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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Masalah pencemaran udara merupakan masalah yang setiap tahunnya terjadi. Hal 

ini terjadi akibat perkembangan teknologi,  ilmu pengetahuan serta kebakaran 

hutan. Meningkatnya jumlah aktivitas manusia pada zaman modern saat ini 

memerlukan peningkatan teknologi. Peningkatan teknologi dengan semakin 

banyaknya pabrik-pabrik industri, pembangkit listrik dan kendaraan bermotor yang 

setiap harinya menghasilkan zat polutan sebagai pencemar udara. Alhasil udara 

bersih sebagai sumber pernapasan menjadi tercemar yang bisa menimbulkan 

gangguan kesehatan pada manusia dan juga dapat merusak lingkungan ekosistim. 

Selain pencemaran udara yang berasal dari kendaraan bermotor dan pabrik industri, 

kebakaran hutan juga merupakan penyebab utama. Pada saat musim kemarau di 

Indonesia (umumnya terjadi pada bulan April sampai bulan Oktober) sering terjadi 

kebakaran hutan. Dampak global dari kebakaran hutan yang langsung dirasakan 

adalah pencemaran udara dari asap yang ditimbulkan mengakibatkan gangguan 

pernapasan dan mengganggu aktifitas sehari-hari.[1]  

 

Untuk mengurangi permasalahan yang dapat ditimbulkan dari pencemaran udara, 

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 di dapatkan. Namun, masker-masker seperti masker kain 

(efisiensi penyaringan untuk berbagai kain dengan lapisan tunggal berkisar antara 

5 hingga 80% dan 5 hingga 95% untuk ukuran partikel masing-masing < 0,3 μm 

dan > 0,3 μm)[2], masker bedah masih terdapat kelemahan, yaitu belum mampu 

menyaring partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron (particulate 

matter 2.5, PM 2.5), sehingga partikel udara tersebut dapat dengan mudahnya masuk 

ke saluran pernapasan dan paru-paru[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. 
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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 dalam menyaring debu dan 

polutan [4]. Meskipun masker yang dapat menyaring partikel udara berukuran kecil 

telah dibuat, namun resitansi filter masih menjadi kendala. 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 filtrasi udara menggunakan media filter 

berbahan serat yang merupakan salah satu metode paling efektif untuk memisahkan 

partikel berukuran nano, submikro dan mikro yang bertebaran di udara. Membran 

nanoserat telah dilaporkan oleh beberapa peneliti seperti [5],[6], dan [7] memiliki 

kinerja filtrasi udara yang baik dibandingkan dengan membran filter konvensional. 

Hal ini dikarenakan membran nanoserat memiliki karakteristik unik seperti 

memiliki rasio luas permukaan terhadap volume besar, massa persatuan luas kecil, 

ukuran pori kecil dan morfologi serta keseragaman diameter  yang dapat dikontrol. 

Pada dasarnya pembuatan nanoserat  dapat dilakukan dengan beberapa metode 

seperti teknik pemintalan serat multikomponen, melt blowing dan pemintalan 

elektrik.  Dari ketiga metode pembuatan serat tersebut, untuk saat ini pemintalan 

elektrik merupakan teknik yang cukup sederhana dan murah namun mampu 

menghasilkan serat nano dengan rentang ukuran paling kecil yakni 0,04 – 2 

mikron[8]. Morfologi nanoserat dari hasil pemintalan elektrik dapat dikontrol 

melalui pengaturan parameter larutan polimer seperti: konsentrasi, viskositas, 

tegangan permukaan, konduktivitas, dan pengaturan parameter proses seperti: laju 

alir, tegangan tinggi dan jarak antara jarum-kolektor [5]. 

 

Pengembangan media filter pada penelitian ini dengan menggunakan bahan polimer 

polyvinylphyrolidone (PVP). PVP adalah polimer vinil yang banyak digunakan 

untuk mengembangkan produk dari media pengiriman obat. PVP memiliki sifat 

hidrofilik dan banyak digunakan karena tidak beracun dan memiliki 

biokompatibilitas yang baik[9]. Sebaliknya, dalam aplikasi penyaring udara, filter 

nanoserat harus memiliki karakteristik hidrofobik (tidak suka air),  karena dalam 
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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 atau kondensasi yang menyebabkan 

perubahan fase uap air menjadi tetesan air. Tetesan air tersebut dapat membasahi 

filter selama filtrasi dan akan menyebabkan penyumbatan yang meningkatkan 

penurunan tekanan (pressure drop) atau resistansi filter dan mempengaruhi 

efisiensi filter [10,11]. 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. Sehingga sifat hidrofobik 

dalam pembuatan media filter udara menjadi kriteria yang harus dipenuhi. Oleh 

karena itu, polimer PVP murni tidak cocok untuk digunakan sebagai media 

penyaring udara. 

 

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

menjadi hidrofobik yaitu dengan cara mencampurkan (komposit) bahan polimer 

lain yang bersifat hidrofobik. Dalam penelitian ini, ditambahkan nanoserat 

komposit baru dari PVP dan polyacrilonitrile (PAN). PAN dipilih karena memiliki 

karakteristik kuat, tangguh serta mampu menghasilkan diameter serat yang sangat 

kecil dan memiliki sifat yang hidrofobik [12]. Beberapa peneliti melaporkan bahwa 

nanoserat PAN menunjukkan kinerja penyaringan udara yang baik [13–16].  

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Mensintesis komposit nanoserat PVP dan PAN untuk meningkatkan kinerja 

filter udara dari polimer yang bersifat hidrofilik dengan menggunakan metode 

pemintalan elektrik. 

b. Mempelajari pengaruh penambahan PAN pada PVP terhadap morfologi serat 

yang dihasilkan. 

c. Mengetahui kinerja penyaringan udara nanoserat komposit PVP/PAN. 
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1.3 Batasan penelitian 

 

Mengingat begitu luasnya cakupan penelitian yang dapat dilakukan, maka batasan 

penelitian ini sebagai berikut. 

a. Bahan dasar polimer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PVP dan 

PAN. 

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

c. Sintesis membran nanoserat menggunakan metode pemintalan elektrik. 

d. Karakterisasi yang dilakukan meliputi: uji viskositas, kondukivitas, tegangan 

permukaan larutan, pengujian morfologi dan diameter serat, kerapatan serat, 

porositas, FTIR dan uji kekuatan mekanik. 

e. Pengujian kinerja  nanoserat komposit dilakukan penyaringan partikel yang 

dihasilkan dari asap hasil pembakaran rokok.  

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Diperoleh morfologi dan diameter serat yang beragam melalui pengontrolan 

parameter larutan dan parameter proses electrospinning. 

b. Dihasilkan peningkatan kinerja filtrasi udara dari material PVP setelah 

ditambahkan PAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 


