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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
2.1  Pencemaran Udara 

Udara merupakan kumpulan atau campuran gas, dimana gas yang terbanyak adalah 

nitrogen dan oksigen. Oksigen merupakan gas yang sangat penting dalam kehidupan 

makhluk hidup dan memungkinkan terjadinya pembakaran bahan bakar. Udara 

bersih memiliki komposisi yang bervariasi dari satu tempat diseluruh dunia. 

Persentase rata-rata (per volume) gas dalam udara bersih dan kering yaitu nitrogen 

78%, oksigen 20,8%, argon 0,9%, karbondioksida 0,03% dan gas lainnya 0,27% 

[16].  

 

Pencemaran udara adalah suatu kondisi dimana kualitas udara menjadi tidak baik dan 

terkontaminasi oleh zat-zat tidak berbahaya dan berbahaya terhadap kesehatan tubuh 

manusia. Polusi udara banyak terjadi dikota-kota besar dan daerah yang padat 

industri yang menghasilkan gas-gas yang mengandung zat diatas batas wajar [17]. 

Polusi udara adalah bertambahnya bahan atau substrat fisik atau kimia kedalam 

lingkungan udara normal dengan jumlah yang tertentu, sehingga dapat dideteksi dan 

diukur oleh manusia serta dapat memberikan efek pada manusia, binatang, vetagasi 

dan material [16].  

 

Pencemaran udara dibagi menjadi dua bentuk yaitu pencemaran primer dan 

pencemaran sekunder. Pencemaran primer merupakan substansi pencemaran yang 

ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara contohnya karbon monoksida 

yang terjadi karena hasil dari pembakaran. Sedangkan pencemaran sekunder 

merupakan substansi pencemaran yang terbentuk karena adanya reaksi pencemaran 

primer di atmosfer contohnya pembentukan ozon dalam smog fotokimia [18]. 

 

Pencemaran udara juga banyak tersebar di industri yang dapat menimbulkan 

penyakit, seperti gangguan pernapasan. Salah satu industri yang yang beresiko 

menimbulkan gangguan pernapasan pada paru-paru adalah industri batu bata. Hal ini 

terjadi karena paparan debu batu bata langsung kontak ketubuh terutama di sistem 
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pernapasan. Menurut hasil survey dari Labor Force Survey Great Britain pada tahun 

2014-2015 menunjukkan bahwa saat ini di negara maju terutama di Inggris terdapat 

12.000 kematian akibat penyakit pernapasan kerja industri. 

 

2.2  Bahan Polimer 

Polimer adalah senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun 

dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangun yang berulang. Plastik 

pembungkus, botol plastik, styrofoam, nilon, dan pipa paralon termasuk material 

yang disebut polimer. Adapun jenis polimer berdasarkan sumber nya : 

1. Polimer Alam 

Polimer alam adalah polimer yang berasal dari alam.  

Tabel 2.1 Contoh polimer alam berdasarkan polimer dan monomernya. 

Polimer Monomer Sumber 

Karet alam Isoprena  Getah pohon karet 

Protein Asam amino Wol, rambut, sutera 

Amilum  Glukosa  Beras, gandum, sagu 

Selulosa  Glukosa Kapas, kayu 

Asam nukleat Nukleotida  DNA, RNA 

 

2. Polimer Sintesis 

Polimer sintetis adalah polimer buatan, polimer ini dibuat oleh manusia atau 

polimer yang tidak terdapat langsung dari alam meliputi semua jenis plastik, karet 

sintetis, dan serat sintetis. 

Tabel 2.2 Contoh polimer sintetis berdasarkan polimer dan monomernya. 

Polimer Monomer Sumber 

Polietilena  Etena Bungkus plastik 

Polipropilena Propena Botol plastik, tali plastik 

Polistirena Stirena   Styrofoam  

PVC Vinil klorida Pelapis lantai, pipa  

PTFE (Teflon) Tetrafluoroetena  Gasket, panci anti lengket 

 

Aplikasi polimer sintetis pada polimer diantaranya : 

a. PET (Polyethylene terepthalate) 

b. HDPE (High density polyethylene) 

c. PVC (Polyvinyl chlorida) 

d. LDPE (Low density polyethilene) 
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e. PP (Polypropylene) 

f. PS (Polistirene) 

g. Lain-lain (acrylic, polycarbonate, acrilonitrile butadiene stirene) [19].  

2.3  Styrofoam 

styrofoam dikenal dengan nama ilmiah expanded polystirene (EPS) merupakan suatu 

polimer yang terkomposisi dari polystirene. Polystirene merupakan polimer sintetik 

aromatik yang tersusun dari monomer-monomer stirene, sebuah hidrokarbon cair 

yang berasal dari minyak bumi. Adapun gugus fungsi dari polystirene dapat dilihat 

dari gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Gugus fungsi polystirene 

 

Styrofoam adalah salah satu produk polimer plastik yang sangat susah untuk 

didekomposisi. styrofoam pada umumnya digunakan untuk pembungkusan bahan-

bahan seperti barang elektronik rumah tangga. styrofoam dihasilkan dari beads 

polystyrene yang sangat kecil dengan berat satu molekulnya antara 160.000 sampai 

260.000 dan terdiri dari 4% sampai 7% blowing agents, biasanya pentana atau butana 

[9]. Pada suhu ruangan, styrofoam biasanya bersifat padat, dan dapat mencair pada 

suhu yang lebih tinggi (diatas 100 oC).  Pertama kali dibuat pada tahun 1839 oleh 

Eduard Simon, seorang apoteker Jerman [5]. Adapun sifat-sifat dari styrofoam adalah 

sebagai berikut : 

a. Mempunyai massa jenis yang relatif sangat ringan. 

b. Mudah larut dalam pelarut hidrocarbon aromatic, seperti benzena dan carbon 

tetrachloride. 

c. Tahan terhadap asam basa dan zat korosif lainnya. 

d. Mempunyai titik leleh pada suhu 102 oC - 106 oC. 

e. Mampu menahan panas. 
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Penggunaan styrofoam yang tidak terkendali oleh masyarakat terutama untuk 

kebutuhan kemasan makanan dan barang elektronik, menjadi penyebab utama 

meningkatnya timbunan sampah styrofoam seperti yang dapat dilihat pada gambar 

2.2 berikut ini.  

 

Gambar 2.2 Limbah Sampah styrofoam [20]. 

 
 

2.4  Nanoserat (nanofiber) 

Nanofiber merupakan suatu serat (fiber) yang memiliki diameter serat kurang dari 10 

µm. Gambar 2.3 menunjukkan nanofiber memiliki perbandingan luas terhadap massa 

dan volume yang besar. Sehingga dengan sifat tersebut, nanofiber dijadikan sebuah 

terobosan baru yang menjanjikan dan dapat dikembangkan pada berbagai bidang, 

seperti bidang industri komposit, elektronik, tekstil, pertanian, farmasi dan lain 

sebagainya [21].  

 

Gambar 2.3 Serat Nanofiber [14]. 
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Teknologi membran nanofiber banyak dikembangkan, karena mempunyai beberapa 

keunggulan dibanding proses pemisahan yang lain, yaitu praktis dan tidak 

memerlukan bahan kimia [22]. Prinsip dasar penyaringan atau filtrasi oleh membran 

nanofiber seperti ditunjukkan pada gambar 2.4. Udara yang mengandung partikel 

dilewatkan melalui permukaan membran, partikel yang diameternya lebih besar dari 

pori-pori membran akan tertahan, dan selebihnya akan dilewatkan. Proses ini sangat 

dipengaruhi oleh konsentrasi, perbedaan tekanan, perbedaan suhu dan energi.  

 

Gambar 2.4 Prinsip dasar proses filtrasi. 

(Sumber: Gambar Pribadi) 

  

Bahan saring konvensional berbasis serat nonwoven seperti melt-blown fibers, glass 

fibers, dan spun-bonded fibers telah banyak dikembangkan, namun media saring ini 

tidak mampu menyaring partikel halus (fine particles) karena ukuran diameter 

seratnya berada dalam rentang mikrometer [23]. Filter berbasis nanofiber memiliki 

kinerja filtrasi yang lebih baik dibandingkan filter-filter tersebut [23]. Membran yang 

terbuat dari nanofiber memiliki porositas yang tinggi dan struktur pori yang 

terhubung satu sama lain, sehingga memiliki permeabilitas yang lebih baik dan 

kapasitas kerja yang lebih tinggi dibandingkan membran serat mikro [22].  

 

Electrospinning merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

untuk memproduksi membran nanofiber. Electrospinning atau biasa dikenal dengan 

pemintalan elektrik adalah salah satu metode untuk membuat serat (fiber) dengan 

diameter 10 nm – 10 μm. Nanofiber hasil pemintalan elektrik memiliki karakteristik 

yang menarik dan unik, seperti luas permukaan yang lebih besar, memiliki sifat 

kimiawi, konduktivitas, dan sifat optik tertentu [12]. Teknik pemintalan elektrik 

adalah proses yang relatif cepat, sederhana, dan murah dalam menghasilkan 
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nanofiber. Keunggulan lain dari teknik ini adalah dapat menghasilkan nanofiber 

yang cukup panjang (kontinyu).  

 

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]. Skema sederhana proses electrospinning dapat 

dilihat pada Gambar 2.5. 

 

 

Gambar 2.5 Skema proses electrospinning.  

 

 

2.5  Mekanisme Penyaringan Udara  

Pada umumnya filter udara dapat dikarakterisasi berdasarkan mekanisme untuk 

penyaringan. Ada beberapa macam mekanisme yang dikontribusikan untuk 

mendapatkan hasil-hasil filter dengan menggunakan nilai efisiensi yang tinggi [24]. 

Adapun mekanisme yang mempengaruhinya adalah : 

a. Pencekalan (Interception) 

Mekanisme ini terjadi karena adanya suatu partikel yang mengikuti suatu aliran 

udara dengan partikel yang besar dan mengenai serat filternya. Apabila partikel 

tersebut mengenai serat, maka partikel tersebut akan ditangkap. Sehingga aliran 

udara menjadi bersih karena partikelnya telah dihilangkan. 

b. Tumbukan (Impaction) 

Mekanisme ini terjadi karena adanya partikel besar dimana partikel tidak dapat 

mengubah geraknya secara cepat untuk mengikuti aliran udara ketika mendekati 
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suatu serat. Karena bersifat inersia, partikel tetap pada jalur awal (tidak berbelok 

mengikuti aliran udara) dan menumbuk filter. Jika partikel yang menumbuk tidak 

akan dapat melewati serat sehingga aliran udaranya akan tersaring dari partikel 

yang mengikutinya. 

c. Difusi (Diffusion) 

Mekanisme ini berdasarkan pada teori gas, dimana gas memiliki ukuran yang 

sangat kecil (nano) dengan jarak yang cukup jauh antar partikel yang 

dibandingkan dengan ukuran dan bergerak secara zig-zag yang acak 

menyebabkan saling bertumbukan satu sama lain (Gerak Bromian). Mekanisme 

ini berlaku untuk ukuran partikel yang kurang dari 100nm [24]. Mekanisme difusi 

terjadi pada aliran yang rendah. Jika semakin rendah kecpatan aliran yang dilalui 

maka pergerakan randomnya akan lebih banyak dan probabilitas menumbuk ke 

seratnya menjadi lebih besar. 

d. Pengendapan Gravitasi atau Sedimentasi 

Mekanisme ini terjadi karena suatu keadaan khusus, dimana gaya dominan yang 

terjadi disebut gaya gravitasi. Faktor utama yang mempengaruhinya adalah  

ketebalan dari filter, sehingga partikel yang berukuran kecil akan tertarik pada 

fiber yang ukurannya lebih besar. 

e. Gaya Tarik Elektrostatik 

Mekanisme ini terjadi karena partikel memiliki muatan yang cukup besar 

sehingga antar partikel dan fiber akan saling tertarik. Mekanisme ini sering 

diabaikan, karena muatan yang cukup kecil dan sulit untuk diamati. 

 

Pada proses pembuatan nanofiber dengan metode electrospinning gaya 

elektrostatik dipengaruhi oleh gaya Coulomb dan ini timbul karena adanya 

tegangan tinggi yang dihubungkan sehingga muatan larutan sehingga akan 

mencari muatan yang lebih rendah yang terdapat pada kolektor drum, sehingga 

akan terjadi tarik menarik diantara keduanya. Sedangkan gaya coulomb dapat 

ditunjukkan pada  persamaan : 

 

𝐹 = 𝑘
𝑞1.𝑞2

𝑟2
        (2.1) 
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 Dengan :   

F = Gaya Coulomb (N) 

k = Konstanta gaya coulomb (k = 9 x 109 Nm2/C2) 

q1 = Muatan listrik 1 (C) 

q2 = Muatan listrik 2 (C) 

r = Jarak kedua muatan (m) 

 

 

Gambar 2.6 Proses terjadinya filtrasi (a) Pencekalan, (b) Tumbukan, (c) Difusi, (d) 

sedimentasi, dan (e) Gaya tarik elektrostatis [24]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


