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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertama latar belakang berdirinya PT. 

Industri Karet Deli di kecamatan Medan Deli, kedua untuk mengetahui 

perkembangan PT. Industri Karet Deli di Kecamatan Medan Deli. Untuk memperoleh 

data-data yang diperlukan, penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka, 

teknik untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara observasi dilakukan di 

perusahaan ,wawancara dilakukan dengan Human Resources Development (HRD) 

PT. Industri Karet Deli,dan buku yang berhubungan dengan perkembangan 

PT.Industri Karet Deli, kemudian data dikelompokkan, dianalisis dan disimpulkan. 

Hasil dari penelitian ini berdirinya PT. Industri Karet Deli dimulai berdirinya 

perkebunan karet perusahaan Belanda-Amerika yaitu Holland Amerikaance Plantage 

Matschappai (HAPM) pada tahun 1910, yang di dalamnya juga didirikan pabrik karet 

untuk memproduksi bongkahan karet yang siap di eksport 

Setelah proses nasionalisasi pabrik karet tidak di kelola lagi oleh HAPM 

diambil alih oleh pemerintah pada tahun 1956 menjadi PT. Industri Karet Deli yang 

memproduksi macam-macam jenis industry karet, seperti sarung tangan karet, gelang 

karet, ban mobil. Kedua untuk mengetahui perkembangan PT. Industri Karet Deli 

selama periode orde baru, ekonomi Indonesia telah mengalami suatu perubahan 

struktural yang besar dari suatu ekonomi dimana sektor pertanian ke sektor industry 

memainkan suatu peran yang sangat dominan di dalam pembentukan /pertumbuhan 

Indonesia ekonomi dimana sumbangan pendapatan dari sektor industry tersebut 

menjadi meningkat. 

Selama periode Orde Baru, ekonomi Indonesia telah mengalami suatu 

perubahan struktural yang besar dari suatu ekonomi dimana sektor pertanian ke sektor 

industri memainkan suatu peran yang sangat dominan di dalam 

pembentukan/pertumbuhan Indonesia ke suatu ekonomi dimana sumbangan 

Pendapatan dari sektor industri tersebut menjadi meningkat. Kemajuan di dalam 

pengolahan karet di PT Industri Karet Deli, membuat perusahaan ini tidak lagi 

memproduksi karet gelang, tetapi memproduksikonsentrat latex memproduksi sarung 

tangan operasi, kondom, benang karet (untuk pakaian renang), karet sponge dan karet 

foam (untuk furniture dan bantal atau matras), ban mobil, motor untuk kendaraan. 
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