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BAB 5 POLIMER 

 

5.1 Pendahuluan 

Polimer adalah salah satu bahan rekayasa bukan logam (non-metallic material) 

yang penting.  Saat ini bahan polimer telah banyak digunakan sebagai bahan 

substitusi untuk logam terutama karena sifat-sifatnya yang ringan, tahan korosi 

dan kimia, dan murah, khususnya untuk aplikasi-aplikasi pada temperatur 

rendah.  Hal lain yang banyak menjadi pertimbangan adalah daya hantar listrik 

dan panas yang rendah, kemampuan untuk meredam kebisingan, warna dan 

tingkat transparansi yang bervariasi, kesesuaian desain dan manufaktur. 

 

 

Gambar 5-1  Perkembangan Bahan Polimer 
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Istilah polimer digunakan untuk menggambarkan bentuk molekul raksasa atau 

rantai yang sangat panjang yang terdiri atas unit-unit terkecil yang berulang-

ulang atau mer atau meros sebagai blok-blok penyusunnya.  Molekul-molekul 

(tunggal) penyusun polimer dikenal dengan istilah monomer.  Polimer 

Polyethylene, misalnya, adalah salah satu jenis bahan polimer dengan rantai 

linear sangat panjang yang tersusun atas unit-unit terkecil (mer) yang 

berulang-ulang yang berasal dari monomer molekul ethylene.  Perhatikan 

bahwa monomer memiliki ikatan kovalen tak jenuh (ikatan ganda) sedangkan 

pada mer ikatan tersebut menjadi aktif atau ikatan kovalen terbuka dengan 

elektron tak berpasangan. 

 

 

Gambar 5-2 Struktur Molekul Polimer Polyethylene 
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I was trying to make something really hard, but then I thought I should make something really 

soft instead, that could be molded into different shapes. That was how I came up with the first 

plastic. I called it Bakelite.  
Leo Baekeland  

 

Bahan organik alam mulai dikenal dan digunakan sejak tahun 1866, yaitu 

dengan digunakannya polimer cellulose.  Bahan organik buatan mulai dikenal 

tahun 1906 dengan ditemukannya polimer Phenol Formaldehide atau 

Bakelite, mengabadikan nama penemunya L.H. Baekeland.  Bakelite, hingga 

saat ini masih digunakan untuk berbagai keperluan.  Para mahasiswa metalurgi 

atau metallographist profesional misalnya menggunakan bakelit untuk 

memegang (mounting) spesimen metalografi dari sampel logam yang akan 

dilihat struktur mikronya di bawah mikroskop optik reflektif. 

Istilah plastik, yang sering digunakan oleh masyarakat awam untuk menyebut 

sebagian besar bahan polimer, mulai digunakan pada tahun 1909.  Istilah 

tersebut berasal dari kata Plastikos yang berarti mudah dibentuk dan dicetak.   

Teknologi modern plastik baru dimulai tahun 1920-an, yaitu dengan mulai 

digunakannya polimer yang berasal dari produk derivatif minyak bumi, seperti 

misalnya Polyethylene.  Salah satu jenis plastik yang sering kita jumpai 

adalah LDPE (Low Density Poly Ethylene) yang banyak digunakan sebagai 

plastik pembungkus yang lunak dan sangat mudah dibentuk. 

Di samping pembagian di atas, yaitu natural polymer yang berasal dari alam 

(misalnya cellulose) dan synthetic polymer yang merupakan hasil rekayasa 

manusia (misalnya bakelite dan plyethylene), polimer umumnya dikelompokkan 

berdasarkan perilaku mekanik dan struktur rantai atau molekulnya.  Polimer 

thermoplastik, misalnya polyethylene, adalah jenis polimer yang memiliki 

sifat-sifat thermoplastik yang disebabkan oleh struktur rantainya yang linear 

(linear), bercabang (branched) atau sedikit bersambung (cross 

linked).  Polimer dari jenis ini akan bersifat lunak dan viskos (viscous) pada 

saat dipanasikan dan menjadi keras dan kaku (rigid) pada saat didinginkan 
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secara berulang-ulang.  Sementara itu, polimer thermoset (termosetting), 

misalnya bakelite, hanya melebur pada saat pertama kali dipanaskan dan 

selanjutnya mengeras secara permanen pada saat didinginkan.  Polimer jenis 

ini bersifat lebih keras dan kaku (rigid) karena strukturnya molekulnya yang 

membentuk jejaring tiga dimensi yang saling berhubungan (network).  

Polimer jenis elastomer, misalnya karet alam, memiliki daerah elastis non linear 

yang sangat besar yang disebabkan oleh adanya sambungan-sambungan antar 

rantai (cross links) yang berfungsi sebagai ’pengingat bentuk’ (shape 

memory) sehingga karet dapat kembali ke bentuknya semula, pada saat 

beban eksternal dihilangkan. 

 

Gambar 5-3  Jenis-jenis Polimer 

 

5.2 Proses Pembentukan Polimer (Polimerisasi) 

Proses pembentukan rantai molekul raksasa polimer dari unit-unit molekul 

terkecilnya (mer atau meros) melibatkan reaksi yang kompleks.  Proses 
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polimerisasi tersebut yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua 

jenis reaksi, yaitu:  (1) polimerisasi adisi (Addition), dan (2) polimerisasi 

kondensasi (Condensation).  Reaksi adisi, seperti yang terjadi pada proses 

pembentukan makro molekul polyethylene dari molekul-molekul ethylene, 

berlangsung secara cepat tanpa produk samping (by-product) sehingga sering 

disebut pula sebagai Pertumbuhan Rantai (Chain Growth).  Sementara itu, 

polimerisasi kondensasi, seperti yang misalnya pada pembentukan bakelit dari 

dua buah mer berbeda, berlangsung tahap demi tahap (Step Growth) dengan 

menghasilkan produk samping, misalnya molekul air yang dikondensasikan 

keluar. 



PENGETAHUAN BAHAN 2008 

Rahmat Saptono - Departemen Metalurgi dan Material FTUI 2008 
96

 

 

Gambar 5-4  Proses Penting Pembentukan Polimer (Polimeriasasi) 
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Contoh polimerisasi dengan reaksi adisi adalah proses pembentukan 

Polyethylene (PE).  Proses pembentukan polimer berlangsung dalam 3 tahap, 

yaitu:  (1) inisiasi, (2) adisi atau pertumbuhan rantai, dan (3) terminasi.  Untuk 

memulai proses polimerisasi ethylene, ditambahkan H2O2 sehingga terjadi 

pemutusan ikatan kovalen antar oksigen dalam molekul Hidrogen Peroksida dan 

ikatan kovalen antar karbon dalam molekul Ethylene.  Polimerisasi dimulai 

dengan terbentuknya dua kelompok inisiator (OH) dan mer.  Satu dari dua 

kelompok OH selanjutnya akan bergabung dengan mer ethylene mengawali 

terbentuknya rantai molekul polimer.  Selanjutnya akan terjadi pertumbuhan 

rantai yang berlangsung sangat cepat membentuk rantai molekul raksasa 

linear.   Terminasi dari pertumbuhan rantai dapat dilakukan dengan dua cara, 

yaitu (1) dengan bergabungnya OH ke ujung rantai molekul, dan (2) 

bergabungnya dua rantai molekul.  Panjang dari rantai polimer dapat 

dikendalikan dengan cara mengendalikan jumlah inisiator.  Secara, umum, jika 

jumlah inisiator yang diberikan sedikit, maka jumlah OH yang tersedia untuk 

menghentikan reaksi semakin sedikit pula.  Yang perlu dicatat adalah bahwa di 

reaksi adisi ini tidak menghasilkan produk sampingan (by product). 

 

Gambar 5-5  Proses Pembentukan Polyethylene  
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Gambar 5-6  Proses Pembentukan Bakelite 

 
 

Contoh dari polimerasi kondensasi adalah proses pembentukan Bakelit yang 

telah kita kenal sebelumnya.  Nama kondensasi diberikan karena pada proses 

polimerisasi ini dikondensasikan molekul air sebagai produk sampingan (by 

product)-nya.  Bakelit, produk utama dari reaksi ini, terbentuk dari dua jenis 

molekul mer, yaitu Phenol dan Formal Dehide.  Tidak seperti halnya pada 

polimerisasi adisi, reaksi berlangsung lebih lambat, tahap demi tahap, sehingga 

sering pula disebut sebagai reaksi pertumbuhan tahap demi tahap (step growth 

reaction).  Rantai molekul yang terbentuk dalam proses polimerisasi bakelit ini 

lebih rigid, karena membentuk jejaring tiga dimensi (three dimensional 

network) yang kompleks. 
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5.3 Berat Molekul dan Derajat Polimerisasi 

Panjang rata-rata dari rantai polimer dapat dilihat dari berat molekul (molecular 

weight) polimer.  Berat molekul dari polimer pada dasarnya adalah 

penjumlahan dari berat molekul-molekul mer-nya.  Jadi semakin tinggi berat 

molekul dari suatu polimer tertentu, semakin besar panjang rata-rata dari rantai 

polimernya.   Mengingat polimerasasi adalah peristiwa yang terjadi secara acak, 

maka berat molekul biasanya ditentukan secara statistik dalam bentuk rata-rata 

berat molekul atau distribusi berat molekulnya. 

Suatu polimer thermoplastik misalnya, memiliki distribusi berat molekul 

sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini.  Distribusi berat molekul 

tersebut terjadi karena proses polimerisasi terjadi secara acak (random) 

sehingga thermoplastik tersebut terdiri atas banyak rantai-rantai polimer yang 

berbeda-beda panjangnya.  Dari distribusi tersebut dapat ditentukan rata-rata 

berat molekul dari thermoplastik tersebut. 

 

Gambar 5-7  Berat Molekul Rata-rata suatu Thermoplastik 
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Derajat polimerisasi (DP) dari suatu polimer adalah rasio atau perbandingan 

berat molekul polimer dengan berat molekul mer-nya.  Suatu polyethylene (PE) 

dengan berat molekul 28.000 g misalnya, memiliki derajat polimerisasi 1000 

karena berat molekul dari mer-nya (C2H4) adalah 28 (12x2 + 1x4).  DP 

menggambarkan ukuran molekul dari suatu polimer berdasarkan atas jumlah 

dari monomer penyusunnya. 

 

Gambar 5-8  Derajat Polimerisasi dari suatu Polimer, yaitu Polyethylene 

 

Berat molekul rata-rata atau derajat polimerisasi dari suatu polimer 

thermoplastik sangat berpengaruh terhadap keadaan dan sifat-sifatnya.  

Viskositas dan kekuatan polimer misalnya akan meningkat dengan 

meningkatnya berat molekul atau derajat polimerisasinya.  Sebagai ilustrasi, 

kita dapat membandingkan keadaan dari monomer ethylene pada derajat 

polimerisasi yang berbeda-beda.  Perbedaan dari sifat-sifat tersebut dapat 

dijelaskan oleh fakta bahwa semakin panjang rantai molekul suatu polimer, 

semakin besar energi yang diperlukan untuk mengatasi ikatan sekundernya.   
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5.4 Ikatan-ikatan dalam Polimer 

Ikatan-ikatan dalam polimer dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu 

ikatan primer dan ikatan sekunder.  Ikatan primer dari suatu polimer adalah 

ikatan kovalen, yaitu ikatan antar atom dengan cara memakai elektron secara 

bersama-sama, sebagaimana diilustrasikan dalam gambar.  Ikatan-ikatan 

sekunder yang penting di dalam polimer misalnya adalah ikatan Van der Waals, 

ikatan Hidrogen, dan ikatan Ionik.  Ikatan primer kovalen termasuk ikatan antar 

atom yang sangat kuat, jauh  lebih kuat jika dibandingkan dengan ikatan-ikatan 

sekunder, 10 hingga 100 kalinya.  Kekuatan ikatan primer ganda antar atom 
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karbon di dalam ethylene (C=C), misalnya besarnya adalah 721 kJ/(g.mol) 

sedangkan ikatan antar atom karbon dan hidrogen (C-H) adalah 436 kJ/(g.mol). 

 

Gambar 5-9  Ikatan Primer Kovalen di Dalam Molekul Ethylene C2H4 

 
 

5.5 Strukur Rantai Molekul Polimer 

Arsitektur polimer sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat dan perilakunya 

secara umum.  Secara umum, polimer dapat dikelompokkan menjadi empat 

jenis berdasarkan struktur molekulnya, yaitu:  (1) polimer linear (linear 

polymer), (2) polimer bercabang (branched polymer), (3) polimer berkait 

(cross-linked polymer), dan (4) polimer berjejaring (network polymer).   

Polyethylene adalah contoh dari jenis polimer dengan struktur rantai linear dan 

bercabang.  Struktur rantai tersebut menyebabkan polyethylene berperilaku 

termoplastik, yaitu dapat dibentuk menjadi suatu bentuk tertentu dan 

dikembalikan ke bentuk semula.  Struktur rantai molekul berkait adalah struktur 

rantai yang khas dari karet yang memiliki daerah elastis non-linear yang sangat 
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besar. Cross-link atau kaitan antar rantai dalam hal ini berfungsi sebagai 

‘pengingat bentuk’ (shape memory) dari karet.  Bakelite salah satu contoh 

polimer yang telah kita bahas sebelumnya memiliki struktur rantai molekul 

berjejaring 3 dimensi yang kompleks.  Struktur rantai ini sangat rigid sehingga 

polimer dengan struktur rantai ini akan berperilaku termoset, yaitu menjadi 

rigid secara permanen pada saat pertama kali didinginkan. 

 

Gambar 5-10  Struktur Rantai Molekul Polimer 

 
Secara umum, perilaku mekanik dari berbagai jenis polimer dapat dijelaskan 

dari ikatan-ikatan atom dan struktur rantai molekulnya.  

5.6 Derajat Kekristalan Polimer 

Tidak seperti halnya logam, polimer pada umumnya bersifat amorphous, tidak 

bersifat kristalin atau memiliki keteraturan dalam rentang cukup panjang.  

Namun, polimer dapat direkayasa sehingga strukturnya memiliki daerah 

kristalin, baik pada proses sintesis maupun deformasi.  Besarnya daerah 
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kristalin dalam polimer dinyatakan sebagai derajat kekristalan polimer.   Derajat 

kekristalan polimer misalnya dapat direkayasa dengan mengendalikan laju 

solidifikasi dan struktur rantai, walaupun sangat sulit untuk mendapatkan 

derajat kekristalan 100% sebagaimana halnya pada logam.  Polimer dengan 

struktur rantai bercabang misalnya akan memiliki derajat kekristalan yang lebih 

rendah jika dibandingkan dengan struktur tanpa cabang. 

 

Gambar 5-11  Struktur Rantai Molekul PE Menunjukkan Daerah Kristalin (hijau) 
dan Daerah Amorphous (biru) 

 
Sifat-sifat mekanik dan fisik dari polimer sangat dipengaruhi oleh derajat 

kekristalannya.  Sifat-sifat mekanik yang dipengaruhi oleh derajat kekristalan 

misalnya adalah kekakuan (stiffness), kekerasan (hardness), dan keuletan 

(ductility).  Sedangkan sifat-sifat fisik yang berhubungan dengan derajat 

kekristalan misalnya adalah sifat-sifat optik dan kerapatan (density) dari 

polimer. 
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5.7 Perilaku Mekanika Polimer Thermoplastik 

 

5.7.1 Perilaku Thermoplastik Saat Dideformasi 

Perilaku mekanika polimer thermoplastik sebagai respon terhadap pembebanan 

secara umum dapat dijelaskan dengan mempelajari hubungan antara struktur 

rantai molekulnya dan fenomena yang teramati.  

 

 

Gambar 5-12 Spesimen Uji Tarik dan Perilaku Polimer Thermoplastik pada 
Umumnya Saat Mengalami Pembebanan di Mesin Uji Tarik 

 
Perilaku mekanik dari polimer thermoplastik secara umum dapat dikelompokkan 

menjadi 3 bagian, yaitu:  (1) Perilaku Elastik, (2) Perilaku Plastik, dan (3) 

Perilaku Visko-Elastik. 
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Gambar 5-13  Kurva Tegangan Regangan Suatu Polimer Thermoplastik  

 

Perilaku thermoplastik secara umum adalah elastik non-linear yang tergantung 

pada waktu (time-dependent).  Hal ini dapat dijelaskan dari 2 mekanisme yang 

terjadi pada daerah elastis, yaitu:  (1) distorsi keseluruhan bagian yang 

mengalami deformasi, dan (2) regangan dan distorsi ikatan-ikatan kovalennya.  

Perilaku elastik non-inear atau non-proporsional pada daerah elastis terutama 

berhubungan dengan mekanisme distorsi dari keseluruhan rantai molekulnya 

yang linear atau linear dengan cabang.   
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Gambar 5-14  Perilaku Elastik Polimer Thermoplastik 

 
Perilaku plastis pada polimer thermoplastik pada umumnya dapat dijelaskan 

dengan mekanisme gelinciran rantai (chain sliding).  Ikatan sekunder sangat 

berperan dalam mekanisme ini sebagaimana diilustrasikan dalam gambar.  

Mula-mula akan terjadi pelurusan rantai liner molekul polimer yang keadaannya 

dapat diilustrasikan seperti ‘mie’ dengan ikatan sekunder dan saling kunci 

mekanik.  Selanjutnya akan terjadi gelinciran antar rantai molekul yang telah 

lurus pada arah garis gaya.  Ikatan sekunder dalam hal ini akan berperan 

sebagai semacam ‘tahanan’ dalam proses gelincir atau deformasi geser (shear) 

antar rantai molekul yang sejajar searah dengan arah garis gaya.  Dengan 

demikian dapat dijelaskan bahwa ikatan sekunder sangat menentukan 

ketahanan polimer thermoplastik terhadap deformasi plastik atau yang selama 

ini kita kenal dengan kekuatan (strength) dari polimer. 

Gelinciran rantai molekul polimer thermoplastik dapat pula dilihat sebagai aliran 

viskos dari suatu fluida.  Kemudahan molekul polimer untuk dideformasi secara 

permanen dalam hal ini berbanding lurus dengan viskositas dari polimer.  Dari 
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persamaan umum dapat dilihat bahwa tegangan geser akan menyebabkan 

gradien kecepatan antar rantai molekul yang dapat menyebabkan deformasi 

permanen tergantung pada viskositasnya. 

 

Gambar 5-15 Perilaku Plastik Polimer Thermoplastik 

 
Perilaku penciutan (necking) dari polimer thermoplastik amorphous agak sedikit 

berbeda dengan perilaku penciutan logam pada umumnya.  Hal ini disebabkan 

karena pada saat terjadi penciutan akan terjadi kristalisasi yang menyebabkan 

penguatan lokal pada daerah tersebut dan penurunan laju deformasi. 
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Gambar 5-16  Penciutan dan Kristalisasi Polimer Thermoplastik Amorphous 
pada Pengujian Tarik. 

 
Visko-elastisitas berhubungan perilaku polimer thermoplastik saat dideformasi 

yang terjadi dengan deformasi elastis dan aliran viskos ketika beban 

diaplikasikan pada bahan.  Hal ini berhubungan dengan ketergantungan 

perilaku bahan terhadap waktu pada saat deformasi elastis dan plastis.  Secara 

sederhana perilaku viskoelastis dapat disimulasikan dengan mengkombinasikan 

persamaan Pegas Hooke dan Dashspot.  Regangan, misalnya, dapat 

diasumsikan seri atau paralel, menggunakan Elemen Maxwell dan Elemen 

Voight-Kelvin. 
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Gambar 5-17  Elemen Maxwell dan Voight-Kelvin untuk Men-simulasikan 
Perilaku Visko-elastik. 

 

5.7.2 Pengendalian Struktur dan Sifat-sifat Polimer 
Thermoplastik 

 
Dengan memahami hubungan struktur rantai molekul dan sifat-sifat tampak 

atau perilaku polimer maka kita dapat melakukan pengendalian struktur untuk 

mendapatkan sifat-sifat yang diinginkan.  Sebelumnya telah dijelaskan misalnya 

hubungan antara Derajat Polimerisasi atau Distribusi Berat Molekul dengan 

sifat-sifat mekanik dan viskositas polimer.  Telah dijelaskan bahwa dengan 

semakin panjangnya rantai molekul maka akan semakin besar energi yang 

diperlukan untuk mengatasi kekuatan dari ikatan-ikatan sekundernya yang 

semakin kompleks interaksinya.  Semakin besar kerapatan antar rantai molekul 

semakin besar tegangan geser yang diperlukan untuk terjadinya deformasi 

akibat adanya gradien kecepatan. 
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Jenis monomer penyusun rantai molekul berpengaruh pula terhadap tahanan 

gelincir antar rantai molekul.  Polimer yang tersusun atas mer yang a-simetris 

pada umumnya akan mengalami tahanan gelincir yang lebih besar daripada 

polimer dari mer simetris.  Dari data-data yang ada dapat dilihat bahwa 

kekuatan dari polyethylene, yang memiliki monomer simetris dengan atom H di 

ke-empat ikatan kovalennya, misalnya, lebih rendah jika dibandingkan dengan 

kekuatan dari polimer asimetris seperti PVC yang satu atom Cl menggantikan 

atom H (vinyl compound). 

 

Gambar 5-18  Polimer Simetris dan Asimetris 

  

Lebih jauh lagi, ke’taktik’an (tacticity) dari polimer asimetris akan berpengaruh 

pula terhadap sifat-sifatnya, sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 5-19 

untuk polimer dari jenis mer asimetris yaitu vinyl chloride.  
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Gambar 5-19 Ke’taktik’an dari Polimer dengan mer Asimetris. 

 

 

Gambar 5-20  Rantai Molekul Linier dan Linier dengan Cabang 

 
 

 



PENGETAHUAN BAHAN 2008 

Rahmat Saptono - Departemen Metalurgi dan Material FTUI 2008 
113

 

Di samping itu, adanya cabang dapat pula memperbesar tahanan gelincir antar 

rantai molekul polimer yang saling bergerak relatif.  Hal ini dengan mudah 

dapat dijelaskan karena adanya cabang yang menempel pada rantai molekul 

utama akan memperbesar tahanan gelincir antar rantai.  Adanya cabang, di 

samping berpengaruh terhadap kerapatan polimer juga berpengaruh terhadap 

derajat kekristalan polimer yang pada akhirnya akan berpengaruh pula 

terhadap sifat-sifat dan perilaku yang tampak. 

Di samping homo polimer, yaitu polimer dengan satu jenis mer, polimer dapat 

pula dibuat dengan lebih dari satu jenis mer dengan proses ko-polimerisasi, 

misalnya dengan dua jenis mer (ko-polimer) dan tiga jenis mer (ter-polimer) 

untuk menghasilkan sifat-sifat yang lebih baik.  Jenis-jenis ko-polimerisasi juga 

akan berpengaruh terhadap sifat-sifat tampaknya. 

 

 
Gambar 5-21  Ko-polimer dan 4 Jenis Ko-polimerisasi 
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5.7.3 Pengaruh Kenaikan Temperatur dan Laju Regangan 
terhadap Polimer Thermoplastik 

Tidak seperti halnya logam, polimer umumnya tidak memiliki temperatur lebur 

yang spesifik.  Namun, polimer biasanya mengalami perubahan sifat-sifat atau 

perilaku mekanik yang jelas pada rentang temperatur tertentu yang sangat 

sempit.  Temperatur di mana terjadi transisi temperatur tersebut dikenal 

sebagai temperatur gelas, Tg (Glass Temperature).  Pada temperatur gelas, 

thermoplastik berubah keadaaan dan perilakunya dari kaku, getas, padat 

seperti gelas menjadi fleksibel, lunak, elastis, seperti fluida (visko-elastik).  

Besarnya titik gelas (Tg) tergantung pada struktur rantai molekul polimer yang 

umumnya sekitar 2/3 dari titik ‘lebur’nya.  Hubungan antara sifat-sifat mekanik 

(kekakuan) dari kenaikan temperatur serta perubahan pada struktur rantai 

molekulnya diilustrasikan dalam gambar berikut.  Kurva tersebut dapat berubah 

dengan berubahnya kekristalan dan kaitan silang antar rantai molekul. 

 

Gambar 5-22  Perubahan Kekakuan dan Struktur Polimer Thermoplastik akibat 
Kenaikan Temperatur. 
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Thermo-plastik pada umumnya sangat sensitif terhadap laju regangan.  Hal ini 

dapat dilihat dari besarnya nilai sensitivitas regangan, m dari polimer yang 

sangat besar, sehingga memiliki daerah deformasi plastis seragam yang besar 

sebelum putus karena penciutan.  Fenomena ini mirip dengan fenomena super 

plastisitas pada logam, yang memungkinkan bahan untuk dibentuk menjadi 

bentuk bentuk yang rumit dengan deformasi yang besar dengan proses 

pembentukan panas (thermoforming). 

5.8 Karet (Elastomer) 

Karet atau elastomer adalah salah satu jenis polimer yang memiliki perilaku 

khas yaitu memiliki daerah elastis non-linear yag sangat besar.  Perilaku 

tersebut ada kaitannya dengan struktur molekul karet yang memiliki ikatan 

silang (cross link) antar rantai molekul.  Ikatan silang ini berfungsi sebagai 

‘pengingat bentuk’ (shape memory) sehingga karet dapat kembali ke bentuk 

dan dimensi asalnya pada saat mengalami deformasi dalam jumlah yang sangat 

besar. 

5.8.1 Proses Pembuatan Karet 

Karet alam (natural rubber) memiliki mer atau unit penyusun terkecil cis-

polyisoprene.  Proses pembuatan karet pada umumnya diikuti dengan proses 

vulkanisasi, yaitu penambahan Sulfur dengan tujuan untuk memperbaiki sifat-

sifat mekanisnya.  Gambar 5-23 mengilustrasikan proses pembuatan karet alam 

dengan vulkanisasi.  Mekanisme dari penambahan kaitan silang dengan proses 

vulkanisasi karet alam diilustrasikan lebih jelas dalam Gambar 5-24.   

Penambahan 30-40% Sulfur akan memperbanyak jumlah kaitan silang (cross 

link) antar rantai molekulnya yang akan berpengaruh terhadap sifat-sifat dan 

perilaku karet alam.  Kekerasan dan kekakuan dari karet alam akan meningkat 

dengan proses vulkanisasi.  Karet alam dengan jumlah kaitan silang sedikit 

akan bersifat relatif lebih lunak dan fleksibel daripada karet alam dengan 

jumlah kaitan silang lebih banyak. 
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Gambar 5-23  Proses Pembuatan Karet Alam (Natural Rubber) 
 

 

 

Gambar 5-24  Pembentukan Kaitan Silang (Cross Link) dengan Proses 
Penambahan Sulfur (Vulkanisasi) 
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5.8.2 Perilaku Elastis Karet 

Karet, pada saat diberi pembebanan akan mengalami deformasi elastis non-

linier dalam jumlah yang sangat besar (hingga 800%). 

  

 

Gambar 5-25  Deformasi Elastis pada Karet. 

 

Perilaku karet yang terlihat hampir seluruhnya elastis dengan modulus 

elastisitas yang bervariasi dengan bertambahnya regangan.  Mekanisme dasar 

yang terjadi pada proses deformasi elastis karet adalah (1) pelurusan dari 

gulungan rantai molekul, serta (2) peregangan dari ikatan-ikatan kovalennya.  

Sebagian memperlihatkan fenomena histerisis yang menunjukkan perbedaan 

lintasan regangan pada saat beban diberikan dan dilepaskan. 
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Kaitan silang sangat berperan di dalam menentukan perilaku elastik dari karet 

atau elastomer.  Kaitan silang berfungsi sebagai pengingat bentuk (shape 

memory) yang memungkinkan terjadinya deformasi elastis dalam jumlah sangat 

besar, sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 5-26.  Tanpa adanya kaitan 

silang deformasi plastis akan mudah terjadi. 

 

 

Gambar 5-26  Peran Kaitan Silang di Dalam Deformasi Elastis Karet. 

 
 

Adanya kaitan silang juga akan berpengaruh terhadap perilaku elastis dari karet 

atau elastomer sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut.  Karet alam 

yang telah divulkanisasi misalnya, akan memiliki jumlah kaitan silang lebih 

banyak sehingga modulus elastisitas atau kekakuannya lebih besar daripada 

karet alam yang belum divulkanisasi. 

 



PENGETAHUAN BAHAN 2008 

Rahmat Saptono - Departemen Metalurgi dan Material FTUI 2008 
119

 

 

Gambar 5-27  Perilaku Elastis Karet Alam yang Belum dan Telah Divulkanisasi 

 
 

Seperti halnya thermoplastik perilaku elastomer berbeda pula dengan kenaikan 

temperatur.  Transisi sifat mekanik terjadi terutama pada temperatur transisi 

gelas, Tg di mana ikatan sekunder mulai melebur.  Pada Gambar 5-28 tampak 

perbedaan struktur elastomer di bawah dan di atas temperatur transisi gelas-

nya.  Di bawah Tg, di samping kaitan-kaitan silang (cross link), terdapat pula 

ikatan-ikatan sekunder yang Van der Waals yang menyebabkan kelompok-

kelompok rantai molekul semakin rapat. 

Di samping mekanisme elastisitas dengan kaitan silang sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya, perilaku elastis dapat pula terjadi tanpa mekanisme ini.  

Fenomena ini misalnya terjadi pada ko polimer Styrene-Butadiene (SB) polimer 

yang dikenal pula sebagai Elastomer Thermoplastik.  Elastisitas terutama 

disebabkan karena adanya tarik menarik polar yang kuat dari domain styrene 

yang bersifat gelas sebagaimana diilustrasikan dalam gambar. 
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Gambar 5-28  Struktur Rantai Molekul Karet di Bawah dan di Atas Temperatur 
Transisi Gelas. 
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Gambar 5-29  Perilaku Elastis tanpa Kaitan Silang pada Elastomer 
Thermoplastik 

 

5.9 Polimer Thermoset 

Polimer Thermoset memiliki perilaku sebagaimana logam getas, gelas, atau 

keramik sebagai akibat dari struktur rantai molekulnya yang kaku dengan ikatan 

kovalen membentuk jejaring 3 dimensi.  Pada saat polimerisasi jejaring 

terbentuk lengkap dan terbentuk kaitan silang tiga dimensi secara permanen.  

Proses pembentukan tidak bersifat irreversible.  Tidak seperti halnya polimer 

thermoplastik, thermoset tidak memiliki Tg (temperatur transisi gelas yang 

jelas.  Kekuatan dan kekerasan dari thermoset pun tidak banyak dipengaruhi 

oleh kenaikan temperatur dan laju deformasi. 
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Gambar 5-30 Kurva Tegangan-Regangan dari Polimer Thermoset (Bakelite) 

 
Gambar 5-31 Struktur Thermoset, Membentuk Jejaring 3 Dimensi  


