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KATA PENGANTAR 
 

 
 Tanaman karet memiliki peranan yang besar dalam kehidupan 

perekonomian Indonesia. Banyak penduduk yang hidup dengan 

mengandalkan komoditi penghasil getah ini. 

 Total luas perkebunan karet Indonesia mencapai 3 juta hektar lebih, 

terluas di dunia, sayangnya lahan karet yang luas tidak diimbangi dengan 

pegelolaan yang memadai. Akibatnya produktivitas karet menjadi rendah. 

Bahkan produksi karet alam Indonesia per tahunnya berada di bawah 

Malaysia dan Thailand yang memiliki luas lahan jauh lebih sedikit. 

Pengolahan lateks menjadi bahan baku karet alam seperti crepe, sheet, 

lateks pusingan dan sebagainya juga masih diusahakan secara sangat 

sederhana, sehingga mutu karet yang dihasilkan menjadi memprihatinkan 

sehingga harga jual menjadi rendah dan tingkat kepercayaan konsumen 

atau pembeli karet juga menurun. Pada tulisan ini dijelaskan mengenai 

jenis-jenis karet dan manfaatnya dan prakoagulasi dan sebagainya. 

 Semoga tulisan ini akan bermanfaat dalam penelitian mengenai 

karet dan pembaca. 

 

 

       Medan, September 2006 

       Penulis 
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KARET 
 
1. Pendahuluan 

 Karet alam merupakan salah satu komoditi pertanian yang penting 

baik untuk lingkup internasional dan terutama di Indonesia. Di Indonesia 

karet merupakan salah satu hasil pertanian terkemukan karena banyak 

menunjang perekonomian Negara. Sampai tahun 1992 ada tiga Negara 

yang menguasai pasaran karet dunia yaitu Indonesia, Thailand dan 

Malaysia. 

  Luas lahan karet yang dimiliki Indonesia mencapai 2,7 – 3 juta 

hektar. Ini merupakan lahan karet yang terluas di dunia. Sayangnya 

perkebunan yang luas ini tidak diimbangi dengan produktivitas yang 

memuaskan. Produktivitas lahan karet di Indonesia rata-rata rendah  dan 

mutu karet yang dihasilkan juga kurang memuaskan. Bahkan di pasaran 

Internasional karet Indonesia terkenal sebagai karet yang bermutu rendah. 

Sebaliknya Malaysia dan Thailand memiliki produktivitas karet yang baik 

dengan mutu yang terjaga, terutama karet produksi Thailand. Itulah 

sebabnya Malaysia dan Thailand masih menguasai pasaran karet 

internasional sementara Indonesia hanya menjadi bayang-bayang 

keduanya. 

 Banyak perkebunan-perkebunan karet yang tersebar di berbagai 

propinsi di Indonesia. Perkebunan karet yang besar banyak diusahakan 

oleh pemerintah serta swasta. Sedangkan perkebunan-perkebunan karet 

dalam skala kecil pada umumnya dimiliki oleh rakyat. Bila dikumpulkan  

secara keseluruhan, jumlah kebun karet rakyat di Indonesian sedemikian 

besar sehingga usaha tersebut cukup menentukan bagi perkaretan 

nasional. 

 Sayangnya, perkebunan karet rakyat tidak dikelola dengan baik. 

Boleh dibilang pengelolaan yang dilakukan hanya seadanya. Setelah 

ditanam, karet dibiarkan tumbuh begitu saja, perawatannya kurang 

diperhatikan. Tanaman karet tua jarang diremajakan dengan klon baru. 

Bahkan klon baru yang mampu menghasilkan produk lebih baik jarang 
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mereka kenal. Itulah sebabnya produktivitas  perkebuanan karet rakyat 

masih sangat rendah. Yang lebih memprihatinkan adalah mutu karet 

olahan yang dihasilkan. Peralatan yang dimiliki serta teknologi pengolahan 

yang diketahui masih sangat sederhana. Bokar atau bahan olah karet 

rakyat rata-rata memiliki mutu yang rendah. Mutu karet yang memenuhi 

standard dan memilki harga jual yang tinggi serta mampu meemenuhi 

keinginan pasar rata-rata dihasilkan oleh perkebunan besar milik 

pemerintah dan swasta. 

 Perdagangan karet alam beberapa tahun terakhir mengalami 

penurunan. Ini antara lain dikarenakan munculnya saingan karet alam, 

yaitu karet sintetis. Sejak PD II penelitian mengenai karet sintetis 

dilakukan secara intensif oleh beberapa Negara maju. Selanjutnya karet 

buatan yang bahan bakunya dari lapisan minyak bumi ini diproduksi 

secara besar-besaran. Lambat laun permintaan terhadap karet sintetis 

meningkat pesat sehingga mengurangi permintaan karet alam. Jenis-jenis 

karet sintetis yang baynyak dibuat diantaranya SBR (styrene butadiene), 

BR(cispoli butadien), dan IR (cis-poliisopren). 

 Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan 

daya saing karet alam terhadap karet sintetis adalah : 

- Peningkatan produksi karet per satuan luas 

- Penurunan biaya produksi 

- Peningkatan mutu dan penyajian 

- Pengembangan kegunaan 

- Langkah-langkah promosi yang tepat 
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2. Biosintesis Karet 
 Partikel karet murni (Isopren) tersuspensi dalam serum lateks dan 

bergabung membentuk rantai panjang yang disebut “poliisopren” 
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Gambar 1. Poliisopren 

 

 Berat molekul karet yang terdapat dalam lateks untuk tanaman 

muda kira-kira 60.000 dan tanaman tua sekitar 200.000. Karet dengan 

berat molekul rendah lebih dapat larut dibandingkan dengan karet yang 

memiliki berat molekul tinggi dan ini memungkinkan fraksionasi dari karet 

dengan perbedaan kelarutan. Perbedaan karet yang dihasilkan dari dua 

variable adalah pada berat molekul dan bahan kimia non karet. 

 Proses biosintesis karet memerlukan 3 (tiga) komponen utama, 

yaitu : 

1. Asetil Co-A sebagai blok pengembang 

2. 2. TPNH sebagai agen pereduksi 

3. ATP sebagai sumber energi 

Ketiga komponen ini dihasilkan oleh degradasi karbohidrat, adapun 

biosintesis karet dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2. Biosintesis Karet 
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Rangkaian gambar di atas dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahap : 

- Tahap pertama : Asam mevalonat yang di sintesis dari 3 molekul 

asetil Co-A. Energi yang dihasilkan dari proses ini diperoleh 3 

ikatan thio ester yang akan dipecah untuk menghasilkan kembali 

Co-A bebas dan 2 molekul TPNH, yang kemudian akan di oksidasi. 

- Tahap kedua : Perubahan asam mevalonat menjadi isopentenyl-

PP, unit pembangun dari poliisopren yang telah diperoleh. 

Pengaktifan dari asam mevalonat menghasilkan 3 molekul ATP dan 

reaksi dekarboksilasi. 

- Tahap ketiga : Terjadi sintesis rantai karbon poliisoprenoid, tidak 

ada tambahan sumber energi yang dihasilkan karena energi telah 

cukup dihasilkan atau disediakan oleh pengeluaran sebelumnya 

dari ATP. PP merupakan leaving group yang baik pada reaksi SN-2 

yang berikutnya dan ini kemudian dihdrolisis menjadi 

orthophosphate menghasilkan reaksi kondensasi yang irreversible. 

PP ada dimana-mana pada semua sistem yang tinggal dan yang 

telah ditunjukkan pada lateks juga. 

 

3. Partikel Lateks 

 Setiap bagian pohon karet jika dilukai akan mengeluarkan getah 

susu yang disebut “lateks”. Banyak tanaman jika dilukai atau disadap 

mengeluarkan cairan putih yang menyerupai susu, tetapi hanya beberapa 

jenis pohon saja yang menghasilkan karet. Diantara tanaman tropis hanya 

Havea bracileansis (Family Euphorbiaceace) yang telah dikembangkan 

dan mencapai tingkat perekonomian yang penting. 

 Komposisi lateks Havea bracileansis L dapat dilihat jika lateks 

disentrifugasi dengan kecepatan 18.000 rpm, yang hasilnya adalah sebai 

berikut : 

1. Fraksi lateks (37%) : karet (isoprene), protein, lipida dan ion logam 

2. Fraksi Frey Wyssling (1-3%) : karotenoid, lipida, air, karbohidrat 

dan inositol, protein dan turunannya 
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3. Fraksi serum (48%) : senyawaan nitrogen, asam nukleat dan 

nukleotida, senyawa organik, ion anorganik dan logam. 

4. Fraksi dasar (14%) : air, protein dan senyawa nitrogen, karet dan 

karotenoid, lipida dan ion logam 

 

Partikel karet didalam lateks tidak dapat saling berdekatan, karena 

masing-masing partikel mempunyai muatan listrik. Gaya tolak menolak 

muatan listrik ini menimbulkan gerak brown (dapat dilihat dibawah 

mikroskop). Didalam lateks, isoprene diselaputi oleh lapisan protein 

sehingga partikel karet bermuatan listrik. 

Protein merupakan gabungan dari asam-asam amino yang bersifat 

dipolar (dalam keadaan netral mempunyai dua muatan listrik) dan 

amphoter (dapat bereaksi dengan asam atau basa) dengan rumus 

sebagai berikut : 
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+
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suasana basa

protein positif
pH < 4,7

suasana asam

 

Gambar 3. Protein dipolar  

 

 

4. Prakoagulasi 
 Pada saat mulai keluar dari pohon hingga beberapa jam lateks 

masih berupa cairan, tetapi setelah kira-kira 8 jam lateks mulai mengental 

dan selanjutnya membentuk gumpalan karet. Penggumpalan 

(prakoagulasi) dapat dibagi 2 yaitu : 

1. Penggumpalan spontan 

2. Penggumpalan buatan 
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Penggumpalan spontan biasanya disebabkan oleh pengaruh enzim 

dan bakteri, aromanya sangat berbeda dari yang segar dan pada hari 

berikutnya akan tercium bau yang busuk. Sedangkan penggumpalan 

buatan biasanya dilakukan dengan penambahan asam.  

Prakoagulasi terjadi karena kemantapan bagian koloidal yang 

terkandung dalam lateks berkurang. Bagian-bagian koloidal ini kemudian 

menggumpal menjadi satu dan membentuk komponen yang berukuran 

lebih besar. Komponen koloidal yang lebih ini akan membeku. Inilah yang 

menyebabkan terjadinya prakoagulasi. 

Getah karet atau lateks sebenarnya merupakan suspensi koloidal 

dari air dan bahan-bahan kimia yang terkandung didalamnya. Bagian-

bagian yang terkandung tersebut tidak larut sempurna, melainkan 

terpencar secara homogen atau merata di dalam air. Partikel-partikel 

koloidal ini sedemikian kecil dan halusnya sehingga dapat menembus 

saringan. 

Susunan bahan lateks dapat dibagi menjadi dua komponen. 

Komponen pertama adalah bagian yang mendispersikan atau 

memancarkan bahan-bahan yang terkandung secara merata, biasa 

disebut serum. Bahan-bahan bukan karet yang larut dalam air, seperti 

protein, garam-garam mineral, enzim dan lain-lain termasuk ke dalam 

serum. Komponen kedua adalah bagian yang didispersikan atau 

dipancarkan. Komponen kedua ini terdiri dari butir-butir karet yang 

dikelilingi lapisan tipis protein. 

Sebenarnya sistem koloidal bisa dipertahankan agak lama sampai 

satu hari lebih, sebab bagian-bagian karet yang dikelilingi oleh lapisan 

tipis sejenis protein mempunyai kestabilan sendiri. Stabilisatornya adalah 

lapisan protein yang mengelilingi tersebut. Dengan berkurangnya 

kestabilan ini terjadilah prakoagulasi.  
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Penyebab terjadinya prakoagualasi antara lain sebagai berikut : 

1. Penambahan asam 

Penambahan asam organik ataupun anorganik mengakibatkan 

turunnya pH lateks titik isoelektriknya sehingga lateks kebun membeku 

(pH lateks kebun 6,9). 

 

2. Mikroorganisme 

- Lateks segar merupakan media yang baik bagi pertumbuhan 

mikroorganisme, mikroorganisme banyak terdapat dilungkungan 

perkebunan karet (pepohonan, udara, tanah, air atau pada alat-alat 

yang digunakan) 

- Mikroorganisme ini menghasilkan asam-asam yang menurunkan pH 

mencapai titik isoelektrik sehingga lateks membeku serta 

menimbulkan rasa bau karena terbentuknya asam-asam yang mudah 

menguap (volatile fatty acid). Bila banyak mikroorganisme maka 

senyawa asam yang dihasilkan akan banyak pula. 

- Suhu udara yang tinggi akan lebih mengaktifkan kegiatan bakteri, 

sehingga dalam penyadapan ataupun pengangkutan diusahakan 

pada suhu rendah atau pagi. 

 

3. Iklim 

- Air  hujan akan membawa zat penyamak, kotoran dan garam yang 

larut dari kulit batang. Zat-zat ini akan mengkatalisis terjadingan 

prakoagualasi. 

- Lateks yang baru disadap juga mudah menggumpal jika terkena sinar 

matahari yang terik karena kestabilan koloidnya rusak oleh panas 

yang terjadi. 

 

4. Pengangkutan 

- Pengangkutan yang terlambat ataupun jarak yang jauh menyebabkan 

lateks baru tiba ditempat pengolahan pada siang hari dan sempat 

terkena matahari sehingga mengganggu kestabilan lateks. 
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- Jalan yang buruk atau angkutan yang terguncang-guncang 

mengakibatkan lateks yang diangkut terkocok-kocok secara kuat 

sehinggan merusak kestabilan koloid. 

 

5. Kotoran atau bahan-bahan lain yang tercampur 

- Lateks akan mengalami prakoagualasi bila dicampur dengan air 

kotor, terutama air yang mengandung logam atau elektrolit. 

- Prakoagualasi juga sering terjadi karena tercampurnya kotoran atau 

bahan lain yang mengandung kapur atau asam. 

 

 Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah 

terjadinya prakoagualasi antara lain sebagai berikut : 

1. Menjaga kebersihan alat-alat yang digunakan dalam penyadapan, 

penampungan, maupun pengangkutan. Selama pengangkutan dari 

kebun ke pabrik pengolahan, lateks dijaga agar tidak mengalami 

banyak guncangan. 

2. Mencegah pengenceran lateks dari kebun dengan air kotor, 

misalnya air sungai, air saluran atau air got. 

3. Memulai penyadapan pada pagi hari sebelum matahari terbit untuk 

membantu agar lateks dapat sampai ke pabrik atau tempat 

pengolahan sebelum udara menjadi panas. 

 

Apabila langkah-langkah pencegahan diatas sudah dilakukan tetapi 

hasilnya belum seperti yang diinginkan, maka zat antikoagulan dapat 

digunakan. Zat antikoagulan ada beberapa macam, tetapi harus dipilih 

yang paling tepat. Pilihan disesuaikan dengan kondisi lokasi, harga, kadar 

bahaya zat tersebut dan yang terpenting adalah kemampuan zat tersebut 

dalam mencegah prakoagualasi. Dalam pemakaiannya zat antikoagulan 

bias digabung untuk menambah daya antikoagulasinya, bisa dua macam 

menjadi satu atau tiga macam campuran sekaligus. Berikut ini contoh 

beberapa antikoagulan yang banyak dipakai di perusahaan atau tempat-

tempat pengolahan karet. 
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1. Soda atau natrium karbonat (Na2CO3) 

Dibanding dengan zat antikoagulan yang lain, harga soda atau natrium 

karbonat memang lebih murah. Karena itu soda banyak digunakan di 

pabrik-pabrik pengolahan yang sederhana. Akan tetapi zat ini tidak 

dianjurkan digunakan pada pabrik yang akan mengolah lateks menjadi 

ribbed smoked sheets (RSS) karena sheet kering yang dihasilkan akan 

bergelembung-gelembung atau bubbles. Pemakaian soda aman untuk 

karet yang akan diolah menjadi crepe. Dosis soda yang digunakan 

adalah 5-10 ml larutan soda tanpa air kristal (soda ash) 10% setiap liter 

lateks. 

 

2. Amonia (NH3) 

Zat antikoagulan ini termasuk yang paling  banyak digunakan karena : 

- Desinfektan sehingga dapat membunuh bakteri 

- Bersifat basa sehingga dapat mempertahankan/menaikkan pH 

lateks kebun 

- Mengurangi konsentrasi logam 

Lateks yang akan diolah menjadi crepe hendaknya tidak diberi ammonia 

secara berlebihan karena berpengaruh terhadap warna crepe yang jadi 

nantinya. Dosis ammonia yang dipakai untuk mencegah terjadinya 

prakoagualasi adalah 5-10 ml larutan ammonia 2,5% untuk setiap liter 

lateks. 

 

3. Formaldehid 

Pemakaian formaldehid sebagai anti koagulan paling merepotkan 

dibanding zat lainnya, karena 

- Kurang baik apabila digunakan di musim hujan 

- Apabila disimpan zat ini akan teroksidasi menjadi asam semut atau 

asam format (HCHO → HCOOH) yang dapat menyebabkan 

pembekuan apabila dicampur pada lateks. 

Oleh karena itu, formaldehid yang akan digunakan terlebih dahulu harus 

diperiksa apakah larutan ini bereaksi asam atau tidak, apabila bereaksi 
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asam harus dinetralkan dengan zat yang bersifat basa seperti soda 

kaustik. Seteleh formaldehid bereaksi netral baru digunakan. Dosis yang 

dapat dipakai adalah 5-10 ml larutan dengan kadar 5% untuk setiap liter 

lateks yang akan dicegah prakoagualasinya. 

 

4. Natrium sulfit (Na2SO3) 

Pemakaian zat ini sebagai zat antikoagulan paling merepotkan, karena : 

- Bahan ini tidak tahan lama disimpan 

- Apabila ingin digunakan harus dibuat terlebih dahulu 

- Dalam jangka waktu sehari akan teroksidasi oleh udara menjadi 

natrium sulfat (Na2SO3 → Na2SO4), bila sudah teroksidasi maka 

sifatnya sebagai antikoagulan menjadi lenyap. 

Selain sebagai antikoagulan natrium sulafit juga bias memperpanjang 

waktu pengeringan dan sebagai desinfektan. Dosis yang digunakan 

adalah 5-10 ml larutan berkadar 10% untuk setiap liter lateks. 

 

 Pabrik atau tempat pengolahan karet yang membuat karet jenis 

ribbed smoked sheet (RSS) rata-rata menggunakan ammonia dan natrium 

sulfit sebagai antikoagulan. Untuk membuat karet jenis crepe, 

antikoagulan yang baiasa digunakan adalah soda atau natrium sulfit. 

Sedangkan formaldehid walau dapat digunakan untuk  jenis ribbed 

someked sheet dan crepe, tetapi pemakaiannya kurang dianjurkan. 

 Untuk mendapatkan dosis antikoagulan yang paling tepat dapat 

dicoba dengan dosis rendah terlebih dahulu. Apabila belum mencukupi, 

maka dosis dinaikkan sedikit demi sedikit. Untuk patokan dapat digunakan 

dosis seperti yang telah disebutkan diatas. 

 Zat antikoagulan harus diberikan secpat mungkin setelah lateks 

disadap. Apabila mungkin penambahan antikoagulan pada mangkuk-

mangkuk penampung lateks perlu dilakukan, kecuali untuk formaldehid. 

Dengan cara ini pencegahan prakoagulasi berjalan lebih efektif. Cara ini                         

membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk menaruh antikoagulan, pada 
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setiap mangkuk pada batang karet yang disadap, berarti juga 

penambahan biaya. 

 Beberapa perkebunan menaruh zat antikoagulan pada setiap 

mangkuk batang karet yang disadap, cara ini memerlukan banyak biaya. 

Untuk menghemat biaya sebagian areal karet yang letaknya jauh dari 

tempat pengolahan, zat antikoagulannya ditaruh di mangkuk. Sedangkan 

sebagian areal yang dekat dengan tempat pengolahan, zat 

antikoagulannya ditaruh dalam ember atau tangki-tangki penampungan. 

 Penambahan antikoagulan pada ember aantikoagulan pada 

emeber atau tangki penampungan etrhitung kurang efektif. Lebih tidak 

efektif lagi apabila antikoagulan ditambahakan setelah lateks tiba ditempat 

pengolahan. Formaldehid sering ditambahkan di tempat pengolahan tetpi 

maksudnya sebagai desinfektan atau pemati kuman.                                                      

 Gejala-gejala prakoagulasi yang sudah muncul menunjukkan tanda 

bahwa lateks harus segera diolah. Setiap penundaan akan 

mengakibatkan penambahan jumlah lumps sehingga hasil pengolahan 

menjadi kurang baik atau off grades dan tidak memenuhi standar jenis-

jenis baku atau standars grades. 

 

5. Perbedaan Karet Alam dengan Karet Sintetis 

 Walaupun karet alam sekarang jumlah produksi dan konsumsinya 

jauh di bawah karet sintetis atau karet buatan pabrik, tetapi sesungguhnya 

karet alam belum dapat digantikan oleh karet sintetis. Bagaimanapun 

keunggulan yang dimiliki karet alam sulit ditandingi oleh karet sintetis. 

Adapun kelebihan-kelebihan karet alam dibanding karet sintetis adalah : 

- memiliki daya elastis atau daya lenting sempurna 

- memiliki plastisitas yang baik sehingga pengolahannya mudah 

- mempunyai daya aus yang tinggi 

- tidak mudah panas (low heat build up) dan 

- memilki daya tahan yang tinggi terhadap keretakan (groove 

cracking resistance) 
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Walaupun demikian, karet sintetis juga memiliki kelebihan, antara 

lain : 

- tahan terhadap zat kimia, dan 

- harganya yang cenderung dapat dipertahankan 

Bila ada pihak yang meninginkan  karet sintetis dalam jumlah 

tertentu, maka biasanya pengiriman atau suplai barang tersebut jarang 

mengalami kesulitan. Hal seperti ini sulit diharapkan dari karet alam. 

Harga dan pasokan karet alam selalu mengalami perubahan, bahkan 

kadang-kadang bergejolak.  

Walaupun memiliki beberapa kelemahan dipandang dari sudut 

kimia maupun bisnisnya, akan tetapi menurut beberapa ahli karet alam 

tetap mempunyai pangsa pasar yang baik. Beberapa industri tertentu 

tetap memiliki ketergantungan yang besar terhadap pasokan karet alam, 

misalnya industri ban yang merupakan pemakai terbesar karet alam. 

Beberapa jenis ban seperti ban radial walaupun dalam 

pembuatannya dicampur dengan karet sintetis, tetapi jumlah karet alam 

yang digunakan tetap besar, yaitu dua kali lipat komponen karet alam 

untuk pembuatan ban non-radial. Jenis-jenis ban yang besar kurang baik 

bila dibuat dari bahan karet sintetis yang lebih banyak. Porsi karet alam 

yang dibutuhkan untuk ban berukuran besar adalah jauh lebih besar. Ban 

pesawat terbang bahkan dibuat hampir semuanya dari bahan karet alam. 

Dewasa ini jumlah produksi karet alam dan karet sintetis adalah 1 : 

2. Walapun jumlah produksi karet alam lebih rendah, bahkan hanya 

setengah dari produksi karet sintetis tetapi sesungguhnya jumlah produksi 

dan konsumsi kedus jenis karet ini hampir sama. Dua jenis karet ini 

sebenarnya memiliki pasar tersendiri. Karet alam dan karet sintetis 

sesungguhnya tidak saling mematikan atau bersaing penuh. Keduanya 

mempunyai sifat saling melengkapi atau komplementer. 
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6. Jensi-Jenis Karet Alam 

 Ada beberapa macam karet alam yang dikenal, diantaranya 

merupakan bahan olahan. Bahan olahan ada yang setengah jadi atau 

sudah jadi. Ada juga karet yang diolah kembali berdasarkan bahan karet 

yang sudah jadi. Jenis-jenis karet alam yang dikenal luas adalah : 

a. Bahan olah karet  

Bahan olah karet adalah lateks kebun serta gumpalan lateks kebun 

yang diperoleh dari pohon karet hevea brasiliensis. Beberapa kalangan 

mengatakan bahwa bahan olah karet bukan produksi perkebunan 

besar, melainkan merupakan bokar (bahan olah karet rakyat) karena 

biasanya diperoleh dari petani yang mengusahakan kebun karet. 

Menurut pengolahannya bahan olah karet dibagi menjadi 4 amacam : 

1. Lateks kebun adalah cairan getah yang didapat dari bidang sadap 

pohon karet. Cairan getah ini belum mengalami penggunpalan 

entah itu dengan tambahan atau tanpa bahan pemantap (zat 

antikoagulan). 

2. Sheet angin adalah bahan olah karet yang dibuat dari lateks yang 

sudah disaring dan digumpalkan dengan asam semut, berupa karet 

sheet yang sudah digiling tetapi belum jadi. 

3. Slab tipis adalah bahan olah karet yang terbuat dari lateks yang 

sudah digumpalkan dengan asam semut. 

4. Lump segar adalah bahan olah karet yang bukan berasal dari 

gumpalan lateks kebun yang terjadi secara alamiah dalam 

mangkuk penampung.  

 

b. Karet alam konvensional 

Ada beberapa macam karet olahan yang tergolong karet alam 

konvensional. jenis ini pada dasarnya hanya terdiri dari golongan karet 

sheet dan crepe. Jenis-jenis karet alam yang tergolong konvensional 

adalah sebagai berikut : 

1. Ribbed smoked sheet (RSS) adalah jenis karet berupa lembaran 

sheet yang mendapat proses pengasapan dengan baik. 

Cut Fatimah Zuhra : Karet, 2006 
                                                       USU Repository © 2006 



 20

2. White crepe dan pale crepe adalah jenis crepe yang berwarna putih 

atau muda dan ada yang tebal dan tipis. 

3. Estate brown crepe adalah jenis crepe yang berwarna cokelat dan 

banyak dihasilkan oleh perkebunan-perkebunan besar atau estate. 

Jenis ini juga dibuat dari bahan yang kurang baik atau jelek seperti 

yang digunakan untuk pembuatan off crepe  serta dari sisa lateks, 

lump atau koagulum yang berasal dari prakoagulasi, dan scrap atau 

lateks kebun yang sudah kering di atas bidang penyadapan.  

4. Compo crepe adalah jenis crepe yang dibuat dari bahan lump, 

scrap pohon, potongan-potongan sisa dari RSS atau slab basah. 

5. Thin brown crepe remilis adalah crepe coklat yang tipis karena 

digiling ulang. 

6. Thick blanket crepes ambers adalah crepe blanket yang tebal dan 

berwarna coklat, biasanya dibuat dari slab basah, sheet tanpa 

proses pengasapan dan lump serta scrap dari perkebunan atau 

kebun rakyat yang baik mutunya. Scrap tanah tidak boleh 

digunakan. 

7. Flat bark crepe adalah karet tanah atau earth rubber, yaitu jenis 

crepe yang dihasilkan dari scrap karet alam yang belum diolah, 

termasuk scrap tanah yang berwarna hitam. 

8. Pure smoked blanket crepe adalaha crepe yang diperoleh dari 

penggilingan karet asap yang khusus berasal dari RSS, termasuk 

juga block sheet atau sheet bongkah, atau dari sisa pemotongan 

RSS. Jenis karet lain atau bahan bukan karet tidak boleh 

digunakan. 

9. Off crepe adalah crepe yang tidak tergolong bentuk beku atau 

standar. Biasanya tidak dibuat melelui proses pembekuan langsung 

dari bahan lateks yang masih segar, melainkan dari contoh-contoh 

sisa penentuan kadar karet kering, lembaran-lembaran RSS yang 

tidak bagus penggilingannya sebelum diasapi, busa-busa dari 

lateks, bekas air cucian yang banyak mengandung lateks serta 

bahan-bahan lain yang jelek. 
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c. Lateks Pekat 

Lateks pekat adalah jenis karet yang berbentuk cairan pekat, tidak 

berbentuk lembaran atau padatan lainnya. Lateks pekat dijual di 

pasaran ada yang dibuat melalui proses pendadihan atau creamed 

lateksdan melalui proses pemusingan atau centrifuged lateks. 

Biasanya lateks pekat banyak digunakan untuk pembuatan bahan-

bahan karet yang tipis dan bermutu tinggi. 

 

d. Karet bongkah (block rubber) 

Karet bongkah adalah karet remah yang telah dikeringkan dan dikilang 

menjadi bandela-bandela denga ukuran yang telah ditentukan. Karet 

bongkah ada yang berwarna muda dan setiap kelasnya mempunyai 

kode warna tersendiri. 

 

e. Karet spesifikasi teknis (crumb rubber) 

Karet spesifikasi teknis adalah karet alam yang dibuat khusus 

sehingga terjamin mutu teknisnya. Penetapan mutu juga didasarkan 

pada sifat-sifat teknis. Warna atau penilaian visual yang menjadi dasar 

penentuan golongan mutu pada jenis karet sheet, crepe maupun lateks 

pekat tidak berlaku pada jenis ini 

 

f. Tyre rubber 

Tyre rubber adalah bentuk lain dari karet alam yang dihasilkan sebagai 

barang setengah jadi sehingga bisa langsung dipakai oleh konsumen, 

baik untuk pembuatan ban atau barang yang menggunakan bahan 

baku karet alam lainnya. 

 

g. Karet reklim (reclaimed rubber) 

Karet reklim adalah karet yang diolah kembali dari barang-barang karet 

bekas, terutama ban-ban mobil bekas dan bekas ban-ban berjalan. 

Karenanya  boleh dibilang karet reklim dalah suatu hasil pengolahan 

scrap yang sudah divulkanisir. Biasanya karet reklim banyak dipakai 
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sebagai bahan campuran sebab bersifat mudah mengambil bentuk 

dalam acuan serta daya lekat yang dimilikinya juga baik. Produk yang 

dihasilkan lebih kukuh dan tahan lama dipakai, lebih tahan terhadap 

bensin atau minyak pelumas. Tetapi karet reklim kurang kenyal dan 

kurang tahan gesekan sesuai dengan sifatnya sebagai karet bekas 

pakai. 

 

7. Karet Sintetis dan Standar Mutunya 

 Karet sintetis sebagian besar dibuat dengan mengandalkan bahan 

baku minyak bumi. Biasanya karet sintetis dibuat akan memiliki sifat 

tersendiri yang khas. Ada jenis yang tahan terhadap panas atau suhu 

tinggi, minyak, pengaruh udara bahkan ada yang kedap gas. 

 Beradasrkan tujuan pemanfaatannya ada dua macam karet sintetis 

yang dikenal, yaitu : 

a. Karet sintetis untuk kegunaan umum 

Karet sintetis dapat digunakan untuk berbagai keperluan, bahkan 

banyak fungsi karet alam yang dapat digantikannya. Jenis-jenis karet 

sintetis untuk kegunaan umum diantaranya sebagai berikut : 

1. SBR (styrene butadiene rubber) 

H2C CH CH CH2CH CH2 n

 
Gambar 4. Rumus SBR (styrene butadiene rubber) 

  

Jenis SBR merupakan karet sintetis yang paling banyak diproduksi 

dan digunakan. Jenis ini memiliki ketahanan kikis yang baik dan 

kalor atau panas yang ditimbulkan juga rendah. Namun SBR yang 

tidak diberi tambahan bahan penguat memiliki kekuatan yang lebih 

rendah dibandingkan vulkanisir karet alam. 
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2. BR (butadiene rubber) 

H2C CH CH CH2 n  
      Gambar 5. Rumus BR (butadiene rubber) 

 

Dibanding dengan SBR, karet jenis BR lebih lemah. Daya lekat 

lebih rendah, dan pengolahannya juga tergolong sulit. Karet jenis 

ini jarang digunakan tersendiri. Untuk membuat suatu barang 

biasanya BR dicampur dengan karet alam atau SBR. 

 

3. IR (isoprene rubber) atau  polyisoprene rubber 

C C

H3C

H2C

H

CH2 *
n  

Gambar 6. Rumus IR (isoprene rubber) atau  polyisoprene rubber 

 

Jenis karet ini mirip dengan karet alam karena sama-sama 

merupakan polimer isoprene. Dapat dikatakan bahwa sifat IR yang 

mirip sekali dengan karet alam, walaupun tidak secara keseluruhan. 

Jenis IR memiliki kelebihan lain dibanding karet alam yaitu lebih 

murni dalam bahan dan viskositasnya lebih mantap.  

 

b. Karet sintetis untuk kegunaan khusus 

Jenis karet sintetis ini tidak terlalu banyak digunakan dibanding karet 

sintetis yang pertama. Jenis ini digunakan untuk keperluan khusus 

karena memiliki sifat khusus yang tidak dipunyai karet sintetis jenis 

pertama. Beberapa jenis karet sintetis untuk kegunaan khusus yang 

banyak dibutuhkan diantaranya : 
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1. IIR (isobutene isoprene rubber) 

H2C C CH CH2

C C

H2C

H3C

CH2

H

Cl

n
 

     Gambar 7. Rumus . IIR (isobutene isoprene rubber) 

 

IIR sering disebut butyl rubber dan hanya mempunyai sedikit ikatan 

rangkap sehingga membuatnya tahan terhadap pengaruh oksigen 

dan ozon. IIR juga terkenal karena kedap gas. Dalam proses 

vulkanisasinya, jenis IIR lambat matang sehingga memerlukan 

bahan pemercepat dan belerang. Akibat jeleknya IIR tidak baik 

dicampur dengan karet alam atau karet sintetis lainnya bila akan 

diolah menjadi suatu barang. IIR yang divulkanisir dengan damar 

fenolik menjadikan bahan tahan terhadap suhu tinggi serta proses 

pelapukan/penuaan. 

 

2. NBR (nytrile butadiene rubber) atau acrilonytrile buatadiene rubber 

H2C CH CH CH2 CH2 CH

CN

n  
Gambar 8. Rumus NBR (nytrile butadiene rubber) 

 

NBR adalah karet sintetis untuk kegunaan khusus yang paling 

banyak dibutuhkan. Sifatnya yang sangat baik adalah tahan 

terhadap minyak. Sifat ini disebabkan oleh adanya kandungan 

akrilonitril didalamnya. Semakin besar kandungan akrilonitril yang 
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dimiliki maka daya tahan terhadap minyak, lemak dan bensin 

semakin tinggi tetapi elastisitasnya semakin berkurang. 

Kelemahan NBR adalah sulit untuk diplastisasi. Cara mengatasinya 

dengan memilih NBR yang memiliki viskositas awal yang sesuai 

dengan keinginan. NBR memerlukan pula penambahan bahan 

penguat serta bahan pelunak senyawa ester. 

 

3. CR (chloroprene rubber) 

H2C C CH CH2

Cl

n  
    Gambar 9. Rumus CR (chloroprene rubber) 

 

CR memiliki ketahanan terhadap minyak tetapi dibandingkan 

dengan NBR ketahanannya masih kalah. CR juga memiliki daya 

tahan terhadap pengaruh oksigen dan ozon di udara, bahkan juga 

terhadap panas atau nyala api. Pembuatan karet sintetis CR tidak 

divulkanisasi dengan belerang melainkan menggunakan 

magnesium oksida, seng oksida dan bahan pemercepat tertentu. 

Minyak bahan pelunak ditambahkan ke dalam CR untuk proses 

pengolahan yang baik. 

 

4. EPR (ethylene propylene rubber) 

Ethylene propylene rubber sering disebut EPDM karena tidak 

hanya menggunakan monomer etilen dan propilen pada proses 

polimerisasinya melainkan juga monomer ketiga atau EPDM. Pada 

proses vulkanisasinya dapat ditambahkan belerang. Adapun bahan 

pengisi dan bahan pelunak yang ditambahkan tidak memberikan 

pengaruh terhadap daya tahan. Keunggulan yang dimiliki EPR 

adalah ketahanannya terhadap sinar matahari, ozon serta 

pengaruh unsur cuaca lainnya. Sedangkan kelemahannya pada 

daya lekat yang rendah.  
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8. Manfaat Karet 
a. Manfaat karet alam 

 Karet alam banyak digunakan dalam industri-industri barang. 

Barang yang dibuat dari karet alam antara lain aneka ban kenderaan (dari 

sepeda, motor, mobil, traktor, hingga pesawat terbang) sepatu karet, 

sabuk, penggerak mesin besar dan mesin kecil, pipa karet, kabel, isolator 

dan bahan-bahan pembungkus logam. 

 Bahan baku karet banyak digunakan untuk membuat perlengkapan 

seperti sekat atau tahanan alat-alat penghubung dan penahan getaran, 

misalnya shockabsorbers. Karet juga bisa dgunakan untuk tahanan 

dudukan mesin. Pemakaian lapisan karet pada pintu, kaca pintu, kaca 

mobil dan pada alat-alat lain membuat pintu terpasang kuat dan tahan 

getar serta tidak tembus air. Dalam pembuatan jembatan sebagai 

penahan getaran juga digunakan karet.  

 Bahan karet yang diperkuat dengan benang-benang sehingga 

cukup kuat, elastis dan tidak menimbulkan suara yang berisik dapat 

dipakai sebagai tali kipas mesin. Sambungan pipa minyak, pipa air, pipa 

udara dan macam-macam oil seals banyak juga yang menggunakan 

bahan baku karet, walau kini ada yang menggunakan bahan plastik. 

 Bagian-bagian ruang atau peralatan-peralatan yang terdapat dalam 

bagunan-bangunan besar banyak yang dibuat dari bahan karet, seperti 

alas lantai dari karet yang dapat dibentuk dengan bermacam-macam 

warna dan desain yang menarik. 

 Alat-alat rumah tangga dan kantor seperti kursi, lem, perekat 

barang, selang air, kasur busa serta peralatan menulis juga menggunakan 

karet sebagai bahan pembuatnya.  

 Peralatan dan kenderaan perang juga banyak yang bagian-

bagiannya dibuat dari karet, misalnya pesawat tempur, tank, panser 

berlapis baja, truk-truk besar, dan jeep.  

 Sebagai pencegah lecet atau rusaknya kulit dan kuku ternak 

karena lantai semen yang keras, maka alas lantai yang dibuat dari karet 

banyak dipergunakan di peternakan-peternakan besar. Alas lantai dari 
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karet ini mudah dibersihkan dan cukup meyehatkan bagi ternak seperti 

sapi dan kerbau. 

 

b. Manfaat karet sintetis 

 Karena memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh karet 

alam, maka dalam pembuatan beberapa jenis bahan banyak digunakan 

bahan baku karet sintetis. 

 Jenis NBR yang memilki ketahanan tinggi terhadap minyak biasa 

digunakan dalam pembuatan pipa karet untuk bensin dan minyak, 

membran seal, gasket serta barang lain yang banyak dipakai untuk 

peralatan kenderaan bermotor atau industri gas. 

 Jenis CR yang tahan terhadap nyala api banyak digunakan dalam 

pembuatan pipa karet, pembungkus kabel. Seal, gasket dan sabuk 

pengangkut. Perekat kadang-kadang dibuat dengan menggunakan jenis 

CR tertentu.  

 Sifat kedap terhadap gas yang dimiliki oleh jenis IIR  dapat 

dimanfaatkan untuk pembuatan ban kenderaan bermotor, juga pembalut 

kawat listrik, serta pelapis bagian dalam tangki penyimpan lemak atau 

minyak. Jenis EPR juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kabel 

listrik. 

 Sebenarnya manfaat karet bagi kehidupan manusia jauh lebih 

banyak daripada yang telah diuraikan diatas. Karet memiliki pengaruh 

besar terhadap bidang transportasi, komunikasi, industri, pendidikan, 

kesehatan, hiburan dan banyak bidang kehidupan lain yang vital bagi 

kehidupan manusia. Manfaat secara tak langsung pun banyak yang dapat 

diperoleh dari barang yang dibuat dari bahan karet. 

 

c. Kegunaan lain tanaman karet 

 Selain dapat diambil lateksnya untuk bahan baku pembuatan aneka 

barang keperluan manusia, sebenarnya karet masih memiliki manfaat lain. 

Manfaat ini walaupun sekedar sampingan tetapi memberi keuntungan 

yang tidak sedikit bagi pemilik perkebunan karet. 
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 Hasil sampingan lain dari tanaman karet yang memberi keuntungan 

adalah kayu atau batang pohon karet. Biasanya tanaman karet yang tua 

perlu diremajakan dan diganti dengan tanaman muda yang masih segar 

dan berasal dari klon yang lebih produktif. Tanaman tua yang ditebang 

dapat dimanfaatkan batangnya atau diambil kayunya. 

 Hasil sampingan lain dari perkebunan karet yang selama ini kurang 

dimanfaatkan hingga nyaris terbuang adalah biji karet. Dilihat dari 

komposisi kimianya, ternyata kandungan protein biji karet terhitung tinggi. 

Dari hasil analisis diketahui kadar proteinnya sebesar 27%, lemak 32,3%, 

air 3,6%, abu 2,4%, thiamin 450 μg, asam nikotinat 2,5μg, akroten dan 

tokoferol 250 μg dan sianida sebanyak 330 mg dari setiap 100 g bahan. 

Selain kandungan proteinnya cukup tinggi, pola asam amino biji karet juga 

sangat baik. Semua asam amino essensial yang dibutuhkan tubuh 

terkandung didalamnya. Agar biji karet dapat dimanfaatkan maka harus 

diolah terlebih dahulu menjadi konsentrat. 

 Konsentrat adalah hasil pemekatan fraksi protein biji karet yang 

kadar proteinnya sudah tinggi menjadi lebih tinggi lagi. Dalam 

pembuatannya, fraksi protein dibuat lebih tinggi kadarnya dengan 

mengurangi atau menghilangkan lemak atau komponen-komponen non 

protein lain yang larut. Daya guna protein biji karet yang meningkat dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, terutama sebagai suplemen atau 

komplemen produk makanan.Jenis-jenis produk makanan yang bisa 

dicampur dengan konsentrat biji karet adalah daging sintetis, roti, aneka 

snack, makanan bayi dan masih banyak lagi. 

 Adanya kandungan sianida membuat biji karet berbahaya bila 

dikonsumsi mentah, tanpa diolah terlebih dahulu. Melalui proses 

perendaman selama 24 jam dengan air yang sering diganti dan 

perebuasan terbuka, maka sianida dapat dihilangkan, menguap. 

 Ketika tanaman karet masih kecil, berumur dibawah 3-4 tahun, 

lahan tanaman dapat dimanfaatkan untuk  usaha tani sampingan, yaitu 

tanaman palawija seprti kedelai, kacang tanah, kacang hijau, jahe atau 

bahkan padi gogo. 
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 Upaya pemanfaatan lahan tanaman karet secara produktif dapat 

dilakukan dengan usaha peternakan domba. Usaha ini sangat 

menguntungkan pemilik perkebunan atau petani karet rakyat karena 

kedua usaha ini dijalankan pada areal yang sama, maka pekerjaan 

tambahan sebagai peternak domba tidak terlalu menghabiskan waktu. 

Berarti produktivitas lahan dapat ditingkatkan dan pendapatan petani karet 

juga bertambah.    
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