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Tabel 8.2 Sifat Umum dari Beberapa Jenis Polimer 

Jenis Polimer Jenis Polimer 
ABS Fenolik 

Arcrilic Poliamid 

Selulosa Asetat Polikarbonat 

Selulosa Asetat Butirat Polipropilen 

Epoxies Polistiren 

Etil Selulosa Silikon 

Flurokarbon Urea Formaldehid Vinil 

Melamin  

 

Dari Tabel Polimer diatas dapat dijelaskan jenis- jenis polimernya, sebagai berikut: 

Polimer merupakan ilmu pengetahuan yang berkembang secara aplikatif. Kertas, 

plastik, ban, serat-serat alamiah, merupakan produkproduk polimer. Polimer merupakan 

molekul besar yang terbentuk dari unit – unit berulang sederhana. Nama ini diturunkan dari 

bahasa Yunani Poly, yang berarti “banyak” dan mer, yang berarti “bagian”. Sedangkan industry 

polimer (polimer sintesis) baru dikembangkan beberapa puluh tahun terakhir ini.  

Adapun jenis – jenis polimer seperti pada table, adalah sebagai berikut : 

 

1. ABS (Acrylonitrile butadiene styrene ) 

Acrylonitrile butadiene styrene (akrilonitril butadiene stirena, ABS) termasuk kelompok 

engineering thermoplastic yang berisi 3 monomer pembentuk. Akrilonitril bersifat tahan 

terhadap bahan kimia dan stabil terhadap panas. Butadiene member perbaikan terhadap sifat 

ketahanan pukul dan sifat liat (toughness). Sedangkan stirena menjamin kekakuan (rigidity) 

dan mudah diproses. 

ABS mempunyai sifat-sifat : 

- tahan bahan kimia     - biaya proses rendah 

- liat, keras, kaku     - dapat direkatkan 

- tahan korosi      - dapat dielektroplating 

- dapat didesain menjadi berbagai bentuk.   - memberi kilap permukaan yang baik 

Penggunaannya : 

1) Peralatan 

Digunakan membuat peralatan seperti : hair dryer, korek api gas, telepon, intercom, 

body dan komponen mesin ketik elektronik maupun mekanik, mesin hitung, dll. 
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2) Otomotif 

ABS digunakan untuk radiator grill, rumah-rumah lampu, emblem, horn grill, tempat 

kaca spion, dll. 

3) Barang-barang tahan lama : 

 ABS dengan grade tahan nyala api digunakan untuk cabinet TV, kotak penutup 

video, dll. 

 Grade tahan pukul pada suhu rendah dan tahan fluorocarbon dapat digunakan untuk 

pintu dan body kulkas. 

 Penggunaan lain : komponen AC, kotak kamera, dudukan kipas angina meja, dll. 

4) Bangunan dan perumahan : dudukan kloset, bak air, frame kaca, cabinet, kran air, 

gantungan handuk, saringan, dll. 

5) Elektroplated ABS : regulator knob, pegangan pintu kulkas, pegangan paying, 

spareparts kendaraan bermotor, tutup botol, dll. 

 

2. Acrilic 

Akrilik adalah nama kristal termoplastik yang jernih dengan nama dagang Lucie, Barex 

dan Plexiglas. Beberapa sifat akrilik adalah : 

- kaku dan transparan 

- penahan yang baik terhadap oksigen dan cahaya 

- titik leburnya rendah (65.5oC) 

- pada suhu rendah cenderung cair, mudah rusak tergantung formula yang 

menyusunnya 

- tahan terhadap petroleum, tapi terurai oleh alkohol rendah, HCl, asam pengoksidasi, 

keton, ester dan pelarut aromatik 

- tidak dapat ditumbuhi kapang 

- peka terhadap asam kuat dan basa 

Akrilik banyak digunakan sebagai bahan pelapis untuk bahan keras lain, dan dahulu 

digunakan untuk gigi palsu dan kacamata. Kemasan pangan yang menggunakan akrilik 

adalah botol-botol minuman. 

 

3. Selulosa Asetat (CA) 

Selulosa Asetat (CA) adalah bahan kristal termoplastik yang keras dan mudah diproses, 

memiliki sifat sangat jernih dan kaku. Meskipun terbuat dari selulosa, tapi sifatnya sangat 

berbeda dengan selopan, karena CA merupakan thermoplastik. Cara pembuatan CA adalah 

menambahkan selulosa dengan asam asetat dan asetat anhidrid melalui katalisa dan pelarut 
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sehingga diperoleh selulosa triasetat yang jernih. Kemudian dihidrolisa dengan air dan 

bahan penghidrolisa, dikeringkan dan dihasilkan serpihan selulosa asetat. Persentase dari 

kombinasi asam asetat dan panjang rantai molekul menentukan sifat fisik dari CA. 

Beberapa sifat CA adalah : 

- Tidak mudah mengkerut bila dekat dengan api 

- Sangat jernih, mengkilap, agak kaku dan mudah sobek 

- Tahan abrasi 

- Peka terhadap cahaya matahari, oksigen dan uap air, sehingga perlu dicegah dengan 

penambahan bahan penstabil asam tartarat 0.01%. 

- Tahan panas dan rapuh pada suhu rendah, tidak cocok untuk makanan beku 

- Tahan minyak 

- Terurai oleh asam kuat, basa, alkohol, ester dan HCl 

- Mengembang pada RH tinggi 

- Barrier yang buruk terhadap uap air dan gas 

Plastik CA sesuai untuk kemasan kembang gula karena penampakannya yang jernih. 

Untuk menambah kekuatan CA maka ditambahkan dietil ptalat. Dalam perdagangan, CA 

dikenal dengan nama Bexoid, Lumarith, Plastacele, Sicaloid, Tenite I dan Vuepak. 

 

4. Selulosa Asetat Butirat 

 Selulosa Asetat Butirat  dibuat dengan cara mereaksikan selulosa dengan asam butirat  

dan anhidrat, atau pencampuran antara asetat, asam butirat dan anhidrat dengan katalisator 

asam sulfat sehingga menghasilkan produk dengan sifat yang diinginkan. 

Sifat-sifat selulosa asetat butirat adalah : 

- daya tahan terhadap benturan lebih besar daripada selulosa asetat 

- transparan dan mudah dibentuk 

- mengembang pada RH tinggi 

- terurai oleh asam kuat, basa, alkohol, keton dan ester 

 

5. Epoxies  

Epoxy adalah suatu kopolimer, terbentuk dari dua bahan kimia yang berbeda. Ini 

disebut sebagai "resin" dan "pengeras". Resin ini terdiri dari monomer atau polimer rantai 

pendek dengan kelompok epoksida di kedua ujung. Epoxy resin Paling umum yang 

dihasilkan dari 
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reaksi antara epiklorohidrin dan bisphenol-A, meskipun yang terakhir mungkin akan 

digantikan dengan bahan kimia yang serupa.  

Secara umum, epoxies dikenal karena sangat baik kimia, adhesi dan tahan panas, sifat 

mekanik yang baik-untuk-sangat baik dan sangat baik sifat isolasi listrik. Banyak sifat 

epoxies dapat dimodifikasi (untuk epoxies misalnya perak yang dipenuhi dengan 

konduktivitas listrik yang baik yang tersedia, walaupun epoxies biasanya elektrik isolasi). 

Variasi menawarkan insulasi panas yang tinggi, atau konduktivitas termal dikombinasikan 

dengan tahanan listrik yang tinggi untuk aplikasi elektronik, yang tersedia. 

Sifat Epoxies adalah isolator listrik dan konduktor panas yang buruk. Kecuali bila 

ditambahkan campuran, misalnya serbuk logam / karbonlain. Bentuk asli epoksi resin keras 

dan getas. Tetapi dalam penggunaan, plastic hampir selalu mengandung bahan campuran 

lain untuk menyesuaikan sifat mekaniknya.  

Epoxy tersebut biasa digunakan dalam optik, serat optik, dan kedokteran gigi, sebagai 

bahan matriks struktur yang kemudian diperkuat dengan serat. Bala bantuan serat umum 

termasuk kaca, karbon, Kevlar, dan boron. Epoxies juga digunakan sebagai perekat 

struktural. Bahan seperti kayu, dan lain-lain yang 'rendah teknologi' direkat dengan resin 

epoksi. 

 

6. Etil Selulosa 

Etil selulosa bersifat stabil pada suhu tinggi dan sering digunakan untuk laminasi hot-

dip, lapisan (lacquer) panas dan pembungkus yang mudah dikelupas. Etil selulosa 

merupakan termoplastik dan mengandung beberapa pemlastis.  

Sifat-sifat utama etil selulosa adalah : 

- tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa 

- tidak dapat menahan uap air dan gas 

- larut pada sebagian besar pelarut kecuali pada hidrokarbon alifatik, glikol dan air 

- tidak tahan terhadap pelarut organik 

- tahan minyak, sehingga cocok untuk kemasan bahan pangan berlemak seperti 

margarine, mentega dan minyak 

- tahan terhadap asam dan basa lemah, tapi terurai oleh asam kuat 

- mempunyai kekerasan dan kekuatan yang baik, daya rentang menurun dan 

ekstensibilitas meningkat dengan meningkatnya suhu. Kelenturan meningkat dengan 
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menurunnya suhu, tidak terjadi degradasi hingga suhu 200oC. tidak banyak 

terpengaruh oleh cahaya matahari 

 

7. Flurokarbon 

Flurokarbon adalah jenis polimer yang masuk kedalam anggota ABS, dimana 

flurokarbon digunakan untuk  pintu dan body kulkas karena ketahanannya. 

Adapun sifat dari flurpkarbon adalah : inert terhadap banyak bahan kimia, tahan 

terhadap temperature yang tinggi, koefisien friksi yang kecil, dipakai pada pelindung yang 

dilumasi dan nonstick. 

 

8. Melamin 

Melamin adalah zat kimia yang biasa digunakan untuk pembuatan plastik, pupuk dan 

produk pembersih. Cikal bakal melamin dimulai tahun 1907 ketika ilmuwan kimia asal 

Belgia, Leo Hendrik Baekeland, berhasil menemukan plastik sintesis pertama yang disebut 

bakelite. Penemuan itu merupakan salah satu peristiwa bersejarah keberhasilan teknologi 

kimia awal abad ke-20. Melamin merupakan suatu polimer, yaitu hasil persenyawaan kimia 

(polimerisasi) antara monomer formaldehid dan fenol. Pada perkembangannya kemudian, 

hasil penemuan Baekeland dikembangkan dan dimanfaatkan pula dalam industri peralatan 

rumah tangga. Salah satunya adalah sebagai bahan dasar peralatan makan, seperti sendok, 

garpu, piring, gelas, cangkir, mangkuk, sendok sup, dan tempayan, seperti yang dihasilkan 

dari melamin.  

Melamin masuk kedalam Termoset, yaitu polimer yang tidak mau mencair atau meleleh 

jika dipanaskan. Polimer - polimer termoset tidak bisa dibentuk dan tidak dapat larut karena 

pengikatan silang, menyebabkan kenaikan berat molekul yang besar. 

 

 

9. Fenolik 

Fenolik didapatkan dari kondensasi fenol dengan formaldehida melalui proses 

termosetting. Resin fenolik ini memiliki ketahanan kimia dan termal yang baik, kekuatan 

dielektrik yang baik serta kestabilan dimensional yang baik. Aplikasi terbesar dari resin 

fenolik ini digunakan dalam manufaktur plywood (Billmeyer, 1984) Paduan antara 

polikloroprena dengan resin fenolik akan menghasilkan produk yang tahan terhadap air, 

semprotan garam, 
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hidrokarbon alifatik, aseton dan etil alkohol(Shield,1970). Neetha & Joseph telah 

melakukan sintesa paduan resin fenolik dengan menggunakan karet alam dan 

polikloroprena (neoprena) , diperoleh kekuatan mekanik yaitu kekuatan gesernya pada kayu 

terbaik pada kadar rubber seki tar 70% untuk bahan karet tersebut. Setelah dikondisikan 

dalam air dingin, air panas, asam maupun basa, kekuatan mekaniknya menjadi turun. 

Padahal didalam sistem perekat dibutuhkan suatu hasil kerja yang meyakinkan' seperti daya 

rekat yang kuat, waktu simpan yang lama serta tahan terhadap perubahan PH, suhu maupun 

kelembaban . 

 

10. Poliamid (Nilon ) 

Poliamida diperoleh dengan cara kondensasi polimer (polikondensasi) dari asam amino 

atau diamina dengan asam dua karboksilat (di-acid). Asam amino dan asam 

karboksilat mempunyai banyak jenis, sehingga nilon yang dihasilkan juga berbagai macam, 

misalnya : Nilon 6 yang tahan terhadap abrasi,  Nilon 11 dan nilon 12, tahan terhadap 

oksigen, air dan dapat direkat pada suhu rendah 

Dahulu digunakan untuk industri tekstil, tapi saat ini sudah digunakan sebagai kemasan, 

dengan nama dagang Nypel, Ultramid, X-tal, Zytel, Capran dan Rilsan. 

Poliamida tergolong termoplastik non etilen dengan sifat-sifat sebagai berikut : 

- bersifat inert, tahan panas dan mempunyai sifa-sifat mekanis yang istimewa 

(elongation, tensile strength, tear strength, folding endurance) 

- tahan terhadap asam encer dan basa, tidak tahan asam kuat dan pengoksidasi 

- tidak berasa, tidak berbau dan tidak beracun 

- larut dalam asam formal dan penol 

- cukup kedap gas, tetapi tidak kedap air 

- dapat mengkerut karena perubahan kelembaban, atau dapat mengembang dan 

menyerap air hingga 8% 

- tahan terhadap suhu tinggi, dan baik digunakan untuk kemasan bahan yang dimasak 

di dalam kemasannya, seperti nasi instan, serta untuk produk-produk yang 

disterilisasi, dan untuk kemas hampa. 

Adapun penggunaannya adalah sebagai berikut : 

 Industri listrik dan elektronika. 

 Nylon 6, baik yang diberi pengisi maupun tidak, mempunyai sifat-sifat yang cocok 

untuk industri, elektronika maupun telekomunikasi, antara lain yaitu : 

- tahan suhu tinggi pada pengoperasian yang kontinu. 

- Bersifat isolasi 
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- Ketahanan pukulnya tinggi 

 Mobil 

 Nylon 6 dapat digunakan untuk membuat : pelampung tangki bahan baker, blok 

bantalan, komponen motor, speedometer, gear, pengisi udara karburator, kerangka 

kaca, penutup tangki bahan baker, reflector lampu depan, penutup stir, dop roda 

mobil, dll. 

 Tekstil 

 Di industri tekstil, nylon 6 digunakan untuk membuat : bobbin (gelondong benang), 

perkakas tenun, ring yang dapat dipindah-pindah, gear, dll. 

 Peralatan rumah tangga 

 Nylon digunakan untuk furniture, peralatan dapur, folding door, komponen mesin 

jahit, kancing, pegangan pisau, kerangka pencukur elektrik. 

 Mesin- mesin industri 

 Mesin- mesin yang dibuat dari nylon 6 antara lain : gear, bantalan (bearing), pulley, 

impeller pompa motor, sprocket, rol, tabung, alat pengukur pada pompa bensin. 

 Kemasan 

 Dapat digunakan untuk mengemas makanan seperti : ikan, daging, saus, keju, coklat, 

kopi, dll. 

 

11. Polikarbonat (PC) 

Polycarbonate (polikarbonat) merupakan engineering plastic yang dibuat dari reaksi 

kondensasi bisphenol A dengan fosgen (phosgene) dalam media alkali. PC dengan nama 

dagang Lexan dan Merlon termasuk termoplastis non etilendengan sifat-sifat antara logam 

ringan, gelas dan bahan plastik, dan biasanya digunakan untuk kemasan jus buah-buahan, 

bir, wadah pembagi yang otomatis dan untuk botol susu bayi.  

Sifat-sifat PC adalah : 

- tidak berbau dan tidak berwarna (transparan) 

- kuat dan tahan panas, sehingga cocok untuk bahan pangan yang disterilisasi 

- tahan terhadap asam lemah, zat pereduksi atau pengoksidasi, garam, lemak serta 

hidrokarbon alifatik. 

- terurai oleh alkali, amin, keton, eser hidrokarbon aromatik, dan beberapa jenis 

alkohol 

- larut dalam metilen klorida, etilen diklorida dan dioktana dari kresol 

Penggunaan PC di berbagai sector sangat luas, antara lain: 
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 Sektor otomotif. PC memberi performance tinggi pada lensa lampu depan/belakang. 

PC „opaque grade‟ digunakan untuk rumah lampu dan komponen elektrik. „Glass 

reinforced grade‟ digunakan untuk grill. 

 Sektor makanan, PC digunakan untuk tempat minuman, mangkuk pengolah 

makanan, alat makan/minum, alat masak microvwave, dll, khususnya yang 

memerlukan produk yang jernih. 

 Bidang medis : filter housing, tubing connector, peralatan operasi yang harus 

disterilisasai. 

 Industri elektrikal. PC digunakan untuk membuat konektor, pemutus arus, tutup 

baterai, „light concentrating panels‟ untuk display kristal cair, dll 

 Alat/mesin bisnis. PC dapat digunakan untuk membuat : rumah dan komponen 

bagian dalam dari printer, mesin fotokopi, konektor telepon, dll 

 

12. Polipropilen (PP) 

Polipropilen adalah polimer dari propilen dan termasuk jenis plastik olefin, dengan 

rumus bangun sebagai berikut : 

 

Polipropilen mempunyai nama dagang Bexophane, Dynafilm, Luparen, Escon, Olefane dan 

Profax. 

Sifat-sifat dan penggunaannya sangat mirip dengan polietilen, yaitu : 

- ringan (densitas 0.9 g/cm3) 

- mudah dibentuk 

- tembus pandang dan jernih dalam bentuk film, tapi tidak transparan dalam bentuk 

kemasan kaku 

- lebih kuat dari PE. Pada suhu rendah akan rapuh, dalam bentuk murninya mudah 

pecah pada suhu -30oC sehingga perlu ditambahkan PE atau bahan lain untuk 

memperbaiki ketahanan terhadap benturan. Tidak dapat digunakan untuk kemasan 

beku. 

- lebih kaku dari PE dan tidak mudah sobek sehingga mudah dalam penanganan dan 

distribusi 

- daya tembus (permeabilitasnya) terhadap uap air rendah, permeabilitas terhadap gas 

sedang, dan tidak baik untuk bahan pangan yang mudah rusak oleh oksigen. 
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- tahan terhadap suhu tinggi sampai dengan 150oC, sehingga dapat dipakai untuk 

mensterilkan bahan pangan. 

- mempunyai titik lebur yang tinggi, sehingga sulit untuk dibentuk menjadi kantung 

dengan sifat kelim panas yang baik. 

- polipropilen juga tahan lemak, asam kuat dan basa, sehingga baik untuk kemasan 

minyak dan sari buah. Pada suhu kamar tidak terpengaruh oleh pelarut kecuali oleh 

HCl. 

- pada suhu tinggi PP akan bereaksi dengan benzen, siklen, toluen, terpenting dan 

asam nitrat kuat. 

Polipropilen digunakan untuk bagian-bagian mobil dan perkakas, tali, anyaman, karpet. 

 
 

13. Polistiren 

Polistiren ditemukan pada tahun 1839 oleh E.Simon, tapi secara komersial baru 

diproduksi di Jerman tahun 1935 dengan nama dagang Bextrene, Carinex, Dylene, 

Fostarene, Kardel, Vestyran, Lustrex, Restirolo, Luran dan Lorkalene. 

Sifat-sifat umum polistiren adalah : 

- kekuatan tariknya tinggi dan tidak mudah sobek 

- titik leburnya rendah (88oC), lunak pada suhu 90-95oC 

- tahan terhadap asam dan basa kecuali asam pengoksidasi 

- terurai dengan alkohol pada konsnetrasi tinggi, ester, keton, hidrokarbon aromatik 

dan klorin 

- permeabilitas uap air dan gas sangat tinggi, baik untuk kemasan bahan segar 

- permukaan licin, jernih dan mengkilap serta mudah dicetak 

- bila kontak dengan pelarut akan keruh 

- mudah menyerap pemlastis, jika ditempatkan bersama-sama dengan plastik lain 

menyebabkan penyimpangan warna 

- mempunyai afinitas yang tinggi terhadap debu dan kotoran 

- baik untuk bahan dasar laminasi dengan logam (aluminium) 

 

14. Silikon 

Silikon merupakan jenis polimer lain atau tambahan yang mana silicon bersifat tahan 

terhadap panas dapat menyerap kelembapan yang kecil, dan sifat dialektriknya yang bagus. 

Banyak jenis film plastik lain yang digunakan baik untuk bahan pangan maupun 

produk-produk non pangan, misalnya : 
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- Edible film dari amilosa pati jagung untuk kemasan permen dan sosis yang dapat 

dimakan. 

- Selulosa nitrat 

- Selulosa Triasetat 

- Klorotrifloroetilen 

- Etilen buten 

- Fluorokarbon (teflon) 

- Fluorohalokarbon (nama dagangnya Aclar) 

- Silikon 

- Polisulfon 

- Polivinil alkohol, yang merupakan salah satu contoh film yang larut air, biasanya 

digunakan untuk produk yang akan dilarutkan dalam air 

- Polietilen Oksida, mirip dengan polivinil alkohol, digunakan untuk kemasan tepung 

yang akan dilarutkan dalam air tanpa membuka dulu kemasannya. 

- Ionomer, yang dapat digunakan untuk kemasan vakum pada bahan pangan 

 

15. Urea Formaldehid Vinil (Plastik Urea) 

Plastik urea tergolong dalam termoset, dan merupakan bahan yang translusid dan keras. 

Banyak digunakan sebagai sumbat atau penutup wadah dan kemasan kosmetika. Dalam 

perdagangan dikenal dengan nama Arodure, Beetle, Kaurit, Resfurin, Scrab, Siritle, Sylplas 

dan Synvarol. Urea merupakan istilah untuk Urea-formaldehida yaitu dua jenis bahan utama 

pembuatan plasik urea. Plastik ini tersedia dalam berbagai warna seperti merah jambu, 

kuning dan oranye.  

Sifat-sifat umum plastik urea adalah : 

- umumnya keras, kaku 

- tidak berbau dan tidak berasa dan berwarna keruh atau translusid 

- tidak dipengaruhi oleh pelarut-pelarut organik tapi dapat dipengaruhi oleh basa dan 

asam kuat 

- tahan minyak 

- stabil pada suhu tinggi 
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