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3.2 Studi Literature dan Survey Lapangan  

Proses awal yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan 

mengumpulkan data awal sebagai studi literatur. Studi literatur bertujuan 

untuk mengenal masalah yang dihadapi serta untuk menyusun rencana kerja 

yang dilakukan. Pada studi awal dilakukan langkah-langkah seperti survey 

dilapangan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang akan 

dilakukan serta mengambil data-data penelitian yang sudah ada untuk 

dijadikan sebagai pembanding terhadap hasil pengujian yang akan dianalisa.  

3.3 Alat – Alat Peneltian  

3.3.1 Peralatan Penelitian  

 Ada beberapa peralatan yang digunakan dalam penelitian ini, 

diantaranya adalah : 

1. Two Roll Mill 

Two Roll Mill adalah suatu alat pencampur yang didalamnya terdapat dua 

buah roll yang berguna untuk mastikasi karet alam dan mencampurnya 

dengan bahan–bahan kimia lain seperti black karbon, zinc oxide, asam 

stearate, parafinic oil, MBTS, TMT, sulfur, BHT ( Butylated Hidroxy Toluene) 

dan serat rami 

Buatan  : Indonesia 

 Kapasitas  : 500 gram 

 Fungsi  : Membuat kompon  
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Gambar 3.2. Mesin Two Roll Mill (CV. Trinity Rajawali Universal 

Surabaya, 2015). 

2. Rheo meter  

 Merk  : Gotech 

 Type  : M – 3000A 

Fungsi          : Mengukur tingkat kematangan pada kompon,  Sehingga 

dapat mengetahui waktu dan temperature kompon apabila sudah 

matang. 
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Gambar 3.3. Rheo Meter (BBKKP Yogyakarta, 2015)                                                                                  

3. Vulcanizing press (Alat untuk vulkanisasi kompon) 

 Buatan  : China 

 Kapasitas : 25 MPa (25 N/mm2) 

 Fungsi : Untuk mengepres dan vulkanisasi kompon  Sesuai.                             

temperatur dan waktu yang telah di tentukan  oleh rheo meter                
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Gambar 3.4. Mesin vulkanisasi kompon (BBKKP Yogyakarta, 2015). 

4. Oven 

 Oven berfungsi untuk mengeringkan serat yang telah direndam 

dengan cairan kimia NaOH. 

 

Gambar 3.5. Oven (BBKKP Yogyakarta, 2015). 
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5. Timbangan Digital 

   Timbangan digital berfungsi untuk menimbang berat pada  

komposisi kompon sesuai dengan prosentasi yang telah ditentukan. 

Sehingga akan lebih falid hasil nilai yang digunakan, karna langsung 

dapat kita lihat hasilnya. 

 

Gambar 3.6. Timbangan digital (BBKKP Yogyakarta, 2015) 

6. Silicon Oil 100ml 

   Untuk membantu aluminium foil mencegah kelengketan material 

pada cetakan, untuk lebih sempurnanya kita menggunakan cairan 

silicon. Dimana cairan silicon mempunyai sifat yang licin 

 

Gambar 3.7.  Silicon oil 100ml (BBKKP Yogyakarta , 2015). 
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7. Gelas Ukur 

 Gelas ukur untuk mengukur aquades yang dibutuhkan saat 

perendaman serat.  

 

Gambar 3.8. gelas ukur 1000ml (BBKKP Yogyakarta, 2015). 

8. Sarung Tangan 

 Sarung tangan berfungsi untuk melindungi tangan dari larutan kimia 

supaya tidak iritasi. 

 

Gambar 3.9. Sarung tangan (BBKKP Yogyakarta, 2015). 
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9. Karton Duplex  

 Karton Duplex bahan pendukung untuk pembuatan spesimen uji tarik 

serat tunggal 

 

Gambar 3.10. Karton Duplex (Toko kertas Puspita, 2015). 

10. Lem Epoxy 

 Lem epoxy berguna untuk melekatkan serat dengan specimen uji tarik 

serat tunggal supaya serat tidak lepas waktu pengujian. 

 

Gambar 3.11. Lem epoxy (Toko Kawan Lama, 2015) 
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11. Mikroskop 

 Mikroskop berfungsi untuk mengukur diameter serat sebelum 

pengujian serat tunggal dilakukan. 

 Merk    : Olympus 

 Buatan  : Jepang 

 Skala    : 1 : 1 

 

Gambar 3.12. Mikroskop (Lab Material. Teknik Mesin UNS, 2015) 

12. Cetakan (mold dan frame) 

 Mold adalah alat untuk mencetak suatu lembaran pada spesimen. 

Mold ini berbentuk persegi panjang  dengan ukuran yang bervariasi 

sesuai kegunaan specimen yang dikehendaki. 
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Gambar 3.13. Mold atas dan bawah (BBKKP, 2015) 

 Sedangkan frame pada cetakan ini berfungsi untuk membetuk 

ketebalan suatu spesimen  uji tarik dan uji Izod Impack 

 

Gambar 3.14. Frame (BBKKP, 2015) 

 

       Gambar 3.15. Mold untuk spesimen uji kekerasan (BBKKP, 2015) 
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   Mold ini berfungsi sebagai pencetak suatu spesimen kekerasan 

dengan ukuran diameter dalamnya 30 mm dan tinggi 12 mm. 

13. Gunting 

 Gunting berfungsi untuk memotong serat sesuai ukuran yang 

diinginkan. 

 

Gambar 3.16. Gunting (BBKKP Yogyakarta, 2015). 
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14. Alat bantu lain 

 

                                  Gambar 3.17. Alat bantu lain 

3.3.2 Peralatan Pengujian 

Dalam pengujian ini menggunakan alat uji sebagai berikut:  

1. Alat Uji Tarik  

 1. Kapasitas   : 500 kg 

 2. Merk   : Kao Tieh 

 3. Tahun   : 1997 

 4. Produksi  : Taiwan  
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Gambar 3.18. Alat Uji Tarik (BBKKP Yogyakarta, 2015) 

2. Alat Uji Tarik Serat Tunggal 

 1. Kapasitas  : 50 kg 

 2. Merk   : Com Servo 

 3. Produksi  : Taiwan 

 4. Tahun   : 2012 

 5. Kecepatan Tarik : 10 meter/ detik 



51 
 

 

 

Gambar 3.19. Alat Uji Tarik Serat Tunggal  

(Lab. Material Teknik Mesin UNS, 2015). 

3. Alat Uji Kekerasan 

 1. Merk   : Digi test 

 2. Produksi : Germany 

 3. Tahun  : 2014 
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Gambar 3.20. Alat Uji Kekerasan Shore A (BBKKP Yogyakarta, 2015). 

4. Alat Uji Impact Izod 

 1. Merk   : JTM – 1340 C 

 2. Produksi : Taiwan 

 3. Tahun  : 2014 
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Gambar 3.21. Alat Uji Izod Impact (BBKKP Yogyakarta, 2015). 

3.4.  Bahan Penelitian 

 Ada beberapa bahan penelitian yang digunakan dalam peneltian ini 

diantaranya adalah : 

1. RSS (Ribbed Smoke Sheet) 

 Bentuk  : Lembaran  

 RSS : Karet olahan yang berupa lembaran tipis bewarna kecoklatan 

dan proses pengeringannya dengan cara diasapkan. Umumnya dipakai 

untuk ban, sandal, dan insulasi kabel (Ismail, 2001). 

 Fungsi  : Bahan baku kompon  

 Sumber  :PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Kebun Ngobo 

Kabupaten Semarang. 
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Gambar 3.22.  RSS (Ribbed Smoke Sheet) 

2. Carbon Black  

 Bentuk   : Serbuk hitam 

 Carbon black  : Bahan   pengisi    akan   meningkatkan    kekerasan,   

ketahanan sobek, ketahanan kikis dan tegangan putus  pada bahan 

karetnya (Arizal, R., 2007). Carbon black yang digunakan pada penelitian 

ini adalah   jenis  HAF  atau dalam ASTM N-330. 

 Fungsi  : Bahan pengisi / Filler.  

 Sumber    :CV. TRINITY RAJAWALI UNIVERSAL Surabaya,                    

2015. 
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Gambar 3.23. Carbon Black 

3. ZnO (Zinc Oxide) 

 Bentuk  : Serbuk putih 

 ZnO : Mempunyai sifat kelarutan praktis tidak larut dalam air   dan 

dalam etanol 95%, larut dalam asam mineral encer dan dalam   larutan 

alkali hidroksida dan memberi daya  tidak  lengket  ada karet.( Darmono, 

2009) 

 Fungsi : Sebagai bahan penggiat (activator) 

 Sumber : Toko Kimia Brata Chemical 

 

Gambar 3.24. Zinc Oxide  



56 
 

 

4. Stearic Acid (Asam Stearat) 

 Bentuk   : Butiran kecil  

 Steraric Acid  : Campuran asam organik padat yang diperoleh dari 

lemak, mempunyai sifat kelarutan praktis tidak larut dalam air. Memberi 

daya cepat kering pada karet (Darmono, 2009). 

 Fungsi  : Sebagai bahan activator  

 Sumber  : Toko kimia Brata Chemical 

 

Gambar 3.25. Stearic Acid 

5. Paraffinic Oil 

 Bentuk   : Minyak cair 

 Paraffinic oil : Proccessing oil dari jenis Paraffinic dengan komposisi 

Paraffinic Hydrocarbon, Nepthenic, dan sedikit Aromatic Hydrocarbon. 

Paraffinic oil pada umumnya digunakan sebagai proccessing oil pada 

produk karet yang berwarna terang (Wikipedia.com). 

 Fungsi  : Sebagai bahan pelunak 

 Sumber  : CV. Indrasari Semarang 
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Gambar 3.26. Paraffinc oil 

6. MBTS 

 Bentuk : Serbuk putih halus 

MBTS : Dari golongan thiazzol yaitu bahan pencepat cepat sedang 

(Arizal, R., 2007). 

Fungsi  : Sebagai bahan acselerator 

Sumber  : CV. TRINITY Surabaya  

 

Gambar 3.27. MBTS 
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7. TMT 

 Bentuk  : Serbuk kasar berwarna kekuningan  

 TMT : Dari golongan thiuram sulfida yaitu bahan pencepat cepat 

(Arizal, R., 2007). 

 Fungsi : Sebagai bahan akselerator 

 Sumber : CV. TRINITY Surabaya 

 

Gambar 3.28. TMT 

8. Sulfur  

 Bentuk : Serbuk kehijauan 

 Sulfur  : Bahan pemvulkanisasi yang kompon karet semula lembek     

dan    tidak elastis diubah menjadi barang karet yang kuat dan elastis 

      (Arizal, R., 2007). 

 Fungsi : Sebagai bahan untuk mengeraskan karet 

 Sumber  : Toko kimia Brata Chemical.  
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Gambar 3.29. Sulfur 

9. BHT (Butylated Hidroxy Toluene) 

 Bentuk : Butiran berwarna putih 

 BHT : Untuk melindungi  barang   karet   dari    kerusakan yang 

disebabkan karena oksigen dan ozon dari udara (Arizal, R., 2007).              

 Fungsi : Bahan anti oksidan  

 Sumber : PT. WMK Bandung  

 

Gambar 3.30. BHT 
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10. Serat Rami 

 Bentuk : Serat panjang 

 Fungsi : Sebagai penguat / Reinforced 

 Sumber  : koperasi “Rami lestari sidomulyo” Pengasih, Kulonprogo 

 

Gambar 3.31. Serat Rami. 

11. Aquades 

 Bentuk : Cair  

 Fungsi : Sebagai bahan jenis cairan untuk merendam serat rami yang 

  akan di laruitkan dengan NaOH                                                                                                                                                             

 Sumber  : CV. General Laborat Yogyakarta 
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Gambar 3.32. Aquades 

12. NaOH  

 Bentuk  :Kristal  

 Fungsi : Bahan utama untuk merendam serat 

 Sumber : PT. Brataco cabang Surakarta. 

 

Gambar 3.33. NaoH  
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3.5 Lokasi Penelitian 

 Adapun lokasi penelitian dilakukan di : 

1. Penimbangan bahan, Rheo meter test, vulkanisasi, pengujian tarik, 

kekerasan dan uji izod impact  di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik di Jl. 

Sokonandi No. 9 Yogyakarta 

2. Proses pembuatan kompon di CV. TRINITY RAJAWALI UNIVERSAL Jl. 

Mastrip Kedurus Surabaya  

3. Pengujian tarik serat tunggal di Laboratorium Material Teknik Mesin UNS 

Solo 

4. Foto patahan mikro di Laboratorium Material Teknik Mesin UNS Solo. 

3.6 Prosedur Penelitian  

3.6.1. Tahap dalam proses perendaman serat Rami 

    a.  mengumpulkan bahan-bahan untuk merendam serat rami kemudian 

 menarik referensi yang ada untuk menunjang validasi data. Setelah 

 bahan serat rami dan NaOH didapatkan, kemudian menimbang 

 aquades dan NaOH sesuai ukuran yang diinginkan 

    b.  Setelah didapat ukuran yang diinginkan kemudian campurkan NaOH 

 dengan aquades ke dalam gelas ukur 

    c. Masukan beberapa serat kedalam gelas ukur yang berisi larutan 

 bahan kimia dengan variasi waktu perendaman 2 jam, 4 jam, dan 6 

 jam. 
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     d. Setelah selesai perendaman, serat dibersihkan dengan air bersih     

 sampai tidak terasa lendir-lendir NaOH yang masih menempel, 

 serat. 

     e.  keringkan dengan menggunakan oven dengan suhu sekitar 80°C 

 dengan waktu sekitar 24 jam (Pratama, 2014). Itu apabia sudah 

 mengtahui waktu yang paling kuat diantara 2 jam, 4 jam dan 6 jam 

 dalam proses perendaman serat. Dari hasil pengujian tarik serat 

 tunggal pada rami di dapatkan waktu yang paling baik yaitu 2 jam. 

    f.  Kemudian serat di uji tarik serat tunggal dengan ASTM D3379-75   

 dengan tujuan untuk menentukan kekuatan tarik paling maksimal 

 dengan variasi perendaman 2 jam, 4 jam, 6 jam. Setelah didapat 

 kekuatan tarik maksimal adalah 2 jam yang paling optimum, serat di 

 potong sekitar 10mm. Kemudian menimbang serat sesuai yang 

 diinginkan untuk dicampurkan kedalam karet. 

3.6.2. Tahap Pengujian Tarik Serat Tunggal 

a. Persiapkan specimen uji tarik serat tunggal dengan mengacu pada 

standar ASTM D3379. 

b. Pembuatan spesimen uji tarik serat tunggal dengan menggunakan 

kertas karton dan lem Epoxy sebagai pengikat serat dengan karton. 

c. Setelah spesimen uji tarik telah kering yaitu selama 24 jam maka 

proses selanjutnya adalah pemasangan isolatip pada daerah grib  

yang tujuannya agar serat rami tidak lepas pada saat pengujian tarik.        

d. Sebelum pengujian uji tarik serat tunggal maka terlebih dahulu 

mengukur diameter serat rami dengan mengunakan mikrometer  

e. Pemasangan spesimen menggunakan alat uji tarik serat tunggal 

dengan pembebanan 50 kg. 
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f. Pemotongan kertas karton pada specimen dengan menggunakan 

gunting 

g. Setelah terdapat pembebanan maka perlahan-lahan serat rami mulai 

terlihat adanya elastisitas dan akan putus pada saat tegangan 

maksimum. 
h.  

3.6.3  Tahap dalam proses komponding  

 Tahap dalam proses komponding yaitu setelah menimbang semua 

bahan–bahan yang dibutuhkan dilanjutkan dengan mastikasi dan 

pencampuran adalah tahapan–tahapan dalam pembuatan barang jadi karet. 

Karet mentah digiling untuk melakukan mastikasi adalah menjadikan karet 

mentah mentah menjadi plastis sehingga pencampuran karet mentah dengan 

bahan-bahan kimia tertentu dapat berlangsung dengan sempurna dan 

tercampur dengan rata (Arizal, R., 2007). 

 Langkah selanjutnya setelah mastikasi adalah pencampuran antara 

karet mentah dengan bahan-bahan kimia tertentu sehingga menjadi kompon 

karet (Arizal, R., 2007). 

 Dalam mengolah karet alam akan dapat dipengaruhi oleh berbagai 

factor antara lain temperatur yang tinggi, oksigen dari udara, dan lama 

penggilingan. Umumnya proses mastikasi karet alam belum lagi dicampurkan 

dengan bahan-bahan kimia lainnya (Arizal, R., 2007). 

Pada proses pencampuran karet mentah dengan bahan-bahan kimia, 

jenis, dan komposisi dari bahan-bahan pencampur telah dilakukan beberapa 

penelitian, sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimum dari hasilnya 

(Arizal, R., 2007). 

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, pencampuran bahan karet dengan sulfur (pemvulkanisasi) akan 
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lebih dipercepat dengan menambahkan MBTS sebagai akselerator dan 

diaktifkan dengan menambahkan ZnO dan asam stearate sebagai activator 

(Arizal, R., 2007).  

Mesin giling pencampur dipanaskan sampai temperaturnya 70°±5° C 

(Arizal, R., 2007). Dan selanjutnya dilakukan pekerjaan sebagai berikut : 

Pengerjaan 
Waktu 

(menit) 

1. Karet mentah digiling dengan menggunakan two roll 

mill pada celah sekitar 1mm selama beberapa kali 

putaran  

2. Celah roll dilebarkan menjadi sekitar 2mm dan 

usahakan karet melillit pada roll dan ulangi 

beberapa kali putaran  

3. Tambahkan perlahan ZnO secara merata 

4. Tambahkan berturut-turut carbon black, sterid acid, 

mineral oil, dan BHT 

5. Kemudian tambahkan perlahan serat rami sampai 

serat masuk dalam karet  

6. Tambahkan perlahan sulfur, TMT, MBTS  

7. Ulangi beberapa kali putaran sampai karet dan 

bahan kimia tercampur sempurna 

8. Celah roll di atur sekitar 2 mm untuk menghasilkan 

ketebalan dari kompon karet yang diinginkan 

1  

 

 

2  

 

 

1 

4 

 

4 

 

2 

1 

 

1 

Selama pembuatan kompon temperatur roll dijaga supaya tetap 70°±5° C 

(Arizal, R., 2007). Kompon yang dihasilkan siap uji dengan Rheo meter untuk 

mengukur tingkat kematangan kompon. 
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3.6.5. Tahap pengujian Kekerasan 

Prinsip   Pengujian   kekerasan   dengan   Skleroskop  Shore adalah 

dengan cara mengukur tinggi pantulan bobot seberat 1,5 gram (baja yang 

beujung intan), yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu ( kira-kira 20 CM) 

terhadap permukaan benda uji. Tinggi pantulan dibaca melalui tabung kaca 

yang diberi garis-garis skala ukuran kekerasan. Pengujian ini juga tidak 

meninggalkan bekas/cacat,sehingga tidak merusak tampilan produk jadi. 

 

Gambar 3.34.  Skema pengujian Shore A (subtech, 2014). 

 

      

               (a) Sepesimen tanpa serat                 (b) Spesimen dengan serat 20 Phr 
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                                   (c) sepesimen dengan serat 40 Phr 

Gambar 3.35. Sepesemin uji kekerasan Shore A. 

3.6.6. Tahap pengujian Tarik 

 Pengujian tarik bertujuan untuk mengetahui tewgangan maksimum, 

tagangan luluh dan renggangan (perpanjangan). Pembebanan tarik dilakukan 

dengan memberikanbeban secara perlahan-lahan sampai material komposit 

mengalami putus. Adapun keuletan material, daerah elastis dan daerah 

plastis serta titik putusakan terlihat dari grafik yang ada. Dalam pengujian 

tarik disini menggunakan standar ASTM D 638-02 seperti pada gambar 

dibawah :  

 

Gambar 3.36.  Bentuk uji tarik berdasarkan ASTM D 638-02 

Keterangan gambar  

A LO (Length Overral)   =165 mm 

B. WO (Width Overral)   =19 mm 
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C. L (Length of narrow section)  =57 mm 

D. WC (width of narrow section)  = 13 mm 

E. R (Radius of fillet)   = 76 mm 

F. T (Thickness)    = 3 mm 

G. G (Gage length)    = 50 mmk 

H. D (Distance between grips)  = 115 mm 

Pengujian tarik dilakuakan dengan mesin UTM (Universal Tasting Machine) di 

laboratorium BPKKB Yogyakarta.Sebagian besar bahan mengalami 

perubahan sifat dari elastis menjadi plastis yang berlangsung sedikit demi 

sedikit, dimana titik awal saat terjadinya deformasi plastik sukar ditentukan 

secara teliti.  

3.6.7. Tahap pengujian Izod Impack 

Pada uji impact terdapat dua cara uji yaitu, impact Charpy dan impact 

izod. Pada uji  impact Charpy kita mengukur energi yang diserap untuk 

mematahkan benda uji, setelah benda uji patah bandul berayun kembali. 

Makin besar enrgi yang diserap makin rendah ayunan kembali dari bandul. 

Energi patahan yang diserap biasanya dinyatakan dalam satuan Joule. 

Prinsip dari pengujian impact ini adalah apaabila benda uji diberi 

beban kejut, maka benda akan mengalami proses penyerapan energi 

sehingga terjadi deformasi plastis yang mengakibatkan patahan. 

Untuk mengetahui ketahan benda terhadap keadaan patah, maka 

digunakan metode pengujian impact izod. 
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Langkah-langkah pengujian impact izod adalah : 

1. Mempersiapan alat uji impact izod  sebelum digunakan. 

2. Mengukur dimensi dari spesimen yaitu tebal lebar dan panjang, 

kemudian memberi nomor spesimen yang akan diuji. 

3.  Mengangkat beban palu dengan sudut yang diinginkan. 

4. Meletakan spesimen pada tumpuan dengan bantuan penjepit 

5. Melepaskan palu atau bandul dengan cara menekan tombol dan 

menarik handel-nya. 

6. Palu akan jatuh dan memukul spesimen secara otomatis. 

7. Mencatat energi serap yang ditunjukan oleh jarum pada lat uji impact 

izod. 

8. Menghitung harga impact.  

Keretakan akibat uji impact ada tiga bentuk yaitu : 

1. Patahan getas 

Permukaan patahan terlihat rata dan mengkilap, kalau 

potongan-potongannya kita saambung lagi ternyata 

keretakannya tidak disertai dengan deformasinya bahan. 

Patahan ini mempunyai harga impact yang rendah 

2. Patahan liat 

Permukaan patahan ini tidak rata, nampak seperti buram dan 

berserat. Tipe ini mempunyai harga impact yang tinggi 

3. Patahan campuran 

Patahan yang terjadi merupakan campuran dari patahan getas 

dan patahan liat. Patahan ini paling banyak terjadi 
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Gambar 3.37. Spesimen Izod Impact 

 

Gambar 3.38. Dimensi impact (ASTM D 256-00). 


