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ABSTRAK - Produk Front Cover Sensor merupakan produk cover sebagai rumah untuk rangkaian sensor. 
Dimana pada aplikasinya produk ini akan disusun dengan produk lainnya, sehingga kesesuaian haruslah 
diperhatikan dengan sedikit  kegagalan. Namun pada pertama kali produksi, produk ini mengalami kegagalan 
warpage, diantara beberapa faktornya karena ketidakseragaman ketebalan dan pendinginan yang tidak 
merata. Terlebih kontur dari produk ini memiliki keunikan yaitu undercut profil berada pada area cavity.  
Penelitian dilakukan untuk mengetahui warpage pada produk melenting dengan menganalisis aliran material 
plastik dalam rongga cetak (fill analysis) dan sistem pendingin pada cetakan (cool analysis). Metoda analisis 
yang dilakukan didasarkan pada VDI 2222 dengan sedikit modifikasi agar sesuai dengan aplikasi, yaitu 
dengan cara: mensimulasikan dan mempelajari aliran plastik, mensimulasikan dan menganalisa sistem 
pendingin cetakan, melakukan injeksi pada cetakan modifikasi dan existing, membandingkan hasil trial, dan 
menganalisis data yang didapatkan dengan membandingkan data. 
Dari hasil analisis diketahui penyebab warpage karena ketidakseragaman aliran material plastik pada rongga 
cetak dan pendinginan pada cetakan. Perbaikan desain pendingin menghasilkan data penyusutan yang semula 
0.95% menjadi 0.05%, dengan parameter melt temperature 221 – 265oC injection time 2 detik, backpressure 
20kgf/cm2, 30kgf/cm2 dan 40kgf/cm2, kecepatan injeksi 38mm/s. Pengujian satu menghasilkan data 
penyimpangan sebesar 0.012, pada pengujian kedua sebesar 0.055, dan pengujian ketiga 0.003. 
 
Kata kunci : front cover sensor, warpage, cooling, cool analysis, fill analysis 
 
 
1. PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang 

Perusahaan X merupakan perusahaan yang mengembangkan usaha dalam bidang manufacturing molding, 
guna mendukung usaha internal yang bergerak dalam bidang energi. Salah satu contoh produk yang dibuat 
adalah produk front cover sensor. Produk Front cover sensor merupakan cover plastik yang dapat disusun 
dengan part lainnya juga sebagai tempat rangkaian electric sensor. Pada proses pembuatannya, menentukan 
pengaturan proses pencetakan injeksi plastik yang tepat diperlukan karena selama produksi perilaku material 
plastik sangat dipengaruhi oleh parameter proses. Suhu leleh, tekanan injeksi dan waktu pendinginan 
merupakan parameter pengolahan utama. [1] Selain itu produk ini memiliki ketidakseragaman pada 
ketebalannya. Perbedaan ketebalan dapat menyebabkan terjadinya aliran balik fluida plastik cair yang 
disebabkan aliran turbulen pada model part yang belum terisi penuh oleh plastik. Sedangkan ketidak 
seragaman ketebalan akan menyebabkan penurunan laju pendinginan pada ketebalan tertinggi karena laju 
perpindahan panas berlangsung lebih cepat dari ketebalan sebelumnya. [2] Karena hal ketidak seragaman ini, 
menyebabkan bagian tengah produk terjadi lentingan (warpage). Warpage adalah salah satu masalah yang 
paling penting dalam injection molding proses. Warpage terjadi karena shear rate yang tidak seragam dan 
distribusi suhu pada bagian material. Penyusutan asimetris dan kontraksi yang tidak sama dalam arah yang 
berbeda juga dapat menyebabkan melenting. [3]  
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Gambar 1. Produk Front Cover Sensor 

 
Kekurangan dalam produk mengakibatkan hasil produk mengalami cacat melenting (warpage) dan 

permukaan produk menjadi tidak sejajar sehingga menyebabkan part ketika disusun dengan part lainnya 
tidak dapat menutup dengan sempurna. Karena kekurangan ini, diperlukan penelitian mengenai aliran 
material yang terjadi dalam cetakan, pendinginan yang terjadi dalam cetakan dan optimasi yang diperlukan 
pada produk agar produk tidak mengalami cacat. 
 
B. Rumusan Masalah 

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang penelitian, maka beberapa pertanyaan yang harus 
dilakukan dalam riset, diantaranya adalah: 
1. Bagaimana aliran material yang terjadi pada rongga cetak? 
2. Bagaimana sistem pendingin yang terjadi ketika shoot? 

 
 
C. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Analisis Warpage Berdasarkan Aliran Material dan Sistem Pendingin pada 
Cetakan Injeksi Plastik dan Optimasi pada Produk Front Cover Sensor ini adalah : 
1. Analisa terjadinya warpage pada produk dilakukan berdasarkan analisa laju material produk dan sistem 

pendingin pada cetakan. 
2. Analisa dilakukan dengan software Moldflow. 
3. Optimasi dilakukan berdasarkan hasil analisa yang dilakukan. 

 
D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menganalisa penyebab terjadinya warpage pada produk 
berdasarkan parameter laju aliran material dan sistem pendinginnya. 
 
2. LANDASAN TEORI 
A. Warpage 
1. Shrinkage dan Warpage 

Produk akan mengalami shrinkage diakibatkan oleh sebuah reduksi geometrik pada ukuran produk. 
Apabila shrinkage seragam, produk tidak akan deformasi dan berubah bentuk, melainkan hanya menyusut. 
[4] 
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Shrinkage dan Parameter Mesin 

Gambar 2.1. Dampak dari parameter mesin dalam shrinkage 

Gambar 2.1. menunjukan beberapa hubungan dasar antara parameter mesin dan penyusutan, juga 
menunjukan dampak dari ketebalan produk. Kurva ini hanya diterapkan pada cetakan khusus dan kombinasi 
material. Meskipun demikian, faktor terbesar adalah tekanan dan material saat pengisian, packs, dan 
pendinginan pada cetakan.  

 
3. Penyebab Warpage dari Variasi Produk : Wall Thickness  

Gambar 2.2. merupakan hubungan umum antara ketebalan dinding produk dan penyusutan pada cetakan. 
Meningkatkan ketebalan dinding produk memiliki dampak yang sama seperti meningkatkan suhu cetakan. 
Lebih banyak waktu yang diperlukan untuk pendinginan, sehingga terjadi tegangan, dan pada bahan 
semicrystalline, kristal berkembang lebih banyak dan lebih besar, yang juga meningkatkan penyusutan. Jika 
produk ini dirancang dengan dua dinding yang berdampingan, dinding yang berdampingan berbeda 
ketebalan, maka dinding dengan ketebalan yang lebih besar akan mengalami penyusutan yang lebih besar 
dan produk akan cenderung melengkung. Hal ini terjadi karena fenomena orientasi.[5] 

 
Gambar 2.2. Grafik yang menunjukkan hubungan shrinkage dengan tebal dinding produk 

 
Menjamin suhu cetakan yang tepat untuk polimer tertentu sangatlah penting selain menjaga suhu konstan 

dan sama pada pelat kaviti. Perbedaan suhu cetakan dapat menyebabkan warpage. Alasannya karena terdapat 
tegangan pada produk. Penyusutan pada suhu yang tinggi sangat besar dibanding suhu rendah. Deformasi 
dari produk yang sederhana ditunjukan pada Gambar 2.3. Karena perbedaan penyusutan, menyebabkan 
timbulnya momen bengkok pada produk. Produk menjadi cekung pada sisi “panas” dan cembung pada sisi 
“dingin”. 

 
Gambar 2.3. Warpage akibat perbedaan 
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Gambar 2.4. Dampak dari perbedaan suhu pada cetakan: menyebabkan produk cekung kearah sisi panas [5] 
 

Untuk meminimalisir warpage adalah penting untuk menjamin keseragaman suhu produk. Hal ini pun 
akan mencegah dari terjadinya sink-mark dan perbedaan penyusutan. Sink-mark ialah cekungan pada 
permukaan produk plastik. Peranan yang sangat penting dalam cetakan plastik adalah memainkan pendingin 
produk. Ini diwujudkan oleh saluran pendingin. Saluran ini dapat dirancang dalam berbagai kemungkinan 
pada cetakan yang sama, namun keseragaman suhu cetakan harus dijamin. Ketika hanya ada satu saluran 
pendingin yang panjang pada cetakan, cairan pendingin akan menguap sehingga tidak efisien. Sehingga salah 
satu rancangan yang baik adalah merancang banyak inlet dan outlet pada cetakan. Alasan dari warpage 
biasanya ketidakseragaman suhu cetakan atau perbedaan tebal dinding. [3] 
 
Menentukan Cooling Time Menggunakan Nomograms 

Dengan bantuan dari nilai tengah disfusifitas thermal aeff, nomogram dapat digambar, yang memberikan 
sebuah kesederhanaan tertentu dan penentuan cepat dari cooling time. Cooling time tc direncanakan terhadap 
suhu dinding kaviti Tw untuk sejumlah demolding temperature yang konstan TE dan tebal dinding s. Cooling 
time yang ditunjukan dari nomogram adalah valid untuk cetakan bidang dengan pendingin yang simetris. 

 

 
 

Gambar 2.5. Nomograms untuk perhitungan cooling time 
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Gambar 2.6 . Disfusifitas thermal 

 
Perhitungan Cooling Time Menggunakan Persamaan 
Hasil perhitungan cooling time menggunakan persamaan berikut tidak jauh berbeda dari hasil perhitungan 
menggunakan nomogram. 

 
 Keterangan: 
 tc : cooling time 
 s : tebal dinding 
 aeff : nilai tengah disfusifitas thermal 
 TM : melt temperature 
 TW : suhu dinding kaviti 
 TE : demolding temperature 
 
3. METODOLOGI  
A. Diagram Alir Penelitian 

……..…. (1) 
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Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian 

 
Daftar Tuntutan  
Daftar Tuntutan produk Front Cover Sensor dan cetakan yang harus dipenuhi untuk optimasi adalah sebagai 
berikut : 
1. Material Produk PA6 GF20 
2. Dimensi Warpage ≤4mm 

Hipotesa 

 
Gambar 3.1. Identifikasi Warpage 
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Hipotesa awal untuk warpage yang terjadi pada titik satu adalah karena area tersebut dekat dengan lokasi 
gate. Panas yang terjadi di daerah dekat dengat gate merupakan yang paling tinggi suhunya. Sedangkan 
warpage yang terjadi pada titik ke dua adalah karena suhu pendingin yang melewati daerah tersebut sudah 
tidak sedingin di area kesatu. Warpage pada titik ke tiga karena suhu pendingin yang melewati daerah 
tersebut lebih panas dari titik kedua, selain itu jarak pengisian terjauh terdapat pada titik ketiga, dimana akan 
terjadi pengisian belum sempurna namun pendinginan sudah dimulai, dan ini merupakan titik tertinggi 
warpage. Dan warpage pada titik ke empat tidak setinggi titik ketiga, hanya saja pendingin yang dilalui area 
tersebut merupakan sirkuit kedua atau lintasan terakhir. 

 
Gambar 3.2. Jarak terjauh pengisian produk 

 
Hipotesa yang kedua diperoleh dari simulasi software CAE. Hasil simulasi yang dilakukan pada produk 

awal diketahui karena kecenderungan dari aliran material dan aliran pendingin yang terjadi, dimana viscosity 
dari material terlalu kental sedangkan aliran pendingin kurang merata dan maksimal, selain itu ketebalan 
produk pun tidak merata. Dari hasil simulasi ini maka perlu dilakukan perubahan geometri produk (ketebalan 
tidak terlalu berbeda) dan optimasi pendinginan. 
 
4.PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS 
A. Proses Perhitungan  
Reynold Number (Re)  

  ………………..….. (2) 

Tabel 4.1. Properti dari PA6GF20% 

 

 

 
Kesimpulan : 
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Dari hasil perhitungan aliran material, bahwa reynold number memiliki nilai 0.97, dimana jika reynold 
number <3200 maka aliran termasuk laminar. Karena aliran yang terjadi material adalah laminar, maka 
dipastikan aman atau kegagalan bukan karena aliran material.   
 
B.Proses Analisis 

Analisis ini dilakukan menggunakan simulasi fill analysis, cool analysis dan warp analysis pada software 
CAE. Dalam pelaksanaannya diperlukaan beberapa data proses yang akan digunakan pada simulasi software 
CAE. 
 
Cycle Time 
a. Mold closing : 4 detik 
b. Injection time: 1,2 detik 
c. Holding time : 6 detik 
d. Cooling time : 9 detik 
e. Opening time : 7 detik 
f. Ejection time : 3 detik 
g. Close time : 4 detik 
 
Parameter Proses 
Analisis dilakukan menggunakan parameter proses produksi yang digunakan oleh perusahaan dalam 
memproduksi produk kipas plastik ini sebelumnya. Berikut adalah data paremeter proses produksi: 
a. Injection pressure : 247 MPa 
b. Cycle time  : 34,2  detik 
c. Mould temperature : 80 oC 
d. Melt temperature : 221 oC 
 
Mesh Parameter  
Proses generate mesh akan mencoba untuk membuat mesh yang tepat untuk proses analisis yang akan 
dilakukan. Parameter mesh yang digunakan ialah sebagai berikut: 
1. Match mesh. 
2. Calculate thickness for dual domain meshes. 
3. Global edge length on surface 
 
Analisis Aliran Material (Fill Analysis)  

Analisis aliran material dilakukan untuk mengetahui kecenderungan aliran material plastik dalam rongga 
cetak, menggunakan software. Berikut adalah hasil analisis aliran (fill analysis) yang telah dilakukan: 
Fill Time 

Dari hasil simulasi ini dapat diketahui laju aliran material plastik dalam rongga cetak mulai dari gate 
hingga akhir pengisian. Aliran awal material ditunjukan dengan warna biru, sedangkan aliran akhir material 
ditunjukan oleh warna merah. Melalui warna yang ada pada bentukan rongga cetak dapat diketahui bahwa 
aliran pada daerah nomer tiga lebih lambat dibandingkan yang lain, karena daerah tersebut merupakan aliran 
akhir pengisian. 

Penghambatan aliran material plastik pada daerah tersebut diakibatkan karena merupakan jarak terjauh 
area dari gate dan sebelum menempuh area tersebut, plastik harus mengisi kaviti dengan ketebalan yang 
berbeda-beda. Akibat hal ini kaviti membutuhkan tekanan injeksi yang lebih besar, sehingga plastik yang 
membuat sebelumnya membuat lapisan-lapisan dan membeku terlebih dahulu yang mengakibatkan semakin 
menghambat aliran material plastik 
Temperature at Flow Front 

Simulasi temperature at flow front menunjukkan suhu aliran awal plastik ketika mengisi rongga cetak. 
Melt temperature material plastik ketika produksi diatur sebesar 221oC[6] pada parameter proses sehingga 
suhu awal material plastik sebesar 310oC yang ditunjukkan oleh warna merah, sedangkan untuk suhu yang 
paling rendah ditunjukkan oleh warna biru sebesar 205.1oC. Dari hasil simulasi diketahui bahwa hampir 
semua area over heat. 
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Orientation at Skin 

Simulasi ini menunjukan kecenderungan arah alir dari aliran material dalam rongga cetak. Dilihat dari 
hasil simulasi dapat diketahui bahwa terdapat arah aliran yang tidak rata. 
 
Pressure at End of Fill 

Simulasi ini menunjukan tekanan injeksi plastik mulai dari gate hingga akhir pengisian. Warna merah 
menunjukan tekanan injeksi yang besar sedangkan warna biru menunjukan tekan injeksi yang kecil. Dari 
hasil simulasi ini dapat dilihat bahwa tekanan di dalam rongga cetak tidak merata, terutama pada daerah 
jarak terjauh pengisian yang ditunjukan oleh warna biru dapat terlihat pada daerah tersebut memiliki tekanan 
injeksi yang paling rendah. 
 
Time to Reach Ejection Temperature 

Pada simulasi ini menunjukan waktu yang dibutuhkan produk untuk siap eject dari rongga cetak. Warna 
biru menunjukan waktu tercepat untuk siap eject, sedangkan warna merah menunjukan waktu terlama untuk 
siap eject. Dari hasil simulasi yang telah dilakukan dapat diketahui pada daerah jarak terjauh pengisisan, 
memiliki waktu siap eject yang singkat dibandingkan daerah lainnya. Sedangkan waktu siap eject yang 
paling lama berada pada tengah produk, dimana daerah tersebut yang memiliki ketebalan lebih tebal 
dibandingkan yang lainnya. 
 
Volumetric Shrinkage at Ejection 

Simulasi ini dilakukan untuk mengetahui penyusutan yang terjadi pada produk setelah di eject.  
 
Analisis Sistem Pendingin (Cool Analysis) 

 
Gambar 4.1. Layout pendiginan pada cetakan 

Pendinginan tersebut tidak menjangkau semua area plastik sehingga meneybabkan cacat warpage yang 
tinggi. 
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Optimasi Pendinginan 

 
Gambar 4.2. Optimasi layout pendingin 

Dari hasil simulasi terlihat bahwa permukaan muka produk mendapatkan kualitas yang tinggi dengan nilai 
71,2%. Sedangkan pada kontur tengah produk mendapatkan kualitas yang rendah, dikarena pada daerah 
tersebut tidak mendapatkan pendinginan dan memiliki ketebalan berbeda dimana lebih tebal dari yang lain. 
Analisa Modifikasi hasil Optimasi 

Analisa dilakukan dengan mengambil sample 9 unit dengan parameter injeksi yang berbeda, yaitu melt 
temperature 221 – 265oC yang menggunakan injection time 1,2 detik, 1,6 detik dan 2 detik dan backpresure 
20kgf/cm2, 50kgf/cm2 dan 70kgf/cm2, dengan kecepatan injeksi yang sama yaitu 38mm/s. 
 
Perhitungan I 

Perhitungan ini untuk mengtahui seberapa besar penyusutan yang terjadi pada produk dengan waktu 
injeksi 1.2 detik. 

 
 

Perhitungan II 
Perhitungan ini untuk mengtahui seberapa besar penyusutan yang terjadi pada produk dengan waktu 

injeksi 1.5 detik. 

 
 

 
Perhitungan III 

Perhitungan ini untuk mengtahui seberapa besar penyusutan yang terjadi pada produk dengan waktu 
injeksi 1.5 detik. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[2.4] 
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Hasil Pengujian 

 
Tabel 4.1. Hasil Pengujian 1 

 
 

 
Gambar 4.3. Grafik Pengujian I 

 
 

Tabel 4.2. Hasil Pengujian II 
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Gambar 4.4. Grafik Pengujian II 

 
 
 

Tabel 4.3. Hasil Pengujian III 
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Gambar 4.5. Grafik Pengujian III 

 

 
Gambar 4.6. Grafik hubungan waktu injeksi, backpressure, temperature Lelah dan cacat penyusutan 

 
Dari hasil grafik waktu inejksi 1 terlihat bahwa pada backpressure 20kgf/cm2 penyusutan memiliki nilai 

0,62%, ketika backpressure dinaikkan menjadi 30kgf/cm2 penyusutan berkurang menjadi 0,39% dan 
backpressure dinaikkan menjadi 40kgf/cm2 penyusutan berkurang menjadi 0,2%. Dimana hubungan ketiga 
parameter proses tersebut dengan cacat penyusutan berbanding lurus, semakin kecil backpressure dan waktu 
injeksi maka semakin tinggi tingkat penyusutannya. 
Pada pengujian kedua, dari grafik terlihat ada kecenderungan shrinkage berbanding lurus dengan waktu 
injeksi dan backpressure. Jika disbanding dengan nilai shrinkage pada pengujian I, nilai shrinkage pada 
pengujian II ini lebih kecil yaitu menurun 0,5%. 
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Dalam pengujian III ini jika dibandingkan dengan pengujian I dan II maka nilai shrinkage pada pengujian III 
lebih kecil pada setingan 221-260oC dengan waktu injeksi 2 detik dan backpressure 40kgf/cm2. Dari grafik 
terlihat bahwa pada backpressure 20kgf/cm2 penyusutan memiliki nilai 0,11%, ketika backpressure 
dinaikkan menjadi 30kgf/cm2 penyusutan berkurang menjadi 0,08% dan backpressure dinaikkan menjadi 
40kgf/cm2 penyusutan berkurang menjadi 0,05%. Sehingga dapat diketahui waktu injeksiyang lama dan 
backpressure yang besar maka akan mengurangi cacat produk yang disebabkan oleh penyusutan. 
Penyimpangan yang terjadi pada pengujian cacat produk ini terlihat bagus, karena semakin singkat waktu 
injeksi dan semakin kecilnya backpressure yang digunakan maka semakin besar cacat penyusutan terjadi 
diandingkan dengan waktu injeksi yang lama dan backpressure yang lebih besar. Pengujian satu 
menghasilkan data penyimpangan sebesar 0,012, pada pengujian kedua sebesar 0,055, dan pengujian ketiga 
0,003. 
 
5. KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian dan Analisa didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Aliran material yang terjadi pada cetakan sesuai dengan perhitungan Reynold Number (Re) adalah 

laminar. 
2. Kondisi awal shoot pada cetakan berada pada suhu terendah air setelah didinginkan chiller, yaitu -

10,5oC. 
3. Layout (baik arah dan jumlah line) dari pendinginan mempengaruhi kualitas suhu pendingin dan produk 

yang dihasilkan. 
4. Nilai penyusutan yang baik dan ideal sesuai standard terjadi pada settingan backpressure 40kgf/cm2 

dengan waktu injeksi 2 detik dan kecepatan injeksi 38mm/s. 
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