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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Udara memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, namun karena 

seiring pembangunan kota dan pusat-pusat industri, kualitas udara yang baik 

berangsur-angsur menurun. Keadaan ini apabila tidak segera ditanggulangi dapat 

membahayakan kesehatan manusia, kehidupan hewan, serta tumbuhan. Sumber 

pencemaran udara dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang bersifat alami dan 

kegiatan antropogenik. Contoh sumber alami adalah akibat dari aktifitas letusan 

gunung berapi, kebakaran hutan, dekomposisi biotik, debu, dan spora tumbuhan. 

Sedangkan kegiatan antropogenik bersumber sebagian besar dikarenakan aktivitas 

manusia seperti transportasi dan industri [1,2].  

 

Untuk membantu mengurangi permasalahan di atas, telah dibuat sebuah filter 

yang dapat menyaring udara sisa pembakaran yang tidak sempurna dari kendaraan 

bermotor maupun mesin industri dan untuk pemakaian elektronik rumahan, 

seperti filter AC. Sehingga emisi gas yang dibuang di udara bebas dapat 

diminimalisir. Sedangkan salah satu langkah yang telah diambil masyarakat untuk 

melindungi diri dari polusi adalah dengan penggunaan masker. Selain murah, 

praktis dan mudah digunakan, masker juga sudah sangat mudah didapatkan tidak 

hanya di apotek tetapi sudah tersedia di toko-toko umum. Namun, masker-masker 

tersebut masih terdapat kelemahan, yaitu belum mampu menyaring partikel udara 

yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikro (particulate matter 2.5, PM 2.5), 

sehingga partikel udara tersebut dapat dengan mudahnya masuk ke saluran 

pernapasan dan paru-paru saat kita menggunakan masker [3]. Kemampuan masker 

untuk mengurangi efek buruk polusi udara tergantung dari beberapa faktor, yaitu 

jenis polutan yang dihirup, jenis material masker yang digunakan, dan bagaimana 

masker digunakan. Jenis masker yang baik digunakan untuk membantu 

mengurangi paparan polusi udara ke dalam tubuh adalah jenis masker yang lebih 

rapat, dan memiliki pelapis filter, sehingga memiliki kemampuan yang lebih baik 
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dalam menyaring debu dan polutan [2]. Namun demikian, meskipun masker yang 

dapat menyaring partikel udara berukuran kecil telah dibuat, seiring dengan 

meningkatnya efisiensi, maka resistansi filter juga cenderung meningkat, oleh 

karena itu parameter resistansi filter atau kemampuan untuk melewatkan udara 

harus menjadi salah satu pertimbangan dalam pembuatan media filter udara.  

 

Para peneliti telah mengembangkan penelitian dibidang filter udara, yaitu filter 

yang dibuat dari bahan nanofiber. Nanofiber adalah salah satu material satu 

dimensi berbentuk seperti benang-benang kecil berukuran puluhan nanometer 

hingga beberapa mikrometer yang dapat diaplikasikan dalam bidang yang luas, 

seperti: kesehatan, obat dan makanan, energi, filtrasi, industri tekstil dan lain 

sebagainya [4]. Nanofiber dianggap menjadi bagian penting dari perangkat filter 

karena dapat meningkatkan kinerja filtrasi dengan resistansi filter yang cenderung 

lebih rendah dibandingkan filter komersial lainnya. Terdapat beberapa teknik 

yang dapat dilakukan untuk membuat nanofiber, salah satunya adalah 

electrospinning. Hingga saat ini, electrospinning merupakan teknik yang populer 

karena cukup sederhana namun mampu menghasilkan serat nano dengan rentang 

ukuran paling kecil, yakni 0,01 – 2 mikron [5]. Dalam aplikasi penyaring udara, 

filter nanofiber harus memiliki karakteristik hidrofobik (tidak suka air), karena 

dalam keadaan yang terjadi saat pemakaian bahan filter, udara kelembaban selalu 

hadir. Ketika udara yang mengandung banyak uap air tertangkap oleh filter, hal 

ini memungkinkan terjadinya pengembunan yang menyebabkan perubahan fase 

uap air menjadi tetesan air. Selanjutnya, tetesan air yang mengandung kotoran 

dapat dengan mudah mengalir melalui serat filter dan akan membuat filter kotor 

yang pada akhirnya ini dapat mempengaruhi masa pakai filter. 

 

Pengembangan media filter pada penelitian ini dengan menggunakan bahan 

polimer polyvinyl acetate (PVAc). PVAc adalah salah satu jenis polimer 

termoplastik, dimana polimer ini sering digunakan dalam industri. PVAc 

berfungsi sebagai perekat komposit pada bahan umum yang dikenal sebagai lem 

kayu [7,8]. Dikarenakan PVAc tergolong biokompatibel yang dapat terurai, bahan 

tersebut sudah sering digunakan dalam dunia kesehatan, seperti aplikasi biomedis, 
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termasuk obat, pembawa sel, dan rekayasa jaringan [9,10]. Serat PVAc bersifat 

hidrofilik dan mampu menyerap air dari atmosfer atau udara yang lembab [10]. 

Sehingga sifat hidrofobik dalam pembuatan media filter udara menjadi kriteria 

yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, polimer PVAc murni tidak cocok untuk 

digunakan sebagai media penyaring udara. 

 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengubah sifat material dari hidrofilik 

menjadi hidrofobik yaitu dengan cara mencampurkan (komposit) bahan polimer 

lain yang bersifat hidrofobik. Dalam penelitian ini, penulis mengusulkan 

nanofiber komposit baru dari PVAc dan polyacrilonitrile (PAN). PAN dipilih 

karena memiliki karakteristik kuat, tangguh serta mampu menghasilkan diameter 

serat yang sangat kecil dan memiliki sifat yang hidrofobik [11]. Beberapa peneliti 

melaporkan bahwa nanofiber PAN menunjukkan kinerja penyaringan udara yang 

baik [15,18].  

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari fabrikasi komposit nanofiber 

PVAc/PAN dan karakterisasinya untuk aplikasi penyaringan udara dengan 

menggunakan sistem electrospinning. Pada penelitian ini, penulis mempelajari 

secara terperinci tentang hubungan parameter dalam electrospinning dan 

pengaruhnya terhadap morfologi serat komposit. Metode yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah dengan cara menambahkan larutan PAN pada larutan PVAc 

dengan beberapa variasi konsentrasi. Analisis hidrofobisitas dengan mengukur 

sudut kontak air akan dilakukan. Spektroskopi Fourier transform infrared (FTIR) 

untuk menganalisis gugus fungsional nanofiber komposit akan dilaporkan. Untuk 

menguji kinerja  nanofiber komposit untuk penyaringan udara, dilakukan 

penyaringan partikel PM2.5 yang dihasilkan dari asap hasil pembakaran.    
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1.2  Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Mensintesis komposit nanofiber PVAc dan PAN untuk meningkatkan 

kinerja filter udara dari polimer yang bersifat hidrofilik dengan 

menggunakan metode electrospinning. 

b. Mempelajari pengaruh penambahan PAN pada PVAc terhadap morfologi 

serat yang dihasilkan. 

c. Mempelajari pengaruh parameter electrospinning terhadap morfologi dan 

diameter serat komposit. 

 

1.3  Batasan penelitian 

 

Mengingat begitu luasnya cakupan penelitian yang dapat dilakukan, maka batasan 

penelitian ini sebagai berikut. 

a. Bahan dasar polimer yag digunakan dalam penelitian ini adalah PVAc dan 

PAN. 

b. Bahan pelarut yang digunakan adalah dimethylformamide (DMF). 

c. Sintesis membran nanofiber menggunakan metode electrospinning. 

d. Karakterisasi yang dilakukan meliputi: uji pengujian morfologi, diameter 

serat, kerapatan serat, dan FTIR. 

 

1.4  Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

a. Melalui pengontrolan parameter larutan dan parameter proses 

electrospinning dapat dihasilkan morfologi dan diameter serat komposit 

yang beragam. 

b. Diperoleh perubahan secara signifikan sifat material PVAc dari hidrofilik 

menjadi hidrofobik setelah penambahan PAN yang ditunjukkan oleh 

peningkatan nilai sudut kontak. 

c. Dihasilkan peningkatan kinerja filtrasi udara dari material PVAc setelah 

ditambahkan PAN. 


