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ABSTRAKSI 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengetahui kualitas 

karet peredam per daun baik itu yang ada dipasaran maupun buatan sendiri, 

dalam hal ini untuk mengetahui kualitas tersebut, dilakukan beberapa pengujian 

yaitu pengujian tarik, tekan, kekerasan Shore A, Komposisi Kimia dengan 

metode SEM dan uji foto makro, dari pengujian tersebut didapatkan hasil sesuai 

dengan formulasi atau campuran yang ada.  

Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode perbandingan,   yaitu 

dengan melakukan pengujian yang telah ditentukan, pengujian itu berlaku untuk 

produk buatan sendiri maupun produk pasaran, yang kemudian dari pengujian 

tersebut diperoleh hasil atau data, yang berbeda-beda dan bervariasi, ini 

menunjukan bahwa tiap produk atau sampel memiliki kualitas yang berbeda-

beda pula. 

Berdasarkan pengujian dan penelitian yang dilakukan maka diperoleh 

hasil yang bervariasi, dari pengujian tarik pada produk pasaran memiliki kekuatan 

tegangan tarik 22.35 kg sedangkan pada produk buatan sendiri nilai kekuatan 

tarik yang paling tinggi terdapat pada sampel C yaitu 12.12 kg, pada pengujian 

tekan antara produk buatan sendiri dengan produk yang ada dipasaran memiliki 

selisih kekuatan tekan antara 0.7 mm sampai 6.95 mm dari kesemua spesimen, 

dilihat dari ukuran baik itu panjang, tebal dan lebarnya, dari uji kekerasan 

diperoleh hasil pada produk pasaran atau spesimen pembanding memiliki nilai 

kekerasan 71 shore A dan pada spesimen buatan sendiri nilai kekerasan tertinggi 

terdapat pada sampel C yaitu 40.57, hasil dari pengujian komposisi kimia dengan 

metode uji sem total kandungan komposisi kimia yang terkandung pada 

spesimen produk pasaran lebih tinggi dari pada buatan sendiri yaitu 11.42 %, 

sedangkan spesimen buatan sendiri terdapat pada sampel A yaitu 10.84 %, dari 

pengujian foto struktur makro yang terlihat pada gambar spesimen produk 

pasaran pada permukaan agak kasar dibandingkan dengan produk buatan 

sendrii yang halus dan padat. 

 

Kata kunci: kualitas, karet peredam, produk pasaran, buatan sendiri. 
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PENDAHULUAN 

Latar belakang 

  Indonesia merupakan salah  satu  negara  produsen  utama  

karet  alam  terbesar  di  dunia  yang dapat mengekspor hasil 

komoditas perkebunan karet ke beberapa negara. Karet merupakan 

bahan atau material yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan 

manusia, sebagai bahan yang sangat mudah didapat, praktis, ringan 

dan tentu saja modern. Hampir disegala sektor atau bidang kehidupan 

selalu kita temui barang-barang yang terbuat dari bahan karet, 

misalnya ban mobil, dan karet peredam (rubber bushing) yang 

berfungsi untuk menghubungkan arm  dengan sasis agar tidak terjadi 

singgungan antar-logam. Karena itu rubber bushing  menggunakan 

bahan karet. Semakin keras bahan yang digunakan, mobil terasa lebih 

rigid  atau kaku. Tak heran bila mobil balap kerap menggunakan 

bahan Teflon atau polyurethane  untuk komponen ini.  

  Setiap Kendaraan yang pada umumnya memiliki beban 

besar banyak menggunakan  rubber bushing   dengan sasis agar tidak 

terjadi singgungan antar-logam yang terhubung antara suspensi pegas 

daun dan rangka  kendaraan yang digunakan untuk mengisolasi 

getaran agar pengemudi dan penumpang terhindar dari guncangan 

dan kebisingan yang dihasilkan kendaraan.  Rubber bushing  adalah 

sebuah karet peredam terikat di antara pegas dan rangka yang dapat 

menekan secara bersama-sama atau dengan kekuatan yang 

berlawanan. Pada tekanan karet cenderung menonjol keluar secara 

terpusat dari sisi sebuah karet terikat di antara bushing suspensi dan 

rangka diantara karet untuk mencegah keretakan pada saat 

kendaraan dijalankan.  

  Kompon karet yang ada merupakan bagian yang sangat 

penting dari sebuah kendaraan bermotor, terutama mobil penumpang. 

Kecuali ban, maka dalam satu mobil terdapat banyak sekali komponen 

karetnya antara lain karet untuk peredam per daun yang diperlukan 



agar mobil berfungsi lebih aman, dan memberikan kenyamanan pada 

penumpang. 

  Pada pembuatan barang-barang karet yang sesuai dengan 

persyaratan yang telah ditetapkan dalam standar biasanya terdiri atas 

karet mentah, pemvulkanisasi, penggiat, anti oksidan/anti ozonan, 

pengisi dan pelunak. Karet mentah untuk otomotif dapat berupa karet 

alam maupun karet sintetis (Majalah BBKKP, 1999). Pemvulkanisasi 

membentuk ikatan silang dengan molekul karet pada proses 

vulkanisasi.  

  Pemvulkanisasi yang digunakan tergantung pada bahan 

karet yang digunakan, dan dapat berupa belerang, benzil peroksida, 

dikumil peroksida, oksida logam, dan lain-lain. Penggiat (activator) 

berfungsi mengaktifkan kecepatan reaksi vulkanisasi, biasanya 

digunakan kombinansi oksida logam dengan asam lemak misalnya 

kombinasi ZnO dengan asam stearat. Bahan pencepat (accelelator) 

fungsinya mempercepat vulkanisasi, dapat berupa pencepat primer 

(sulfonamide dan Thianzole) maupun pencepat sekunder (Aldehid-

amine Guanidin, Thiuram dan Di thiocarbamate). Dalam praktek 

biasanya digunakan kombonasi pencepat primer dengan pencepat 

sekunder.  Bahan anti oksidan berfungsi mencegah pengusangan 

yang disebabkan oleh oksigen. Bahan pengisi (filler) fungsinya 

memperbaiki beberapa sifat fisika dan menekan harga. Sedangkan 

fungsi  bahan  pelunak  (pricessing oil) adalah membantu 

mendapatkan  sifat  karet  yang  lebih  lunak (Majalah BBKKP, 1999). 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Mengetahui kualitas rubber bushing dengan pengujian tarik, tekan, 

kekerasan, komposisi kimia dan foto struktur makro. 

2) Membandingkan rubber bushing buatan sendiri dengan rubber 

bushing yang ada dipasaran yang sesuai dengan pengujian diatas. 

 



Landasan Teori 

Rubber bushing  berfungsi untuk menghubungkan arm  dengan 

sasis agar tidak terjadi singgungan antar-logam. Karena itu bushing  

menggunakan bahan karet. Semakin keras bahan yang digunakan, 

mobil terasa lebih rigid  atau kaku. Rubber bushing adalah komponen 

kendaraan yang digunakan untuk meredam getaran pada kendaraan 

jika terjadi guncangan akibat jalan yang tidak rata atau beban yang 

berat pada kendaraan.  

Rubber bushing sendiri dibuat dengan mempertimbangkan 

kekakuan dan kekuatan kelelahan pada karet dengan tujuan untuk 

meminimalkan berat dan tekanan kendaraan secara maksimum. 

Sebuah karet hyperelastic model dengan tinggi regangan digunakan 

untuk mengakomodasi  Rubber bushing  dalam tegangan dan analisis 

kelelahan. Kendaraan yang ideal harus memiliki sistem redaman yang 

dapat mengisolasi getaran yang disebabkan oleh guncangan pada 

kendaraan. 

Sekarang ini kendaraan yang memiliki tenaga besar sistem 

redaman pada rangka sangatlah penting dalam menghilangkan 

kebisingan dan getaran yang terjadi saat kendaraan berjalan. 

Redaman dari karet konvensional sangat efektif untuk melemahkan 

getaran rangka antara suspensi  dengan chasis, untuk mengurangi 

kebisingan interior kendaraan. Tetapi  banyak  juga  sistem  redaman  

digunakan  pada mesin  kendaraan  bertenaga  besar, dan lain-lain. 

Afid, Ashari (2011), Dengan judul penelitian “Studi Perancangan 

Karet Peredam (Rubber Bushing) pada Batang Traksi untuk dipakai 

pada Bogie Tipe Poros Tunggal di Kereta Api (Rail Bus)”. Penelitian ini 

membuat spesimen karet dengan mengacu pada ketentuan di PT. 

INKA meliputi sifat kekerasan, pampatan tetap, deformasi pada 

pampatan 6000 Kgf, dan perpanjangan tetap. Pada penelitian ini 

digunakan spesimen karet dengan komponen utama yaitu karet alam 

(NR) jenis RSS 1 dengan penambahan filler penguat carbon black 



ISAF sebesar 50 phr, dan menggunakan sistem vulkanisasi 

konvensional dengan sulfur 2,5 phr dan santocure. NS 0,6 phr.  

Spesimen karet tersebut memiliki sifat yang sangat mendekati 

dengan spesimen karet yang digunakan di PT. INKA sehingga dapat 

dikatakan layak dan bisa direkomendasikan untuk digunakan dalam 

pembuatan rubber bushing. Deformasi torsional dari rubber bushing 

sesuai dengan ketentuan di PT. INKA, akan tetapi deformasi radialnya 

terlalu besar. Besar deformasi radial ini disebabkan oleh bentuk kern 

axle dari rubber bushing yang memiliki luas penekan yang sangat kecil 

pada pengujian deformasi radial. Sehingga perlu adanya modifikasi 

bentuk kern axle untuk memperkecil nilai deformasi radial yaitu 

dengan memperluas bidang penekan pada gaya radial. 

Dwi, Wahini N, dkk (1999). Melakukan penelitian tentang 

pembuatan kompon karet paking peredam kejut kendaraan bermotor 

yang memenuhi persyaratan SNI. 09-1298-1989, tujuan dari penelitian 

ini adalah mencari formula karet yang memenuhi persyaratan standar 

tersebut dan melihat pengaruh carbon black dari berbagai bahan 

pengisi dan minyak naptenik sebagai bahan pelunak. Kompon dibuat 

dari campuran karet alam (RSS I) dan karet sintetis (NBR) dengan 

variasi carbon black 30, 40, 50, 60 phr dan minyak naptenik 5; 7,5; 10 

phr, dan dikerjakan dalam mesin two roll mill. Hasil pengujian sifat fisis 

menunjukan bahwa penambahan carbon black menaikkan sifat 

pampat tetap dan kekerasan , sedangkan sifat perpanjangan putus, 

pertambahan berat dan volume setelah pengembangan turun.  

Suwarmi, dkk (2008). Dengan judul penelitian “Pengaruh 

Penambahan Karet Alam pada Formula Kompon Karet Oil Seal 

Terhadap Ketahanan Bocor”. Penelitian ini menggunakan bahan 

dasarnya karet alam. Karet merupakan penyusun utama formula seal, 

banyak jenis dan spesifikasi penggunaan yang berbeda-beda 

sehingga perlu dimengerti dan digunakan secara tepat. Hasil 

pengujian dilakukan pada uji 3 kompon yang menunjukkan bahwa 

kompon ini memenuhi persyaratan ASTM D.2000 untuk penggunan 



seal Oil ring. Kesamaan dengan penulis pada penelitian ini adalah 

penggunaan bahan dasarnya yaitu karet alam.  

Yulihastiwi 2008. Judul penelitiannya “Pengaruh Perlakuan Awal 

Fasa Karet Alam (NR) Terhadap Properti Campuran Karet Alam dan 

Polipropilen”.  Penelitian ini mempelajari pengaruh perlakuan awal 

fasa NR Indonesia (SIR-20) terhadap kompatibilitas campuran yang 

ditunjukkan dari morfologi, sifat thermal, dan sifat mekaniknya, 

membandingkan pengaruh variasi penambahan Potasium 

Permanganat (KMn04)  pada perlakuan awal fasa NR dengan 

berbagai konsentrasi serta menentukan material TPE terbaik 

berdasarkan analisa morfologi, termal, dan mekanik. Sedangkan 

penulis menggunakan bahan pencampurannya berupa sulfur. 

Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

menganalisis data yang didapat dari hasil pengujian yang dilakukan 

dari masing-masing spesimen uji, baik spesimen buatan sendiri atau 

pun buatan pasaran, yang kemudian dibandingkan dari data hasil 

pengujian yang dilakukan. Yang selanjutnya akan dibahas pada bab 

empat, yaitu hasil pengujian dan pembahasan dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.  

Hasil Penelitian 

Tabel 1. Hasil Pengujian Tarik 

No Karet Peredam Kekuatan Tarik (Mpa) 

1 Sampel A 4.61 

2 Sampel B 5.21 

3 Sampel C 8.35 

4 Sampel Pembanding 12.14 



 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Histogram hasil uji tarik antara sampel A, B, dan 
C dengan sampel pembanding 

 
 

      Tabel 2. Data pengujian Tekan 

No Karet Peredam Tebal (t0) 

/mm 

Panjang 

(p0)/mm 

Lebar 

(l0)/mm 

1 Sampel A 6.6 48 31.6 

2 Sampel B 6.85 47 32.45 

3 Sampel C 7 46.6 31.2 

4 Sampel Pembanding 7.7 48.3 38 

 

        Tabel 3. Hasil pengujian Tekan 

No Karet Peredam Tebal (t1) 

/mm 

Panjang 

(p1)/mm 

Lebar 

(l1)/mm 

1 Sampel A 6.4 47.3 30.5 

2 Sampel B 6.6 46.5 31.1 



3 Sampel C 6.6 45.9 31 

4 Sampel Pembanding 7.6 48 37.45 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik Histogram hasil uji tekan antara sampel A, 
B, dan C dengan sampel pembanding 

 

Tabel 4. Hasil Pengujian Kekerasan, Uji Shore A 

 

No Karet  Peredam Kekerasan, Shore A 

1 Sampel A 38 

2 Sampel B 39.1 

3 Sampel C 40.57 

4 Sampel  Pembanding 71 

 
       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Grafik Histogram Hasil Pengujian   Kekerasan, Uji 
Shore A 

 
       

Tabel 4. Hasil Pengujian Komposisi Kimia, Uji SEM. 

No Nama Unsur Sampel A 

(%) 

Sampel B 

(%) 

Sampel P 

(%) 

1 C 0.00 0.00 0.00 

2 Al 1.93 0.62 3.75 

4 Si 2.14 1.45 3.99 

5 S 5.03 5.94 3.37 

6 Ca 0.71 0.15 0.22 

7 Fe 1.03 2.19 0.12 

  10.84 10.35 11.42 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Grafik Histogram hasil uji Komposisi kimia. 
antara sampel A, dan B dengan sampel pembanding 

 

       4.2.5. Foto Struktur Makro 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 5. Sampel Buatan Sendiri (Permukaan) 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 6. Sampel Pembanding (Permukaan) 



 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.8. Sampel Buatan Sendiri (Patahan) 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 4.10. Sampel Pembanding (Patahan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN 

Dapat dilihat pada pengujian yang kami lakukan, maka didapatkan 

hasil pengujian yang bervariasi dengan nilai yang berbeda-beda 

pada tiap sampel yang kami ujikan. Hal ini menunjukan bahwa tiap 

sampel memiliki kualitas yang berbeda-beda. Karakteristik sampell 

yang tertinggi karet peredam meliputi, tegangan tarik terdapat pada 

sampel C yaitu 8.35 MPa, kekerasan 40.57 Shore A, tekan memiliki 

nilai yang bervariasi yaitu dg selisih 0.7 - 6.90 mm pada tiap 

ukurannya, komposisi kimia 10.84 %. 

SARAN 

1. Dalam penelitian berikutnya supaya meninjau pula proses 

pembuatan dari sampel pembanding atau produk pasaran. Hal 

ini bertujuan agar peneliti bisa mengetahui dan memahami isi 

atau kandungan dan campuran bahan kimia yang terdapat pada 

produk yang akan kita teliti tersebut, yang nantinya untuk 

menambah data analisa yang ditelitinya. 

2. Sebelum melakukan penelitian sebaiknya peneliti mengetahui 

dasar teori dan karakteristik suatu benda atau produk yang akan 

diteliti, baik itu dari segi fisik atau mekanisnya. Dan untuk 

penelitian selanjutnya pada karet peredam per daun ini, agar 

bisa diaplikasikan langsung kekendaraannya, sesuai dengan 

rubber bushing yang dibuat. 
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