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ABSTRAKSI   
Karet merupakan bahan atau material yang tidak bisa dipisahkan 

dari kehidupan manusia, sebagai bahan yang sangat mudah didapat, 
praktis, ringan dan tentu saja modern, dalam dunia otomotif karet 
merupakan salah satu bahan pokok untuk pembuatan komponen – 
komponen otomotif tertentu, khususnya handle yang sering kita lihat pada 
interior mobil bagian atas, yang gunanya untuk pegangan saat kendaraan 
melakukan pengereman mendadak, berbelok dan saat kondisi jalanan 
rusak. 

Proses pertama diawali dengan persiapan alat dan pembuatan 
mold, kemudian dilakukan pembuatan karet kompon dari bahan karet 
alam dan bahan lain dan dilakukan proses mastikasi dan pencampuran 
sehingga menghasilkan karet kompon. Setelah itu diinjeksi kedalam mold 
dengan suhu vulkanisasi 160 °C dengan variasi lama waktu vulkanisasi 1 
jam dan 2 jam. Pengukuran penyusutan produk meliputi dimensi panjang, 
lebar dan tinggi produk kemudian dibandingkan dengan ukuran mold 
sehingga bisa diambil kesimpulan. 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pada proses injeksi 
penyusutan rata- rata secara umum lebih besar pada variasi lama waktu 
vulkanisasi 1 jam dibanding lama vulkanisasi 2 jam. Penyusutan terbesar 
terjadi pada dimensi lebar dimana pada produk diatas lama vulkanisasi 1 
jam 0,83% dan lama vulkanisasi 2 jam 0,76%, penyusutan kedua pada 
dimensi panjang dimana lama vulkanisasi 1 jam 0,79% dan lama 
vulkanisasi 2 jam 0,67%, sedangkan penyusutan pada dimensi tinggi 
vulkanisasi 1 jam 0,63% dan vulkanisasi 2 jam 0,59%. 

 
Kata kunci : Mold , Vulkanisasi, Injeksi, Mastikasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PENDAHULUAN 

Karet merupakan salah satu bahan hasil pertanian yang 

banyak terdapat di Indonesia dan menjadi penyumbang devisa 

negara cukup besar, dengan nilai ekspor karet alam Indonesia pada 

2007 mencapai US$4,6 miliar (sekitar Rp 41,4 triliun), atau sekitar 

40% dari nilai ekspor komoditas pertanian dengan total produksi 

sekitar 2,7 juta ton. Disamping itu, komoditas karet alam merupakan 

sumber mata pencaharian secara langsung bagi 1,6 juta keluarga 

petani dan secara keseluruhan diperkirakan menjadi sumber 

penghidupan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi 15 

juta penduduk indonesia. Pemanfaatan karet menjadi barang karet 

jadi banyak digunakan pada kehidupan sehari- hari mulai sektor 

medis, kelistrikan, rumah tangga, otomotif, dan lainnya banyak 

peralatan yang menggunakan bahan dasar dari karet. (Apriyantono, 

2008). 

Perkembangan material komposit kini melaju pesat. Hal ini 

disebabkan banyaknya hasil riset yang menunjukkan bahwa produk-

produk berbahan dasar komposit mampu bersaing dengan produk-

produk berbahan logam atau produk lain. Ada tuntutan bahwa 

material harus mempertimbangkan aspek lingkungan maka 

perkembangan material komposit bergerak menuju komposit alam. 

(Darda, H., 2009) 

 



Campuran dua atau lebih polimer mempunyai arti penting yang 

patut dipertimbangkan saat ini. Karena campuran polimer 

mempunyai kekayaan tertentu yang tidak dipunyai oleh komponen-

komponen polimer murni (individu). Pencampuran dua polimer 

menjadi komponen otomotif saat ini banyak diminati karena 

mempunyai sifat yang berbeda dengan komponen polimer murni. 

Dalam pembuatan komponen otomotif diperlukan komposisi dan 

bahan yang bagus, kemudian metode pencampurannya juga harus 

dipertimbangkan.  

Permasalahan yang sering timbul pada proses pembuatan 

komponen otomotif  saat ini adalah terjadinya cacat produk seperti 

penyusutan, bentuk yang tidak sempurrna dan  kerusakan dimensi 

lainnya yang salah satunya disebabkan dari beberapa faktor. Seperti 

cacat penyusutan pada benda cetak campuran polimer dapat timbul 

dari sifat alami polimer, komposisi campuran, ilmu bentuk 

pencampuran. Hal ini tentu saja sangat merugikan baik dari segi 

waktu maupun biaya. 

Dalam studi eksperimental ini mencoba meneliti sejauh mana 

pengaruh jenis bahan dan komposisi pencampuran terhadap 

penyusutan dimensi produk, perbedaan jenis bahan dan komposisi 

sangat mempengaruhi hasil prodok. (Pechurai, 2008).  

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 



1. Menganalisa penyusutan produk karet hasil vulkanisasi injection 

molding karet. 

2. Menyelidiki pengaruh lama waktu vulkanisasi terhadap produk 

yang dihasilkan. 

 

DASAR TEORI 

 Komposit 

           Hadi, B.K (2000), Bahan komposit dalam pengertian 

berarti terdiri dari dua atau lebih bahan yang berbeda, yang 

digabung atau dicampur secara makroskopis. Pada bahan 

komposit sifat-sifat unsur pembentuknya masih terlihat jelas. 

Justru keunggulan bahan komposit disini adalah penggabungan 

sifat-sifat unggul masing-masing unsur pembentuknya tersebut. 

Pada umumnya  bahan komposit terdiri dari dua unsur, yaitu 

serat (fiber) dan bahan pengikat serat-serat tersebut yang 

disebut matriks. Unsur utama bahan komposit adalah serat. 

Serat ini yang menentukan karakteristik bahan kompositnya, 

seperti kekakuan, kekuatan serta sifat-sifat mekanik yang lain. 

Sedangkan matriks bertugas melindungi dan mengikat serat agar 

dapat bekerja dengan baik. 

Kelebihan material komposit dibandingkan dengan material 

konvensional lainnya adalah : 

a. Ringan 

b. Kekuatan struktur tergantung pada arah serat 



c. Memiliki konduktifitas panas yang rendah 

d. Tidak bersifat magnetik 

e. Tahan terhadap karat 

f. Perawatan mudah 

g. Tahan terhadap keadaan lingkungan dan kondisi cuaca 

Sifat fisik material komposit adalah orthotropic, yaitu 

tergantung pada arah gaya atau beban yang diberikan. Kekuatan 

panel komposit tergantung pada orientasi dari gaya dan momen 

yang bekerja pada panel tersebut. Kekakuan juga tergantung 

pada design pada panel itu sendiri. Misalnya: jenis matriks dan 

serat yang dipakai, metode pembentukan panel, tipe anyaman, 

dan orientasi serat. (Hadi, B.K 2000) 

Tinjauan  Pustaka 

Menurut Winahyu K.R, dkk ( 2002 ), karet yang digunakan 

untuk pembuatan ebonit dapat berupa karet alam ataupun karet 

sintetis BR (Butadiene Rubber), SBR (Styrene Butadiene Rubber) 

dan NBR (Nytrile Butadiene Rubber), dapat digunakan sendiri-

sendiri maupun dicampur dengan karet alam. Ebonit yang dibuat 

dari karet sintetis SBR (Styrene Butadiene Rubber) mempunyai 

daya tahan terhadap bahan kimia yang lebih bagus, tahan terhadap 

pukulan, tahan terhadap pengkerutan, serta tahan terhadap minyak 

apabila dibandingkan dengan ebonit yang dibuat dari karet alam. 

Moerbani (1999), dalam penelitiannya tentang plastic molding 

menyatakan bahwa setiap pembuatan mold (cetakan) harus selalu 



memperhitungkan terjadinya penyusutan (shrinkage) setelah terjadi 

pendinginan dan keluar dari rongga cetakan. Hal ini terjadi karena 

adanya perubahan fase dari material cair menjadi padat, pasti akan 

terjadi perubahan volume. 

Mark dkk, (2005), Vulkanisasi merupakan proses pengolahan 

karet alam yang semula secara fisik bersifat lunak dari bahan 

kompon diubah menjadi produk yang mempunyai kwalitas tinggi. 

Kompon karet terdiri dari 4 macam bahan, (1) karet alam; (2)  

Activator biasanya digunakan bahan Zinc Oxide dan stearic acid; (3) 

Vulcanizing agent yaitu sulfur atau  peroxide; (4) accelerator . 

Amraini, dkk (2009). Judul penelitiannya “Pengaruh Filler 

Carbon Black Terhadap Sifat dan Morfologi Komposit Natural 

Rubber / Polypropylene”. Penelitian ini mempelajari pengaruh 

komposisi dan teknik penambahan filler carbon black (CB) terhadap 

sifat tensile dan morfologi campuran natural rubber/polypropylene 

(NR/PP). Hasil yang didapat adalah penggunaan filler carbon black, 

dimana CB dan NR dicampur terlebih dahulu dalam Roll-Mixer dapat 

meningkatkan sifat tensile campuran NR/PP. Kesamaan dengan 

peneliti adalah pada alat yang digunakan yaitu peralatan untuk 

pembuatan kompon karet, yaitu Two-roll Mixing Mill. Kesamaan 

bahan yang dipakai adalah penggunaan karet alam.  

 

 

 



 METODOLOGI PENELITIAN 

  
 

 

              

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Gambar 3.23. Diagram Alir Metode Penelitian 
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Proses Pembuatan Mold 

Secara umum rancangan bentuk mold dapat dilihat pada 

gambar 3.25 yang terdiri dari atas dan dua belah mold dan dua baut 

pengikat. Proses pembuatan diawali dari pemotongan balok logam 

untuk menentukan dimensi mold yang dirancang dengan panjang 

230mm, lebar 50mm dan tinggi 70mm. Mold tersusun dari core mold 

atas dengan tinggi 15mm core mold sebelah kanan dan kiri dengan 

lebar 25mm dan tinggi 55mm. Core mold dibuat dengan 

menggunakan mesin frais yaitu pada bagian core mold atas 

berbentuk persegi panjang dengan radius kedua sisinya dan core 

mold sebelah kanan dan kiri juga berbentuk persegi panjang dengan 

radius kedua sisinya. Kemudian kedua belah mold dibuat 4 lubang 

diameter 10mm untuk tempat baut pengikat dengan proses drilling. 

 

Tabel 3.2. Spesifikasi Mold 

 

 
 
 
 
 

Tahap-tahap dalam proses Injection Molding 

1.  Pemanasan awal molding 

Sebagai langkah awal proses injection molding terlebih 

dahulu dilakukan pemanasan mold agar nantinya kompon yang 

telah meleleh dapat mengalir memenuhi ruang dalam mold. 

Material Panjang (mm) Lebar (mm) Tinggi (mm) 

Metal steel 230 50 70 



Sebelumnya kedua belah core mold dilapisi alumuniumfoil dan 

disemprot silicon cair agar kompon tidak lengket dengan mold. 

2.  Memasukkan potongan kompon 

Sebelum dimasukkan, kompon ditimbang hingga berat  120 

gr, kompon dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam 

injection lalu dipanaskan dengan suhu 160 °C hingga kompon 

hampir meleleh kemudian ditekan dengan mesin press sampai 

kompon mengalir memenuhi rongga cetakan. 

3.  Proses vulkanisasi 

Setelah cetakan penuh, kemudian diturunkan dan mold 

dipanaskan dengan suhu 160 °C selama 1 jam dan 2 jam. 

Setelah mencapai waktu yang ditentukan, termocontrol dilepas 

dan cetakan dibiarkan dingin, kemudian baru dilakukan analisa 

penyusutannya. 

 

   Penyusutan dapat dihitung menggunakan rumus : 

S  =  [(Lo - L) / Lo ] × 100% 

Dimana : 

S  =   besarnya penyusutan  

Lo  =   dimensi pada mold 

L  =   dimensi komponen yang mengalami penyusutan 

 

 

 



4.1.1.  Hasil Analisa Penyusutan ( shrinkage ) pada variasi lama 

waktu vulkanisasi 1 jam. 

 Tabel 4.1. Penyusutan dimensi panjang pada variasi 
lama waktu vulkanisasi 1 jam. 

 

Spesimen 

Panjang 
Dimensi 
cetakan 
(mm) 

Dimensi 
Produk 
(mm) 

Perbedaan 
(mm) 

Shrinkage 
(%) 

1 180 178,59 1,41 0,78 
2 180 178,61 1,39 0,77 
3 180 178,52 1,48 0,82 

                               Rata-rata Shrinkage (%)         0,79 
 

Tabel 4.2. Penyusutan dimensi lebar pada variasi 
lama waktu vulkanisasi 1 jam. 

 

Spesimen 

Lebar 
Dimensi 
cetakan 
(mm) 

Dimensi 
Produk 
(mm) 

Perbedaan 
(mm) 

Shrinkage 
(%) 

1 24 23,85 0,15 0,62 
2 24 23,73 0,23 0,96 
3 24 23,78 0,22 0,92 

                               Rata-rata Shrinkage (%)         0,83 
 

Tabel 4.3. Penyusutan dimensi tinggi pada variasi 
lama waktu vulkanisasi 1 jam. 

 

Spesimen 

Tinggi 
Dimensi 
cetakan 
(mm) 

Dimensi 
Produk 
(mm) 

Perbedaan 
(mm) 

Shrinkage 
(%) 

1 42 41,81 0,19 0,45 
2 42 41,65 0,35 0,83 
3 42 41,74 0,26 0,61 

                               Rata-rata Shrinkage (%)         0,63 
 
 
 
 
 
 



4.1.2.  Hasil Analisa Penyusutan ( shrinkage ) pada variasi lama waktu 

vulkanisasi 2 jam. 

Tabel 4.4. Penyusutan dimensi panjang pada variasi 
lama waktu vulkanisasi 2 jam. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabel 4.5. Penyusutan dimensi lebar pada variasi lama 
waktu vulkanisasi 2 jam. 

 

Spesimen 

Lebar 
Dimensi 
cetakan 
(mm) 

Dimensi 
Produk 
(mm) 

Perbedaan 
(mm) 

Shrinkage 
(%) 

1 24 23,87 0,13 0,54 
2 24 23,77 0,23 0,96 
3 24 23,81 0,19 0,79 

                               Rata-rata Shrinkage (%)         0,76 
 

Tabel 4.6. Penyusutan dimensi tinggi pada variasi  
    lama waktu vulkanisasi 2 jam. 

 

Spesimen 

Tinggi 
Dimensi 
cetakan 
(mm) 

Dimensi 
Produk 
(mm) 

Perbedaan 
(mm) 

Shrinkage 
(%) 

1 42 41,83 0,17 0,40 
2 42 41,68 0,32 0,76 
3 42 41,74 0,26 0,61 

                               Rata-rata Shrinkage (%)         0,59 
 
 
 
 
 
 
 

Spesimen 

Panjang 
Dimensi 
cetakan 
(mm) 

Dimensi 
Produk 
(mm) 

Perbedaan 
(mm) 

Shrinkage 
(%) 

1 180 178,82 1,18 0,65 
2 180 178,76 1,24 0,69 
3 180 178,79 1,21 0,67 

                               Rata-rata Shrinkage (%)         0,67 



4.1.3. Pembahasan Perbandingan Hasil Analisa  Penyusutan dari 
Proses Injeksi dan Press Molding  

 

 
 
 
 

Gambar 4.1.   Histogram prosentase shrinkage rata -rata per sisi 
pada variasi lama waktu vulkanisasi dibandingkan pada bahan 
campuran ebonit dengan serat bambu dan bahan campuran ebonit 
dengan serat kenaf. 

 
Dari  histogram  yang ditunjukkan pada  Gambar 4.1 diketahui 

pada proses injeksi penyusutan rata- rata secara umum lebih besar 

pada variasi lama waktu vulkanisasi 1 jam dibanding lama 

vulkanisasi 2 jam. Penyusutan terbesar terjadi pada dimensi lebar 

dimana pada produk diatas lama vulkanisasi 1 jam 0,83% dan lama 

vulkanisasi 2 jam 0,76%, penyusutan kedua pada dimensi panjang 

dimana lama vulkanisasi 1 jam 0,79% dan lama vulkanisasi 2 jam 

0,67%, sedangkan penyusutan pada dimensi tinggi vulkanisasi 1 jam 

0,63% dan vulkanisasi 2 jam 0,59%. 
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Pada penelitian ini besarnya penyusutan dipengaruhi oleh 

lama vulkanisasi. Karena kompon yang telah di inject harus di 

vulkanisasi dalam waktu tertentu agar strukturnya lebih rapat / padat, 

sehingga penyusutan yang terjadi lebih sedikit karena prosentase 

untuk rongga udara lebih kecil. Kepadatan struktur kompon yang 

telah di inject akan mempengaruhi tingkat penyusutan yang terjadi, 

dimana semakin padat strukturnya maka tingkat penyusutan semakin 

sedikit. Sedangkan vulkanisasi yang kurang maksimal, 

mengakibatkan kepadatan struktur di dalamnya kurang dan banyak 

rongga udara sehingga tingkat penyusutan lebih tinggi. 

Sedangkan pada proses press molding, bahwa penyusutan 

secara umum lebih besar pada bahan campuran ebonit dengan serat 

bambu dibanding ebonit dengan serat kenaf. Penyusutan terbesar 

terjadi pada dimensi lebar dimana produk diatas untuk ebonit - serat 

bambu 0,96 % dan ebonit – serat kenaf  0,92%, penyusutan terbesar 

kedua diikuti dimensi panjang dimana untuk ebonit – serat bambu 

0,69% dan ebonit – serat kenaf 0,57%, untuk penyusutan dimensi 

tinggi pada ebonit – serat bambu 0,63% dan ebonit – serat kenaf 

0,48% 

Besarnya penyusutan pada penelitian ini banyak dipengaruhi 

oleh faktor fisis, dimana perbedaan penyusutan pada tiap posisi 

diakibatkan arah penekanan pada saat vulkanisasi dari arah atas 

menekan kebawah, dimana pada posisi tinggi tertekan paling banyak 

sehingga kepadatan material lebih tinggi, penekanan kedua terbesar 



pada posisi panjang, karena posisi ini mengalami penekanan yang 

kontinyu (berkesinambungan) dari penekanan kedua ujung handle, 

Sedangkan penekanan ke arah samping (lebar) tidak begitu 

signifikan, sehingga kepadatan material kompon rendah yang 

mengakibatkan tingkat penyusutan tinggi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

1. Kesimpulan 

 Dari hasil eksperimen tentang study penyusutan produk 

karet hasil vulkanisasi injection molding tanpa pendingin buatan 

pada produk handle mobil, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Prosentase penyusutan lebih besar pada lama vulkanisasi 1 jam 

dengan lebar 0,83 %; panjang 0,79 %; tinggi 0,63 %, sedangkan 

lama vulkanisasi 2 jam didapat hasil lebar 0,76 %; panjang 0,67 

%; tinggi 0,59 %, perbedaan penyusutan di pengaruhi oleh 

kepadatan struktur setelah proses vulkanisasi. Semakin padat 

strukturnya maka semakin kecil tingkat penyusutannya. 

2. Pengaruh lama waktu vulkanisasi terhadap hasil produksi 

sangat berpengaruh, dimana lama waktu vulkanisasi 1 jam 

tingkat kepadatan strukturnya masih kurang sehingga tingkat 

penyusutannya tinggi. Sedangkan lama waktu vulkanisasi 2 jam 

strukturnya terbentuk semakin padat dan tingkat penyusutannya 

kecil. 

 



2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis 

menyarankan bahwa : 

1.      Penulis berharap penelitian ini diteruskan dan 

dikembangkan kearah pengaplikasian pada kendaraan sesuai 

dengan kegunaannya. 

2.      Dalam pembuatan kompon perlu adanya alat yang lebih 

baik, agar campuran lebih cepat merata. 

3.      Pengoptimalan mold dengan pendingin buatan agar proses 

pendinginan tidak memakan waktu lama. Dan hasil produksi 

bisa meningkat. 
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