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Abstract: Increasing air pollution due to population growth and industry has a negative impact on environmental health. In 

addition, waste is a problem and can degrade the quality of the environment. Countermeasures can be done by applying air 

filters. This filter was developed using styrofoam waste with electrospinning method in nanoscale used as sheets. Utilization of 

nanofiber sheets as air particle filtration. Excess air filter media using nanofibers capable of holding/capturing fine particles the 

size of nanometers is worshipped with conventional air filters that are still limited in filtering small particles. So filtering using 

styrofoam nanofibers is very effective as an air filter medium of nanoparticles as well as other small particles. The current 

problem of air filtration is related to the life of the filter which is very determined by how much air pollution is captured, thus 

causing blockages in the filter, the faster the filter experiences blockage then the filtration performance decreases. So the 

cleaning method is washed with water and backflow to improve the performance of the filter back as it was. After cleaning 

testing is carried out with backwash method and water wash method, the method is washed with water more effective because 

the particle detaches more than 80% even up to 100% compared to the backflow method only 24 % to 58%. After cleaning, the 

filter performance test is re-as original, which is to capture particles properly. 
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Abstrak: Meningkatnya polusi udara diakibatkan pertumbuhan penduduk dan industri menimbulkan dampak negatif bagi 

kesehatan lingkungan. Selain itu, sampah menjadi permasalahan dan dapat menurunkan kualitas lingkungan. Penanggulangan 

dapat dilakukan dengan pengaplikasian filter udara. Filter ini dikembangkan menggunakan sampah styrofoam dengan metode 

electrospinning dalam skala nano yang dijadikan lembaran. Pemanfaatan lembaran nanofiber sebagai penyaringan partikel 

udara. Kelebihan media penyaring udara menggunakan nanofiber mampu menahan/menangkap partikel halus yang berukuran 

nanometer dibadingkan dengan penyaring udara konvensional yang masih terbatas dalam penyaringan partikel kecil. Sehingga 

penyaringan menggunakan nanofiber  styrofoam sangat efektif sebagai media penyaring udara partikel nano maupun partikel 

kecil lainnya. Permasalahan penyaringan udara saat ini adalah berkaitan dengan masa pakai filter yang sangat ditentukan oleh 

seberapa besarnya polusi udara yang ditangkap, sehingga menyebabkan penyumbatan pada filter, semakin cepat filter 

mengalami penyumbatan maka kinerja filtrasinya semakin menurun. Sehingga dilakukan metode pembersihan dicuci dengan air 

dan aliran balik untuk meningkatkan kinerja filter kembali seperti semula. Setelah pengujian pembersihan dilakukan dengan 

metode aliran balik (backwash) dan metode dicuci dengan air, metode dicuci dengan air lebih efektif karena partikel terlepas 

lebih dari 80% bahkan sampai 100% dibanding dengan metode aliran balik hanya 24% sampai 58%. Setelah pembersihan 

dilakukan pengujian kinerja filter kembali seperti semula yaitu menangkap partikel dengan baik. 

 
Kata kunci : Polusi udara, electrospinning, nanofiber 
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Introduction / Pendahuluan 

Pencemaran udara merupakan masuknya atau 
tercampurnya suatu unsur-unsur berbahaya ke dalam 
atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan 
lingkungan sehingga menurunkan kualitas lingkungan dan 
dapat membahayakan kesehatan manusia. Kualitas udara 
sangat dipengaruhi aktivitas yang dilakukan oleh manusia [1]. 
Menurut laporan dari world health organization (WHO) 
tahun 2018 menyebutkan bahwa, terdapat 7 juta orang 
setiap harinya di seluruh dunia meninggal akibat polusi 
udara, diantaranya 4,2 juta orang meninggal karena polusi 
udara yang bersumber dari kegiatan aktivitas manusia [2]. 

Permasalahan polusi udara di atas tidak seberapa jika 
dibandingkan permasalahan sampah plastik yang menjadi 
latar belakang kedua dalam penelitian ini. Akibatnya, sampah 
plastik menjadi permasalahan serius yang dapat mengancam 
terhadap kelestarian lingkungan hidup dan sampah plastik 
tidak bisa terurai secara alami[3]. Salah satu produk turunan 
plastik yang paling tinggi penggunaannya adalah polystyrene 
(PS). Styrofoam merupakan salah satu jenis PS yang menjadi 
penghasil sampah terbesar, karena penggunaannya yang 
banyak sebagai kemasan barang elektronik dan makanan 
[4,5]. 

Metode penanganan sampah  styrofoam yang baru telah 
diperkenalkan oleh Shin dkk [6–9], yaitu dengan cara 
mendaur ulang sampah styrofoam menjadi serat-serat halus 
yang dikenal dengan nanofiber melalui teknik 
electrospinning. Dengan cara ini, sampah styrofoam menjadi 
lebih bernilai dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai 
aplikasi seperti filter udara, filter minyak dan air. Selanjutnya 
Rajak dkk [10,11], telah mempelajari secara detail 
pembuatan nanofiber dari berbagai jenis sampah styrofoam. 
Nanoserat (nanofiber) adalah salah satu material nano yang 
berbentuk benang-benang halus berdiameter puluhan 
nanometer hingga beberapa mikrometer [12].  

Dalam bidang filtrasi udara, nanofiber diklaim menjadi 
material yang sangat efektif dalam menghalau polutan yang 
berukuran sangat kecil, karena memiliki struktur pori yang 
berbeda dengan membran pada umumnya. Salah satu 
permasalahan media penyaringan udara saat ini adalah 
berkaitan dengan masa pakai filter. Filter udara yang baik 
memiliki masa pakai yang panjang. Masa pakai atau umur 
filter sangat ditentukan oleh seberapa besarnya partikel 
polusi udara yang ditangkap, sehingga menyebabkan 

penyumbatan (clogging) pada filter, semakin cepat filter 
mengalami penyumbatan, maka kinerja filtrasinya semakin 
menurun diakibatkan oleh resistansi filter yang meningkat. 
Dalam tugas akhir ini disajikan suatu perancangan uji kualitas 
dari kinerja filter dengan menggunakan beberapa metode 
dan parameter fisis untuk menjaga kebersihan dari filter 
tersebut. Pembersihan filter udara sangat mempengaruhi 
kinerja dari filter. Sehingga pada penelitian ini, akan 
diusulkan dua metode pembersihan yaitu dengan cara aliran 
balik filter (back wash) dan pencucian filter menggunakan 
air.  

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Membersihkan filter dari bahan nanofiber dari sampah 
styrofoam setelah pakai dengan metode aliran balik (back 
wash) dan pencucian dengan air. 

Membandingkan metode pembersihan dengan aliran balik 
dan dicuci dengan air. 

Menguji bahwa filter yang sudah dibersihkan dari kotoran 
kinerjanya kembali seperti semula. 

Method / Metode 

Gambaran Umum Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari metode 
pembersihan filter nanofiber yang berbahan dasar sampah 
styrofoam. Nanofiber merupakan suatu serat (fiber) yang 
memiliki diameter serat kurang dari 10 µm. Gambar 1 
menunjukkan nanofiber memiliki perbandingan luas 
terhadap massa dan volume yang besar. 

 

Gambar 1. Serat Nanofiber 

Pada pembuatan filter nanofiber ini dengan cara dipintal 
menggunakan teknik electrospinning sehingga membentuk 
suatu lembaran. Pemanfaatan lembaran nanofiber dari 
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sampah styrofoam yaitu sebagai penyaringan partikel kecil di 
udara.  

 

Gambar 2. Prinsip dasar proses filtrasi. 

Untuk pembersihan filter nanofiber ini menggunakan dua 
cara yaitu aliran balik dan dicuci dengan menggunakan air. 
Untuk mengetahui metode mana yang terbaik, maka 
dilakukan pengujian kinerja penyaringan udara sebelum dan 
setelah pembersihan.  

Tahapan Penelitian 

Eksperimen selanjutnya adalah membuat larutan styrofoam 
menggunakan campuran pelarut DMF dan d-limonene yang 
merupakan ekstrak kulit jeruk. Larutan yang telah homogen 
akan dipintal menjadi serat menggunakan teknik 
electrospinning untuk memperoleh lembaran nanoserat 
styrofoam untuk aplikasi filter.  

Sistem Electrospinning 

Electrospinning merupakan salah satu teknik pembuatan 
serat dengan cara pemberian muatan pada pelarut yang 
dilewatkan pada medan listrik tinggi. Larutan polimer 
dilewatkan pada sebuah nozel yang kemudian larutan 
tersebut diinjeksikan melalui daerah yang memiliki medan 
listrik tinggi. Nanofiber yang dihasilkan ditampung pada 
sebuah kolektor [12].  

 

Gambar 3. Skema proses electrospinning 

Prosedur Pembuatan Nanofiber 

a.  Parameter Larutan 
b. Parameter Proses 

c. Karakterisasi Larutan dan Lembaran Nanofiber 
Styrofoam 

d. Karakterisasi Larutan 
e. Karakterisasi Lembaran Nanofiber 

Setelah proses electrospinning lembaran membran nanofiber 
dari sampah styrofoam dengan dimensi 12 x 18 cm diperoleh, 
selanjutnya akan dilakukan beberapa karakterisasi meliputi: 
morfologi dan diameter serat, ketebalan.  

1. Pengukuran morfologi dan diameter serat 
Morfologi dan diameter serat dapat dilihat dengan 
menggunakan peralatan berupa mikroskop. Mikroskop 
hanya dapat melihat benda atau sampel dengan perbesaran 
umumnya hanya sampai 1.000 kali, sehingga hanya dapat 
melihat serat yang berukuran di atas 1 µm. Sedangkan 
mikroskop yang berbasis elektron atau SEM (scanning 
electron microscopy) dapat melihat benda berukuran di 
bawah 1 µm sampai sekitar 100an nm. Pengukuran diameter 
serat dari gambar yang telah diperoleh melalui pengamatan 
mikroskop optik dan SEM dilakukan dengan menggunakan 
perangkat lunak ImageMIF. 

2. Pengukuran ketebalan 
Ketebalan serat diukur menggunakan mikrometer sekrup 
digital dengan ketelitian pengukuran sebesar 0,001 mm atau 
1 µm. Ketebalan serat diperlukan untuk perhitungan 
kerapatan serat dan porositas. 

Metode Pembersihan Filter  

Terdapat dua metode untuk menyaring polusi udara, yaitu 
metode penyaringanpartikel PM 10 contohnya debu. Setelah 
melalui penyaringan selama beberapa waktu, maka 
dihasilkan filter yang sudah kotor yang akan dilakukan 
pembersihan. Terdapat dua macam metode pembersihan 
yang akan dilakukan yaitu: pembersihan dengan metode 
aliran balik menggunakan udara berkecepatan tinggi dan 
metode yang kedua adalah dengan pembersihan 
menggunakan air bersih. 
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 Gambar 4. (a) Metode penyaringan Partikel PM 10, (b) 
metode pembersihan dengan aliran balik, dan (c) metode 
pembersihan dengan pencucian. 

Results And Discussion 

Nanofiber yang Dihasilkan  

Gambar 5 menunjukkan hasil nanofiber dari sampah 
styrofoam yang dipintal di atas mesh stainless (no. 130) 
sebagai penopang serat. Proses electrospinning dijalankan 
selama 2 jam dengan parameter larutan: konsentrasi sebesar 
20%, parameter proses: tegangan sebesar 13 kV, flowrate 10 
µL/menit dan jarak jarum antar kolektor sejauh 10 cm.  

 

Gambar 5. Lembaran nanofiber styrofoam. 

 

Pengaruh Parameter Electrospinning Terhadap Diameter 
Serat 

Untuk mengukur diameter serat menggunakan mikroskop 
optik, maka serat harus dipintal diatas kaca preparat. 
Gambar 6 menunjukkan hasil pemintalan serat diatas kaca 
preparat selama 3, 5, 10 dan 20 menit.  Namun, pada 
penelitian ini yang diamati menggunakan mikroskop optik 
adalah yang 5 menit.  

 

Gambr 6. Nanofiber di atas kaca preparat. 

Pengaruh Parameter Proses terhadap diameter serat. 

Pada proses electrospinning, konsentrasi larutan, tegangan, 
laju alir (Flowrate) dan jarak jarum kek kolektor merupakan 
salah satu parameter untuk menentukan diameter serat 
rata-rata. Konsentrasi larutan terhadap koefisien variasi (cv) 
yang berfungsi untuk melihat keseragaman dari serat 

nanofiber. Jika koefisien dibawah 0,3 maka serat dikatakan 
seragam, dan apabila kofisien variasi (cv) lebih dari 0,3 maka 
serat tersebut tidak seragam. Untuk menentukan koefisien 
variasi (cv) nilai standar deviasi dibagi dengan nilai diameter 
rata-rata serat untuk semua variasi. 

1. Pengaruh Konsentrasi Larutan Terhadap Diameter 
Serat 

Larutan yang digunakan adalah larutan styrofoam yang di 
campur dengan pelarut. Konsentrasi larutan styrofoam 
diperoleh dari perbandingan massa zat terlarut yaitu sampah 
styrofoam dan pelarut yaitu DMF dan D-Limonene. 
Hubungan konsentrasi larutan dengan diameter serat rata-
rata adalah berbanding lurus, jika semakin besar konsentrasi 
larutan maka diameter rata-rata serat akan semakin besar. 
Sedangkan Gambar 7 menyajikan grafik distribusi normal 
dari variasi konsentrasi larutan. Larutan yang digunakan 
dalam distribusi ini adalah 15%, 17,5%, 20%, 22,5% dan 25%.  

 

Gambar 7. Grafik pengaruh konsentrasi larutan terhadap 
diameter rata-rata serat.  

 

Gambar 8.  Distribusi normal Variasi Konsentrasi (a) 15%, (b) 
17,5%, (c) 20%, (d) 22,5%, dan (e) 25%. 

2. Pengaruh Flowrate Terhadap Diameter Serat 
Laju alir (flowrate) merupakan parameter proses pada 
electrospinning yang berpengaruhi terhadap diameter serat 
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rata- rata. Laju alir terjadi akibat adanya dorongan dari 
syringe pump yang searah dengan colector drum. Pada 
parameter proses ini mudah terganggu akibat 
ketidakstabilan pada saat proses electrospinning sedang 
bekerja. Hal ini disebabkan jarum suntik terjadi 
penyumbatan oleh larutan sehingga larutan tidak keluar dari 
ujung jarum.  

 

Gambar 9.  Grafik pengaruh  flowrate terhadap diameter 
rata-rata serat. 

 

 

Gambar 10.  Distribusi normal Variasi Laju alir (flowrate) (a) 
5 µL/menit, (b) 15 µL/menit, (c) 25 µL/menit. 

3. Pengaruh Tegangan Terhadap Diameter Serat 
Parameter tegangan mempengaruhi kecenderungan larutan 
untuk membentuk serat sehingga pada saat menentukan 
variasi tegangan sesuai nilai maksimal kemampuan alat 
electrospinning yang digunakan. Gambar 11 menunjukkan 
hubungan berbanding lurus flowrate dengan diameter serat 
rata-rata menunjukkan hubungan berbanding terbalik antara 
tegangan dan diameter serat. 

Sedangkan Gambar 12 menyajikan grafik distribusi normal 
dari variasi tegangan Tegangan yang digunakan dalam 
distribusi ini adalah 7kv, 9kv,11kv,13kv, dan 15kv. 

 

Gambar 11. Grafik pengaruh tegangan terhadap diameter 
rata-rata serat.  

 

Gambar 12. Distribusi normal variasi tegangan (a) 7kv, (b) 
9kv, (c) 11kv, (d) 13kv dan (e) 15 kv. 

4. Pengaruh Jarak Jarum ke Kolektor terhadap 
Diameter Serat 

Pada proses elektrospinning, terdapat gaya coulomb yang 
menunjukkan hubungan gaya yang berbanding terbalik 
dengan jarak kuadarat dua buah muatan. Pada proses 
electrospinning ujung jarum suntik yang berperan sebagai 
muatan positif bergerak ke arah muatan yang negatif (yang 
lebih rendah) yaitu pada colector drum. Jarak antara dua 
buah muatan tersebut mempengaruhi nilai gaya coulomb. 
Gaya coulomb berbanding lurus dengan tegangan dan 
berbanding terbalik dengan diameter serat rata-rata. 
Semakin besar gaya coulomb maka diameter serat rata-rata 
akan semakin kecil. Jarak jarum ke kolektor  yang digunakan 
dalam distribusi ini adalah 5 cm, 10 cm, 15 cm, dan 20 cm.  
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Gambar 13. Grafik pengaruh jarak terhadap diameter rata-
rata serat. 

 

Gambar 14 Distribusi normal variasi jarak jarum ke kolektor 
(a) 5cm, 10cm, 15 cm dan 20cm. 

Karakterisasi Lembaran Nanofiber 

Pengukuran Ketebalan Serat 

Pengukuran ketebalan serat dengan cara berulang sebanyak 
5 kali dengan menggunakan mikrometer sekrup digital 
dengan ketelitian pengukuran sebesar 0,001 mm atau 1 µm. 
Gambar 15 pengaruh konsentrasi larutan dengan ketebalan 
rata-rata dan nilai standar deviasi sebagai tingkat kesalahan 
yang dapat ditoleransi.. 

 

Gambar 15 Grafik pengaruh konsentrasi terhadap ketebalan 
serat. 

Basic Weight (Massa Persatuan Luas) 
Karakterisasi pada lembaran nanofiber saat dilakukan 
pengukuran ketebalan serat secara berulang dan menetukan 
massa serat persatuan luas (basic weight) dengan variasi 
larutan. Massa serat persatuan luas (basic weight) 
merupakan perbandingan massa serat terhadap luas dari 
serat tersebut.  

 

Gambar 16.  Grafik pengaruh konsentrasi terhadap basic 
weight dan ketebalan serat. 

Karakterisasi Larutan 

Pengukuran Viskositas Larutan. Pengaruh variasi konsentrasi 
terhadap viskositas. Dapat dilihat bahwa jika semakin besar 
konsentrasi larutan maka viskositas akan semakin besar, 
dengan viskositas air sebesar 0,89. 
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Gambar 17  Grafik Pengaruh konsentrasi terhadap 

viskositas. 
 
Pada pengukuran viskositas larutan dapat dihubungkan 
dengan diameter serat pada konsentrasi larutan yang 
digunakan. Gambar 4.16 menunjukkan bahwa nilai viskositas 
larutan berbanding lurus dengan diameter serat, ini 
disebabkan pengaruh konsentrasi larutan dengan 
kekentalannya.  
 

 
Gambar 19 Grafik pengaruh viskositas terhadap diameter 

serat 

 

Metode Pembersihan Filter 
A. Metode Aliran Balik (backwash) 

 
Gambar 21 Grafik pengaruh konsentrasi larutan 
terhadap % massa partikel yang lepas dari serat 

pada jarak 10 dan 15 cm. 
 

Pada metode aliran balik pada jarak 10 dan 15 cm 
partikel yang terlepas dari serat hanya 24 sampai 58 
%, ini disebabkan karena kurang nya laju kecepatan 
udara saat pembersihan yang hanya 20-23L/min.  

 
Gambar 18 Pengaruh konsentrasi terhadap massa serat 

sebelum terkena partikel dan massa serat yang telah 
dilakukan backwash pada jarak 10 dan 15 cm. 

 

B. Metode pencuian dengan air 
 

 

Gambar 20 Grafik pengaruh konsentrasi larutan 
terhadap % massa partikel yang lepas dari serat 

pada waktu 15 detik dan 30 detik. 
 

Pada metode pencucian dengan air dengan waktu 15 dan 30 
detik partikel yang lepas lebih dari 83% bahkan sampai 100%. 
Ini disebabkan sifat dari serat nanofiber dari sampah 
styrofoam adalah hidrofobik (tidak suka dengan air) selain itu 
pada saat pembersihan  serat sangat diperngaruhi oleh 
waktu pencelupan ke air, dimana jika semakin lama 
pencucian maka serat akan semakin bersih. 
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Gambar 22 Pengaruh konsentrasi terhadap massa 
serat sebelum terkena partikel dan massa serat 

yang telah dilakukan pencucian dengan air selama 
15 dan 30 detik. 

 

Conclusions / Kesimpulan 

1. Telah dilakukan pembersihan filter dari bahan 
sampah styrofoam setelah pakai dengan metode 
aliran balik (backwash) menghasilkan partikel masih 
banyak yang menempel di serat sedangkan pada 
metode dicuci dengan air partikel yang tertempel di 
serat terlihat bersih. 

2. Setelah pengujian pembersihan dilakukan baik 
dengan metode aliran balik (backwash) dan metode 
dicuci dengan air, metode dicuci dengan air lebih 
efektif dibanding dengan metode aliran balik. Pada 
metode dicuci dengan air, lebih dari 95% partikel 
lepas dari serat bahkan sampai 100%. Proses 
pencucian dengan air ini dilakukan dengan variasi 
waktu yang berbeda sehingga, jika semakin lama 
pencucian dengan air maka serat lebih bersih, 
karena  nanofiber dari bahan sampah styrofoam ini 
bersifat hidrofobik (tidak suka air). Sehingga ketika 
serat yang terkena partikel dicuci dengan air maka 
partikel akan jatuh.  Sedangkan pada metode aliran 
balik sebanyak 58% serat yang lepas dari serat 
bahkan hanya sebanyak 24% partikel yang terlepas. 
Ini disebabkan pengaruh jarak yang jauh terhadap 
kecepatan udara yang diberikan. 

3. Pada pengujian pembersihan serat dari kotoran 
(partikel), setelah dibersihkan maka kinerjanya 
kembali seperti semula yaitu menangkap partikel 
dengan baik. Sehingga sangat efektif untuk 
dijadikan sebagai filter untuk masker karena bisa 
dipakai kembali. 
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