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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara produsen utama karet 

alam terbesar ke 2 di dunia yang dapat mengekspor hasil komoditas 

perkebunan karet ke beberapa negara. Karet merupakan bahan 

yang praktis dan mudah didapat. Selain itu juga tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia, misalnya sebagai bahan dasar 

ban pada kendaraan. Alasan karet digunakan sebagai bahan dasar 

ban karena mempunyai sifat tegangan putus yang tinggi, fleksibelitas 

yang baik, kuat dan tahan lama. Ban digunakan pada kendaraan 

bertujuan untuk mengurangi getaran yang diakibatkan oleh 

permukaan jalan yang tidak teratur dan memberikan daya cengkram 

terhadap jalan, melindungi roda dari aus dan kerusakan, mengontrol 

arah laju kendaraan dan yang tidak kalah penting mempermudah 

pergerakan. 

Cara kerja ban dengan memanfaatkan gaya gesek permukaan 

ban dengan permukaan jalan atau sering disebut sering disebut 

dengan istilah grip. Banyak faktor yang mempengaruhi grip yaitu 

gaya vertical dari ban terhadap jalan, pattern (batikan ban), koefisien 

gesek antara permukaan dengan jalan yang saling bersinggungan, 

jenis karet dan tekanan udara pada ban. Grip dapat ditingkatkan 

dengan memperbaiki koefisien gesek antara ban dengan 
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jalan.Karena permukaan jalan adalah besarannya konstan yang tidak 

bisa diubah, maka untuk memperbaiki koefisien gesek dengan 

memperbaiki kualitas kompon ban. Dengan cara mencari variasi 

komposisi dan variasi pada batikan permukaan ban. 

Menurut Abednego (1979) kompon karet adalah campuran 

karet mentah dengan bahan-bahan kimia yang belum divulkanisasi. 

Proses pembuatan kompon adalah proses pencampuran antara 

karet mentah dengan bahan- bahan kimia karet ( bahan aditif). Karet 

mentah dapat berupa karet alam maupun karet sintetis yang 

mempunyai sifat berbeda- beda satu dengan yang lainnya. Pemilihan 

jenis karet yang akan digunakan dalam pengolahan kompon karet 

akan menetukan sifat-sifat barang jadi yang akan dihasilkan. Karet 

alam berasal dari getah pohon karet yang diolah menjadi RSS, 

crumb rubber, karet krep, dsb. Karet sintetis merupakan karet tiruan 

yang dibuat untuk mengganti karet alam atau untuk keperluan 

tertentu antara lain IR, SBR, BR, EPDM, NBR, dsb. Bahan kimia 

yang digunakan untuk meningkatkan sifat fisis karet dalam 

pembuatan kompon adalah bahan filler (bahan pengisi), Anti 

oksidan, bahan activator dan bahan kimia lainnya. Dalam penelitian 

ini dibutuhkan variasi komposisi kompon yang di gesekan dengan 

lintasan semen untuk memperoleh hasil yang diingikan. 
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1.2.  Tujuan Penelitian 

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini untuk : 

1. Mempelajari pengaruh komposisi kompon batikan zig – zag 

terhadap koefisien grip pada lintasan beton kondisi basah dan 

kering. 

2. Mempelajari perbandingkan hasil pengujian koefisien grip 

kompon buatan dengan kompon pabrikan pada lintasan beton 

kondisi basah dan kering. 

1.3.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui bahan pembuatan kompon. 

2. Mengetahui cara pembuatan kompon dan proses ban. 

3. Mengetahui perbandingan dan pengaruh dari beberapa 

komposisi kompon terhadap koefisien grip pada lintasan beton 

kondisi kering dan basah. 

4. Mengetahui campuran komposisi kompon yang tepat terhadap 

koefisien grip ban pada lintasan beton kondisi kering dan basah. 

1.4.  Batasan Masalah 

Agar pembahasan penelitian ini tidak melebar, maka diperlukan 

pembatasan masalah yaitu: 
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1. Bahan 

Pada penelitian ini, carbon black dan sulfur sebagai campuran 

variasi komposisi dalam pembuatan kompon. 

- Kompon 1 carbon black 47 phr, sulfur 2,7 phr. 

- Kompon 2 cabon black 52 phr, sulfur 3,2 phr. 

- Kompon 3 carbon black 57 phr, sulfur 3,7 phr. 

2. Pengujian 

- Pengujian diutamakan pada pengujian grip, pada kondisi 

lintasan kering dan kondisi basah. Media pembanding 

pengujian menggunakan kompon pabrikan. Alat uji grip yang 

digunakan adalah alat uji kampas rem yang telah dimodifikasi 

untuk pengujian kompon. 

- Uji tarik 

- Uji kekerasan 

- Struktur makro 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini terbagi menjadi 5 bab, maka diuraikan 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang,tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan masalah, sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri atas kajian pustaka dan landasan teori. 
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BAB III METEOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri atas diagram alir penelitian, bahan penelitian, alat 

penelitian, dan langkah pengujian. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil analisa simulasi perbandingan komposisi 

kompon dan koefisien grip. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


