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1.1. Latar Belakang 

Blow Moulding adalah proses manufaktur plastik untuk membuat produk-

produk berongga (botol) dimana parison (gumpalan cair dalam bentuk 

penampang pipa) yang dihasilkan dari proses ekstrusi dikembangkan dalam 

cetakan oleh tekanan gas. Pada dasarnya blow molding adalah pengembangan dari 

proses ekstrusi pipa dengan penambahan mekanisme cetakan dan 

peniupan.(wikipedia.org). Proses ini diawali dengan pembuatan parison  dan 

dimasukkan ke mesin cetak tiup, kemudian udara ditiup masuk melalui lubang 

penampang pipa, karena desakan udara maka gumpalan tadi akan menyesuaikan 

dengan bentuk cetakan dan dibiarkan sampai menjadi padat.(gudangmateri.com, 

2010). 

Pada mesin blow molding yang sudah ada kecepatan aliran material dalam 

silinder (barrel) kurang sempurna, karena di pengaruhi oleh temperatur pada 

dinding barrel tidak merata sehingga tidak mudah untuk dialirkan ke mold 

(cetakan).  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka analisa perpindahan panas pada 

barrel dengan menggunakan software komputer dilakukan untuk mengetahui 

besarnya temperatur yang tepat pada dinding barrel sesuai dengan kebutuhan. 



Software komputer adalah software yang memiliki kemampuan finite 

element analysis, meliputi analisa simple, linear, static, sampai analisa complex, 

yang akan dihasilkan seperti structural, thermal, fluid dan lain sebagainya. Dalam 

penelitian barrel pada mesin blow molding, parameter yang digunakan untuk 

menentukan temperatur pada barrel adalah dengan menganalisa thermal saja. 

(Prayitno Sugeng, 2009). 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang akan dibahas dalam analisa perpindahan panas pada 

barrel ini diantaranya: 

 Berapa cepat rambat perpindahan panas pada barrel? 

 Berapa temperatur yang terjadi pada barrel? 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan pada penelitan ini, maka 

penulis memberikan batasan masalah. Hal ini bertujuan intuk memperjelas ruang 

lingkup permasalahan yang dibahas. Dalam penelitan ini penulis membatasi pada 

permasalahan antara lain: 

1. Membahas perpindahan panas yang terjadi pada barrel dengan 

menggunakan bantuan software komputer. 

2. Membahas laju perpindahan panas pada barrel. 

3. Tidak menghitung temperatur dalam lubang barrel. 

 



1.4. Tujuan Analisa 

Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui besarnya perpindahan panas pada barrel dengan menggunakan 

software komputer dan menggunakan metode numerik. 

1.5. Metode  

Penelitian dan penulisan tugas akhir ini dilakukan dengan urutan sebagai 

berikut: 

a. Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dan kemudian 

dilakukan studi pustaka dari buku-buku, artikel-artikel, patent-patent, karya 

ilmiah dan browsing internet yang menunjang penelitian ini. 

b. Studi Lapangan dan Pengambilan Data 

Observasi langsung ke lapangan dan mengumpulkan data tentang besarnya 

energi panas pada mesin. Dari data awal ini akan menjadi landasan 

penelitian untuk menganalisa perpindahan panas pada barrel. 

c. Analisis Data 

Analisis data ini dilakukan setelah pengujian dan mengacu pada data hasil 

pengujian dengan cara menghitung cepat rambat perpindahan panas pada 

barrel dengan menggunakan software komputer. 

 



d. Kesimpulan 

Pada tahap ini semua data dan hasil analisis data dituangkan dalam bentuk 

kesimpulan. 


