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Abstrak. Roda kastor adalah sebuah roda solid yang banyak digunakan sebagai komponen untuk  
memudahkan pemindahan dari satu tempet ke tempat lain, salah satunya adalah ada pada tempat tidur rumah 
sakit. Proses pembuatan roda kastor yaitu dengan menggunakan proses injection molding. Nilai dari 
mechanical properties pada roda kastor merupakan faktor yang perlu diperhatikan agar hasil akhir dari 
produk roda kastor aman digunakan dan sesuai dengan standar. Penelitian ini membahas tentang pengaruh 
temperatur injection molding terhadap kualitas plat dari material komposit. Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mendapatkan nilai kekerasan yang optimal untuk mendapatkan kualitas plat komposit yang 
optimal. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan spesimen berbentuk plat yang terbuat dari material 
komposit yang terdiri dari thermoplastic polyurethane (85%) + carbon black (15%). Pembuatan plat 
menggunakan proses pengeringan selama satu jam dengan menggunakan temperatur 90oC untuk mengurangi 
kadar air yang terdapat pada material. Selanjutnya dilakukan proses injeksi dengan temperatur 170oC, 180oC, 
190oC dengan waktu proses injeksi selama 2 menit dengan gaya tekan  40 bar dan kecepatan injeksi sebesar 
400 mm/s. Dari hasil pengujian menunjukan bahwa nilai kekerasan yang optimal terdapat pada suhu 190oC 
dengan nilai kekerasan sebesar 44,2 shore D.  

Kata kunci— roda kastor; injection molding; thermoplastic polyurethane; material komposit. 

1. PENDAHULUAN 

Kualitas dari hasil proses injection molding dapat dikontrol dengan cara mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi dalam proses tersebut dan salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah setting 
parameter yaitu temperatur. Berdasarkan pada paten CHEN, dkk [1], menerangkan bahwa temperatur yang 
optimal untuk menghasilkan kualitas produk dengan kemungkinan cacat rendah adalah < 200oC. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Berginc, Z dkk [2], menerangkan bahwa suhu pada cetakan harus 
dari 40 - 45 °C, sedangkan temperatur harus lebih tinggi dari 190 °C dan tekanan injection harus 
ditingkatkan menjadi 80 MPa. Maka akan didapatkan pengaruh parameter injection molding yang optimal 
dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi pada saat proses injection material kedalam  

Solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari hasil plastic injection yaitu dengan 
cara mencampurkan atau mengkombinasikan beberapa jenis material menjadi satu (komposit). Berdasarkan 
penelitian Handayani, dkk [3], yaitu mengganti material Haibam dengan  TPU dimana material memiliki tingkat 
viskositas dan kekerasan yang lebih baik, serta mampu menahan beban yang lebih besar. Diketahui bahwa tingkat 
sigma Haibam > TPU (3,0 Sigma > 2,8 Sigma). Hal ini menunjukan terjadinya penurunan kemampuan ketika 
proses produksi diganti bahan bakunya dari material Haibam menjadi TPU, karena pada produk akhir masih 
terdapat sink mark, short shot, eject failure, dan warna. Berdasarkan dari hasil penelitian Qulubi [4], 
menerangkan bahwa semakin tinggi suhu yang diberikan pada saat injection akan mengurangi persentase 
skrinkage yang terjadi. Berdasarkan patent Battenhausen, dkk [5], yang menarangkan bahwa semakin kecil 
temperatur yang diberikan maka akan semakin kecil pula resistansi yang timbul pada produk injection 
Sehingga diharapkan hasil dari pengujian ini bisa menghasilkan wheel out roda kastor yang berkualitas dan 
mendapatkan sifat antistatik yang optimal.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan temperatur injection molding yang optimal untuk 
menghasilkan produk akhir yang memiliki sifat mechanical properties yang optimal dan untuk mengurangi 
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cacat shrinkage pada produk akhir roda kastor dengan melakukan analisis pengaruh temperatur injection 
molding terhadap kekerasan material komposit polyurethane berpenguat 15% fv carbon black. 

 

2. METODE EKSPERIMEN 

Untuk mengetahui pengaruh temperatur injection molding terhadap kualitas spesimen dengan 
menggunakan material komposit matriks thermoplastic polyurethane berpenguat 15 % carbon black, maka 
penelitian ini dirancang secara terstruktur mengikuti metode penelitian.  Secara umum tahapan eksperimen 
diperlihatkan seperti pada Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Tahapan eksperimen 
 
Pada tahap awal dilakukan proses persiapan alat dan bahan yang akan digunakan untuk penelitian 

yaitu material komposit thermoplastik polyurethane berpenguat 15% fv carbon black yang diaduk 
menggunakan mesin mixing sampai material tercampur dengan benar. Selanjutnya material yang telah selesai 
di mixing (diaduk) dimasukan kedalam hopper yang digunakan sebagai corong masuknya material kedalam 
mesin injection molding. Selanjutnya setting parameter temperatur yang ingin dimasukan yaitu 170oC, 
180oC, 190oC. Material yang telah dimasukan ke dalam hopper akan turun ke dalam barrel, di dalam barrel 
material akan dipanaskan sampai ke titik leleh material tersebut sambil diaduk menggunakan screw agar 
material di dalam barrel bisa meleleh secara merata. Selanjutnya screw akan mendorong material yang telah 
meleleh kedalam mold melalui nozzel. Material yang telah diinjeksikan ke dalam mold akan mengalami 
proses pendinginan yang membuat material akan mengeras mengikuti bentuk mold yang telah dibuat. 
Material yang sudah mengeras selanjutnya akan dikeluarkan dari dalam mold menggunakan ejector dengan 
cara didorong. Selanjutnya spesimen akhir yang telah jadi akan diuji nilai kekerasannya menggunakan 
durasiometer yaitu alat pengukur kekerasan khusus untuk polymer menggunakan standard ASTM D 2240. 
Setelah didapatka nilai kekerasan yang paling optimal dari setiap temperatur akan disimpulkan temperatur 
yang paling optimal untuk menghasilkan nilai kekerasan yang paling optimal.  

 
a. Proses mixing 

Proses mixing adalah proses pencampuran material polyurethane isothane dengan berat 2134,12 gram 
dan polyurethane desmophane dengan rasio perbandingan 2 : 1 berat 1.065,46 gram polyurethane 
demosphane + carbon black dengan berat 112,32 gram sampai material tercampur dengan benar. 

 
b. Proses hoppering 

Proses hoppering (pemanasan) adalah proses pemanasan yang dilakukan untuk mengurangin kadar air 
di dalam material. Proses hoppering dilakukan dengan cara memasukan polyurethane isothane dan 
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polyurethane demosphane yang sudah dicampur dengan material penguat (carbon black) kedalam mesin 
pengering dengan suhu 90oC selama 2 jam (lihat Gambar 2). 

 

 

Gambar 2. Mesin hoppering 
                    

c. Pembuatan sampel 
Proses injeksi dilakukan menggunakan mesin injection molding yang dilakukan selama 2 menit dan 

tahap awal dari proses injeksi yaitu tekan tombol on pada mesin injeksi, material komposit  dimasukan 
kedalam hopper mesin injeksi dan selanjutnya material akan turun masuk kedalam barrel yang berfungsi 
sebagai tempat mencairkan material dan tempat pengdukan oleh screw. Kemudian setting parameter injeksi, 
sebagai tahap awal proses penginjeksian. Pada saat penginjeksian, material yang sudah mencair bergerak 
maju kearah nozzel  yang selanjutnya akan diinjeksika kedalam cetakan. Selama proses ini material meleleh 
oleh panas dan tekanan. Selanjutnya material yang sudah meleleh dalam cetakan, didinginkan agar mengeras 
dan membentuk plat sesuai dengan bentuk mold/ cetakan. Hasil dari pembentukan spesimen plat dikeluarkan 
dari dalam cetakan (mold), dan tekan tombol off sebagai tahap akhir proses penginjeksian (lihat Gambar 3). 

 

 
(a) 

  
(b) (b) 

Gambar 3. Proses injeksi ; (a) Mesin injeksi (b). Mold terbuka, (c) Mold tertutup 
 

d. Pengujian 
Pengujian kekerasan adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur tingkat kekerasan sebuah 

produk. Dalam penelitian ini, pengujian yang dilakukan adalah pengujian kekerasan yang berdasarkan 
standar ASTM D2240. Analisa hasil pengujian kekerasan dilakukan untuk mengetahui nilai kekerasan pada 
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spesimen uji. Apabila nilai kekerasan yang dihasilkan bisa diterima maka spesimen lanjut ke proses 
pengujian selanjutnya, apabila nilai kekerasan yang dihasilkan tidak bisa diterima maka dinyatakan reject. 

3. HASIL 

Hasil akhir dari produk spesimen uji ini berbentuk plat dengan dimensi ukuran panjang 178 mm, lebar 
112 mm, dan tebal 6 mm. Pada hasil akhir pembuatan terdapat 9 buah spesimen dengan 3 temperatur yang 
berbeda-beda. Pengujian kekerasan dilakukan untuk mengetahui nilai kekerasan pada benda uji. Pengujian 
kekerasan ini dilakukan menggunakan alat uji durometer dengan menggunakan lima titik pengujian pada 
setiap spesimen. Hasil dari pengujian kekerasan pada spesimen parameter temperatur 170oC bisa dilihat pada 
Tabel 1.  

Tabel 1. Hasil uji kekerasan 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Berdasarkan hasil pengujian 170 oC, 180 oC dan 190 oC pada Tabel 1, sedangkan untuk grafik bisa dilihat 

pada Gambar 4 bahwa setiap titik pengujian memiliki tingkat kekerasan yang berbeda-beda dan nilai 
pengujian kekrasan pada setiap titik mengalami kenaikan.Nilai kekerasan tertinggi terdapat pada titik tiga 
dengan nilai kekerasan 1s sebesar 44 shore D dan pengambilan 15s sebesar 36 shore D, sedangkan untuk nilai 
kekerasan paling kecil terdapat pada titik satu dengan nilai kekerasan pada pengambilan 1s sebesar 43 shore D 
dan pada pengambilan 15s sebesar 35 shore D. Untuk nilai kekerasan rata-rata pada pengambilan 1s sebesar 
43,8 shore D, dan pengambilan 15s sebesar 35,2 shore D.  

 

  

(a) (b) 

 

Titik 
Temperatur 

170 OC 180 OC 190 OC 
1 S 15 S 1 S 15 S 1 S 15 S 

1 43 35 40 34 42 35 
2 44 35 42 34 45 37 
3 44 36 40 33 45 37 
4 44 35 41 33 44 34 
5 44 35 41 34 45 37 

Rata-rata 43,8 35,2 40,8 33,6 44,2 36,0 
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(c) 
Gambar 4. Grafik hasil pengujian; (a) 170 oC, (b) 180 oC, (c) 190oC 

 
Nilai kekerasan untuk spesimen parameter temperatur 180 oC bisa dilihat pada Tabel 1. Pada grafik, nilai 

kekerasan spesimen 180 oC menunjukan bahwa nilai kekerasan pada setiap titik selalu berubah-ubah dan 
penyebaran kekerasan tidak konsisten. Nilai kekerasan tertinggi berada pada titik dua dengan nilai kekerasan 
pada pengambilan 1s sebesar 42 shore D, dan pada pengambilan 15s sebesar 34 shore D. Untuk nilai 
kekerasan terkecil terdapat pada titik satu dengan nilai kekerasan pada pengambilan 1s sebesar 40 shore D, 
dan pengambilan 15s sebesar 34 shore D. Nilai kekerasan rata-rata pada pengambilan 1s adalah 40,8 shore D, 
dan pada pengambilan 15s adalah 33,5 shore D.  

Pada Tabel ,  didapatkan nilai kekerasan tertinggi terdapat pada titik 2,3, dan 5 dengan nilai kekerasan pada 
pengambilan 1s sebesar 45 shore D, dan pada pengambilan 15s sebesar 37 shore D. Sedangkan untuk nilai 
kekerasan paling rendah terdapat pada titik satu dengan nilai kekerasan pada pengambilan 1s sebesar 42 shore 
D, dan pada pengambilan 15s sebesar 35 . Nilai rata-rata kekerasan pada pengambilan 1s adalah 44,2 shore D 
dan pada 15s 36 shore D. Perbedaan nilai kekerasan yang terjadi karena efek dari kecepatan yang terlalu 
lambat yang mengakibatkan material terlebih dahulu membeku dan diakibatkan oleh penyebaran temperatur 
yang tidak merata pada material.  

 

Gambar 4. Grafik rata-rata hasil pengujian kekerasan 

Berdasarkan Gambar 5, dapat dilihat bahwa nilai kekerasan rata-rata pada setiap temperatur tidak terlalu 
berbeda. Nilai kekerasan pada pengambilan 1s  temperatur 190oC sebesar 44,2 shore D, untuk nilai kekerasan 
pada temperatur 180oC sebesar 40,8 shore D, sedangkan untuk nilai kekerasan temperatur 170oC sebesar 43,8 
shore D. Pada pengambilan 15s nilai kekerasan untuk temperatur 190oC sebesar 36 shore D, temperatur 180oC 
sebesar 33,6 shore D, dan pada temperatur 170oC sebesar 35,2  

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengambilan nilai kekerasan 
dengan waktu pengambilan 1s  pada temperatur 190oC nilai kekerasan yang didapat sebesar 44,2 shore D  
lalu mengalami penurunan pada temperatur 180oC dengan nilai kekerasan 40,8 shore D dan mengalami 
kenaikan kembali pada temperatur 170oC dengan nilai kekerasan 43,8 shore D. Sedangkan untuk 
pengambilan 15s nilai kekerasan untuk temperatur 190oC sebesar 36 shore D, temperatur 180oC sebesar 33,6 
shore D, dan pada temperatur 170oC sebesar 35,2 . Maka nilai kekerasan yang paling optimal terdapat pada 
temperatur 190oC dengan nilai kekerasan 44,2 shore D dan 36 shore D, hal ini disebabkan karena material 
dasar bisa meleleh secara sempurna dan tidak cepat mengeras sewaktu diinjeksikan kedalam mold sehingga 
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dapat membentuk kekerasan yang optimal. Maka untuk menghasilkan nilai kekerasan yang optimal maka 
setting parameter temperatur yang tepat pada temperatur 190oC 
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