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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

3D printer (TRowePrice and InfoGraphics.com) merupakan sebuah teknologi yang banyak 

diaplikasikan dan dikembangkan pada industri-industri berkembang (Deckard). Karena dengan 

adanya alat ini indsutri-indusri berkembang dapat terbantu untuk membuat prototype terlebih 

dahulu. Sehingga dalam sebuah pembuatan produk dapat dinilai terlebih dahulu apakah layak 

untuk diproduksi secara massal. Maka dari itu, alat ini akan sangat membantu proses produksi 

selanjutnya dan biaya yang harus dikeluarkan. 

Keuntungan lain penggunaan 3D printer adalah untuk membuat prototype dengan waktu 

yang cukup singkat dan dengan pembiayaan yang relative murah. Karena dalam setiap 

memproduksi sebuah produk tidak memiliki kerugian material yang terbuang dibandingkan 

dengan prototype secara konvensional. Namun untuk industry-industri di Indonesia masih belum 

banyak digunakan dikarenakan masyarakat masih awam terhadap alat ini dan harga alat seperti ini 

terbilang relatif menguras dompe untuk industri-industri berkembang di Indonesia (Sumantri).  

Printer 3D yang memanfaatkan metode Fused Deposition Modeling (FDM) akan 

membangun lapisan demi lapisan dari bawah ke atas dengan memanaskan dan mengekstrusi 

filamen ke penampang. Adapun tahapan prosesnya sebagai berikut (Surange and Gharat): 

• Pre-processing: Persiapkan software dan file 3D CAD dan hitung jalur untuk ekstruksi 

filament. 

• Production: Printer 3D memanaskan filament ke keadaan semi cair dan menekstrusikannya 

seperti benang ultra halus disepanjang jalur ekstrusi. 

• Post-processing: Setelah produksi selesai hasilnya dilepaskan dari penampang dan 

melarutkannya kedalam air detergen. 

Umumnya sekarang material yang digunakan untuk Printer 3D adalah plastik (Ayi 

Ruswandi). Namun ada jenis-jenis filamen yang jarang digunakan, seperti material berbahan 

coklat. Karena dengan filamen berbahan coklat memiliki titik leleh yang rendah.  
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Berdasarkan dari skripsi sebelumnya yang berjudul “Perancangan dan Manufaktur Printer 3 

Dimensi Tipe Fused Deposition Modeling (FDM)” (Muhammad and Imadudin). Skripsi yang akan 

dikerjakan memiliki perbedaan pada penggunaan bahan material dasar filamennya yaitu coklat. 

Dengan menggunakan Mikrokontroller Arduino sebagai kontroller dan menggunakan android 

untuk input data printing. Serta pada tugas akhir ini juga akan dibuat dengan perancangan yang 

sederhana dan ekonomis.  

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Perancangan alat ini memiliki permasalahan yang akan dirumuskan sebagai berikut ini: 

1. Bagaimana merancang dan mengatur sistem motor 3 axis agar pergerakannya presisi dan 

akurat?  

2. Bagaimana merancang dan mengatur sistem Nozzle Extruder agar filamen bisa keluar?  

3. Bagaimana merancang dan mengatur pembekuan filamen saat keluar dari Nozzle Extruder 

? 

4. Bagaimana merancang dan mengatur sistem suhu agar tetap stabil disekitar Nozzle 

Extruder ?  

1.3. TUJUAN 

Tujuan perancangan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  

1. Merancang dan mengatur sistem motor 3 axis agar pergerakannya presisi dan akurat. 

2. Merancang dan mengatur sistem Nozzle Extruder agar filamen bisa keluar. 

3. Merancang dan mengatur pembekuan filamen saat keluar dari Nozzle Extruder. 

4. Merancang dan mengatur sistem suhu agar tetap stabil disekitar Nozzle Extruder. 

 

1.4. BATASAN MASALAH 

Dalam perencanaan dan pembuatan alat ini memiliki batasan masalah sebagai berikut: 

1. Perhitungan pengaruh panas pada konstruksi kerangka diabaikan. 

2. Menggunakan motor stepper untuk pergerakan 3 axis. 

3. Menggunakan 1 jenis merek. 
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1.5. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN 

Pada penelitian ini mempunyai sistematika penulisan yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu: 

1. Bagian Awal

Berisikan cover, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, lembar pernyataan 

keaslian, abstrak, lembar persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan 

daftar lampiran.  

2. Bagian Inti

Berisi 4 bab yang terbagi menjadi: 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, batasan masalah, tujuan penulisan, serta 

sistematika penulisan dari “Rancang Bangun 3D-Printer Tipe Fused Deposition Modeling 

(FDM) Dengn Filamen Coklat”.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan teori - teori dasar yang dapat menunjang perancangan alat ini seperti tentang 

sejarah 3D Ppinter, mikrokontroller arduino, motor stepper, heater, sensor suhu, dan driver 

motor .  

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Berisikan desain perancangan dari sistem mekanik, sistem motion sumbu XYZ, nozzle 

extruder, dan sistem elektronika.  

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA 

Berisikan pengujian dari setiap perancangan sistem serta analisis dari  hasil pengujian. 

BAB VI PENUTUP 

Berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian serta saran agar dapat 

dikembangkan lagi 


