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BAB 1 

1 PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar belakang 

 

Perkembangan industri plastik telah berkembang pesat sejak tahun 

1950, di mana implementasi plastik mulai menjadi mayoritas material pada 

saat itu. Puncaknya pada tahun 1976 plastik menjadi material dalam industri 

yang paling banyak digunakan dalam dua hal, yaitu sebagai material 

pengganti dan material aplikasi inovatif (prototipe/purwarupa) (Wijaya, 

2015). Prediksi pada tahun 2000 ke atas material plastik akan berada pada 

puncaknya dan masih akan terus berkembang hingga kini di mana plastik jauh 

meninggalkan penggunaan material besi dan aluminium dalam proses 

produksi dalam industri sebelumnya (Wijaya, 2015). Plastik merupakan 

bagian dari struktur rantai kimia polimer. Plastik dapat didefinisikan sebagai 

polimer dengan berat molekul penyusun yang tinggi, yang pada kondisi 

tertentu bisa menjadi zat cair, memiliki ketegaran dan kekakuan yang cukup 

untuk menopang kebutuhannya (Klein, 2011).  

Sektor industri transportasi baik roda dua dan roda empat merupakan 

sektor yang ketat akan persaingan dan sensitif terhadap perkembangan 

teknologi. Semenjak dirilisnya jenis mobil Low Cost Green Car (LCGC) oleh 

beberapa produsen mobil terkemuka di Indonesia, peningkatan komponen 

yang menggunakan material plastik terus meningkat. Persaingan yang ketat 

antar produsen mobil di Indonesia mendorong penggunaan material plastik 

semakin besar dari waktu ke waktu (Gaikindo, 2016). Industri plastik di 

Indonesia untuk keperluan otomotif, alat rumah tangga, hingga medis secara 

umum masih menggunakan tenaga manusia dalam proses produksinya. 

Beberapa metode produksi untuk material plastik dapat digeneralisasi 

menjadi empat, yaitu : Injection Molding, Blow Molding, Extrusion, dan 

Thermofoming (Wijaya, 2015). 
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PT Kencana Agung Sukses (KAS) merupakan bagian dari Miyako 

Group, produsen besar alat rumah tangga di Indonesia. PT KAS merupakan 

pabrik yang hanya berfokus pada produk plastik yang diproduksi dengan 

metode Injection Molding. Beberapa produk yang dibuat adalah housing dan 

cover blender, cover kipas angin hingga housing untuk mixer, PP Spoon, dll. 

Proses produksi dengan Injection Molding erat kaitannya dengan cycle time 

produksi (Rosato, 1985). Injection Molding memiliki keuntungan yaitu non-

stop produksi, biaya operasional rendah, produksi besar dalam waktu cepat 

(Rosato, 1985). Banyak produsen untuk komponen alat rumah tangga, 

otomotif dan medis menggunakan metode ini pada proses produksinya. Pada 

produk tertentu seperti PP Spoon, PT KAS melakukan produksi selama 

seminggu sekali dengan waktu produksi delapan jam untuk kebutuhan produk 

yang tinggi. Namun, terdapat kendala yang selalu muncul di tiap produksi PP 

Spoon ini. Hal yang paling utama adalah cycle time produk yang tinggi 

sehingga selalu membuat jadwal planning untuk produksi selanjutnya 

menjadi terlambat.  

Pada industri manufaktur, pengoptimalan cycle time merupakan hal 

krusial. Seorang teknisi molding dituntut mampu mereduksi cycle time 

sesingkat mungkin namun tetap menghasilkan produk dengan standar 

kualitas yang telah ditetapkan. Dengan tercapainya cycle time yang optimal 

pada proses produksi bisa membuat produktivitas suatu perusahaan 

meningkat (Burns, 2014). Cara yang ditempuh untuk mereduksi cycle time 

dalam proses injection molding adalah memakai proses penyetelan pada 

mesin injeksi (trial and error) dan optimasi pada desain cetakan (molding) 

(Visakh, 2016). Untuk optimasi desain dilakukan sebelum molding dibuat, 

artinya inspeksi dan simulasi mold-flow harus benar-benar optimal pada fase 

desain molding ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan 

berfokus pada metode kedua yaitu perubahan desain yang kemudian 

dilakukan simulasi. Simulasi adalah proses molding yang dikondisikan secara 

virtual pada keadaan riilnya melalui software tertentu. Pada proses simulasi 

ini, desainer molding bisa dengan leluasa melakukan penyetelan pada 

beberapa variabel yaitu desain sprue, gate, runner, venting, cooling, mold 
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shrinkage dan cooling (Lanxees, 2007). Dalam penelitian ini, variabel yang 

dilakukan redesign adalah cooling channel sebuah molding yang berguna 

untuk menjaga kondisi temperatur molding saat proses injeksi. Pada 

umumnya mold memiliki sistem pendingin yang terdiri dari: unit pengontrol 

temperatur, pompa, manifold inlet, hoses (opsional), cooling channel, 

manifold outlet. Pada masing-masing komponen memiliki kaitan kerja satu 

sama lain, sehingga perubahan penyetelan pada salah satu komponen akan 

berdampak pada komponen lainnya kecuali cooling channel (Park dan Dang, 

2012). Cooling channel tidak bisa dilakukan penyetalan (adjustment) karena 

terletak di dalam mold dan tidak bisa diubah karena proses pembuatan cooling 

channel dilakukan ketika pra-produksi mold. Selain itu, perubahan setting 

pada masing-masing komponen tidak bisa dilakukan untuk kebutuhan satu 

mesin saja karena kondisi eksisiting di PT KAS terdiri atas konfigurasi mesin 

yang banyak. Sehingga, pada penelitian ini cooling channel merupakan 

komponen sistem pendingin yang tidak terpengaruh dan tidak berubah ketika 

komponen lain dilakukan penyetalan di PT KAS. Penggunaan desain 

conformal cooling channel dipilih karena memiliki tingkat pendinginan yang 

lebih seragam dibandingkan model straight drilling cooling channel (Hall, 

dkk. 2015). Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini, penulis 

mampu membantu pemecahan masalah yang sedang terjadi PT KAS, dengan 

melakukan redesign cooling channel molding PP Spoon dengan metode 

conformal cooling channel.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang penelitian di atas, didapatkan rumusan masalah 

sebagai beikut : 

1. Berapa diameter dan jarak cooling channel dari cavity mold untuk proses 

penentuan desain conformal cooling channel? 

2. Berapa cycle time PP Spoon dengan conformal cooling channel dari hasil 

simulasi? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Dari uraian rumusan masalah di atas, didapatkan tujuan penelitian : 

1. Mengetahui diameter pipa dan jarak aman dari cavity mould untuk proses 

desain dengan metode conformal cooling channel. 

2. Mengetahui cycle time PP Spoon menggunakan Conformal Cooling 

Channel di PT KAS dari hasil simulasi. 

1.4 Batasan Penelitian 

Batasan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan Unit Moldshop di PT KAS (Miyako), Gresik, 

Jawa Timur. 

2. Penelitian ini hanya berfokus pada proses desain penentuan diameter dan 

jarak channel dari core/cavity mold. 

3. Hasil penelitian ini hanya mempertimbangkan variabel cycle time saja. 

4. Penelitian ini berfokus pada diameter dan jarak cooling channel ke 

cavity/core mold. 

5. Analisis biaya tidak digunakan dalam proses desain. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa didapat dari peneliian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menjadi kegiatan aplikatif bagi mahasiswa Manajemen Rekayasa UISI 

untuk menerapkan keilmuan yang terkait. 

Mampu menjadi masukan bagi PT Kencana Agung Sukses untuk 

meningkatkan efisiensi produksi melalui redesign cooling channel produk 

PP Spoon. 


