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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Minyak dan gas bumi (migas) sampai saat ini masih merupakan sumber energi yang 

menjadi pilihan utama untuk digunakan manusia pada berbagai kebutuhan industri, 

transportasi dan rumah tangga. Salah satu potensi terbesar keberadaan sumber daya 

alam tersebut adalah di lepas pantai atau di tengah laut [1]. Sampai saat ini proses 

penambangan minyak bumi di laut selalu dihadapkan pada permasalahan 

pencemaran ekosistem laut. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah 

laut yang sangat luas, sehingga pencemaran laut akibat proses penambangan 

minyak bumi memiliki potensi yang tinggi. Pencemaran laut dapat didefinisikan 

sebagai masuknya bahan kimia, partikel, industri, pertanian, dan limbah perumahan 

ke dalam lautan yang berdampak besar pada kehidupan organisme laut [2]. 

Sebagian besar pencemaran laut berasal dari kebocoran penambangan minyak bumi 

di lepas pantai maupun tumpahan pada proses pengangkutan hasil penambangan. 

 

Pada tahun 2015 Indonesia dikejutkan dengan peristiwa tumpahan minyak yang 

menggenangi wilayah perairan Indonesia di sebelah barat daya, tepatnya perbatasan 

Indonesia dengan Singapura di wilayah Selat Malaka. Tumpahan minyak yang 

disebabkan oleh tabrakan yang terjadi antara kapal MT Alyarmouk dari Libya 

dengan kapal MV Sinar Kapuas yang merupakan milik pemerintahan Singapura. 

Akibat dari tabrakan ini, tumpahan minyak yang disebabkan oleh kapal tersebut 

mencemari laut. Tumpahan minyak tidak hanya mencemari laut Singapura namun 

Indonesia pun mendapat imbas dari peristiwa tersebut. Pulau Bintan adalah salah 

satu pulau terluas dan merupakan pulau yang paling terancam. Tumpahan minyak 

ini dikhawatirkan akan menimbulkan efek rusaknya ekosistem laut yang berada di 

sekitaran pulau Bintan [3].   

 

Penanganan yang umumnya dilakukan untuk mengatasi tumpahan minyak di lepas 

pantai adalah secara fisika, kimia dan secara biologi [1]. Penanganan ini dilakukan 

untuk mengurangi dampak buruk minyak terhadap ekosistem laut. Namun, sampai 
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saat ini metode yang dilakukan tersebut belum optimal dapat memisahkan atau 

mengambil kembali minyak yang tumpah akibat beberapa faktor seperti cuaca, 

ombak dan pasang surut air laut. Akibatnya, pencemaran minyak terhadap 

ekosistem laut tidak bisa dihindari.  

 

Salah satu cara yang ditawarkan dalam penelitian ini  adalah dengan cara menyerap 

minyak dengan material yang memiliki sifat oleofilik. Sifat oleofilik merupakan 

sifat material yang memiliki kemampuan menyerap (absorb) minyak yang sangat 

baik, umumnya material yang memiliki sifat ini juga memiliki sifat hidrofobik 

(tidak suka air) seperti karet dan bahan plastik polystyrene [4,5].  Styrofoam 

merupakan salah satu jenis material polystyrene yang dilaporkan oleh beberapa 

peneliti memiliki sifat hidrofobik bahkan super-hidrofobik [5–8].  Maka dari itu 

styrofoam akan digunakan dalam penelitian ini. Sampah styrofoam dibuat menjadi 

membran nanofiber agar memiliki struktur pori yang baik dan untuk meningkatkan 

kemampuan penyerapan minyak.  

 

Pada penelitian ini, metode eksperimen yang dilakukan yaitu dengan cara 

melewatkan campuran air laut dan minyak melalui membran nanofiber styrofoam 

yang sudah dibuat melalui teknik electrospinning, karena sifat styrofoam yang 

menolak air (hidrofobik) dan menyerap minyak (oleofilik) maka air laut akan 

tertahan dan minyak akan lolos melalui filter styrofoam. 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pembuatan membran nanofiber dari  sampah styrofoam untuk 

aplikasi pemisah air dan minyak. 

2. Bagaimana mengetahui jenis minyak apa saja yang dapat terserap oleh 

membran nanofiber styrofoam 

3. Bagaimana pengaruh sifat fisis membran nanofiber styrofoam dan 

pengaruhnya terhadap efisiensi penyerapan minyak. 
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1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pembuatan membran nanofiber dari sampah styrofoam untuk aplikasi 

pemisahan air dan minyak. 

2. Mengetahui jenis minyak apa saja yang dapat terserap oleh nanofiber 

styrofoam. 

3. Mempelajari sifat fisis nanofiber styrofoam dan pengaruhnya terhadap 

efisiensi penyerapan minyak. 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Mengingat begitu luasnya cakupan penelitian yang dapat dilakukan, maka ruang 

lingkup penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bahan dasar polimer yang digunakan dalam penilitian ini yaitu styrofoam 

yang merupakan salah satu jenis plastik polystyrene.  

2. Bahan pelarut yang digunakan adalah D-Limonen dan dimethylformamide 

(DMF).  

3. Sintesis membran nanofiber menggunakan metode electrospinning. 

4. Karakterisasi yang dilakukan meliputi: uji viskositas, pengujian morfologi 

dan diameter serat, dan uji kinerja penyaringan. 

 

1.5 Metodologi  

 

Metodologi penelitian terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Studi literatur 

Metode ini dilakukan dengan mencari dan memahami teori yang berkaitan 

dengan judul penelitian melalui referensi-referensi yang relevan, jurnal, 

dan publikasi. 

2. Perancangan penelitian  

Perancangan penelitian dilakukan dengan luaran skema pelaksanaan 

penelitian, penentuan alat dan bahan, dan pertimbangan variasi parameter 

untuk pengujian dan eksperimen. 
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3. Eksperimen dan Pengujian 

Eksperimen dilakukan sesuai parameter pengujian dan batasan masalah 

yang telah ditentukan di awal serta data yang dibutuhkan. 

4. Analisis dan Kesimpulan 

Seluruh data yang diperoleh dari hasil eksperimen berupa karakterisasi 

maupun data yang ada selanjutnya akan diolah dan dianalisis untuk 

mendapatkan kesimpulan akhir pada penelitian ini. 

5. Penyusunan laporan 

Hasil eksperimen dan analisis akan ditulis dalam bentuk laporan. 

 

1.6 Sistematika penulisan 

 

Penulisan tugas akhir ini terdiri atas lima bab utama yaitu pendahuluan, tinjauan 

pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. 

Agar lebih mempermudah pemahaman dan pembacaan, maka laporan tugas akhir 

ini disusun menjadi sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

ruang lingkup, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang konsep yang mendasari  penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini terdiri dari diagram alir penelitian, lagkah-langkah dalam melakukan 

penelitian, serta alat dan bahan yang digunakan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini terdiri dari hasil dan pembahasan dengan penyajian data karakterisasi 

dan analisis. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini terdiiri dari kesimpulan dan saran dari peneliti yang telah dilakukan.  

Pada bagian akhir berisikan saran dan lampiran-lampiran selama penelitian. 


