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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pembuatan 

komposit partikel ijuk bermatrik karet dan menghitung jumlah 

komposisi kimia pendukungnya serta mengetahui berapa besar daya 

serap komposit tersebut terhadap radiasi sinar gamma. Untuk 

pengembangannya bahan komposit ini digunakan sebagai rompi 

perisai radiasi sinar gamma.  

Dalam proses pembuatan barang jadi karet terlebih dahulu 

cairan lateks pekat harus dibuat kompon lateks yang cair 

(coumpounding). Kompon lateks adalah lateks pekat yang 

ditambahkan dengan berbagai bahan kimia untuk memberikan sifat 

bahan kimia yang diinginkan. Pembuatan kompon dilakukan dengan 

metode cetakan. Dalam proses barang jadi karet diperlukan juga 

bahan-bahan kimia tambahan sebagai alternatif untuk mempercepat 

proses vulkanisasi dan juga memperbaiki kualitas barang jadi karet 

yang akan dibuat. Untuk itu diperlukan bahan kimia yang mampu 

untuk mendukung pembuatan kompon tersebut . Bahan-bahan itu 

meliputi bahan pemvulkanisasi, penggiat vulkanisasi, pencepat 

vulkanisasi dan bahan anti oksidan. Lateks harus divulkanisasi untuk 

mendapatkan karakteristik barang jadi karet dengan kualitas tinggi. 
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Proses vulkanisasi karet memerlukan sebuah alat vulkanisasi 

kompon yang mampu menyuplai panas dari mesin vulkanisasi ke 

kompon tersebut (Fachry, A.R., 2012). 

 Lateks merupakan suatu larutan koloid dengan partikel karet 

dan bukan karet yang tersuspensi di dalam suatu media yang 

mengandung berbagai macam zat. Adapula polimer yang 

mengandung partikel yang hanya dimaksudkan untuk 

memperbesar volume material dan bukan untuk kepentingan 

sebagai bahan penguat. Lateks disini berperan sebagai matrik yang 

akan dicampur dengan partikel ijuk. Untuk mencampurkan antara 

matrik lateks dengan partikel ijuk tersebut harus melalui berbagai 

proses, salah satunya berupa mencampurkan cairan kimia yang 

sebelumnya telah didispersi terlebih dahulu. Karena lateks dan 

partikel ijuk tidak bisa menggabung sempurna tanpa adanya bahan 

kimia pendukung tersebut.  

Dari berbagai bahan kimia penunjang komposit karet 

tersebut, perlu diketahui fungsi bahan kimia yang mempunyai 

karakter seperti yang disebutkan di atas. Bahan pencepat dari 

golongan dithiokarbomat mampu membantu reaksi vulkanisasi 

dengan ultra cepat. Contohnya senyawa ZDEC (Zinc Dietyl ldithio 

Carbamate) serta ZDBC (Zinc dibuthyldithiocarbamate). Bahan 

penggiat vulkanisasi yaitu ZnO ( Zinc Oxide). ZnO ( Zinc Oxide) 

digunakan untuk lebih mengaktifkan bahan pencepat vulkanisasi. 
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Untuk bahan anti oksidant digunakan bahan yang disebut ionol. 

Ionol digunakan untuk bahan penangkal oksidasi yaitu bahan kimia  

yang digunakan untuk mencegah terjadinya proses oksidasi, 

Proses pembuatan kompon dilakukan dengan metode pencetakan 

(casting). Proses pencetakan adalah proses pembuatan barang jadi 

karet dengan cara menuangkan campuran komposit lateks ke 

dalam cetakan yang kemudian dipanaskan hingga mengeras. 

Dalam hal ini proses vulkanisasi menggunakan oven, karena 

mampu menghantarkan panas yang dibutuhkan oleh komposit 

tersebut hingga menjadi barang jadi kompon (Fachry, A.R., 2012). 

1.2. Perumusan Penelitian 

  Untuk memudahkan penelitian maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara pembuatan kompon dari cairan lateks hingga 

menjadi bahan kompon. 

2. Menentukan apa saja campuran kimia yang akan digunakan 

untuk menunjang komposisi ijuk dan lateks tersebut. 

3. Bagaimana pengaruh hasil kompon yang telah dibuat terhadap 

radiasi sinar gamma. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, 

penelitian ini berkonsentrasi pada: 

1. Jenis lateks yang digunakan yaitu lateks dari Karet alam (Natural 

Rubber) 

2. Pembuatan serat ke serbuk ijuk dilakukan tanpa adanya 

perlakuan (treatment) yang bisa merubah sifat dari ijuk. 

3. Penyaringan serbuk ijuk berukuran mesh 40. 

4. Pengujian radiasi sinar gamma menggunakan standard SNI 18-

6478-2000 

5. Komposisi partikel ijuk 0 phr, 15 phr dan 25 phr (per hundred 

rubber) 

1.4 Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Mendiskripsikan cara pembuatan komposit karet dari cairan 

lateks alam (Natural Rubber).  

2. Mendiskripsikan cara mencampurkan dan menghitung komposisi 

ijuk dan cairan lateks dan pendukung lainnya 

3. Mengetahui berapa besar daya serap komposit karet terhadap 

radiasi sinar gamma dengan mengacu pada SNI 18-6478-2000. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam bidang 

akademis dan dalam bidang industri, antara lain: 
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1. Mengetahui apa saja bahan campuran karet alam untuk 

pembuatan komposit karet. 

2. Mampu mengembangkan pemanfaatan serat alam khususnya 

ijuk untuk penelitian yang berkelanjutan. 

3. Memberikan kontribusi pada kemajuan teknologi di Indonesia 

terutama dunia bahan dan komposit. 

4. Sebagai referensi untuk pembuatan komposit karet untuk alat 

ataupun barang yang lain. 

5. Memberikan pengetahuan baru tentang keunggulan dari serat 

alam ijuk untuk dimanfaatkan sebagai produk baru berupa 

proteksi radiasi sinar gamma yang berguna industri yang ada di 

indonesia. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam 

penyusunan tugas akhir ini, perlu ditentukan sistematika penulisan 

yang baik. Maka sistematika penulisanya adalah sebagai berikut: 

 

BAB I      PENDAHULUAN 

Pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. 
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BAB II     TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka meliputi dua bagian yaitu telaah 

penelitian dan landasan teori. Pada telaah penelitian berisi 

tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan 

landasan teori berupa definisi-definisi penjelasan yang 

mendukung penelitian. 

BAB III    METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan metode penelitian 

yang dilakukan dalam perancangan dan implementasi. 

BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini memaparkan dari hasil-hasil tahapan 

penelitian, mulai dari analisis, hasil pengujian dan diagram 

dari hasil pengujian tersebut. 

BAB V    PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yg 

telah dilakukan. 

 

 

 


