
LATEKS ALAM IRADIASI SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI
 RUMAH TANGGA BARANG JADI KARET

Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  memiliki  perkebunan  karet  paling  luas  di  dunia. 
Sebagian  besar  karet  alam tersebut  diekspor  dalam bentuk  bahan baku  karena  industri  barang-
barang dari karet dalam negeri belum berkembang dengan baik.

Lateks karet  iradiasi atau lateks alam pekat pra-vulkanisasi adalah lateks alam yang divulkanisasi 
dengan menggunakan teknologi nuklir, dan langsung dapat digunakan untuk membuat barang karet 
seperti  sarung  tangan,  balon,  topeng,  bola,  produk dekorasi  panggung/film,  komdom,  dll.  Secara 
konvensional,  diagram  alir  proses  vulkanisasi  belerang  lateks  alam  dapat  di  lihat  di  Gambar  1, 
sedangkan proses vulkanisasi radiasi lateks alam di Gambar 2.

PENGOLAHAN LATEKS ALAM IRADIASI

Pengolahan latyeks alam iradiasi artinya cara membuat lateks alam/getah 
pohon karet  dengan  menggunakan  sinar  gamma Cobalt-60  atau  berkas 
elektron sebagai sumber energi.

Pusat  Aplikasi  Teknologi  Isotp  dan Radiasi  (PATIR)-BATAN sejak  tahun 
1974 melakukan penelitian tentang vulkanisasi lateks alam iradiasi. Dengan 
sumber radiasi berkapasitas sekitar 6.000 Curie, yang mampu meradiasi 2 
liter setiap 17 jam.

Gb. Proses Vulkanisasi Lateks Alam dengan Belerang

Pada tahun 1979 didirikan Iradiator  Panoramic Serba Guna (Irpasena) dengan kapasitas sebesar 
80.000 Curie dan mampu menghasilkan lateks alam iradiasi 400 kg setiap 30 jam. Hasil penelitian 
PATIR  BATAN tersebut  mampu  memecahkan  masalah  dalam  industri  karet.  Karena  di  samping 
teknik  radiasi  lebih  hemat  bahan  kimia,  energi  dan  waktu,  juga  lateks  yang  dihasilkan  bebas 
nitrosamin dan rendah protein. 



Vulkanisasi lateks alam dengan radiasi hanya menggunakan dua macam bahan kimia, tidak perlu 
diperam dan dipanaskan, langsung dapat diproses menjadi produk industri karet yang dikehendaki 
(Gambar 2).

Sejak awal tahun 1982 pembuatan barang industri dari lateks alam iradiasi ini mulai dikembangkan 
kepada para pengrajin di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Bandung. Barang industri karet yang 
diproduksi antara lain berupa sarung tangan, balon, topeng, benang karet yang mutunya cukup baik 
(Tabel 1).

Penelitian  ini  berkembang pesat  dengan  didirikannya iradiator  lateks  alam yang  diresmikan  pada 
tanggal 8 Desember 1983. Iradiator lateks ini menggunakan sumber radiasi Cobalt-60 berkapasitas 
225.000 Curie dan dapat meradiasi lateks alam sebanyak 1.500 ton setahun (1.500 kg setiap 20 jam).

SIFAT LATEKS ALAM IRADIASI

Secara visual antara lateks alam proses belerang dengan lateks alam iradiasi tidak dapat dibedakan, 
baik  warna,  bau maupun bentuknya sama,  yaitu berupa cairan berwarna putih susu atau berbau 
amonia . Perbedaannya tampak bila dilihat dengan  “Scanning Electron Microscope”,  yaitu diameter 
rata-rata partikel karet lateks alam iradiasi lebih kecil dari pada karet lateks alam non iradiasi. Juga 
terlihat pada film hasil uji fisik dan mekaniknya, yaitu modulus dan tegangan putus film karet lateks 
alam iradiasi lebih kuat, ulet dan elastis dari  pada karet lateks alam non radiasi.

Perbedaan lainnya adalah daya simpan lateks alam iradiasi lebih tahan lama yakni dapat disimpan 
sampai 6 bulan, sedang untuk lateks alam vulkanisasi belerang hanya mampu disimpan sekitar  3 
minggu. Disamping itu lateks alam iradiasi bebas nitrosamin (bahan penyebab kanker) dan rendah 
protein, sehingga bila digunakan untuk barang karet tidak menyebabkan penyakit kanker atau alergi.

TEKNOLOGI LATEKS ALAM IRADIASI

Teknologi  Lateks  Alam  Iradiasi  adalah  suatu  teknologi  bagaimana  cara  membuat/memproduksi 
barang-barang karet dari lateks alam iradiasi. Saat ini ada lima cara membuat barang-barang karet 
dari  lateks alam iradiasi,  yaitu dengan cara celup,  cara tuang,  cara semprot,  cara pelapisan dan 
dengan cara pembusaan. Secaar rinci adalah sebagai berikut :

1 Pembuatan barang karet dengan cara celup. Cetakan dimasukkan ke dalam lateks alam iradiasi, 
kemudian lateks yang menempel pada cetakan dikeringkan, selanjutnya dilepas dari cetakannya. 



Barang-barang karet yang dihasilkan dengan cara celup ini mempunyai ketebalan di bawah 0,5 
mm. Barang karet tersebut adalah sarung tangan, balon, kondom, dll.

2 Pembuatan barang karet dengan cara tuang. Lateks alam iradiasi dituangkan ke dalam cetakan, 
kemudian setelah lateks yang melekat pada cetakan kering,  dilepas. Barang-barang karet yang 
dihasilkan dengan cara tuang ini mempunyai ketebalan di atas 0,5 mm, misalnya topeng, perlak 
bayi.

3 Pembuatan barang karet dengan cara semprot. Lateks alam iradiasi disemprotkan melalui lubang 
kecil, kemudian lateks yang keluar dari lubang kecil tersebut digumpalkan, dicuci dan dikeringkan. 
Cara ini hanya bisa dikerjakan oleh industri menengah atau besar, karena biasanya menggunakan 
peralatan yang serba otomatis. Barang karet yang dihasilkan berupa benang karet.

4 Proses pelapisan dengan lateks alam iradiasi. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk melapisi 
suatu benda,  yaitu dengan cara mengulaskan lateks alam iradiasi.  Dan yang lain dengan cara 
menyemprotkan lateks ke permukaan benda. Cara pertama dapat dilakukan di industri tekstil, yaitu 
pelapisan kain.

5 Pembuatan barang karet  dengan cara pembusaan.  Lateks alam iradiasi  diberi  bahan pembusa 
kemudian  diaduk  sampai  lateks  tersebut  berbentuk  busa,  lalu  dalam  keadaan  berbusa  lateks 
digumpalkan. Barang karet yang dihasilkan adalah karet busa.

Keuntungan Pengolahan dan Teknologi Lateks Alam Iradiasi.

Dari hasil penelitian, baik skala laboratorium, maupun skala pabrik dan uji coba pada industri rumah 
tangga menunjukkan bahwa keuntungan/keunggulan dalam pengolahan dan teknologi lateks alam 
iradiasi bila dibandingkan dengan lateks alam proses vulkanisasi belerang adalah sebagai berikut :

1. Hemat bahan kimia (hanya 2 macam bahan kimia yang digunakan), hemat energi panas, dan 
hemat  waktu  serta  dapat  disimpan  dalam  waktu  6  bulan  lebih  (lateks  alam  vulkanisasi 
belerang hanya dapat disimpan sekitar 3 minggu).

2. Tidak mengandung bahan karsinogen (penyebab penyakit  kanker),  tidak  beracun (toxical), 
tidak mengandung protein alergen (penyebab alergi pada tubuh manusia), prosuk karet tidak 
berbau tajam dan lebih elastis. Apabila produk karet  dari lateks alam iradiasi ini dibakar, gas 
sulfur dioksida hanya 1/20 lebih rendah dari pada karet proses vulkanisasi belerang.

3. Lebih mudah didegradasi oleh alam, karena energi aktivitasnya lebih rendah, sehingga produk 
karet dari lateks alam iradiasi tidak mencemari dan akrab dengan lingkungan.

Teknologi Lateks Alam Iradiasi ini  telah diuji coba oleh pengrajin di beberapa daerah, baik dalam 
skala industri rumah tangga maupun skala pabrik (Tabel 1).

Tabel 1 : beberapa daerah telah mengembangkan industri rumah tangga dan uji coba pabrik produk 
karet dari bahan baku lateks alam iradiasi



Lateks Alam Iradiasi untuk Industri Rumah Tangga

Pembuatan  produk  celup  karet  dari  lateks  alam  iradiasi  yang  dikerjakan  oleh  industri  rumah  di 
beberapa  daerah  (Tabel  1)  dapat  meghasilkan  rerata  50  pasang  sarung  tangan  per  hari/orang. 
Produk  industri  karet  tersebut  cukup  baik  kualitasnya  dan  memenuhi  standar,  sehingga  dapat 
dikembangkan  sebagai  salah satu  produk eksport.  Pada saat  kondisi  ekonomi  tidak  baik  ini  dan 
banyak  pekerja  yang  mengalami  PHK,  teknologi  ini  sangat  mungkin  sebagai  alternatif  untuk 
mengurangi pengangguran dengan usaha home industri lateks alam iradiasi.

Kebutuhan  produk  barang  karet  dunia  saat  ini  diperkirakan  senilai  100.000.000  US$  per  tahun. 
Apabila  masyarakat  Indonesia  mampu  meraih  10  % saja  sudah  menguntungkan.  Ini  merupakan 
peluang sekaligus tantangan bagi industri, khususnya industri barang dari karet, untuk meningkatkan 
kualitas  maupun  kuantitasnya.  Sebagai  contohnya  :  Dengan  modal  relatif  kecil,  maka  dapat 
dikembangkan industri karet yang perhitungan modal dan keuntungan adalah sebagai berikut :

1 Peralatan yang diperlukan : cetakan sarung tangan, bak pencelup, bak pencuci, biaya yang 
diperlukan sekitar Rp. 1.350.000,-

2 Bahan baku produksi : lateks alam iradiasi 250 kg @ Rp. 10.000,- bahan pengumpal 30 kg 



dan bahan pewarna, biayanya Rp. 2.730.000,-
3 umlah produksi 5.000 pasang sarung tangan per bulan
4 harga juala pasaran Rp. 2.500,- s/d Rp. 3.000,-
5 Keuntungan bila terjuat di atas 50 % produksi adalah 1.500.000,- per bulan.
6 Hal ini menunjukkan bahwa pembuatan produk industri karet dari lateks alam iradiasi cukup 

efisien dan efektif untuk dikembangkan pada masyarakat kita dewasa ini.

Contoh : Cara Pembuatan Sarung tangan Karet dari Lateks Alam Iradiasi

1 Aduklah lateks alam iradiasi atau bahan penggumpal pelan-
pelan sebelum proses pencelupan

2 Celupkan cetakan sarung tangan dalam bahan penggumpal, 
selama  15  detik,  angkat  dan  balikkan  cetakan  tersebut, 
kemudian  celupkan  lagi  ke  dalam  lateks  alam  iradiasi 
balikan dan ulangi dicelupkan ke dalam latek alam iradiasi.

3 Kemudian letakkan cetakan lateks alam iradiasi tersebut di 
lantai dan biarkan hingga kering sendiri.

4 Setelah kering dilepaskan sarung tangan dari cetakan.
5 Rendam sarung tangan tersebut ke dalam air bersih 17 jam, 

atau direbus selama 1 jam, kemudian cucilah sampai bersih.
6 Jemur sarung tangan sampai  kering  dan kemaslah dalam 

kantung plastik, selanjutnya siap dipasarkan.
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