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ABSTRAK 

 

Ditemukan masalah sampah plastik berupa styrofoam yang penggunaannya banyak namun hanya dapat terpakai satu kali 

lalu sampahnya dibuang dan tidak dapat terurai oleh alam sehingga dapat merusak lingkugan. Pada penelitian tugas akhir 

ini digunakan cara mendaur ulang sampah styrofoam menjadi  serat berukuran nano dengan menggunakan metode 
elektrospinning. Elektrospinning atau pemintalan elektrik merupakan salah satu metode pembuatan serat berukuran nano 

dengan memberikan tegangan tinggi pada larutan polimer. Hasil dari elektrospinning ini dapat dipengaruhi oleh beberapa 

parameter seperti: larutan, proses, dan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui morfologi dan diameter 
serat dari pengaruh parameter proses. Pada proses elektrospinning styrofoam di larutkan dengan d-limonen dan N, N-

Dimethylformamide dengan konsentrasi larutan 20%. Variasi parameter proses yang dikarakterisasi menggunakan SEM 

(Scanning Electron Miscroscope) dan mikroskop optik menghasilkan diameter yang seragam dengan ukuran berkisar antara 

0,82 – 2,27 µm pada variasi tegangan 7 – 15 kV, laju alir 15 – 30 µL/menit menghasilkan morfologi serat berbentuk garis-
garis halus yang seragam dengan diameter berkisar antara 0,74 – 1,49 µm, dan jarak ujung jarum dan kolektor 5 – 20 cm 

menghasilkan morfologi serat berbentuk garis-garis halus yang seragam dengan diameter berkisar antara 0,97 – 1,45 µm. 
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1. Pendahuluan 

Penggunaan styrofoam semakin meningkat seiring 

dengan kemajuan teknologi industri serta meningkatnya 

jumlah penduduk dengan budaya yang semakin modern 

dan praktis. Saat ini jumlah penggunaan bahan baku dari 

styrofoam mencapai 7,1% dari jumlah konsumsi plastik 

ditahun 2013. [1]. Styrofoam merupakan senyawa dari 

polystyrene (klasifikasi plastik ke-6) yang tidak dapat 

diuraikan oleh alam sehingga dapat menumpuk dan 

mencemari lingkungan [2]. 

Shin, dkk[3] telah berhasil mendaur ulang sampah 

styrofoam menjadi nanoserat untuk aplikasi filtrasi. 

Nanoserat adalah salah satu material nano 1 dimensi yang 

berbentuk seperti benang-benang halus berdiameter 

puluhan nanometer hingga beberapa mikrometer [4]. 

Salah satu teknik membuat nanoserat adalah 

elektrospinning.  Elektrospinning merupakan sebuah 

teknik sederhana, serba guna, dan bermanfaat untuk 

memproduksi serat berukuran nano yang memiliki ukuran 

sangat panjang dan berdiameter seragam [5]. Prinsip kerja 

elektrospinning adalah dengan pemberian tegangan tinggi 

pada larutan polimer untuk menghasilkan serat yang 

berdiameter kecil. Nanoserat yang dihasilkan dari 

elektrospinning dipengaruhi oleh beberapa parameter, 

yaitu parameter larutan, proses, dan lingkungan.  Pada 

penelitian ini, akan dipelajari secara detail pengaruh 

parameter proses terhadap nanoserat styrofoam. 

Selanjutnya, sejumlah karakterisasi nanoserat akan 

dilakukan seperti: pengamatan dengan SEM (scanning 

electron microscope) dan mikroskop optik untuk 

mengetahui diameter dan morfologi serat. Pengukuran 

ketebalan dan basic weight untuk mengetahui sifat fisis 

serat. 

 



2. Metode penelitian 

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Styrofoam, D-limonen, DMF ( N, N-

Dimethylformamide). Dalam penelitian ini larutan 

polimer dibuat dengan konsentrasi 20%. Larutan dibuat 

dengan melarutkan 2 gram Styrofoam dalam pelarut DMF 

dan d-limonen dengan masing-masing pelarut 4 gram dan 

diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer pada 

temperature 80-85°C dengan kecepatan 450 rpm selama 

± 30 menit hingga larutan homogen. Setelah larutan 

homogen, larutan polimer dimasukkan kedalam jarum 

suntik kemudian di masukkan jarum suntik yang berisi 

larutan polimer diletakkan pada syringe pump. Ujung 

jarum suntik kemudian dihubungkan dengan tegangan 

tinggi dan mesh stainless atau kaca preparat disiapkan 

pada drum kolektor yang dihubungkan dengan ground 

untuk mengumpulkan serat yang dihasilkan. 

Pengamatan yang terhadap proses elektrospinning 

dilakukan oleh kamera dan akan ditampilkan pada 

monitor yang terdapat pada elektrospinning. Tegangan 

yang digunakan dalam penelitian ini 7 – 15 kV dengan 

laju alir 5 – 30 µL/menit dan jarak antar jarum dan 

kolektor 5 – 20 cm. Proses elektrospinning dilakukan 

pada temperature ruangan dan berlangsung selama 3 - 5 

menit pada kaca preparat dan 120 menit pada mesh 

stainless. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1  Nanoserat yang Dihasilkan 

Gambar 3.1.1 menunjukkan hasil nanoserat 

styrofoam yang dipintal di atas mesh stainless (no. 130) 

sebagai penopang serat. Proses elektrospinning 

dijalankan selama 2 jam dengan parameter larutan: 

konsentrasi sebesar 20%, parameter proses: tegangan 

sebesar 11 kV, laju alir  (flowrate) 17µL/menit dan jarak 

jarum antar kolektor sejauh 10 cm. Dari gambar 4.1 

terlihat nanoserat merata di seluruh permukaan mesh dan 

tebal.  

 

Gambar 3.1.1 Lembaran nanoserat styrofoam. 

Gambar 3.1.2 menyajikan hasil nanoserat 

Styrofoam dalam grafik yang dipintal selama 2 jam 

dengan parameter proses tegangan sebesar 7 - 15 kV. 

Untuk karakterisasi lembaran nanoserat, dilakukan 

pengukuran ketebalan serat dan basic weigh. Pada  

Kenaikan tegangan memberikan pengaruh terhadap 

ketebalan nanoserat. Semakin besar tegangan yang 

berikan, hasil lembaran nanoserat yang dihasilkan juga 

semakin tebal. 

 

Gambar 3.1.2 Hubungan antara variasi tegangan 

terhadap ketebalan serat rata-rata. 

Gambar 3.1.3 menyajikan hasil nanoserat 

Styrofoam dalam grafik yang dipintal selama 2 jam 

dengan parameter proses laju alir  5 - 30 µL/menit. 

 



 

Gambar 3.1.3 Hubungan antara variasi laju alir terhadap 

ketebalan serat rata-rata. 

Karakterisasi lembaran nanoserat juga dilakukan 

pada pengukuran ketebalan serat dan basic weight dengan 

memvariasikan parameter laju alir. Kenaikan laju alir juga 

memberikan pengaruh terhadap ketebalan nanoserat. 

Semakin besar laju alir yang diberikan, hasil lembaran 

nanoserat yang dihasilkan juga semakin tebal. Hal ini 

disebabkan oleh besarnya gaya hidrodinamik yang timbul 

karena dorongan dari pompa pendorong (syringe pump) 

sehingga menyebabkan larutan yang keluar dari ujung 

cone jet terlalu banyak dan mengakibatkan larutan jatuh 

menetes akibat gaya gravitasi. 

3.2 Pengaruh Tegangan Terhadap Panjang Cone Jet 

(Ljet) 

Gambar 3.2.1 adalah gambar hasil kamera dari 

monitor yang menampilkan pengaruh parameter tegangan 

pada proses elektrospinning terhadap diameter bentuk 

cone jet.Cone jet adalah bentuk kerucut yang terbentuk 

dari ujung jarum akibat adanya gaya tarik elektrostatik 

oleh tegangan tinggi dan gaya hidrodinamis oleh pompa 

pendorong (syringe pump). 

 

Gambar 3.2.1 Perbandingan panjang cone jet terhadap 

variasi tegangan. 

Dari hasil gambar 3.2.1 menunjukkan bahwa 

bentuk cone jet mengalami pengurangan panjang saat 

akan terbentuk serat. Pada tegangan 7 kV ukuran panjang 

cone jet  yang dihasilkan 1,64 mm, kemudian 11 kV 

ukuran panjang cone jet yang dihasilkan 0,97 mm, dan 

pada tegangan 15 kV ukuran panjang cone jet yang 

dihasilkan 0,68 mm. 

 

Gambar 3.2.2 Grafik perbandingan panjang cone jet 

terhadap tegangan. 

Pada gambar diatas menunjukkan diameter  kerucut 

jet dari ujung jarum ke puncak kerucut dengan nilai 

tegangan yang berbeda. Diameter kerucut jet mengalami  

penurunan dengan kenaikan tegangan. Umumnya 

tegangan tinggi yang di berikan lebih dari 6 kV dapat 

menyebabkan larutan keluar dari ujung jarum  untuk 

mendistorsi menjadi bentuk kerucut jet. Jika tegangan 

yang lebih tinggi mungkin diperlukan untuk membentuk 

kerucut jet yang stabil. Gaya elektrostatik pada kerucut jet 

kemudian akan meregangkan larutan polimer. Namum  

jika tegangan yang lebih tinggi diberikan,  semakin besar 

jumlahnya muatan akan menyebabkan kerucut jet 

berakselerasi lebih cepat dan lebih banyak volume larutan 

yang akan di Tarik dari ujung jarum Hal ini menghasilkan 

kerucut jet yang lebih kecil dan kurang stabil. Ketika 

kerucut jet melakukan pengumpulan serat pada kolektor 

lebih cepat daripada pemasok dari sumbernya, maka 

kerucut jet akan surut kedalam jarum. Sedangkan  untuk 



menghasilkan serat yang seragam dibutuhkan kerucut jet 

yang stabil[6,7]. 

3.3  Pengaruh Parameter Proses Elektrospinning 

Terhadap Diameter Serat 

3.3.1  Pengaruh Tegangan Terhadap Diameter Serat 

Gambar 3.3.1 adalah gambar hasil citra mikroskop 

optik dan distribusi normal pengaruh parameter tegangan 

pada proses elektrospinning terhadap diameter serat. 

Sedangkan Gambar 3.3.2 menyajikan data kuantitatif 

pengaruh tegangan terhadap diameter serat rata-rata.  

 

Gambar 3.3.1 Distribusi normal diameter serat variasi 

tegangan dengan SEM  (a) 7, (b)13, (c) 15 kV  

Pada penelitian ini, untuk mengetahui morfologi 

dan diameter serat dari variasi tegangan karakterisasi 

yang digunakan adalah mikroskop optik dan SEM 

(Scanning Electron Microscope). Pada variasi tegangan 

digunakan laju alir dan jarak jarum dan kolektor di atur 

agar tetap sama atau konstan. Laju alir konstan yang 

digunakan sebesar 17 µL/menit dan jarak jarum dan 

kolektor konstan yang digunakan sebesar 10 cm. Dari 

hasil gambar 4.5  menunjukkan bahwa morfologi serat 

yang terbentuk berupa garis-garis halus menyerupai 

benang/rambut dan memiliki bentuk seragam Pada variasi  

tegangan 7 - 15 kV ukuran serat yang dihasilkan berkisar 

0,821 - 2,27 µm. 

 

Gambar 3.3.2 Grafik perbandingan diameter rata-rata 

serat terhadap tegangan. 

Perubahan diameter serat yang dihasilkan dapat 

dikaitkan dengan gaya elektrostatik yang muncul karena 

adanya tegangan tinggi, dimana tegangan tinggi yang 

disambungkan pada ujung jarum akan menghasilkan 

medan listrik sehingga ujung jarum akan bermuatan tinggi 

dan cenderung bergerak kearah muatan yang lebih rendah 

(kolektor drum). Tegangan tinggi yang tersambung pada 

ujung jarum berbanding lurus dengan gaya yang 

dihasilkan. Sedangkan jarak jarum dan kolektor pada 

gaya elektrostatik dibuat tetap atau bernilai konstan. 

3.3.2  Pengaruh Laju Alir/Flowrate Serat Terhadap 

Diameter Serat 

Gambar 3.3.3 adalah gambar hasil citra mikroskop 

optik dan distribusi normal pengaruh parameter laju alir 

pada proses elektrospinning terhadap diameter serat. 

Sedangkan Gambar 3.3.4 menyajikan data kuantitatif 

pengaruh laju alir terhadap diameter serat rata-rata. 

Karakterisasi menggunakan mikroskop optik dan 

SEM juga dilakukan untuk mengetahui morfologi dan 

diameter serat dari pengaruh laju alir. Pada variasi laju alir 

digunakan tegangan dan jarak jarum dan kolektor di atur 

tetap atau konstan. Tegangan konstan yang digunakan 



sebesar 11 kV dan jarak jarum dan kolektor yang diatur 

tetap digunakan sebesar 10 cm. Pada gambar 4.7 

menunjukkan hasil morfologi dan diameter serat. 

Morfologi serat yang terbentuk berupa garis-garis halus 

yang seragam. 

 

Gambar 3.3.3 Distribusi normal diameter serat variasi 

laju alir dengan SEM (a) 5, (b)15, (c) 30 µL/menit 

Hasil diameter serat ditunjukkan pada gambar 4.8 

diameter serat yang dihasilkan pada variasi laju alir 

memiliki rentang 0,742 - 1,76. Pada Gambar 3.3.4 

menunjukkan diameter serat mengalami kenaikan ukuran 

jika laju alir yang diberikan semakin meningkat. Hal ini 

dapat dikaitkan dengan gaya hidrodinamis yang 

ditimbulkan dari pompa pendorong (syringe pump), 

dimana laju alir larutan polimer diperkirakan terlalu cepat 

keluar dari ujung jarum sehingga menyebabkan larutan 

jatuh menetes akibat gaya gravitasi dan terjadinya 

dorongan terhadap cone jet larutan styrofoam yang 

menyebabkan gumpalan larutan styrofoam terlalu banyak 

ditarik oleh medan listrik sehingga menyebabkan 

diameternya membesar. Keadaan ini juga diduga karena 

kurang seimbangnya antara laju alir dengan tegangan 

konstan yang digunakan. Terlalu besar laju alir yang 

digunakan dapat menghasilkan serat yang masih basah 

dan menyebabkan pelarut mengendap akibat kurang 

sempurnanya penguapan pada larutan polimer [35,31]. 

 

 

Gambar 3.3.4 Grafik Perbandingan diameter rata-rata 

serat terhadap laju alir (flowrate). 

3.3.3 Pengaruh Jarak Jarum dan Kolektor 

Terhadap Diameter Serat 

Gambar 3.3.5 adalah gambar hasil citra mikroskop 

optik dan distribusi normal pengaruh parameter jarak 

jarum dan kolektor  pada proses elektrospinning terhadap 

diameter serat. Sedangkan Gambar 3.3.6 menyajikan data 

kuantitatif pengaruh laju alir terhadap diameter serat rata-

rata. 

Karakterisasi yang digunakan untuk melihat 

morfologi dan diameter serat pada variasi jarak antara 

jarum dan kolektor ialah mikroskop optik. Pada variasi 

jarak jarum dan kolektor digunakan tegangan dan laju alir 

yang di atur tetap atau konstan. Tegangan konstan yang 

digunakan sebesar 11 kV dan laju alir konstan yang 

digunakan sebesar 17 µL/menit. Pada gambar 3.3.5 

dihasilkan morfologi serat dengan bentuk garis-garis 

halus yang seragam. 



 

Gambar 3.3.5 Distribusi normal diameter serat variasi 

jarak jarum dan kolektor dengan mikroskop optic (a) 10, 

(b) 15, (c) 20 cm  

 

Gambar 3.3.6 Grafik perbandingan diameter rata-rata 

serat terhadap jarak jarum dan kolektor. 

Hasil  diameter dengan perbedaan ukuran dapat 

dilihat pada gambar 3.3.6, pada variasi jarak antara jarum 

dan kolektor 5 - 20 cm dihasilkan serat berukuran  0,97 – 

1,45 µm. Jika dilihat dari grafik ukuran serat mengalami 

kenaikan diameter seiring dengan penambahan jarak antar 

jarum dan kolektor. Hal ini dapat dikaitkan pula dengan 

gaya elektrostatik dimana pada rumus besarnya terdapat 

variabel r sebagai jarak antar muatan (q1 dan q2). Muatan 

yang diberi tegangan tinggi dihubungkan dengan ujung 

jarum dan muatan yang di ground kan dihubungkan 

dengan kolektor. r2 sebagai jarak antara jarum dan 

kolektor sehingga didapatkan hasil semakin besar r (jarak 

antara jarum dan kolektor) maka gaya yang dihasilkan 

semakin kecil, sehingga gaya yang berbanding lurus 

dengan tegangan menyebabkan tegangan mengecil dan 

ukuran diameter serat meningkat. 

 

4. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil eksperimen 

pengaruh proses electrospinning terhadap serat styrofoam 

diperoleh : 

1. Diameter serat yang dihasilkan seragam dengan 

nilai CV 0,11 – 0,14 dan saat tegangan meningkat 

diameter serat yang dihasilkan menurun dari 2,27 

– 0,72 µm. 

2. Diameter serat yang dihasilkan seragam dengan 

nilai CV 0,07 – 0,11 dan saat laju alir yang 

diberikan meningkat diameter serat yang 

dihasilkan meningkat dari 0,74 – 1,49 µm. 

3. Diameter serat yang dihasilkan seragam dengan 

nilai CV 0,07 – 0,09 dan saat jarak antar jarum 

dan kolektor yang diterapkan meningkat diameter 

serat yang dihasilkan meningkat dari 0,97 – 1,45 

µm. 

4. Serat yang dihasilkan mengalami peningkatan 

ketebalan dan peningkatan basic weight seiring 

dengan peningkatan variasi parameter proses. 

 

5.1. Saran 

Adapun saran dari hasil eksperimen tugas akhir ini adalah 

perlu dilakukan pengukuran diameter serat dengan variasi 

yang lebih banyak dan rentang variasi parameter proses 

yang lebih lebar. 
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