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Kata Pengantar 

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, Allah Subhanahu wata’alaa atas Rahmat, dan Hidayah yang sudah 

diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan buku referensi yang berjudul 

“Pengantar 3D Printing” dengan lancar dan tepat waktu. Saya memiliki 

tujuan dari penulisan buku ini yakni untuk membantu para mahasiswa di 

dalam memahami bagaimana mengenalkan 3D Printing, tidak terbatas dari 

jurusan atau program studi yang mereka tempuh. 

Buku ini juga akan memberikan informasi secara lengkap mengenai definsi 

3D Printing, Sejarah 3D Printing, Jenis-jenis 3D Printing, macam-macam 

bahan 3D Printing, mesin 3D, spesifikasi dan komponen, Software 3D serta 

perkembangan bisnis 3D Printing dimasa yang akan datang nantinya. 

Disamping itu banyak juga contoh dari penelitian yang bersifat kuantitatif 

yang berasal dari berbagai penulis atau peneliti yang namanya sudah 

terkenal dimana-mana terkait dengan bidang ilmu 3D Printing yang tidak 

bisa saya sebutkan satu persatu. 

Kami memiliki kesadaran bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah 

hasil kerja keras kami sendiri. Ada banyak pihak yang sudah membantu 

kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan referensi, 

pemilihan data yang dibutuhtkan, serta lain-lain. Maka dari itu, kami 

mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum 

maupun ketika menulis buku referensi ini. 

Kami pun menyadari bahwa buku yang kami buat masih belum bisa 

dikatakan sempurna. Maka dari itu, kepada para pembaca kami meminta 

dukungan dan masukan, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di 

dalam menulis sebuah buku. 

Diharapkan juga buku ini bisa menjadi modal dalam praktikum-praktikum 

yang tersedia dalam akademik. Dengan membuthkan mesin-mesin 3D 
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yang sesuai maka buku ini dapat menjadi modal utama dalam praktek 

pembelajaran. 

 

Jakarta, 20 November 2020 
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1. Pendahuluan 

 

1.1 Definisi 3D Printing 

 

3D Printing adalah proses pembuatan benda padat tiga 

dimensi dari file digital. Penciptaan objek cetak 3D dicapai 

dengan menggunakan proses aditif. Dalam proses aditif, 

sebuah objek dibuat dengan meletakkan lapisan material yang 

berurutan hingga objek dibuat. Masing-masing lapisan ini 

dapat dilihat sebagai penampang benda yang diiris tipis. 3D 

Printing adalah kebalikan dari manufaktur subtraktif yang 

memotong / melubangi sepotong logam atau plastik dengan 

misalnya mesin milling. 3D Printing memungkinkan pemakai 

menghasilkan bentuk kompleks dengan menggunakan lebih 

sedikit bahan daripada metode produksi tradisional.

 
Gambar 1. Desain printer 3D milik Herbert  

(Herbert, 1982). 

 

3D Printing bukanlah hal baru seperti yang kita sendiri 

bayangkan. Sebenarnya teknologi FDM (Fused Deposition 

Modeling) menjadi cukup populer dan mengesankan bagi 

masyarakat umum sekitar tahun 2009 karena liputan 

medianya. Pada titik tertentu, banyak orang benar-benar 

mengira bahwa FDM adalah satu-satunya teknologi 

manufaktur aditif. Tetapi FDM bahkan bukan teknologi 
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3DPrinting pertama yang dikembangkan, dan 3D Printing 

sebenarnya dimulai pada 1980-an. 

 

Berikut adalah garis waktu 3D Printing dari 1980-an hingga 

hari ini. Sejarah 3D Printing sangatlah menarik. Mesin pertama, 

harapan besar, dan banyak aplikasi 3D Printing yang kini 

berkembang pesat. Mari kita lihat kembali riwayat 3D Printing. 

 

Sejarah 3D  

Konsep 3D Printing telah muncul pada tahun 1970-an, tetapi 

percobaan pertama dilakukan pada tahun 1981. Percobaan 3D 

Printing pertama dicoba oleh Dr. Kodama untuk 

pengembangan teknik pembuatan rapid-prototipe. Dia adalah 

orang pertama yang mendeskripsikan pendekatan layer by 

layer untuk manufaktur, penciptaan untuk SLA (atau 

Stereolitografi): resin fotosensitif dipolimerisasi oleh sinar UV. 

Sayangnya, Dr. Kodama tidak mengajukan persyaratan paten 

sebelum batas waktu yang ditentukan. 

 

Beberapa tahun kemudian, tim insinyur Prancis, Alain Le 

Méhauté, Olivier de Witte dan Jean-Claude André, tertarik 

dengan stereolitografi tetapi ditinggalkan karena kurangnya 

perspektif bisnis. Percetakan 3D ini juga menggunakan proses 

stereolitografi. 

 

Tiga tahun kemudian, pada 1984, Charles Hull membuat 

sejarah 3D Printing dengan menciptakan stereolitografi. 

Stereolitografi memungkinkan perancang membuat model 3D 

menggunakan data digital, yang kemudian dapat digunakan 

untuk membuat objek nyata. 

Pada tahun 1992, Bill Clinton memainkan saksofon di The 

Arsenio Hall Show — dan 3D Systems (perusahaan Charles 
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Hull) menciptakan mesin stereolithographic apparatus (SLA) 

pertama di dunia, yang memungkinkan untuk membuat 

bagian-bagian kompleks, lapis demi lapis, dalam sebagian 

kecil dari waktu yang biasanya dibutuhkan. Pada tahun yang 

sama, perusahaan rintisan DTM memproduksi mesin laser 

sintering (SLS) selektif pertama di dunia — yang 

menembakkan laser ke bubuk, bukan cairan. 

 

Teknologi ini masih dalam tahap awal dan belum sempurna, 

masih ada beberapa lengkungan pada bahan saat mengeras, 

dan mesin itu sangat mahal bagi pemakai di rumahan, tetapi 

potensinya tidak dapat disangkal. Beberapa dekade kemudian, 

sejarah 3D Printing telah menunjukkan bahwa potensi ini 

masih terbuka lebar untuk dikembangkan. 

 

Era 2010-an: Tahun Visibilitas, Inovasi dan Harapan untuk 

3D Printing 

 

Beberapa tahun terakhir sangat penting untuk 3D Printing. 

Dengan berakhirnya paten FDM, manufaktur aditif kemudian 

menjadi prototipe dan teknik produksi yang nyata dan 

terjangkau untuk bisnis, membuka kemungkinan baru dalam 

perkembangan 3D Printing. 

 

Saat ini 3D Printing sudah hadir dalam masyarakat umum, dan 

dalam keputusan pembuat kebijakan. Teknologi 3D terus 

berkembang seperti halnya penggunaan teknologi lain. 

Semakin banyak perusahaan kecil dan besar memanfaatkan 

harga pembuatan prototipe rendah yang ditawarkan 3D 

Printing, dan telah sepenuhnya mengintegrasikannya dalam 

proses iterasi, inovasi, dan produksi mereka. 
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Pada 2010, Urbee adalah mobil cetak 3D pertama. Body-nya 

dicetak 3D sepenuhnya menggunakan printer 3D yang sangat 

besar. Sekarang, mobil 3D Printing semakin menjadi 

kenyataan, dan manufaktur aditif mengambil lebih banyak 

ruang di sektor otomotif. Memang, dari integrasi teknologi 3D 

Printing untuk proses perkakas, hingga suku cadang mobil 

cetak 3D, manufaktur aditif tampaknya cukup membantu di 

banyak tingkatan, membantu tantangan baru kedepan secara 

nyata. 

Kita dapat melihat hari ini bahwa 3D Printing merevolusi 

sektor-sektor besar seperti otomotif, arsitektur, atau medis. 

Tapi di mana teknologi ini masih bisa ditingkatkan? 

 

Bioprinting 3D menjadi objek besar di bidang medis. Memang, 

penerapan bioprinting 3D bisa sangat banyak. Anda dapat 

dengan mudah melihat beragam keunggulan teknologi ini. Itu 

bisa membuat jaringan manusia untuk korban luka bakar. Ini 

juga merupakan cara untuk membuat organ manusia, untuk 

melakukan transplantasi organ. Kita dapat melihat hari ini 

bahwa tidak ada cukup donor dan bioprinting bisa menjadi 

solusi yang sangat baik, cepat, dan menyelamatkan nyawa. 

Teknologi bioprinting 3D memungkinkan terciptanya berbagai 

struktur jaringan, seperti jaringan ginjal, jaringan kulit. 

 

1.2 Tujuan 3D Printing 

Pembelajaran 3D Printing, Perkembangan teknologi printer 3D 

yang pesat melahirkan begitu banyak teknik percetakan objek 

tiga dimensi. 3D Printing untuk arsitektur juga meningkat, 

tetapi bisa menjadi lebih besar di tahun-tahun mendatang. 

Proyek lebih cepat dibangun, lebih murah, dan menghindari 

pemborosan material: manfaat teknologi ini untuk sektor 

konstruksi pun sangat banyak. 
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1.3 Teknologi cetak 3D 

Process 3D Printing terbagi menjadi 3 bagian yaitu, Make 3D 

Model, Printing Process dan Finishing Process. 3D Printing 

sendiri adalah bagian dari proses inovatif yang disebut 

manufaktur aditif, yang berarti produksi benda padat tiga 

dimensi dari file digital. Printer menggunakan semacam proses 

pelapisan, di mana satu lapisan ditambahkan setelah yang lain 

sampai Anda memiliki objek yang terbentuk sepenuhnya. Ini 

memungkinkan perancang dan insinyur untuk membuat suku 

cadang kompleks untuk mobil, mesin atau pesawat terbang 

jauh lebih murah dan dalam waktu yang jauh lebih singkat 

daripada metode produksi lainnya. Saat ini, perkembangan 

teknologi yang pesat memungkinkan perusahaan baru dan 

perusahaan lain menghadirkan printer 3D dari pabrik ke bisnis 

yang lebih kecil dan bahkan rumah orang. 

Langkah pertama dalam proses 3D Printing adalah pembuatan 

cetak biru objek tertentu. Untuk langkah ini, Anda dapat 

menggunakan Software khusus atau dapat mengunjungi situs 

web dan melihat sendiri apa yang telah dimodelkan oleh 

orang lain dalam proses 3D. Setelah Anda membuat desain 3D, 

Anda dapat mengirimkan filenya ke printer. Kita ambil contoh 

MakerBot Replicator. Ia memiliki gulungan bioplastik yang 

dapat dilepas di bagian belakang perangkat, jadi ketika printer 

menerima data, ia menarik materi melalui tabung, 

melelehkannya, menyimpannya ke plate, di mana ia langsung 

melalui proses cooling. Kemudian, printer mengulangi proses 

ini selama diperlukan untuk membuat objek yang diinginkan. 

Misalnya, rumah yang sangat luas dan lengkap. 
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2. 3D Printing for Building 

3D Printing sudah ada sejak 1980-an. Para ahli teknologi 

mengembangkan proses tersebut, yang lebih dikenal secara resmi 

sebagai manufaktur aditif, sebagai alternatif dari teknik 

manufaktur industri lainnya, seperti ekstrusi dan pengecoran, dan 

telah terbukti menjadi cara yang efektif dan efisien untuk 

membuat komponen mekanis yang sangat kompleks seperti 

turbin angin. 

 

Tetapi bangunan konvensional tidak dibuat dengan proses 

ekstrusi saja atau pengecoran atau proses manufaktur tunggal 

lainnya; itu adalah tambahan dari lusinan teknik berbeda dari 

beton cor hingga ekstrusi baja dilas titik hingga kaca laminasi. 

Bagaimana satu proses dapat menggantikan lusinan proses 

lainnya yang saat ini kita gunakan? Ya, itu adalah bagian dari 

konsep 3D Printing dimana untuk melakukan pekerjaan dengan 

banyak mesin - tetapi bangunan yang dicetak saat ini berfungsi 

minimal, jika cantik, paviliun atau rumah yang pada dasarnya 

adalah kotak cetakan tradisional yang ditempelkan ke dalam 

bantuk bangunan. 

 

Teknologi 3D Printing sehingga dapat membuat bangunan besar 

merupakan output dari revolusi industri 4.0 saat ini. Dengan 

konsep penggabungan teknologi, arsitektur dan material.  
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Gambar 2. Bangunan hasil 3D printing pertama di Dunia 

Sumber: Courtesy of Dubai 3D Print & Future Foundation 

 

3. Jenis-jenis 3D Printing 

3.1 SLA Stereolithography (SLA)  

 

Bahan Stereolithography (SLA) mengadopsi pembuatan aditif 

yang termasuk dalam keluarga Photopolymerization. Cara 

yang digunakan dalam pembuatannya nya adalah 

menambahkan layer terus menerus pada bahan photopolymer 

menuju keatas. Material yang digunakan pada awalnya adalah 

liquid (cairan) dan akan mengeras ketika liquid tersebut 

terkena sinar ultraviolet. 

SLA pertama kali digunakan pada 1986, dan termasuk kedalam 

teknologi 3D Printing yang hemat biaya serta mendapatkan 

hasil terbaik. 
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Gambar 3. Stereolithography (SLA) 

3.2 DLP (Digital Light Processing) 

 

DLP memili Teknik yang hampir sama dengan SLA dengan cara 

membuat bahan liquid mengeras dengan sinar ultraviolet. 

Akan tetap, pada proses penyinaran digital, objek pada 

awalnya berbentuk liquid yang penuh. Sebagian dari liquid 

tersebut akan disinari, yang tentu saja akan mengeraskan 

liquid tersebut, lalu objek yang mengeras akan tenggelam 

kebawah dan menaikkan liquid selanjutnya. Proses ini terus 

menerus dilakukan hingga objek 3D tersebut berhasil dibuat. 

Dengan konsep photopolimer, DLP juga membutuhkan alat 

bantu projector yang dapat menyinari objek 3D Printing 

dengan sinar cahaya tinggi. Pembuatan objek dengan DLP ini 

juga banyak digunakan karena dapat banyak menghemat 

biaya produksi. 



Doc. Name: Pengantar 3D Printing Page: 9 

© 2020. All rights reserved.  

 
Gambar 4. Digital Light Processing (DLP) 

 

3.3 SLS (Selective Laser Sintering) 

 

Selective laser sintering (SLS) adalah teknik additive 

manufacture (AM) yang menggunakan laser sebagai sumber 

daya untuk bahan bubuk sinter (biasanya nylon atau 

poliamida), mengarahkan laser secara otomatis ke titik-titik di 

ruang yang ditentukan oleh model 3D, mengikat material 

bersama-sama untuk menciptakan struktur yang kokoh. Ini 

mirip dengan peleburan laser selektif; keduanya adalah contoh 

dari konsep yang sama tetapi berbeda dalam detail teknisnya.  

 
Gambar 5. Selective Laser Sintering (SLS) 
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3.4 EBM (Electron Beam Melting) 

Proses dari 3D Printing untuk bahan metal. Prosesnya di 

sebuah vakum dan memulai prosesnya dengan menyebarkan 

sebuah layer dari metal powser (lebih sering menggunakan 

titanium). Electron beam akan mencairkan powder menjadi 

layer yang keras. Objek yang dibuat dengan teknik ini akan 

sangat kuat. 

Proses EBM menggunakan berkas elektron high power yang 

menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk kapasitas leleh 

tinggi dan produktivitas tinggi. Proses panas memungkinkan 

Anda untuk menghasilkan suku cadang tanpa tegangan sisa 

dan vakum memastikan lingkungan yang bersih dan terkendali 

 
Gambar 6. EBM (Electron Beam Melting) 
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3.5 MJM (Multi Jet Modelling) 

 

Multi Jet Modelling adalah metode pembuatan prototipe 

cepat di mana model plastik dibuat berlapis-lapis langsung 

dari data CAD 3-D menggunakan print head dengan beberapa 

Linear Nozzle. Termoplastik seperti lilin disemprotkan sebagai 

tetesan halus melalui print head yang dipanaskan pada 

resolusi 300 dpi dan lebih tinggi dan dipolimerisasi dengan 

menggunakan sinar UV. Multi Jet Modelling sangatlah 

berguna karena sangat cepat dan mendukung penyediaan 

warna 

 
Gambar 7. MJM (Multi Jet Modelling) 

:  

 

3.6 FDM (Fused Deposition Modelling) 

 

menggunakan bahan nozzle yang dipanaskan dan akan 

melelehkan bahan seperti plastik pada hasil outputnya. Nozzle 

tersebut akan berpindah secara horizontal dan vertikal yang 

diatur oleh komputer. Ketika material keluar dari nozzle, 

material tersebut akan mengeras. FDM merupakan jenis 3D 
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yang banyak digunakan oleh para pabrikan pembuat mesin 3D 

Printing. 

 

Gambar 8. FDM (Fused Deposition Modelling) 

  

4. Macam-macam bahan 3D Printing 

4.1 PLA / PLA+ 

Polylactic acid (PLA) adalah polimer termoplastik yang terbuat 

dari sumber daya terbarukan (khususnya pati jagung atau 

tebu). Ini membuatnya lebih ramah lingkungan daripada 

filamen lain yang dibuat melalui cara yang tidak dapat 

diperbarui. 

 

Untuk membuat PLA, resin bening, mentah, dan butiran 

dimasukkan ke dalam mesin seperti blender dan dicampur 

dengan aditif dan pigmen. Ini memberikan sifat mekanik dan 

warna tertentu. Campuran akhir dikeringkan pada suhu 60–80 

° C. Bahan butiran kemudian masuk ke ekstruder, di mana ia 

dipanaskan, dicampur, dan diekstrusi menjadi filamen padat. 
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Filamen yang diekstrusi didinginkan menjadi bentuk bulat dan 

digulung menjadi gulungan. 

 

PLA mengalir dengan lancar dan jarang menyebabkan 

masalah pencetakan seperti nozzle tersumbat atau 

melengkung. Ini dapat digunakan untuk mencetak objek yang 

lebih detail dan biasanya akan menghasilkan sudut tajam 

dengan mudah. Dibandingkan bahan lain, PLA standar 

memiliki suhu cetak yang relatif rendah, sehingga nyaman dan 

serbaguna untuk pencetakan. 

Tidak ada perbedaan yang signifikan antara PLA dan PLA +. 

Meskipun pengaturan cetak, seperti kecepatan dan suhu 

pencetakan, secara praktis sama, PLA + cenderung memiliki 

kualitas permukaan, warna, atau sifat mekanis yang sedikit 

lebih baik. 

 

Tergantung pada pabrikannya, PLA + biasanya merupakan 

campuran dari plastik, aditif, atau pigmen lain yang membantu 

memperbaiki kelemahan PLA standar, seperti penyerapan air 

dan kerapuhan 

Beberapa objek yang mampu dan ideal untuk dicetak dengan 

PLA/PLA+: Case elektronik, part mekanik robot, action figure, 

part prototype produk, dan sebagainya. 

 

4.2 ABS / ABS+ 

Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) adalah bahan cetak 3D 

yang sangat umum. Salah satu termoplastik pertama yang 

pernah diadopsi dalam pencetakan ekstrusi, memiliki kinerja 

mekanik yang baik, tahan terhadap suhu tinggi, dan harga 

yang terjangkau. Mengingat sebagian besar produsen filamen 

memproduksi bahan ini, bahan ini tersedia dalam berbagai 

format dan warna. 
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Meskipun polimer memiliki kelebihannya, ia pasti memiliki 

serangkaian kekurangan. Salah satu tantangan pertama yang 

akan dihadapi pengguna baru saat mencoba mencetak ABS 

adalah terkait kecenderungannya untuk menyusut saat 

pendinginan. Penyusutan ini sering menyebabkan lengkungan 

pada dasar cetakan, dengan pelepasan lokal dari tempat tidur. 

 

Meskipun ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk 

mencegah pembengkokan, seperti membuat penutup di 

sekitar printer yang terbuka, beberapa pengguna mungkin 

lebih memilih filamen yang lebih pemaaf dan lebih mudah 

dikerjakan. 

 

Salah satu opsi adalah beralih ke material yang berbeda sama 

sekali, seperti PETG. Namun, jika seseorang membutuhkan 

fitur tertentu yang khas dari ABS, perubahan tersebut mungkin 

tidak dapat dilakukan.  

 

ABS +, atau ABS Plus, bertujuan untuk mengurangi sensitivitas 

terhadap penyusutan dan lengkungan ABS, sekaligus 

mempertahankan sebagian besar keunggulan kinerjanya. 

ABS/ABS+ sangat tangguh, ia dapat menahan tekanan dan 

panas yang tinggi dengan performa yang mengagumkan. 

Selain itu ABS juga cukup fleksibel, sehingga sangat ideal 

untuk memcetak objek yang ada kemungkinan dibengkokkan 

atau terjatuh. Selain itu ABS/ABS+ dapat Anda poles dengan 

cairan acetone untuk menghaluskan permukaanya, serta 

material ABS/ABS+ lebih mudah diwarnai apabila 

dibandingkan dengan jenis filament lain. 
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Beberapa objek yang mampu dan ideal untuk dicetak dengan 

ABS/ABS+: Case elektronik, pegangan perkakas, sambungan 

perabot rumah tangga, mainan, dsb. 

 

4.3 Polyethylene Terephthalate (PET) / G (Glycol Modified) 

PET-G (polyethylene terephthalate glycol-modified) adalah 

filamen 3D Printing termoplastik yang umum digunakan. Ia 

memiliki keseimbangan yang baik antara kekuatan tarik dan 

perpanjangan, selain itu juga tahan air, panas, dan bahan 

kimia. Di atas semua kualitas ini, filamen ini juga terjangkau 

dan mudah dicetak, menjadikannya pilihan populer di antara 

banyak printer 3D profesional. 

 

Saat dicetak, PET-G memiliki permukaan akhir yang mengkilap, 

dan tingkat ketahanan yang baik terhadap lecet, 

menjadikannya bahan yang ideal untuk digunakan pada suku 

cadang penggunaan akhir. Selain menyenangkan secara 

estetika, filamen ini juga sangat teknis. Ini adalah filamen kuat 

yang dapat menahan benturan dan semi-fleksibel. Ini sangat 

stabil, dan oleh karena itu merupakan filamen yang optimal 

untuk digunakan jika cetakan akan terkena bahan kimia korosif 

atau air. 

 

Namun semua ketangguhan ini tidak berarti PET-G sulit untuk 

dicetak. Faktanya, PET-G sama mudahnya untuk dicetak 

seperti PLA, menjadikannya pilihan yang bagus untuk pemula. 

Filamen ini juga dapat dicetak dengan dukungan PVA. 

 

Suhu PET-G 

 

    Suhu ekstruder: 240 ° C - 260 ° C 

    Suhu tempat tidur: 90 ° C 
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    Tahan suhu pengoperasian hingga 70 ° C 

    Titik lebur: 260 ° C 

 

Berkat ketahanan airnya, ini biasanya digunakan untuk 

menghasilkan bagian yang harus kedap air atau yang akan 

terkena kelembapan. Beberapa cetakan umum termasuk botol 

dan wadah yang menampung cairan dan bagian yang harus 

tahan air. 

 

PET-G juga merupakan pilihan populer untuk cetakan tahan 

bahan kimia. Jika Anda mencetak bagian yang akan 

bersentuhan dengan garam, asam, dan basa, maka filamen ini 

bisa menjadi pilihan yang baik. PET-G juga dapat digunakan 

untuk cetakan yang akan digunakan di luar ruangan, karena 

kombinasi ketahanannya terhadap bahan kimia, air, dan UV 

menjadikannya pilihan yang kuat terhadap elemen. 

 

PET-G juga biasa digunakan untuk membuat prototipe dan 

perkakas fungsional. Karena ini adalah filamen 3D yang kuat, 

ini dapat digunakan untuk mencetak bagian yang harus 

menghadapi aplikasi bertekanan tinggi, seperti sambungan 

snap-fit, jig, dan perlengkapan. 

Beberapa objek yang mampu dan ideal untuk dicetak dengan 

PETG: Part mekanik robotika, part upgrade 3D printer, 

komponen pelindung, dsb. 

 

4.4 Nylon 

Nylon adalah poliamida dan sering (meskipun tidak selalu) 

ditemukan dalam varian PA 11 dan PA 12. Nylon adalah bahan 

yang sangat kuat dan tahan lama, menawarkan sejumlah 

fleksibilitas pada dinding tipis. Karena Nylon memiliki titik 

leleh tinggi dengan koefisien gesekan yang sangat rendah, 
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nilon ini banyak digunakan dalam pencetakan roda gigi 

fungsional. 

 

Sifat penting lainnya dari nylon adalah bersifat higroskopis - 

dengan kata lain, nylon menyerap kelembapan. Ini dapat 

membantu karena bagian yang dicetak mudah diproses post-

process dengan pewarna kain dan cat semprot untuk 

mengubah estetika akhir produk. Tapi itu juga membuat nylon 

mudah menyerap kelembapan dari udara, sehingga 

mempengaruhi kinerjanya. 

 

3D Printing dengan bahan nylon dapat dicapai dengan FDM, 

SLS, dan MJF 

Contoh objek yang ideal Anda cetak dengan Nylon: Perkakas 

ringan, part mekanik, prototype produk, dsb. 

 

4.5 TPE/TPU/TPC 

Thermoplastic Elastomers (TPE) adalah bahan filament yang 

memiliki tekstur, kelenturan, dan durabilitas layaknya karet. 

Namun TPU jauh lebih sulit dicetak dibanding ABS atau PLA. 

Thermoplastic Polyurethane (TPU) adalah varian lain dari TPE, 

material ini sedikit lebih kaku dibanding TPE sehingga lebih 

mudah dicetak dan lebih tangguh mempertahankan 

elastisitasnya di tengah cuaca dingin sekalipun. 

 

Termoplastic Copolyester (TPC) juga merupakan varian lain 

dari TPE, karakteristik yang paling menonjol pada TPC adalah 

ketahanannya yang sangat baik terhadap zat kimia, sinar UV, 

dan suhu panas (hingga 150°C). 

Kapan Harus dan Jangan Menggunakan TPE, TPU, dan 

TPC? 
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Jika Anda ingin mencetak objek dengan tingkat kelenturan 

ekstrim, jenis filament ini adalah solusi yang paling tepat untuk 

Anda. Jenis filament ini sangat lentur, sehingga mampu 

dibengkokkan, dijatuhkan, ditarik, serta ditekan. 

Jenis filament ini tidak cocok digunakan untuk mencetak 

objek-objek yang membutuhkan tekstur keras dan solid. 

Contoh objek yang ideal Anda cetak dengan TPE/TPU/TPC: 

Softcase handphone, perangkat wearable, mainan anak-anak, 

dsb. 

 

4.6 Polycarbonate 

Polycarbonate (PC) mengacu pada kelompok plastik yang 

dikenal karena kekuatan, ketangguhan, dan ketahanan 

panasnya. Filamen Polycarbonate (PC) berbeda dari PLA dan 

filamen lainnya dalam beberapa hal. Ini tidak hanya 

memengaruhi properti cetakan, tetapi juga apa yang harus 

Anda lakukan untuk mencapai kesuksesan. 

 

PC lebih tahan lama dan fleksibel daripada PLA tetapi kurang 

dari nilon. Ini lebih keras dari ABS, PLA, atau PMMA, sekaligus 

lebih ringan dan kurang padat dari ABS. Kemampuannya 

untuk menahan tekanan torsi lebih unggul dari termoplastik 

lainnya, dan cukup fleksibel untuk dapat ditekuk oleh mesin 

pada suhu kamar. 

 

Beberapa komponen Polycarbonate 

 

 tahan panas hingga 135 ° C (untuk referensi, PLA 

dapat mulai berubah bentuk sekitar 60 ° C) 

 sangat tahan lama  

 benturan dan tahan pecah 

 cukup fleksibel 
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 transparan 

 elektrik non-konduktif 

 

Polycarbonate (PC) mengacu pada kelompok plastik yang 

dikenal karena kekuatan, ketangguhan, dan ketahanan 

panasnya.  

Contoh objek yang ideal Anda cetak dengan Polycarbonate: 

Part penunjang elektronik, mekanik dan otomotif. 

4.7 Wood 

Biasanya, filamen wood terdiri dari sekitar 70% PLA dan 30% 

serat kayu. Karena kayu yang ditambahkan, cenderung lebih 

halus daripada PLA biasa, sehingga lebih mudah pecah. 

 

Filamen kayu awal dibuat dengan serbuk gergaji, tetapi 

cetakan akhir lebih terlihat seperti karton daripada kayu. 

Keuntungannya adalah fleksibilitasnya yang lebih besar, tetapi 

dengan filamen serat kayu masa kini, objek cetakan 3D dapat 

terlihat, terasa, dan berbau seperti kayu yang diukir. 

 

Tergantung pada mereknya, pengguna dapat menemukan 

beberapa jenis filamen kayu, seperti bambu, birch, cedar, 

gabus, kayu hitam, zaitun, pinus, dan bahkan kelapa. Namun 

perhatikan baik-baik filamen yang akan dibeli, pastikan 

filamen tersebut benar-benar memiliki serat kayu dan bukan 

hanya pewarna kayu, karena hasil akhirnya tidak akan sama. 

Beberapa objek yang mampu di cetak dengan Wood filament: 

Patung/action figure, dekorasi rumah, aksesoris furniture, dsb. 

 

4.8 Metal 

Seperti Wood, filamen jenis metal tidak berarti 100% terbuat 

dari bijih logam. Metal filament terbuat dari campuran 

filament ABS/PLA dengan serbuk logam tertentu, sehingga 
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hasil kombinasi kedua bahan tersebut menghasilkan tampilan 

glossy khas logam. Beberapa varian Metal filament yang 

umum kita jumpai di pasaran antara lain bronze, brass, copper, 

aluminum, dan stainless steel, masing-masing varian filament 

tersebut memiliki kemiripan dengan logam aslinya. Umumnya 

perbandingan campuran antara PLA/ABS dengan serbuk 

logam adalah 50% berbanding 50%. Namun ada juga 

beberapa merk filament yang yang menggunakan 

perbandingan 85% serbuk logam juga. 

 

Penting untuk diperhatikan bahwa, jika Anda menginginkan 

filamen dengan logam asli di dalamnya, Anda perlu mencari 

kata "komposit" atau "isian logam". Waspadalah terhadap 

filamen dengan nama "metal", karena Anda mungkin tidak 

mendapatkan filamen metal yang sebenarnya. Seringkali 

pabrikan akan membuat daftar berapa persentase logam yang 

sebenarnya ada dalam filamen, tetapi berhati-hatilah dengan 

persentase volume vs. persentase berat. 

 

Saat mencetak dengan filamen metal, hasil cetak akan terasa 

lebih kokoh dan terlihat mirip dengan logam cor. Cetakan 

logam pasca-pemrosesan, misalnya pemolesan atau 

"pengaratan", juga dapat memberikan berbagai efek. 

 

Perhatikan bahwa ada berbagai perusahaan yang 

menyediakan berbagai filamen metal printer 3D dengan 

berbagai jenis dan jumlah metal tertanam. Kami telah 

mengatur daftar berdasarkan persentase metal dalam filamen 

menurut volume, dengan jumlah paling sedikit yang muncul 

terlebih dahulu. 
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Beberapa objek yang baik untuk di cetak dengan Metal 

Filament: Patung/action figure, dekorasi rumah, aksesoris 

furniture, dsb. 

 

4.9 Polyvinyl Alcohol (PVA) 

Polivinil Alkohol (PVA) adalah filamen polimer sintetis yang 

dibentuk dengan mempolimerisasi vinyl asetat, yang 

kemudian dihidrolisis untuk membuat filamen PVA untuk 3D 

Printing. Filamen PPVA memiliki tampilan putih tembus 

pandang. Ini tahan terhadap minyak serta minyak kuat dan 

pelarut, dan memiliki sifat perekat yang sangat baik. PVA ini 

memiliki kekuatan dan fleksibilitas yang tinggi.  

 

Suhu yang tepat untuk melelehkan filamen apa pun akan 

bervariasi dari printer ke printer, tetapi PVA memiliki suhu 

transisi kaca sekitar 185 ° F, tergantung pada rasio polimer 

alkohol terhadap asetat. Jika Anda mencari suhu yang tepat 

untuk mengeluarkan PVA di printer Anda, suhu dari 401 

hingga 428 ° F adalah titik awal yang baik. Jika printer Anda 

memiliki alas berpemanas, coba atur pada suhu 131 hingga 

140 ° F.PVA tidak berbau, tidak beracun, dan dapat terurai 

yang membuatnya aman bagi manusia dan hewan serta bagus 

untuk lingkungan. 

 

5. Anycubic Kossel 

5.1 Spesifikasi 

Printer 3D Anycubic Memiliki ukuran pencetakan Ø180 × 300 

mm. Ini juga sama untuk versi linier. Namun, versi plus linier 

melayani spesifikasi yang berbeda sama sekali. Ukuran 

pencetakannya adalah Ø230 × 270 mm. 

Dimensi printer adalah △ 315mm * 680mm. Ini untuk versi 

katrol. Dan, beratnya kg. Menjadikan mesin yang sangat 
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kompak dan ringan. Paling baik untuk digunakan di rumah dan 

kantor kecil. Ini menawarkan area cetak 220 x 220 x 240mm. 

 
Gambar 9. Speisifikasi mesin anycubic cossel 

Sumber: anycubic.com 

5.2 Komponen 

Terdapat 32 komponen unsur di dalam mesin Anykubci koseel, 

area terbesarnya adalah area cetak (bed) yang menjadi area 

utama dalam cetakan 3D Printing ini.  
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Gambar 10. Tampak Depan Anycubic  

Sumber: anycubic.com 

No Nama Fungsi 

1 Limit Switch saklar mempunyai tuas 

aktuator sebagai pengubah 

posisi kontak terminal (dari 

Normally Open/ NO ke Close 

atau sebaliknya dari Normally 

Close/NC ke Open) 

2 Linear Slide Presisi gerak antar hotend 

cooling fan dengan area print 

platform 

3 Print Head Pusat pengatur cetak 

4 Nozzle Media penghantar bahan 

filament yang sudah 

dipanaskan dengan area print 

platform 3D Printing 

5 Power Suplly Pusat sumber daya arus listrik 

pada mesin anycubic 

6 Power Switch Sebagai perintah on/off mesin 

3D Printing 

7 Carton fiber tube Tabung penggerak daya cetak 

/ rangka penggerak nozzle 

8 Belt connector Penghubung antar belt  

9 Feed Pipe Selang/jalan media filament  

10 Feed Pipe 

Conecctor 

Penghubung media filament 

dengan lubang feed 

11 Model Cooling 

Fan 

Pendingin area nozzle setelah 

filament dipanaskan melalui 

suhu tinggi 

12 Extruder Motor Motor penggerak berbahan 

gerigi bagi feed pipe, 

mengangkat dan menurunkan 
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bahan filament melalui 

jalan/selang feed 

13 Belt Tali pengatur gerakan 

koordinasi cetak 3D Printing 

14 Filament Holder Sebagai tempat perangkat 

bahan-bahan jenis filament/  

roll area filament 

15 Knob Pemutar poros pada menu 

display screen, sebagai 

pengatur pilihan menu display 

screen 

16 Display screen Display interface yang dapat 

mengatur secara user friendly 

kepada pengguna dalam 

pemakaian mesin 3D Printing 

Tabel 1. Spesifikasi Tampak Depan Anycubic 

 

 
Gambar 11. Anycubic Tampak Belakang 

Sumber: Anycubic.com 
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Terdapat 11 komponen yang ada di dalam tampak belakang 

mesin anycubic ini. 

No Nama Fungsi 

1 Top Limit Block Area pembatas sisi atas 

pada linear 

2 Top Frame Pengait segitiga atas dari 

tiap sudut 

3 Linear Presisi antara limit switch 

4 Alumunium Beam Penahan berbasis 

alumunium area 3 struktur 

utama 3D Printing 

5 Feed Pipe Connector Penghubung media 

filament dengan lubang 

feed 

6 Hotend Cooling Fan Sebagai pendingin area 

mesin belakang 

7 Bottom Limit Block  

8 Power Holder Sebagai tempat perangkat 

power switch on/off mesin 

3D Printing 

9 Print Platform Area cetak 3D Printing 

anycubic kossel 

11 Bottom Plate Area bawah cetak 3D 

Printing 

Tabel 2. Spesifikasi Tampak Belakang Anycubic 

 

Pada area tampak bawah, 5 komponen yang terdiri dari Z 

Motor, Print Flatform Holder, Mainboard, X Motor, Y Motor 

menjadi mesin utama penggerak linear.  

Jika salah satu komponen rusak maka sudah pasti motor-

motor lain juga tidak akan bergerak yang dimana produk 3D 

Printing tidak akan tercetak. 
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Gambar 12. Anycubic tampak bawah 

Sumber: anycubic.com 

 

No Nama Fungsi 

1 Z Motor Penggerak sudut  koordinat 

Z 

2 Print Flatform Holder Wadah pegangan knob dan 

feed pipe 

3 Mainboard Penghubung seluruh 

komponen penyusun 

anyucubic 

4 X Motor Dinamo penggerak sudut X 

5 Y Motor Dinamo penggerak sudut Y 

Tabel 3. Spesifikasi Tampak Bawah Anycubic 

5.3 Cara Kerja 

 

Anycubic Kossel mengadopsi cara kerja FDM, dengan 

memakai linear nozzle, berikut langkah kerja yang dapat 

diterapkan jika menggunakan mesin anycubic dalam 

keperluan cetak 3D Printing. 

1. Siapkan file STL pada SD Card yang telah disiapkan 

2. Model 3D ini kemudian diproses oleh alat perangkat lunak 

yang disebut slicer: model 3D ini digunakan sebagai input 
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dan menghitung pergerakan printing head yang 

diperlukan untuk mencetak model, slice by slice. 

3. Output dari slicer adalah file G-code, yang berisi (lebih 

atau kurang) perintah standar yang dapat dipahami oleh 

printer 3D. 

4. G-code dapat dikirimkan ke printer dengan dua cara: 

a. menyalin file G-code ke media yang dapat dilepas 

(kartu SD dalam Kossel) 

b. Mengirim aliran instruksi G-code dari pengontrol 

cetak (yang dapat berupa mesin host itu sendiri, atau 

komputer lain, biasanya sebagai Raspberry Pi) 

5. motor pengekstrusi memasukkan filamen dari spul, ke 

pengekstrusi head extruder dan nozzel, di mana ia meleleh 

dan mengendap pada lapisan yang akan dicetak. 

 

6. Snapmaker Original 

Mesin snapmaker merupakan mesin 3D in 1 yang terdiri dari 3D 

Printing, Laser engraving dan CNC Carving. Mesin tersebut 

bersamaan produk lainnya yang dibuat khusus dalam produk 3D 

Model.  

6.1 Spesifikasi 

6.1.1 3D printing 

 
Gambar 13. Dimensi 3D Printing Snapmaker 
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Heated Bed Up to 80°C 

Print Head Travel Speed Up to 100 mm/s 

Nozzle Diameter 0.4 mm 

Nozzle Temperature Up to 250°C 

Layer Resolution 50 - 300 microns 

Supported Materials Non-proprietary 1.75 mm PLA, 

ABS, etc. 

Nonsupported Materials Alumide, graphite, etc 

Design File Formats STL, OBJ, SNAP3DP 

Processable Format GCODE 

Tabel 4. Spesifikasi 3D Printing Snapmaker 

   

6.1.2 Laser Engraving 

 
Gambar 14. Dimensi Laser Engraving 

 

Laser Power 200 mW 

Wavelength 405 nm 

Safety Class Class 3B 

Supported Materials Wood, bamboo, leather, plastic, 

fabric, paper, non-transparent 

acrylic, etc. 

 

Nonsupported 

Materials 

Metal, glass, gem, transparent 

material, reflective materials, etc. 

Design File Formats SVG, JPEG, PNG, JPG, BMP, DXF, 

SNAPLZR 
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Processable Format NC 

Tabel 5. Spesifikasi Laser Engraving Snapmaker 

6.1.3 CNC Carving 

 
Gambar 15. Dimensi CNC Carving 

 

Shank Diameter 3.175 mm 

Spindle Speed 19,000 RPM 

Supported Materials Wood, acrylic, PCB, carbon 

fiber sheet, jade, etc. 

Nonsupported 

Materials 

Metal, glass, gem, etc. 

Design File Formats SVG, JPEG, PNG, JPG, BMP, 

DXF, SNAPCNC 

Processable Format CNC 

Tabel 6. Spesifikasi CNC Carving Snapmaker 

 

6.2 Komponen 

6.2.1 Komponen 3D Snapmaker 

Komponen 3D yang terdapat di dalam mesin tersebut 

juga ikut tergabung dalam  2 fungsi lainnya. Berat 

volume, tinggi dan lebar mesin tersebut memiliki 

bentuk yang sama namun dengan fungsi berbeda. 

Fungsi beda tersebut terlihat pada head yang 

digunakan, dimana ketiganya memiliki masing-
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masing print head, print head 3D Printing, print head 

Laser engraving dan print head CNC Carving 

 
Gambar 16. Komponen 3D Printing 

Sumber: Pinterest.com 

 

6.2.2 Komponen Laser Engraving 

Laser 1600mW 445nm Laser Diode 

Safety Class Class 4 

Operating 

Temperature 

-20℃ ~ 50℃ (-4F~122F) 

Weight About 275 g (0.6 lbs) 

Supported Materials Wood, bamboo, leather, plastic, 

film, fabric, felt, paper, non-

transparent acrylic, food, etc. 

Nonsupported 

Materials 

Metal, glass, gem, transparent 

materials, reflective materials, etc. 

Tabel 7. Komponen 3D Printing Snapmaker 
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6.2.3 Komponen CNC Carving 

  

Shank Diameter 3.175 mm 

Spindle Speed 19,000 RPM 

Supported Materials Wood, acrylic, PCB, 

carbon fiber sheet, 

jade, etc. 

Nonsupported Materials Metal, glass, gem, etc. 

Design File Formats SVG, JPEG, PNG, JPG, 

BMP, DXF, SNAPCNC 

Processable Format CNC 

  

Tabel 8. Komponen CNC Carving Snapmaker 

 

6.3 Cara Kerja 

6.3.1 Cara Kerja 3D Printing 

 
Gambar 17. Workflow 3D Printing Snapmaker 

Sumber: snapmaker.com 
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6.3.2 Cara Kerja Laser Engraving 

 

 
Gambar 18. Workflow Laser Engraving 

Sumber: snapmaker.com 
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6.3.3 Cara Kerja CNC Carving 

 
Gambar 19. Workflow CNC Carving 

Sumber: snapmaker.com 
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7. Langkah-langkah membuat 3D Printing  

7.1 Proses Pembuatan Design 

Proses membuatan design 3D Printing dapat melalui software-

software 3D yang banyak tersedia secara online, sebagai 

contoh menggunakan sketch up. File hasil design dapat dibuat 

eksetensi menggunakan ekstesi st. Atau obj, bisa juga 

tergantung dari spesifikasi mesin. Banyak diantaranya 

mengkhususkan kedua file tersebut.  

 
Gambar 20. Contoh Pembuatan 3D dengan Sketch up 

Sumber: youtube sketch up school 

 

Pembuatan design beragam jenis disesuaikan dengan 

kebutuhan. Dari sekian banyak aplikasi 3D Printing, 

menggunakan sketch up lebih mudah dikarenakan fiturnya 

yang user friendly.  
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7.2 Proses Pemanasan Bed 

 
Gambar 21. Proses Pemanasan Area Cetak 

Sumber: snapmaker.com 

Pastikan koneksi kabel dan power switch dalam posisi on. 

Suhu yang dibutuhkan pada pemasanan area cetak adalah 210 

derajat celcius. Serta pastikan juga posisi nozze dalam keadaan 

bersih. 

Setelah melakukan leveling pada area cetak, dapat dilanjutkan 

dengan melakukan kalibrasi. 

 

 
Gambar 22. Proses Kalibrasi 4 Sudut 

Sumber: snapmaker.com 
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Proses kalibrasi mewajibkan 4 sudut untuk dapat dilakukan 

proses leveling, karena akan berpengaruh terhadap proses 

cetak. 

 

7.3 Memasang FIlament 

Gunakan mode Jog Mode untuk ilustrasi pemasangan filament 

 
Gambar 23. Ubah menu Jog Mode 

Sumber: Snapmaker.com 

 

Lakukan preheat area cetak dan setel temperaturnya. 

 
Gambar 24. Proses pemasangan filament pada head print 

Sumber: Snapmaker.com 
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Filament yang akan dimasukkan wajib di potong dengan sudut 

40 derajat agar dalam proses masuk tidak terhambat. 

 

7.4 Konversi Gcode 

G-code adalah bahasa pemrograman yang dipahami mesin 

dan merupakan serangkaian perintah yang memberi tahu 

mesin tindakan apa yang harus dilakukan - ke mana harus 

bergerak, kecepatan apa yang digunakan, suhu apa yang harus 

disetel. 

Proses konversi Gcode membutuhkan beberapa cara, yakni: 

Pilih 3D Printing G-code Generator 17.png -> Upload model 

file -> Move / Scale / Rotate model sesuai kebutuhan -> Pilih 

material di bagian Material -> Pilih mode printing di 

 

Bagian Pengaturan Pencetakan -> Hasilkan G-code. 

 
Gambar 25. Proses Generate Gcode 

Sumber: snapmaker.com 

 

Catatan 1: Pastikan Anda telah memilih model mesin yang 

benar Asli di sudut kiri atas. 

 

Catatan 2: Klik kiri untuk memilih model, klik kanan untuk 

melihat menu operasi. 
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Catatan 3: Mengupload beberapa model 3D secara bersamaan 

didukung. 

 

Catatan 4: Jika Anda perlu mengkonfigurasi parameter 

material di bagian Material, pilih satu material default sebagai 

profil dan kemudian klik tombol Plus +. 

 

Catatan 5: Jika Anda perlu mengkonfigurasi parameter 

pencetakan di bagian Printing Settings, klik Customize dan 

pilih satu mode sebagai dasar. Kemudian klik tombol Plus + 

untuk membuat profil Anda sendiri. 

 

Catatan 6: Jika Anda ingin mengekspor semua model yang 

dimuat sebagai file STL atau OBJ, klik Ekspor Model di 

 

pojok kanan bawah. 

 

7.5 Transfer Ggcode dan mulai cetak 

Koneksikan kabel USB mesin ke komputer 

 
Gambar 26. Koneksi Kabel ke Mesin Snapmaker 

Sumber: Snapmaker.com 
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Jika sudah, kemudian pilih port yang akan digunakan. 

 
Gambar 27. Pilih port 

 

Lalu klik connect, 

 

Ketika sudah connect, load file Gcode yang sudah dibuat 

 
Gambar 28. Proses ambil Gcode 

 

Jika sudah diambil file Gcodenya, klik run, maka file 3D akan 

mulai di cetak.  
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8. Software 3D Printing 

Software 3D Printing banyak sekali tersedia baik secara online dan 

offline,  

8.1 Macam-macam Software 3D Printing 

8.1.1 FreeCAD 

 
Gambar 29. Pembuatan 3D dengan Freecad 

Sumber: forum.freecad.org 

 

FreeCAD adalah software CAD parametrik open 

source dan gratis. Ini dianggap sebagai titik masuk 

yang bagus bagi desainer dan insinyur mesin yang 

baru mengenal dunia pemodelan. Pemodelan 

parametrik berarti bahwa seseorang dapat 

memodifikasi model 3D dengan menelusuri riwayat 

model dan menyesuaikan atau mengubah elemen 

individu. 

Antarmuka pengguna grafis mungkin tidak terlihat 

semulus pesaingnya, tetapi FreeCAD sangat ideal 

untuk desain presisi, yang bagus untuk bagian teknis 

dan suku cadang. 

Level: Menengah 

OS: Windows, Mac, Linux 
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8.1.2 Autodesk  

 
Gambar 30. Pembuatan 3D dengan Autodesk 

Sumber: knowloedge.autodesk.com 

 

Autodesk menawarkan beberapa solusi perangkat 

lunak pemodelan 3D, yang paling terkenal adalah 

AutoCAD. Ini adalah perangkat lunak desain pilihan 

untuk arsitek, insinyur, dan profesional konstruksi. 

Meskipun dimungkinkan untuk membuat model 3D 

dengan benda padat, permukaan dan mesh di 

AutoCAD, itu jauh lebih maju dalam hal kemampuan 

2D-nya 

Dibandingkan dengan rangkaian desain lainnya, 

Autodesk Inventor sangat cocok untuk pembuatan 

prototipe digital dan untuk proses desain mekanis 3D 

yang baik. 
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8.1.3 Ultimaker Cura 

 
Gambar 31. Ultimaker Cura 

Sumber: all3dp.com 

 

Cura adalah perangkat lunak benchmark slicer untuk 

semua printer Ultimaker 3D, tetapi juga dapat 

digunakan dengan sebagian besar printer 3D lainnya. 

Ini sepenuhnya open source dan dapat diperpanjang 

melalui sistem plugin. Sebagai salah satu slicer 3D 

Printing yang paling populer dan banyak digunakan di 

pasaran, ada kemungkinan besar bahwa setelan profil 

optimal untuk printer 3D Anda sudah tersedia di 

perangkat lunak, sehingga memudahkan untuk segera 

dipakai. 

Softaware 3D Printing ini sangat mudah digunakan 

dan memungkinkan Anda mengelola setelan cetakan 

3D terpenting dalam antarmuka yang jelas. Mulailah 

dalam mode “Recommended” untuk orientasi cepat, 

di mana Anda dapat memilih pengaturan kualitas 

printer yang dikonfigurasi ulang. 
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Saat Anda membutuhkan kontrol yang lebih tepat 

atas setelan, alihkan ke mode "Kustom". Dalam mode 

"Custom", Cura memberikan pengguna kemampuan 

untuk mengubah lebih dari 400 pengaturan. 

Pemotong ini terus diperbarui dan disempurnakan, 

sehingga versi baru terus dirilis. 

 

Anda juga dapat menggunakan Cura sebagai 

perangkat lunak host printer 3D untuk kontrol 

langsung atas mesin Anda, tetapi printer 3D harus 

terhubung ke PC selama durasi tersebut. Integrasi 

CAD yang mulus dengan orang-orang seperti 

SolidWorks dan Siemens NX membuktikan nilai 

perangkat lunak dalam aplikasi profesional, tetapi 

bagi sebagian besar user rumahan, Cura adalah alat 

pengiris sederhana dan dapat diakses untuk 3D 

Printing. 

 

8.1.4 Snapmaker js 

 
Gambar 32. Pembuatan CNC dengan snapmaker 

Sumber: snapmaker.com 
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Printer 3D luar biasa. Sayangnya, mereka dulu sangat 

rumit, mahal, dan dengan fungsi terbatas. Kami telah 

mendengar tentang dan mengalami kesulitan 

menyiapkan kit printer 3D DIY yang sulit digunakan 

dan dibatasi oleh printer 3D plug-and-play standar. 

Snapmaker membuat printer 3D serba logam, yang 

mudah digunakan untuk pemula, dapat diperluas 

untuk pembuat, dan benar-benar terjangkau untuk 

semua orang. 

 

Itulah mengapa Snapmaker menjadi all-metal dan all-

in-one. Setelah melalui banyak tahapan dalam 

menganalisis desain mekanis dan membuat prototipe 

menjadi perkembangan Printer 3D Snapmaker untuk 

memberikan pemakaian terbaik. Selain itu, snapmaker 

juga dapat menjadi kombinasi 3D printing, Laser 

engraving, dan CNC Carving dengan kepala yang 

dapat ubah sesuai dengan kebutuhan dan pemakaian.  

 

8.1.5 Sketch UP 

 
Gambar 33. Pembuatan 3D dengan sketch up 

Gambar x. All3dp.com 
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SketchUp, sebagai rangkaian software pemodelan 3D, 

menawarkan perpaduan sempurna antara 

kesederhanaan dan fungsionalitas, dengan antarmuka 

yang ramah pengguna dan kurva belajar yang relatif 

datar yang menarik para pemula dan alat gambar 

canggih yang menarik bagi pembuat berpengalaman. 

Ini menjadikan SketchUp salah satu alat perangkat 

lunak pencetakan 3D paling populer untuk merancang 

model 3D. 

Sebelumnya dikenal sebagai SketchUp Make, 

SketchUp Free adalah versi berbasis browser 

(SketchUp Pro berbayar tersedia untuk desktop) dan 

menampilkan semua yang Anda butuhkan untuk 

pemodelan 3D untuk pencetakan, asalkan Anda 

mengunduh modul ekspor STL gratis dan 

menginstalnya. 

Meskipun versi berbayar memang menawarkan lebih 

banyak fitur daripada SketchUp Gratis, Anda masih 

akan mendapatkan akses ke beberapa fitur yang 

cukup bagus, termasuk penyimpanan cloud 10 GB, 

tampilan model seluler, serta Gallery Gambar 3D yang 

dikemas dengan konten dan proyek buatan 

pengguna. 

 

9. Merchandise 3D Printing 

9.1 Macam-macam produk 3D Printing 

Di antara item yang dibuat dengan 3D Printing contohnya 

seperti desain sepatu, furnitur, coran lilin untuk membuat 

perhiasan, perkakas, tripod, barang hadiah, serta mainan. 

Industri otomotif dan penerbangan menggunakan printer 3D 

untuk membuat suku cadang. Seniman dapat membuat 

patung, dan arsitek dapat membuat model proyek mereka. 
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9.1.1 Alat otomotif 

 
Gambar 34. Produk 3D Otomotif 

Sumber: rapiddirect.com 

 

Manufaktur aditif adalah istilah luas untuk 

serangkaian proses yang membangun bagian dengan 

cara aditif daripada subtraktif. Ini pada dasarnya 

berarti bahwa bagian-bagian dibangun lapis demi 

lapis alih-alih mengeluarkan bahan dari blok. 

Pendekatan manufaktur ini, serta banyak platform 

yang terkait dengan teknologi (termasuk 

stereolitografi, pemodelan deposisi gabungan, 

sintering laser selektif, dan lainnya), menawarkan 

serangkaian manfaat unik yang tidak dapat dilakukan 

oleh proses manufaktur tradisional. 

 

Kebebasan desain 

 

Karena bagian-bagian dibangun layer by layer dalam 

3D Printing, proses tersebut membuka peluang yang 

belum pernah ada sebelumnya untuk kebebasan 



Doc. Name: Pengantar 3D Printing Page: 47 

© 2020. All rights reserved.  

desain, yang pada gilirannya menciptakan peluang 

untuk pengoptimalan dan pengurangan bagian Di 

sektor otomotif, kemampuan untuk mengurangi 

bobot suatu komponen (dan bobot kendaraan secara 

keseluruhan) sangat penting ketika mencoba 

meningkatkan efisiensi bahan bakar. 3D Printing 

menawarkan kemampuan untuk mendesain ulang dan 

membuat suku cadang otomotif yang 

mengintegrasikan geometri internal yang kompleks, 

mengurangi berat dan penggunaan material tanpa 

mengorbankan kualitas. 

 

Bagian Konsolidasi 

 

Selain ringan, manufaktur aditif juga dapat 

memungkinkan produsen untuk mendesain ulang dan 

mengkonsolidasikan suku cadang — mengubah 

rakitan multi-komponen menjadi satu bagian. 

Kemampuan ini dapat berkontribusi pada struktur 

yang semakin ringan dan bahkan dapat meningkatkan 

kinerja bagian tertentu. Di sektor otomotif, 

mengkonsolidasikan suku cadang dapat membantu 

merampingkan proses produksi dan perakitan. 

 

Kustomisasi 

 

Ketika seseorang berpikir tentang produksi otomotif, 

orang sering berpikir tentang manufaktur massal: jalur 

produksi canggih yang menghasilkan jutaan bagian 

yang sama sebelum merakitnya menjadi mobil. 

Dengan semakin berkembangnya 3D Printing, industri 

otomotif sekarang melihat tingkat baru penyesuaian 
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untuk mobil dengan biaya yang sesuai. Untuk 

kendaraan bervolume rendah atau khusus, sekarang 

dimungkinkan untuk mengintegrasikan fitur interior 

khusus ke dalam mobil dengan biaya yang masuk akal. 

Merek mobil MINI, misalnya, memungkinkan 

pelanggan memilih dari rangkaian suku cadang 

interior cetak 3D yang dipersonalisasi. 

 

Waktu penyelesaian yang cepat 

Ada beberapa cara 3D Printing dapat mempercepat 

produksi otomotif. Pertama, dalam tahap pembuatan 

prototipe, 3D printing dapat digunakan untuk 

menghasilkan suku cadang fungsional dengan cepat 

untuk pengujian, memungkinkan perancang dan 

insinyur otomotif untuk dengan cepat menentukan 

apakah desain komponen layak. Dalam tahap 

produksi, 3D Printing digunakan oleh produsen 

otomotif untuk perkakas cepat, yang menghasilkan 

biaya yang lebih rendah. 

 

9.1.2 Perkakas 

 
Gambar 35. Pembuatan perkakas dari 3D Printing 

Sumber: materdome3d.com 
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Untuk semua perusahaan manufaktur, bagian 

terpenting dari produksi mereka (kecuali desain) 

adalah perkakas. Seperti yang diketahui setiap 

pabrikan, perkakas mengacu pada alat pemotong, 

perlengkapan, jig, dan aksesori yang digunakan dalam 

teknik pencetakan, pengecoran, atau perakitan. 

Masing-masing menggunakan perkakas berbeda 

berdasarkan spesifikasi produk yang diproduksi saat 

ini. Ketika produk berhenti diproduksi, peralatan 

terkait disimpan atau bahkan dibuang setelah 

produksi. Perkakas ini digunakan untuk diproduksi 

melalui pemesinan CNC yang merupakan teknik yang 

memakan waktu dan mahal. 

 

 

Sementara saya memiliki pendapat dari beberapa 

pembuat perkakas ahli dan pemilik bisnis, hal yang 

diinginkan semua orang, adalah pengurangan fase 

pembuatan prototipe serta, peningkatan 

fungsionalitas. Dengan demikian, 3D Printing adalah 

kandidat yang tepat untuk perkakas. 
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9.1.3 Mainan anak 

 
Gambar 36. 3D printing untuk mainan anak 

Sumber: 3dnatives.com 

 

Mainan 3D Printing adalah salah satu cara untuk 

menghadirkan lebih banyak hiburan bagi anak-anak, 

meningkatkan kemampuan penyesuaian (dan tentu 

saja mengurangi biaya). Dari monster dan drone 

hingga boneka. Mainan cetak 3D seperti menjadi anak 

kecil di toko permen. 

 

3D Printing telah menghadirkan berbagai 

kemungkinan baru bagi orang dewasa. tapi 

bagaimana dengan anak-anak? 3D Printing dapat 

membuat mainan lebih murah dan sangat dapat 

disesuaikan. Kreativitas adalah bagian utama dari 

pertumbuhan, dan mainan cetak 3D harus 

memungkinkan anak-anak mengekspresikannya. 

Selain itu, 3D Printing adalah hobi yang dapat 

membantu anak-anak memperluas pengetahuan 

mereka tentang topik terkait 3D. 
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9.1.4 Merchandise 

 
Gambar 37. Pembuatan Souvenir dengan 3D Printing 

Sumber: gudteks.com 

 

Souvenir bisa menjadi 'pembawa pesan' yang 

merupakan pengingat simbolis dari suatu peristiwa 

atau pengalaman. Mereka dapat berfungsi sebagai 

penanda nyata dari pengalaman yang tidak berwujud 

dan sementara. 'Cinderamata esensi adalah ingatan 

tak berwujud, gagasan abstrak tentang keterikatan 

tempat, pengalaman liburan yang menyenangkan, 

dan keterhubungan sosial. Suvenir secara substansi 

adalah benda fisik, berwujud, dan material yang 

mengidentifikasi tempat dan menggambarkan 

pengalaman tunggal. '(Swanson dan Dallen 2012: 290) 

Pengalaman kejadian ini dapat' ditangguhkan dalam 

waktu 'melalui suvenir. Membawa suvenir pulang 

memvalidasi dan memperpanjang pengalaman 

perjalanan, tidak hanya sebagai kenangan tetapi juga 

bukti bahwa pemiliknya ada di sana. Makalah ini 

mengeksplorasi konsep suvenir, tidak hanya sebagai 

objek yang bermakna dan ekspresif, tetapi juga, 

melalui in-situ Teknologi 3D Printing, sebagai 

pengalaman interaktif yang semakin menambah 

potensi keaslian pengalaman wisata.  
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Dalam studi ini, printer 3D disiapkan di Stirling Castle, 

Skotlandia, dan pengunjung diizinkan untuk 

berinteraksi dan 'membuat' (dalam hal ini melalui 

pilihan bahan) suvenir mereka sendiri, yang 

mencerminkan branding Skotlandia yang Bersejarah. 

Produksi waktu nyata dari objek cetak 3D dan sifat 3D 

Printing, yang melibatkan 'risiko dan kepastian' (Pye 

1968) menambahkan teknologi inovatif dan membuat 

pengalaman wisata yang lebih tradisional dan imersif. 

'Orang-orang tampaknya semakin tertarik untuk 

mengembangkan potensi kreatif mereka, dengan 

meningkatkan keterampilan produktif atau konsumsi 

mereka, dengan mengikuti kursus atau mengalami 

kreativitas saat liburan' (Richards 2011). Preseden dan 

hasil dari ini dieksplorasi dalam makalah ini. 

 

9.1.5 Furnitur 

 
Gambar 38. Barang furnitur dari 3D Printing 

Sumber: Housely 

 

Salah satu bagian dari bisnis furnitur yang secara 

tradisional membutuhkan banyak waktu dan investasi 

finansial adalah proses desain. Prototipe harus dibuat, 
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model diuji, dan potongan dikerjakan ulang untuk 

mencapai produk akhir. 3D Printing mempersingkat, 

menyederhanakan, dan mengurangi biaya desain 

furnitur. Mampu membuat prototipe furnitur ringan 

dengan cepat dan murah dengan 3D Printing 

memungkinkan desainer untuk menguji kreasi mereka 

lebih teliti dan memaksimalkan fitur-fitur bermanfaat 

pada produk jadi. Perusahaan desain Inggris Cohda 

berkolaborasi dengan printer 3D Freedom of Creative 

untuk memproduksi Binary Furniture Collection. Ini 

ditata menyerupai desain yang dibuat oleh 

Spirograph sekolah lama, dan mampu membuat 

sketsa secara elektronik dan kemudian mencetak 

setiap bagian telah membuat koleksinya terjangkau 

untuk bisnis dan pelanggan mereka. 

 

10.  3D Printing for Business 

3D Printing bukan hanya alat baru untuk mengembangkan dan 

memproduksi barang serta merangkul teknologi dapat berdampak 

besar pada cara perusahaan beroperasi, memberikan nilai kepada 

pelanggannya, dan menghasilkan keuntungan. 

  

Buku ini akan membahas 5 model bisnis yang mendukung 3D 

Printing, di samping manfaat dan contoh kehidupan nyata. 

 

10.1 Manufaktur berdasarkan permintaan 

Mencapai keseimbangan antara permintaan dan penawaran 

memang menantang. Itulah mengapa pemasok menggunakan 

algoritme yang canggih untuk memprediksi seberapa banyak 

produk mereka akan dibutuhkan, pada waktu dan tempat 

tertentu, untuk memenuhi permintaan yang tidak pasti. 
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Tapi bagaimana jika Anda bisa mengubah persamaan 

penawaran-permintaan? Alih-alih memproduksi untuk 

mengantisipasi permintaan, bagaimana jika Anda bisa 

memproduksi sesuai permintaan, setelah pelanggan 

berkomitmen untuk membeli produk? 

  

Model bisnis manufaktur saat ini menekankan pada kecepatan 

pengiriman dan kemampuan untuk memproduksi suku 

cadang pada saat dibutuhkan. Ini menarik bagi pelanggan 

karena Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan, tepat 

saat Anda membutuhkannya. 

  

3D Printing adalah salah satu teknologi yang memungkinkan 

pembuatan sesuai permintaan. Tanpa perkakas yang 

diperlukan untuk 3D printing, waktu tunggu untuk batch kecil 

dapat dipersingkat secara signifikan. 

  

Artinya, jika sebuah perusahaan ingin memproduksi beberapa 

lusin, atau bahkan ratusan suku cadang, itu lebih mudah 

dicapai dengan Aditive Manufacture. Sebuah perusahaan tidak 

perlu menunggu berminggu-minggu untuk membuat alat, 

seperti cetakan untuk pembuatan tradisional. Itu hanya dapat 

membuat file desain, mengirimkannya langsung ke printer 3D 

dan memiliki bagian yang dicetak dalam beberapa jam atau 

hari. 

 

10.2 Manufacturing as a service (MaaS) 

Digitalisasi manufaktur telah membawa model bisnis berbasis 

layanan baru bagi produsen. Salah satunya adalah 

Manufacturing as a Service (MaaS). Model ini bergantung pada 

berbagi infrastruktur manufaktur, di mana peralatan, dan 
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kapasitas manufaktur lainnya, dihubungkan ke jaringan untuk 

memungkinkan produksi yang lebih efisien. 

  

Dengan MaaS, pelanggan dapat mengirim pesanan untuk 

suku cadang, dan berdasarkan beban kerja, material, 

ketersediaan tenaga kerja, lokasi dan skala, jaringan akan 

secara dinamis mengarahkan pesanan ke fasilitas tertentu, 

atau serangkaian fasilitas, untuk memenuhi permintaan secara 

efisien. 

  

MaaS menjadi semakin populer, didorong oleh kebangkitan 

manufaktur digital. 3D Printing telah menjadi salah satu pilar 

utama yang mendukung model MaaS. Sebagai teknologi 

manufaktur digital, 3D Printing memungkinkan komponen 

diproduksi dari file digital, dan sebagian besar alur kerjanya 

digerakkan oleh data. 

  

Terakhir, 3D Printing juga memungkinkan lebih banyak 

fleksibilitas produksi dan produksi sesuai permintaan yang 

ekonomis dari batch kecil dan satu kali, yang merupakan 

proposisi nilai khas perusahaan MaaS. 

 

10.3 Konsolidasi Rantai Pasok 

Karena lingkungan manufaktur menjadi lebih tidak stabil dan 

tidak pasti, bisnis mencari cara untuk mengurangi 

kompleksitas rantai pasokan mereka. 

  

Peluang sekarang ada untuk menyederhanakan rantai 

pasokan dengan menggunakan 3D Printing untuk 

memproduksi suku cadang penggunaan akhir di rumah. 
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Manfaat melakukan hal ini sangat besar sehingga, menurut 

satu studi Gartner 2018, 38 persen manajer rantai pasokan 

sudah menggunakan 3D Printing dan 47 persen berencana 

menggunakannya dalam 2 tahun ke depan. 

  

3D Printing secara unik mampu menghasilkan geometri 

kompleks yang tidak dapat diproduksi menggunakan metode 

tradisional. Kemampuan ini dapat digunakan, misalnya untuk 

mengurangi bagian-bagian dalam suatu perakitan. 

  

Perakitan yang biasanya membutuhkan banyak bagian yang 

dibuat sebagai komponen terpisah dan kemudian disatukan 

dapat dibuat secara aditif sebagai satu unit, bahkan jika 

geometrinya sangat kompleks. Proses ini juga dikenal sebagai 

konsolidasi bagian. 

  

Konsolidasi bagian membantu mengurangi jumlah suku 

cadang yang perlu dibeli, sehingga menurunkan kompleksitas 

rantai pasokan. 

  

Kompleksitas rantai pasokan yang berkurang menurunkan 

risiko gangguan rantai pasokan. Misalnya, Anda dapat 

menghindari risiko bahwa pemasok Anda tidak dapat lagi 

memasok suku cadang yang dipermasalahkan. Risiko pemasok 

ini dikalikan dengan jumlah suku cadang yang dirakit. Jadi jika 

Anda dapat mencetak beberapa bagian sebagai satu kesatuan, 

menggunakan 3D Printing, kemungkinan mengalami masalah 

ini sangat berkurang. 

 

10.4 Kustomisasi Massal 

Dalam lanskap konsumen saat ini, konsumen menuntut 

pengalaman yang lebih disesuaikan dan dipersonalisasi. 
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Pada dasarnya, model kustomisasi massal memerlukan 

pembuatan produk satu kali yang secara tepat disesuaikan 

dengan kebutuhan atau keinginan pembeli individu. 

  

3D Printing memungkinkan perusahaan untuk mengeksplorasi 

model bisnis ini dengan memberikan solusi yang lebih layak 

untuk menghasilkan produk yang disesuaikan. Tidak seperti 

teknik konvensional, yang memerlukan investasi besar dalam 

perkakas untuk bagian yang disesuaikan, 3D Printing hanya 

perlu mengunggah desain digital yang disesuaikan dari suatu 

produk, atau bagiannya, ke dalam printer 3D. 

  

Seringkali, teknologi ini juga digunakan untuk membuat 

cetakan khusus sekali pakai, yang biasanya akan memakan 

biaya dan waktu terbatas dengan pembuatan tradisional. 

  

Pendekatan ini sering digunakan untuk memproduksi 

perhiasan dengan desain khusus. Misalnya, perusahaan 

perhiasan, American Pearl, menawarkan layanan 'Replikator 

Perhiasan' di situs webnya, yang memungkinkan pelanggan 

tidak hanya memilih dari daftar logam yang berbeda, tetapi 

juga menyesuaikan perhiasan dengan ukiran pribadi. 

  

Berdasarkan desain yang dipilih, perusahaan kemudian 

membuat file desain dan mencetaknya dalam bentuk 3D 

dalam lilin termoplastik. Logam pilihan pelanggan kemudian 

dituangkan ke dalam cetakan yang dirancang secara digital ini. 

Setelah mengeras, batu permata pembeli ditambahkan dan 

disetel oleh ahli perhiasan. 

Perusahaan mengklaim bahwa perhiasan jadi tidak hanya akan 

sesuai dengan spesifikasi pasti konsumen tetapi juga akan 
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dikirim dalam 3 hingga 4 hari. Pesaing, yang mengenakan 

biaya lebih untuk produk yang sama, dapat membutuhkan 

waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikannya. 

  

Beberapa perusahaan alas kaki juga mulai menyelidiki 

penyesuaian massal, yang dimungkinkan oleh 3D Printing. 

Misalnya, model bisnis Wiivv berpusat pada sandal dengan sol 

dalam cetakan 3D yang disesuaikan dengan kebutuhan. 

  

Teknologi Wiivv memungkinkan ini, yang secara digital 

memetakan setiap kaki dengan lebih dari 200 titik untuk 

membuat file insole yang dapat dicetak 3D yang unik untuk 

setiap kaki. 

  

Merek besar juga mencari cara untuk beradaptasi dan 

menyediakan produk yang lebih dipersonalisasi kepada 

pelanggan. Gillette adalah salah satu perusahaan yang baru-

baru ini meluncurkan layanan penyesuaian silet yang 

didukung oleh 3D Printing. 

 

10.5 Direct to consumer business model 

Strategi Direct-to-Consumer (D2C) dengan cepat menjadi rute 

populer bagi merek untuk memasuki pasar secara langsung - 

bukan melalui entitas perantara. 

  

3D Printing dapat membantu perusahaan yang mengadopsi 

model ini untuk membuat produk lebih cepat, dan seringkali 

lebih murah, dibandingkan dengan teknik manufaktur massal 

tradisional. 

  

Sebagai contoh, produsen lampu, Gantri, yang menyediakan 

platform bagi desainer untuk mewujudkan ide mereka 
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menggunakan proses 3D Printing miliknya dan mengirimkan 

desain ini langsung ke pelanggan. 

  

Dengan melakukan itu, perusahaan bertujuan untuk 

memungkinkan para desainer melewati banyak rintangan 

untuk memasarkan ide mereka. 

  

Gantri memperkirakan bahwa pembuatan tradisional dengan 

1.000 buah desain tertentu, perkakas, yang dikombinasikan 

dengan bahan, teknik, pengujian, dan logistik, akan 

menghasilkan biaya $ 100.000. Inilah sebabnya mengapa 

sebagian besar barang diproduksi dalam batch yang jauh lebih 

besar dari 1.000 dan mengapa ada hambatan besar untuk 

masuk, baik untuk produsen maupun desainer. 

 

3D Printing dapat membuka kemungkinan untuk 

mengabaikan investasi tersebut dan memungkinkan desainer 

berkolaborasi dengan Gantri untuk membawa desain baru ke 

pasar, lebih cepat dan lebih murah. 

  

Kabarnya, lampu cetak 3D dan item dekorasi pencahayaan 

lainnya membantu Gantri mengurangi waktu tunggu desainer, 

dari rata-rata 18 bulan menjadi sekitar 3 minggu, dan juga 

menghemat biaya. Orang-orang di belakang Gantri yakin 

bahwa 3D Printing adalah masa depan industri. Misalnya, 

teknologi dapat beradaptasi dengan perubahan selera dan 

tren pelanggan tanpa masalah. 

  

Dalam industri gigi, terdapat beberapa perusahaan baru yang 

menggunakan 3D Printing untuk memproduksi alat pelurus 

gigi yang tidak terlihat, yang disebut pelurus jelas, yang 

kemudian dikirim langsung ke konsumen. 



Doc. Name: Pengantar 3D Printing Page: 60 

© 2020. All rights reserved.  

  

Dengan perusahaan seperti SmileDirectClub dan Candid, 

perusahaan tersebut ingin memberikan alternatif pengganti 

aligner (cetakan gigi) Invisalign yang cukup mahal dan 

mengurangi biaya kunjungan ke kantor ortodontis. 

  

Tanpa 3D Printing, model bisnis yang diadopsi oleh 

perusahaan gigi ini kemungkinan besar akan gagal, karena 

hampir tidak mungkin untuk menghasilkan aligner bening 

individual dengan volume tinggi dengan teknik tradisional. 
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Kesimpulan 

 

 Konsep 3D Printing memiliki cakupan area material yang cukup 

banyak. Mesin-mesin 3D Printing yang mampu menjalankan perintah user 

dalam kebutuhan barang yang sifatnya 3D juga dapat menyesuaikan 

karakteristiknya. 

 Bahan-bahan material yang dapat digunakan cukup banyak serta 

disesuaikan kebutuhan user, filament-filament dari unsur tertentu dapat 

digunakan tergantung dari pembuatan produk 3D Printing, Filament jenis 

PLA saat ini masih terdepan dalam penggunaan dikarenakan beberapa 

faktor seperti harga yang murah dan kualitas yang terbaik meskipun 

bahan-bahan filament masih menjadi alternatif bagi user 3D Printing. 

 Pada sisi output dari 3D Printing, diharapkan menjadi modal awal 

bagi para stakeholder souvenir untuk beralih menjadi model 3D Printing 

sebagai develop print alternatif lain di tengah persaingan cetak global yang 

sangat tinggi  

Buku Pengantar 3D Printing ini diharapkan dapat memotivasi para 

civitas akademika, khususnya mahasiswa yang sedang menempuh 

perkuliahan. Tidak dibatasi pula bagi para akademisi, praktisi hingga 

pembaca rutin buku-buku referensi. 
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