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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Akrilik 

 Akrilik merupakan plastik yang bentuknya menyerupai kaca. Namun, 

akrilik ternyata mempunyai sifat-sifat yang membuatnya lebih unggul 

dibandingkan dengan kaca. Salah satu perbedaannya adalah kelenturan yang 

dimiliki oleh akrilik. Akrilik merupakan bahan yang tidak mudah pecah, ringan, 

dan juga mudah untuk dipotong, dikikir, dibor, dihaluskan, dikilapkan atau dicat. 

Akrilik dapat dibentuk secara thermal menjadi berbagai macam bentuk yang cukup 

rumit (Arsitag, 2017). 

 
Gambar 2.1 Akrilik 

Sumber: Arsitag, 2017 

 Sifatnya yang tahan pecah juga menjadikan akrilik sebagai material yang 

ideal untuk dipergunakan pada aplikasi di tempat-tempat di mana pecahnya 

material akan berakibat fatal, seperti salah satunya pada jendela kapal selam. Selain 

anti pecah dan tahan terhadap cuaca, akrilik juga tidak akan mengkerut atau berubah 

warna meskipun terkena paparan sinar matahari dalam jangka waktu yang lama. 

Hal ini membuat semua produk dari bahan akrilik bisa digunakan di dalam atau di 

luar ruangan (Arsitag, 2017). 

Beberapa sifat yang dimiliki oleh akrilik:  

• Bening dan transparan 
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• Kuat, lentur, dan tahan lama 

• Aman untuk makanan 

• Dapat dibuat menjadi berbagai bentuk 

 
Tabel 2.1 Sifat-Sifat Mekanik Akrilik 

Sifat-sifat mekanik akrilik 

Polimer: Polymethyl methacrylate (C5H8O2)n 

Simbol: PMMA Elongasi: 5% 

Metode polimerisasi: Addition Spesifik gravitasi: 1,2 

Modulus elastisitas: 2800 MPa Temperatur beku: 1050C 

Kekuatan tarik: 55 Mpa Temperatur leleh: 2000C 

Sumber: Mikell P. Groover, 2010 

Tabel 2.2 Tambahan Sifat-Sifat Mekanik Akrilik 

Temperatur bending akrilik 140 - 180 0C 

Kalor jenis akrilik 1465 !
"#."

 

Kepadatan akrilik 1170 "#
%& 

Konduktivitas termal akrilik suhu ruang 0,19 '
%."

 

Konduktivitas termal akrilik suhu 1500C 2,5  '
%."

 

Sumber: Teguh Siswanto, 2020 

2.2 Thermoforming 

 Thermoforming adalah proses pembentukan dimana lembar plastik yang 

telah mengalami pemanasan akan berubah strukturnya menjadi lebih lunak dan 

lentur yang kemudian dikenai proses pressure atau vacuum yang sesuai dengan 

bentuk cetakannya (Crawford, 1987). Pada saat proses penekukan akrilik 

mengalami proses thermoforming. Pada dasarnya thermoforming terbagi menjadi 

dua bagian yaitu pressure forming dan vaucum forming. 

• Pressure Forming 

Pressure forming adalah proses dimana lembaran plastik yang dipanaskan 

pada cetakan, kemudian diberikan tekanan pada bagian atas lembaran 

plastik yang dipanaskan (Crawford, 1987). 
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Gambar 2.2 Pressure Forming 

Sumber: Rayplastics, 2019 
• Vacuum Forming	

Vacuum forming adalah proses dimana lembaran plastik diletakan diatas 

cetakan, yang kemudian dipanaskan sampai kondisinya menjadi lunak, 

kemudian di vakum sehingga plastik terbentuk sesuai yang diinginkan 

(Crawford, 1987). 

 
Gambar 2.3 Vacuum Forming 

Sumber: Rayplastics, 2019 

2.3 Polimer 

 Polimer adalah senyawa berantai panjang yang terdiri dari monomer-

monomer yang tersusun. Tersusun dari ribuan bahkan jutaan monomer dalam satu 

polimer, polimer berasal dari bahasa yunani poly yang berarti banyak dan meros 

yang berarti bagian (Groover P. Mikell, 2010). Contoh polimer adalah plastik, pipa 

paralon, akrilik dll. 
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Gambar 2.4 Polimer 

Sumber: Budisma.net, 2018 

2.4 Thermoplastik 
 Thermoplastik adalah jenis polimer yang mempunyai sifat tidak tahan 

terhadap panas dan dapat didaur ulang ataupun dapat dibentuk sesuai keinginan 

dengan melakukan proses pemanasan (kekerasan produk akan melemah apabila 

dipanaskan) untuk proses pembentukan produk dan proses pendinginan (sesuai 

dengan temperatur ruang) untuk mengembalikan kekerasan produk seperti semula. 

Proses tersebut dapat dilakukan berulang kali sehingga dapat dibentuk ulang dalam 

berbagai bentuk melalui cetakan yang berbeda untuk mendapatkan produk polimer 

yang baru, tetapi setiap kali material polimer thermoplastik dilebur material 

tersebut akan kehilangan sedikit sifat aslinya (Groover P. Mikell, 2010). Contoh 

polimer thermoplastik adalah akrilik, PVC dll. 

 
Gambar 2.5 Pemanasan Thermoplastik 

Sumber: Ozseals, 2015 
2.5 Thermoset 

 Thermoset adalah jenis polimer mengeras akibat pemanasan. Proses 

pembuatan produk dengan jenis polimer ini hanya membutuhkan sekali saja dalam 

proses pencetakan, setelah proses pencetakan polimer tersebut tidak dapat dibetuk 
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ulang, apabila dilakukan pembentukan ulang maka akan mengakibatkan reaksi 

kimia yaitu akan rusak ataupun gosong karena sifat yang dimiliki polimer thermoset 

yaitu akan menjadi padat (solid) ketika dilakukan proses pemanasan dan tidak dapat 

dilebur kembali (infusible solid) dan apabila dipanaskan secara berulang-ulang sifat 

dari polimer ini akan terdegradasi sehingga akan menjadi arang (Groover P. Mikell, 

2010). Contoh polimer thermoset adalah melamin, polyester dll. 

 
Gambar 2.6 Proses Thermoset 

Sumber: Ozseals, 2015 

2.6 Elastomer 

 Elastomer adalah jenis polimer yang apabila diberi sedikit gaya pada 

polimer tersebut maka akan memanjang atau berubah bentuk namun dapat kembali 

ke bentuk semula setelah gaya yang diberikan terhadap polimer tersebut dilepas 

(Groover P. Mikell, 2010). Polimer elastomer dapat melakukan hal tersebut 

dikarenakan memiliki tegangan mekanis yang relatif rendah. Contoh polimer 

elastomer adalah karet alam, karet sintetik dll. 

2.7 Elemen Pemanas 

 Elemen pemanas merupakan piranti yang mengubah energi listrik menjadi 

energi panas. Elemen panas bekerja dengan cara arus listrik yang mengalir pada 

elemen menjumpai resistensinya, sehingga menghasilkan panas pada elemen 

tersebut. 
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2.8 Bending 

 Bending atau pembengkokan adalah proses deformasi secara plastis dari 

material terhadap sumbu linier dengan hanya sedikit atau hampir tidak mengalami 

perubahan luas permukaan (Groover P. Mikell, 2010). 

 
Gambar 2.7 Bending 

Sumber: Mikell P. Groover, 2010 

2.8.1 Macam-Macam Bending 

1. Press Brake Bending	

  Press brake bending merupakan bending yang menggunakan 

penekanan dan sebuah cetakan. Proses ini membentuk plat yang diletakan 

di atas cetakan lalu ditekan oleh punch dari atas sehingga mendapatkan hasil 

tekukan yang serupa dengan cetakan. 

 

Gambar 2.8 Press Brake Bending 

Sumber: Scott Ottens, 2017 
2. Edge Bending	

  Edge bending merupakan bending yang melibatkan pembebanan 

kantilever dari lembaran logam. Pressure pad digunakan untuk menerapkan 
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gaya Fh guna menahan pangkal benda kerja terhadap die, 

sementara punch menekan tepi benda kerja dan menekuknya sepanjang 

tepi die. Pada pengaturan yang ditunjukkan pada gambar 2(b), edge 

bending terbatas pada tekukan 90⁰ atau kurang (Groover P. Mikell, 2010). 

 
Gambar 2.9 Edge Bending 

Sumber: Mikell P. Groover, 2010 
3. Flanging	

  Flanging adalah proses pembengkokan di mana bagian ujung 

lembaran logam ditekuk dengan sudut 90 derajat. Penekukan tepi atau ujung 

ini biasanya untuk membentuk flensa. 

 
Gambar 2.10 Flanging 

Sumber: Mikell P. Groover, 2010 

4. Hemming	

  Hemming adalah proses penekukan sepanjang tepi lembaran logam. 

 
Gambar 2.11 Hemming 

Sumber: Mikell P. Groover, 2010 
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5. Seaming	

  Seaming adalah proses penyambungan dua tepi lembaran logam 

dengan prinsip hemming. Seaming dilakukan agar sambungan lebih kuat 

dan rapat. 

 
Gambar 2.12 Seaming 

Sumber: Mikell P. Groover, 2010 

6. Curling	

  Curling merupakan proses pembentukan tepi lembaran logam 

menjadi gulungan. 

 

Gambar 2.13 Curling 

Sumber: Mikell P. Groover, 2010 

2.8.2 Bend Allowance 

 Bend allowance terjadi jika jari-jari lebih kecil daripada ketebalan benda 

kerja akrilik, benda kerja cenderung meregang saat ditekuk. Penting untuk dapat 

memperkirakan berapa panjang peregangan yang dapat terjadi agar benda kerja 

sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan (Groover P. Mikell, 2010). 
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Gambar 2.14 Bend allowance 

Sumber: MOHA, 2011 
 

Persamaan yang digunakan yaitu: 

 𝐴𝑏 = 2𝜋 -
./0

(𝑅 + 𝐾𝑏𝑎. 𝑡) 

 Dimana:  

 Ab = Panjang bend allowance    (mm) 

 𝛼 = Sudut bending     (o) 

 R = Radius bending     (mm) 

 t = Ketebalan      (mm) 

 Kba = 0,33 (jika R < 2t) 

 0,5   (jika R ≥ 2t) 

2.8.3 Springback 

 Springback terjadi Ketika tekanan tekuk dihilangkan pada akhir deformasi, 

energi elastis tetap berada di bagian yang tertekuk dan menyebabkan sebagian pulih 

menuju bentuk aslinya (Groover, P. Mikell, 2010). 
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Gambar 2.15 Springback 

Sumber: Mikell P. Groover, 2010 

Persamaan yang digunakan yaitu: 

 𝑆𝐵 = 	 ->?->@
->

 

 Dimana: 

 SB = Springback 

 𝛼′ = Sudut akrilik setelah deformasi   (o) 

 𝛼′B = Sudut akrilik saat deformasi   (o) 

2.8.4 Gaya Bending 

 Gaya bending adalah gaya yang diperlukan untuk melakukan penekukan. 

Gaya tersebut tergantung pada dimensi punch, die, serta kekuatan, ketebalan, dan 

panjang material. 

 
Sumber 2.16 Gaya Bending 

Sumber: Mikell P. Groover, 2010 

Persamaan yang digunakan yaitu: 

 𝐹 = D@E(FG)'.HI

J
 

 Dimana: 

 F = Gaya bending     (N) 
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 TS = Kekuatan tarik     (Mpa) 

 w = Lebar material     (mm) 

 t = Ketebalan material     (mm) 

 D = Dimensi yang terbuka pada die   (mm) 

 Kbf = 1,33 (V-bending) 

     0,33 (Edge bending) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




