang gate sejajar dengan dinding cetakan untuk menceah jetting

Penampang dar eccentric gate terdiri atas dua macam yaitu semicircular
dan rectangular cross-section.

Gambar 4.4 Eccentric gate

4.3.3

Ukuran Molding Machine
Penentuan ukuran yang sesuai untuk sebuah mesin injection molding

berdasarkan pada clamping force yang dibutuhkan. Hal ini tergantung pada
proyeksi area cavity pada cetakan dan tekanan maksimum pada cetakan selama
pengisian cetakan. Parameter yang sebelumnya digunakan adalah area bagian
cavity, apabila cetakan dengan multi-cavity digunakan, dan sistem aliran masuk,
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yaitu area yang diproyeksikan adalah permukaan dari cavity plate. Nilai parameter
ini tidak termasuk lubang-lubang tembus yang dicetak pada bagian bukan cetakan,
karena ini adalah jumlah area dimana tekanan tekanan polymer akan muncul
selama proses pengisian.
4.3.4

Cycle Time
Waktu siklus proses adalah waktu total yang diperlukan untuk mencetak

produk dari bahan baku yang berupa biji plastik sampai menjadi produk jadi.
Waktu siklus proses ini terdiri atas :
1. Injection Time
Adalah waktu yang dibutuhkan untuk proses injeksi atau proses
pengisian material cair kedalam rongga cetakan. Proses injeksi meliputi
berputarnya screw dalam barrel yang kemudian mendorong material cair
menuju nozzle dan pengisian rongga cetakan dengan material cair dari
nozzle.
2. Cooling Time
Adalah waktu yang dibutuhkan untuk pembekuan material cair
didalam rongga cetakan. Selama pendinginan material dalam cetakan,
diikuti dengan mundurnya screw tanpa putaran. Hal ini menyebabkan
tidak ada tekanan pada cetakan dan nozzle.
3. Mold Resseting
Adalah

merupakan

waktu

untuk

membuka

cetakan

menjatuhkan produk sekaligus waktu menutupnya cetakan lagi.

dan
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4.3.5

Toleransi dan Permukaan
Toleransi molding adalah tunjangan yang tercantum pada penyimpangan

parameter seperti dimensi, bobot, bentuk, atau sudut, dll. Untuk memaksimalkan
kontrol dalam pengaturan toleransi biasanya ada batas minimum dan maksimum
pada ketebalan, berdasarkan proses yang digunakan. injection molding biasanya
mampu toleransi setara dengan Kelas TI sekitar 9-14. Toleransi mungkin dari
termoplastik atau termoset adalah ± 0,008 untuk ± 0,002 inci.

4.3.6

Power Persyaratan
Daya yang dibutuhkan untuk proses pencetakan injeksi tergantung pada

banyak hal dan bervariasi antara bahan yang digunakan mencair. Manufaktur
Proses Panduan Referensi menyatakan bahwa kekuasaan persyaratan tergantung
pada materi yang spesifik sebuah "gravitasi, titik, konduktivitas termal, ukuran
bagian, dan tingkat molding. Dibawah ini adalah tabel yang menggambarkan
karakteristik relevan dengan daya yang diperlukan untuk materi yang paling
sering digunakan.
Material Material Specific Gravity Berat jenis Melting Point (°F)
Epoxy

1,12-1,24

248 248

Phenolic

1,34-1,95

248 248

Nylon

1,01-1,15

381-509

Polyethylene

0,91-0,965

230-243

Polystyrene

1,04-1,07
Tabel 4.1 Tabel melting point

338

3
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4.3.7

Problem Injection Moulding
Sinks mark

Penyebab: terdapat bagian underfilled atau memiliki penyusutan yang
berlebihan pada cetakan, Holding waktu atau tekanan terlalu rendah,
waktu pendinginan terlalu pendek, dapat disebabkan oleh suhu gerbang
yang ditetapkan terlalu tinggi. Berlebihan bahan atau ketebalan dinding
tebal.
Solusi:
• Meningkatkan tekanan rongga.
• suhu cetakan dibuat tinggi.
• Mengurangi tingkat mengisi.
• Buka pintu terlalu cepat.
• Mengurangi ketebalan dinding.
Void


Penyebab: terdapat bagian penyusutan yang berlebihan pada bagian

cetakan, kurangnya menahan tekanan, Pada saat pengisian cetakan
tidak sempurna.
Solusi:


Nilai injeksi dinaikkan.



Mengatur kondisi gate.



Beri ketebelan berlebihan (+ 0,25 masuk atau 0,64 cm).
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Penyusutan
Penyebab: Volume menurun pada saat mendinginkan plastik atau tidak
semua bagian dikemas keluar oleh gerbang karena pembekuan terlalu
cepat.
Solusi:


Variasi ketebalan tembok.



Runner atau gerbang dibuat agak besar.



Menyeimbangkan suhu inti dengan rongga.

Weld keluar Jalur
Penyebab: aliran melewati sebuah rintangan atau aliran penggabungan
dalam multi-gated molds hasil cetakan dalam antar muka, ikatan lemah.
Solusi:


Meningkatkan tekanan rongga puncak.



Meningkatkan cetakan dan suhu mencair.



Meningkatkan tekanan dan waktu.



Ubah lokasi gate.

Flash
Penyebab: kurangnya kekuatan penjepit, permukaan cetakan yang
membelok, penutup permukaan cetakan tidak dengan benar.
Solusi:


Penurunan tekanan rongga puncak.



Penurunan suhu pencairan.



Meningkatkan kekuatan penjepit.



Membersihkan permukaan cetakan.
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Periksa kerataan permukaan cetakan.



Periksa integritas penutup cetakan.



Gunakan tekanan lebih besar.

Burning
Penyebab: kompresi udara dicetakan degradasi.
Solusi:


Berishkan ventilasi, meningkatkan ukuran atau jumlah ventilasi.



Mengurangi suhu pencairan.

Warping
Penyebab: orientasi berlebihan atau terjadi penyusutan, Pendingin terlalu
pendek, bahan terlalu panas, kurangnya pendinginan sekitar alat ini, suhu
air yang tidak benar (perut bagian haluan menuju sisi panas dari alat ini)
tidak rata menyusut antara wilayah bagian cetakan.
Solusi:


Meningkatkan injeksi.



Membenarkan suhu rongga.



Minimalkan hot spot dalam cetakan.

Getas Parts
Penyebab: degradasi resin, terjadinya kontaminasi pada mold atau desain
tidak benar.
Solusi:


Meningkatkan tingkat injeksi.



Meningkatkan temperatur meleleh.



Meningkatkan suhu cetakan dan waktu pendingian.
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Desain diperbaiki (desain tidak benar, radius tidak memadai
disudut).



Penggunaan resin yang kompatibel dengan warna konsentrat.

Menempel di mold
Penyebab: mold terlalu panas sehingga produk masih menempel.
Solusi:


Menyeimbangkan suhu cetakan.



Meningkatkan waktu siklus.



Permukaan mold disemprot dengan silicon.

Perubahan warna atau terdapat bintik hitam
Penyebab: resin kotor, terjadinya degradasi pada resin.
Solusi:


Membersihkan tempat resin.



Membenarkan ventilasi.



Mengatur skrup RPM.



Back tekanan yang berlebihan.



Menggunakan skrup campuran.

Blush Gate, atau cracking digerbang
Penyebab: temparatur pemanas tidak sesuai, crack dalam gate.
Solusi:


Sesuaikan kecepatan injeksi.



Modifikasi gerbang geometri.



Meningkatkan temperatur cetakan.
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Gate stringing
Penyebab : tali plastik terbentuk dan terletak dibagian gerbang selama
injeksi.
Solusi:

4.3.8



Penurunan suhu pencairan, meningkatkan waktu pendinginan.



Penurunan suhu drop ujung.



Meningkatkan kecepatan membuka cetakan.



Gunakan gerbang katup.

Aturan dalam Injection Molding
Aturan 1: Jauhkan Ketebalan Wall Konsisten
Dinding bagian plastik harus seragam dengan ketebalan. Ini adalah
parameter desain yang paling dasar, dan kepatuhan untuk itu akan
menghilangkan banyak masalah manufaktur. Bagian dengan dinding yang
sama, tidak akan warp, karena akan mengisi dengan benar dan akan masuk
bersama-sama karena variabel penyusutan diminimalkan. Wall variasi
ketebalan tidak melebihi 10% dalam cetakan plastik penyusutan tinggi.
Aturan 2: Menyediakan untuk Lokasi Gerbang Proper
Jika tebal dinding bervariasi tidak dapat dihindari, maka perancang
harus menyediakan lokasi gerbang yang tepat. Jika ini tidak diberikan,
baramg yang akan dicetak hampir mustahil. Lokasi gerbang yang paling
efektif adalah ketika meleleh masuk pada bagian paling tebal dari rongga
dan kemudian mengalir ke daerah lebih sempit.
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Aturan 3: Pilih draft yang cocok sudut
Draft sudut diperlukan agar bagian plastik dapat dilepaskan dari
cetakan tanpa kerusakan. Tekanan tinggi kekuatan injection moulding
plastik untuk menyentuh semua permukaan cetakan core dan rongga.
Rongga tersebut menjadi sangat padat sehingga sering sulit untuk
menghapus bagian plastik dari cetakan. Kadang-kadang, penyusutan akan
memudahkan untuk mengambil bagian dari cetakan, tetapi dalam kasuskasus lain, penyusutan akan menyebabkan bagian yang menempel pada
core cetakan.

BAB V
PENUTUP

5.1

Kesimpulan
Kesimpulan yang penulis dapat ambil dari kegiatan praktek kerja di UD.

Bahagia Jaya Plastindo adalah injection molding merupakan sistem peleburan
plastik yang dapat meleburkan lebih dari satu jenis plastik sekaligus. Juga dengan
sistem injection ini, semakin baik penggabungan plastic, maka produk yang
dihasilkan juga akan semakin bagus karakteristiknya. Dengan kata lain Injection
molding ini sangat erat kaitannya dengan plastik.
Yang membedakan industri injection mold dengan industri lainnya yaitu
pada bahan materialnya dan sistem kinerja dari mesin tersebut. Injection
menggunakan bahan baku biji plastik yang nantinya akan dibentuk menjadi suatu
produk yang memiliki nilai cukup mahal.
Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa untuk membuat suatu kemasan
dengan menggunakan metode injection molding cukup simple dan sederhana,
yang perlu diperhatikan hanyalah unsur dari plastik yang akan digunakan.
Semakin sering plastik itu didaur ulang maka plastik tersebut tidak cocok untuk
kemasan yang menyentuh langsung dengan makanan.

5.2

Saran
Menurut penulis, jika mencetak suatu produk pasti akan menimbulkan sisa

atau waste. Dalam injection molding, waste yang dihasilkan cukup banyak dan
waste yang telah terbuang dapat dipakai lagi dengan cara dihancurkan kembali
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dan didaur ulang menjadi sebuah produk yang lain, tetapi grade dari plastik yang
dipakai tentu akan mengalami penurunan sehingga tidak boleh langsung terkena
makanan. Jadi material bekas atau hasil daur ulang tersebut lebih baik untuk
pembuatan produk yang tidak menyentuh makanan secara langsung seperti ember
dan gayung.
Menurut penulis, berdasarkan pengamatan selama praktek kerja di UD
Bahagia Jaya Plastino, dibutuhkan adanya pelatihan bagi karyawan, karena dapat
meningkatkan mutu dan kualitas kinerja karyawan tersebut, sehingga karyawan
atau operator dapat bekerja secara profesional dan dapat mengurangi hasil waste
dari pabrik.
Selain itu, hubungan antara pimpinan dengan karyawan seharusnya saling
mendukung, karena psikologis dari para karyawan sangat berperan penting dalam
bekerja, jika para pekerja mendapatkan gangguan dalam psikologis maka para
pekerja tidak dapat bekerja dengan baik dan dapat menimbulkan banyak produk
cacad dan akan membuat pabrik mengalami kerugian.
Sistem peta atau map kerja juga perlu diperhatikan, dari sisi ruangan
pencampuran bahan baku untuk mencapai ke mesin harus melewati beberapa
blok, sehingga tidak efisien dalam waktu.
Perawatan mesin juga perlu dipehatikan, setidaknya dalam waktu kurun 1
tahun terdapat 3x perwatan mesin, agar mesin awet dan mengurangi terjadinya
problem produksi seputar mesin.
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