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ABSTRAK

SIFAT FISIS KOMPOSIT POLIETILEN/NANOTITANIA SEBAGAI
FUNGSI KETEBALAN

Oleh

NOLA FRICILIA

Telah dilakukan penelitian tentang sifat fisis komposit PE/nanotitania sebagai
fungsi ketebalan. Bahan yang digunakan adalah PE dan nanotitania. Pencampuran
polietilen dan nanotitania dilakukan dengan pelelehan polietilen pada suhu 95 °C
selama 5 menit kemudian ditambahi nanotitania 5 wt% dan 10 wt% dan
dipanaskan pada suhu 124 °C selama 30 menit. Selanjutnya dicetak menggunakan
barcoater dengan ukuran 6, 12 dan 25 µm dengan empat kali pengulangan.
Variasi dilakukan untuk mengetahui pengaruh ketebalan komposit
polietilen/nanotitania terhadap sifat listrik dan gugus fungsi. Hasil FTIR
menunjukkan seiring bertambah ketebalan sampel serapan semakin sedikit dan
muncul gugus fungsi baru yaitu hidroksil dan karbonil. Hasil LCR menunjukkan
nilai konduktivitas terkecil yaitu sampel PE/nanotitania 5 wt% dengan ukuran 6
µm  dan terbesar sampel PE/nanotitania 10% dengan ukuran 25 µm masing-
masing sebesar 2,302 x 10-5 S/m dan 3,121 x 10-5 S/m pada frekuensi 105 Hz.
Sedangkan nilai konstanta dielektrik terbesar yaitu sampel PE/nanotitania 5 wt%
dengan ukuran 6 µm dan terkecil sampel PE/nanotitania 10 wt% dengan ukuran 6
µm pada frekuensi 105 Hz. Berdasarkan karakteristik tersebut, sampel
PE/nanotitania 5 wt% dengan ukuran 6 µm merupakan material dengan sifat
dielektrik terbaik sehingga sampel tersebut berpotensial untuk dimanfaatkan
sebagai isolator kabel.

Kata kunci: Komposit, PE, TiO2, konduktivitas dan konstanta dielektrik.
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ABSTRACT

PHYSICAL PROPERTIES OF COMPOSITE
POLYETHYLENE/NANOTITANIA AS A FUNCTION OF THICKNESS

By

NOLA FRICILIA

Physical properties of polyethylene (PE)/nanotitania  composite as a function of
thickness have been studied. The material used is PE and nanotitania. The
blending of PE with nanotitania was carried out by melting polyethylene at 95 °C
for 5 minutes then added nanotitania 5 wt% and 10 wt% and heated at 124 ° C for
30 minutes. Then printed using barcoater with size 6, 12 and 25 µm with four
repetitions. Variations were performed to determine the effect of composite
thickness of polyethylene/ nanotitania on electrical properties and functional
groups. FTIR results show that as the thickness of the absorption sample
increases, new functional groups appear, namely hydroxyl and carbonyl. The
LCR results show the smallest conductivity value, sample 5 wt% PE / nanotitania
with 6 µm size and the largest 10% PE / nanotitania sample with a size of 25 µm
each at 2,302 x 10-5 S/m and 3,121 x 10-5 S / m at a frequency of 105 Hz. While the
largest dielectric constant value is a sample of PE/nanotitania 5 wt% with a size
of 6 µm and the smallest sample PE/nanotitania 10 wt% with a size of 6 µm at a
frequency of 105 Hz. Based on these characteristics, the 5 wt% PE/nanotitania
sample with a size of 6 µm is the material with the best dielectric properties so
that the sample has the potential to be used as a cable insulator.

Key words. composite, PE, TiO2, conductivity and dielectric constant.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polietilen (PE) adalah termoplastik yang merupakan bahan polimer kimia yang

banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap produk

menggunakan plastik baik sebagai kemasan atau bahan dasar karena plastik

mempunyai keunggulan seperti ringan, kuat, transparan, tahan air serta harganya

relatif murah dan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat (Susilawati et al,

2011). Polietilen pada temperatur rendah bersifat fleksibel dan tahan akan bahan

kimia. Karena itu dipakai untuk berbagai keperluan termasuk untuk pembuatan

berbagai wadah, alat dapur, berbagai barang kecil, botol-botol, film, pipa, isolator

kabel listrik, serat, kantong tempat sampah dan sebagainya (Peacokk and Saito,

2000).

Polietilen merupakan polimer non polar yang khas yang memiliki sifat-sifat listrik

yang baik. Terutama sangat baik dalam sifat khas frekuensi tinggi, banyak dipakai

sebagai bahan isolasi untuk radar, TV dan sebagai alat komunikasi. karena

bentuknya yang tak biasa, komponen kimiawi dan elektris. Selanjutnya,

kemekanikalan dan keelektrisan komponen polietilen ini seperti daya rentang,

daya hambat, permitivitas dan pengurangan dielektrik, bisa ditingkatkan dengan
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menambahkan nanopartikel anorganik dikarenakan oleh ukuran kecil dan efek

permukaannya, polietilen/nanokomposit nanopartikel anorganik dijadikan sebagai

peluang untuk kebutuhan industri di masa yang akan datang (Zhang, 2015; Ameli

et al., 2014; Alwan et al., 2015).

Baru-baru ini, titanium dioksida (TiO2) dijadikan pengisi yang melekat pada

matrik polimer dan kelengkapan elektronik (Kontos, 2007). TiO2 adalah bahan

anisotrop digunakan untuk sebagai pembeda yang signifikan, dengan permitivitas

dielektrik yang bernilai parallel dan tegak lurus (Landmann et al., 2012).

Penelitian Nelson et al., (2004) menunjukkan permitivitas dan pengurangan

komponen dielektrik pada nanokomposit dari TiO2/micro dan TiO2 epoxy/nano.

Dilaporkan bahwa permitivitas TiO2 epoxy/micro lebih lebar daripada TiO2

epoxy/nano dan matrik polimer, sedangkan permitivitas dari TiO2 epoxy/nano

lebih kecil dari matrik polimer dan TiO2 epoxy/micro. Penelitian ini diperkuat

dengan hasil penelitian Tomara et al., (2015) yang juga menjelaskan bahwa

respon dielektrik dari nanokomposit TiO2 yang dibandingkan dengan respon

dielektrik dari mikrokomposit TiO2 menunjukkan bahwa respon dielektrik dari

nanokomposit TiO2 dengan signifikan memperlihatkan efisiensi muatan energi

yang tinggi meskipun konsentrasi TiO2 rendah daripada respon yang diberikan

mikrokomposit.

Nanoteknologi adalah pemahaman dan kontrol materi dalam skala nano, dimana

hal ini merupakan fenomena unik yang memungkinkan adanya aplikasi baru

(Clunan, 2014). Teknik manipulasi atom, molekul atau unsur untuk menghasilkan

bahan dan peralatan dengan sifat-sifat yang baru juga dapat diartikan sebagai

nanoteknologi. Salah satu diantara cakupan nanoteknologi yang sedang
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berkembang pesat adalah nanomaterial. Nanomaterial yang banyak diproduksi

secara pasaran adalah nanosilika, nanotitania, nanoalumina, fullerenes dan tabung

nano berbasis karbon atau carbon nanotube (CNTs). Dari berbagai jenis

nanomaterial, titanium dioksida (TiO2) atau nanotitania merupakan salah satu

bahan yang sedang dikembangkan (Adi, 2012).

Dilihat dari penelitian-penelitian yang sudah ada tentang nanokomposit

polietilen/TiO2, improvisasi dari komponen nanokomposit ini sudah berangsur-

angsur dikenali dan diinterpretasikan melalui berbagai model teori. Selanjutnya,

penelitian-penelitian telah menunjukkan bahwa temperatur maksimal pada isolasi

kabel bisa mencapai 90oC, komponen dielektrik yang baik pada bahan isolasi

kemungkinan membawa kerugian performa yang tidak diinginkan pada kondisi

temperature tinggi (Dalal et al., 2005; Kim et al., 2006). Berdasarkan penelitian

Liu et al., (2017) nanopartikel rutile TiO2 dipilih sebagai pengisi (filler) yang

melekat di matrik LDPE dengan konsentrasi massa yang berbeda (0,5wt%, 1wt%,

3wt%, dan 5wt%) dan ketebalan 150 µm dipanaskan di dalam vacuum oven pada

suhu 90oC menunjukkan LDPE/TiO2 memiliki permitivitas dan faktor

pembubaran terendah karena penyebaran nanopartikel yang bagus, ini

menunjukkan bahwa sampel LDPE/TiO2 memiliki komponen dielektrik yang

canggih dan kemampuan signifikan pada anti aging. Oleh karena itu, sangat

diperlukan untuk melakukan penelitian lanjutan tentang efek ketebalan

polietilen/nanotitania terhadap sifat fisis. Untuk mengetahui gugus fungsi bahan

diuji dengan karakterisasi Transmission Electron Microscopy (TEM), dan untuk

menganalisa kristalin material Fourier Transform Infra Red (FTIR), dan LCR

meter sebagai pengukur permitivitas lapisan polietilen-nanotitania.
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B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh ketebalan terhadap gugus fungsi komposit

polietilen/nanotitania?

2. Bagaimana pengaruh ketebalan terhadap sifat listrik komposit

polietilen/nanotitania?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh ketebalan terhadap gugus fungsi komposit

polietilen/nanotitania.

2. Untuk mengetahui pengaruh ketebalan terhadap sifat listrik komposit

polietilen/nanotitania.

D. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada beberapa masalah, yakni:

1. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah polietilena dan nanotitania.

2. Lapisan polietilen/nanotitania dicetak menggunakan rodcoater dengan ukuran

6 µm, 12 µm, dan 25 µm.

3. Pengujian yang dilakukan adalah uji karakteristik TEM, FTIR dan Uji LCR.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Memberikan informasi mengenai efek ketebalan polietilen-nanotitania terhadap

sifat fisis reflektivitas dan permitivitas.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk

mengembangkan aplikasi dari polietilen/nanotitania.

3. Memberikan informasi mengenai uji karakterisasi TEM, FTIR, dan uji LCR

terhadap sampel polietilen/nanotitania.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Polietilen (PE)

Polietilen adalah bahan termoplastik transparan yang jelas dan sering dibuat

menjadi film tipis. Bagian tebal tembus cahaya dan memiliki tampilan seperti

lilin. Polietilen adalah polimer yang terdiri dari rantai panjang monomer etilena.

Molekul etena dirumuskan dengan C2H4 atau CH2-CH2 seperti yang ditunjukkan

pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Rumus monomer polietilena dengan tampilan lebih sederhana.

Polietilen merupakan suatu polimer yang terbentuk dari umit-unit berulang dari

monomer etilena. Polietilen atau disebut juga polietena atau politena atau etena

homopolimer memiliki berat molekul 1500 – 100.000 dengan perbandingan C,

8,7% dan H, 14,7%, dapat dibuat dengan polimerisasi gas etilena (CH2=CH2)

pada tekanan 1500 – 50.000 psi, dengan suhu 350 oC dengan inisiator peroksida,

hasilnya adalah amorf dan rantai bercabang. Seperti ditunjukkan pada Gambar

2.1.
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Secara umum ada dua jenis polietilen: low-density (LDPE) dan high-density

(HDPE). Low-density memiliki struktur rantai bercabang, sedangkan high density

polyethylene memiliki dasarnya struktur rantai lurus. Struktur rantai polietilen

berdensitas rendah dan tinggi ditunjukkan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Sruktur rantai dari berbagai jenis polietilen: (a) densitas-tinggi
(HDPE), (b) densitas-rendah (LDPE), (c) linier berdensitas rendah
(LLDPE) (Frian, 2018).

Polyethylene adalah bahan plastik yang paling banyak digunakan dan

menyumbang 35 persen dari total penjualan di Amerika Serikat pada tahun 1993.

alasan utama untuk posisi utama adalah bahwa biaya rendah dan memiliki banyak

properti penting secara industri yang termasuk ketangguhan di suhu ruangan dan

suhu rendah dengan kekuatan yang cukup untuk banyak aplikasi produk,

fleksibilitas yang baik atas berbagai suhu bahkan hingga -73 oC, ketahanan korosi

yang sangat baik, sifat isolasi yang sangat baik, tidak berbau dan tidak berasa, dan

rendah dalam transmisi uap air.

Polietilen berdensitas rendah memiliki struktur rantai cabang yang menurunkan

tingkat kristalinitas dan densitasnya. Struktur rantai cabang juga menurunkan

kekuatan low density polyethylene karena mengurangi gaya ikatan intermolekuler
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polietilen densitas tinggi sebaliknya, memiliki percabangan yang sangat sedikit

pada rantai utama, dan sehingga rantai dapat berkemas lebih rapat untuk

meningkatkan kristalinitas dan kekuatan. Sifat polietilen rendah dan tinggi dapat

dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Beberapa sifat polietilen berdensitas rendah dan tinggi

Sifat LDPE LLDPE HDPE

Densitas (g/cm3) 0,92-0,93 0,922-0,926 0,95-0,96

Gaya tarik (x1000 psi) 0,9-2,5 1,8-2,9 2,9-5,4

Pemanjangan (%) 550-600 600-800 20-120

Kristalinitas (%) 65 - 95

Aplikasi untuk polietilena termasuk kontainer, insulasi listrik, tabung kimia,

peralatan rumah tangga, dan botol-botol cetakan tiup. Kegunaan untuk film-film

polietilen termasuk film-film untuk pengemasan dan penanganan material dan

liner-liner kolam air (Smith, 1996).

B.Titanium Dioksida (TiO2)

Titanium dioksida (TiO2) merupakan suatu material yang memiliki beberapa

keunggulan diantaranya memiliki sifat optik yang baik (Wei et al., 2013), tidak

beracun (Chen et al., 2012), harganya murah (Smith et al., 2010), memiliki luas

permukaan yang besar (Pang et al., 2012), stabilitas termal tinggi (Dastan et al.,

2014; Hema et al., 2013), dan stabilitas kimia tinggi (Kim et al., 2005; Pang et al.,

2012; Dastan et al., 2014). Dengan berbagai keunggulan tersebut, TiO2 banyak

diaplikasikan sebagai pewarna, penjernih air, material yang dapat meregenerasi

diri, degradasi senyawa organik dan senyawa tidak beracun, antibakteri dan

fotokatalis (Rahman et al., 2014).
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Titanium dioksida (TiO2) adalah material yang dikenal luas sebagai fotokatalis

didasarkan pada sifat semikonduktornya. Selain itu, diantara oksida logam yang

lain, titanium dioksida dikenal tidak toksik (non toxic), memiliki stabilitas termal

cukup tinggi, dan kemampuannya dipergunakan berulang kali tanpa kehilangan

aktivitas katalitiknya. Sebagaimana oksida logam yang lain, peningkatan sifat

mekanik, sifat elektronik dan sifat katalitik TiO2 dapat diupayakan melalui

pembentukannya dalam skala molekuler atau dikenal sebagai nanopartikel. Selain

dengan cara sintetis titania secara terarah (templating synthesis), upaya ini dapat

dilakukan dengan dispersi ke dalam material berpori (porous material (Fatimah,

2009).

Di alam umumnya TiO2 mempunyai tiga fasa yaitu rutile, anatase, dan brookite.

Fasa rutile dari TiO2 adalah fasa yang umum dan merupakan fasa disintesis dari

mineral ilmenite melalui proses Becher. Pada proses Becher, oksida besi yang

terkandung dalam ilmenite dipisahkan dengan temperatur tinggi dan juga dengan

bantuan gas sulfat atau klor sehingga menghasilkan TiO2 rutile dengan kemurian

91-93%. Titania pada fase anatase umumnya stabil pada ukuran partikel kurang

dari 11nm, fasa brookite stabil pada ukuran 11-35 nm, dan fasa rutile stabil pada

ukuran diatas 35 nm (Septina et al., 2007). Ketiga struktur kristal dapat

didefinisikan sebagai oktahedral (TiO2
6-) dimana masing-masing fasa dibedakan

dengan cara penyusunan distorsi tiap-tiap oktahedral (Kurtoglu, 2011). Struktur

kristal TiO2 rutile (Howard et al, 1991) dan anatase (Djerdj and Tonejc, 2006)

ditunjukkan pada Gambar 2.3. dan karakteristiknya ditunjukkan pada Tabel 2.2.
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Gambar 2.3. Struktur kristal TiO2: rutile (a), anatase (b). Sumber: software yang
digunakan untuk menggambar PCW versi 2.3 yang menunjukkan
bulatan merah (Ti+4) dan biru (O-2).

Tabel 2.2. Karakteristik struktur kristal TiO2 (Sumber: Carp et al., 2004).

Rutile Karakteristik Anatase Brookite

Tetragonal Bentuk kristal Tetragonal Ortorhombik

4240 Massa jenis (kg/m3) 3830 4170

0,644 Konstanta kisi (nm) 2,51 0,944

3,0 Celah pita (eV) 3,2 -

2,6506 Indeks refraksi 2,6584 2,677

Nanokomposit polimer/anorganik yang dibuat dengan peleburan-leleh telah

dilaporkan menunjukkan sifat-sifat yang ditingkatkan secara nyata dari polimer

dan komposit polimer yang diisi partikel berukuran mikron (Liu et al., 2004) dan

sudah diketahui bahwa dimensi fasa ultrafine dari nanopartikel yang terdispersi

dalam matriks polimer memainkan peranan yang penting dalam sifat mekanik

nanokomposit yang luar biasa. Sekarang TiO2 telah menjadi salah satu

nanopartikel anorganik yang paling menjanjikan di bidang penelitian dan aplikasi

karena sifat versatile-nya, seperti aktivitas fotokatalitik, resistensi terhadap radiasi

inframerah, sifat anti-bakteri, tahan UV (Hagfeldt et al., 1995).

a
b

c
PowderCell 2 .0

a
b

c
PowderCell 2 .0

a
b

c
PowderCell 2 .0

a
b

c
PowderCell 2 .0

a b

a: 3,796 Å
b: 3,796 Å
c: 9,444 Å

a: 4,594 Å
b: 4,594 Å
c: 2,959 Å
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C. Nanoteknologi

Nanoteknologi adalah studi tentang kombinasi sains, medis, teknik dan teknologi

pada tingkat skala nano. Richard Feynman pertama kali memperkenalkan

pemikiran nanoteknologi “There’s plentyof room at the bottom” pada tahun 1959

(Bera dan Belhaj, 2016). Berdasarkan asal katanya , “nano” itu sendiri berasal dari

bahasa latin yang berarti sesuatu yang sangat kecil (dwarf) atau satu per satu

milyar (10-9). Teknologi nano dapat didefinisikan sebagai sebuah ilmu yang

berhubungan dengan benda-benda yang berukuran 1 hingga 100 nm, memiliki

sifat yang berbeda dari bahan asalnya dan memiliki kemampuan untuk

mengontrol atau memanipulasi dalam skala atom (Kuzma and Verhage, 2006).

Material berukuran nanometer memiliki sejumlah sifat kimia dan fisika yang lebih

unggul dari material berukuran besar (bulk) karena semakin kecil ukuran suatu

material, maka luas permukaanya akan semakin besar sehingga material dalam

orde nanometer mempunyai jarak antar atom yang sangat kecil yang akan

memudahkan terjadinya reaksi antara atom (Astuti, 2007). Penerapan

nanoteknologi dalam berbagai bidang memberikan banyak manfaat dan

keunggulan tar atom (Astuti, 2007). Penerapan nanoteknologi dalam berbagai

bidang memberikan banyak manfaat dan keuntungan, salah satunya adalah dalam

bidang pengolahan makanan akan muncul berbagai macam makanan yang

mempunyai nilai lebih dalam hal nutrisi, cita rasa serta keawetannyan jika

dibandingkan makanan konvensional sejenis. Hal ini akan memberikan banyak

pilihan kepada konsumen (Riwayati, 2007). Adapun nanoteknologi dapat

diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti bidang elektronika untuk pembuatan
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transistor sebuah prosesor komputer, bidang militer untuk penginderaan di malam

hari dan penerbangan tanpa awak, bidang industri mobil untuk pelapisan pada

body mobil dan pendingin mesin serta bidang industri konveksi untuk pelapisan

kain (Dwandaru, 2012). Nanoteknologi merupakan inovasi teknologi yang

menarik dari penelitian yang berkaitan dengan bidang produksi, ukuran, dan

bentuk. Nanosains dan nanoteknologi merupakan kajian ilmu dan rekayasa

material dalam skala nanometer yang sedang dikembangkan oleh para ilmuwan di

seluruh dunia (Amiruddin and Taufikurohmah, 2013).

D. Sifat Dielektrik Polietilen/Nanotitania

Nanodielektrik material yang terdiri dari matriks polimer dan nanofiller telah

memperoleh perhatian signifikan karena potensi mereka menguntungkan dalam

industri tenaga listrik (Li et al., 2010). Hanya saat pemrosesan dilakukan dengan

benar, keuntungan ini dapat dieksplorasi dan dimanfaatkan sepenuhnya (Nelson,

2010). Menambahkan nanopartikel ke matriks dan disertai dengan pengantar

sambungan akan memperkenalkan stabil dan ketebalan interfacial besar yang

terkait dengan zona interaksi yang mungkin bisa membantu meningkatkan

resistensi partial discharge (Tanaka dan Lizuka, 2010). Partial discharge, salah

satu faktor terpenting yang menyebabkan kerusakan pada listrik isolasi telah

menarik perhatian luar biasa oleh para peneliti di seluruh dunia. Melalui

penggabungan nanofiller dalam matriks polimer, dapat meningkatkan sifat

pembuangan parsial dari isolasi bahan.

Konstanta dielektrik sebagai fungsi frekuensi mencerminkan respon dinamik dari

komponen-komponen yang terkandung dalam material padat. Konstanta dielektrik
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atau permitivitas sampel elektrolit polimer dihitung dengan menggunakan

persamaan: ℇʹ = ( ʹ ʺ ) (1)

Dimana Zʹ dan Zʺ adalah impedansi real dan imajiner dari bahan, ω adalah

frekuensi anguler dan Co kapasitansi. Konstanta dielektrik (εʹ) dihasilkan dari

polarisasi total dari muatan yang terperangkap sebagaimana halnya dipol-dipol

pada suatu material (Shukur et al. 2013). Dispersi pada frekuensi rendah

disebabkan oleh pengaruh muatan ruang yang mengakibatkan terjadi akumulasi

pembawa muatan dekat elektroda. Sedangkan pada frekuensi tinggi terjadi

pembalikan medan dengan periode tinggi di dekat antar muka (interface).

Kontribusi pembawa muatan (ion) terhadap konstanta dielektrik akan menurun

seiring kenaikan frekuensi. Pada frekuensi tinggi juga terjadi hamburan dipol-

dipol sehingga tidak mampu mengikuti perubahan medan serta adanya efek

polarisasi (Mohamed et al. 2014).

Berdasarkan penelitian Liu et al., (2017) pada LDPE/TiO2 terdapat permitivitas

dan faktor kehilangan yang rendah daripada sampel penuaan pada LDPE murni.

Dari semua hasil menunjukkan bahwa sampel LDPE/TiO2 memiliki kemampuan

signifikan pada anti penuaan thermal, khususnya, pada sampel LDPE/TiO2 yang

memiliki pembubaran nanopertikel yang bagus. Ini menunjukkan bahwa

nanopartikel TiO2 memerankan “titik ikatan silang (cross linking point)” antara

rantai molekul LDPE, memperkuat interaksi antara rantai molekul LDPE.

Kepadatan struktur sampel LDPE/TiO2 bisa mencegah oksigen terbenam dalam

material LDPE (Liu et al., 2017). Oleh karena itu, sampel LDPE/TiO2 memiliki

kemampuan pasti untuk menunda penuaan karena suhu panas oksidatif.
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Komponen dielektrik dari nanokomposit LDPE/TiO2 diteliti oleh B. Zazoum, ini

mempertimbangkan bahwa improvisasi dari komponen dielektrik bisa

dihubungkan dengan penyebaran TiO2 nanopertikel yang bagus untuk

memodifikasi permukaannya (Zazoum et al., 2016).

E. Transmission Electron Microscopy (TEM)

TEM pertama sekali ditemukan oleh Max Knoll, Ernst Ruska pada tahun 1931

yang pada saat itu hanya dapat memperbesar 1.000 kali. TEM adalah mikroskop

elektron yang bekerja dengan cara mendeteksi berkas elektron yang menembus

sampel dan menggambarkan ke layar. Berbeda dengan SEM yang hanya

memindai permukaan sampel, TEM mampu menganalisa semua bagian sampel

dan merekam pola difraksi struktur sampel. Pola difraksi berisi informasi tentang

susunan atom kristal. TEM memiliki resolusi yang sangat tinggi sampai 0,1 nm.

Penemuan TEM ini dapat merevolusi berbagai bidang ilmu termasuk kimia dan

biologi terutama dalam mempelajari struktur atom yang memungkinkan bisa

mendapatkan ukuran, bentuk maupun reaktivitas dari atom yang sangat akurat.

Pada dasarnya seperti namanya, mikroskop elektron tranmisi atau TEM

menggunakan berkas elektron energi tinggi yang melewati spesimen dan

membentuk gambar pada layar. Elektron difokuskan dengan lensa

elektromagnetik dan gambar diamati pada layar fluorescent atau di layar monitor.

Elektron yang dipercepat dengan potensial tinggi (beberapa ratus kV) akan

memberikan panjang gelombang yang jauh lebih kecil daripada cahaya. Sebagai

contoh jika tegangan percepatan 200 kV, elektron memiliki panjang gelombang

0,025 Å. Pada TEM ini, karena energi kinetik elektron sangat tinggi sehingga
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panjang gelombangnya pendek maka sebagian elektron mampu menembus

sampel. Prinsip kerja ini mirip seperti alat rontgen yang mampu menembus daging

manusia sedangkan bagian tulang memantulkan kembali sinar-X. TEM memindai

obyek menggunakan pola pemindaian dimana obyek tersebut dipindai dari satu

sisi ke sisi lainnya (raster) yang menghasilkan lajur-lajur titik (dots) yang

membentuk gambar seperti yang dihasilkan oleh CRT pada televisi / monitor.

Selain energi kinetik elektron yang tinggi, sampel yang tipis menyebabkan berkas

elektron menembus bagian lunak dari sampel. Berkas elektron tidak dapat

menembus bagian keras dari sampel sehingga berkas elektron yang tertangkap

oleh layar merupakan bayangan dari partikel. Komponen TEM sepertinya rumit

tetapi memiliki komponen utama seperti pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4. Komponen utama TEM (Muid, 2012)

Filamen

Aperture
objektif

Kabel tegangan
tinggi

(100-300 kV)

Elektroda
percepatan

Kumaparan/ lensa
elektromagnetik

Dudukan sampel
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Komponen utama yang dimiliki oleh TEM adalah:

1. Filamen (elektron gun), berfungsi untuk menghasilkan berkas elektron yang

dipercepat ke kolom.

2. Serangkaian kumparan elektromagnetik yang memastikan bahwa sinar elektron

simetris dan terfokus saat melewati bawah kolom.

3. Serangkaian lensa elektromagnetik yang bertindak untuk menerangi sampel dan

memperbesar sampel pada layar fluorescent / kamera.

4. Serangkaian lubang/aperture (skala mikron lubang di film logam) yang dilewati

berkas dan yang memberi efek pada sifat berkas elektron.

5. Pemegang sampel yang memastikan posisi sampel berada dalam jalur sinar

elektron. Pemegang sampel ini dapat dikontrol untuk posisi sampel dan

orientasi (x, y, z atau ketinggian, kemiringan dan rotasi).

6. Layar atau monitor yang mengubah sinyal elektron ke bentuk yang dapat dilihat

manusia.

7. Sistem pada tingkat vakum yang tinggi untuk menjaga sampel dari kontaminasi

partikel udara.

F. Fourier Transform Infra Red (FTIR)

Salah satu metode spektroskopi yang sangat populer adalah metode spektroskopi

Fourier Transform Infra Red (FTIR) yaitu metode spektroskopi inframerah yang

dilengkapi dengan transformasi Fourier untuk analisis hasil spektrumnya. Metode

spektroskopi yang digunakan adalah metode absorpsi, yaitu metode spektroskopi

yang didasarkan atas perbedaan penyerapan radiasi inframerah. Absopsi

inframerah oleh suatu materi dapat terjadi jika dipenuhi dua syarat, yaitu

kesesuaian antara frekuensi radiasi inframerah dengan frekuensi vibrasinal
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molekul sampel dan perubahan momen dipol selama bervibrasi. Prinsip kerja

FTIR adalah mengenali gugus fungsi suatu senyawa dari absorbansi inframerah

yang dilakukan terhadap senyawa tersebut. Pola absorbansi yang diserap oleh

tiap-tiap senyawa berbeda-beda, sehingga senyawa-senyawa dapat dibedakan dan

dikuantifikasikan (Sankari, 2010).

Inti spektroskopi FTIR adalah interferometer Michelson yaitu alat untuk

menganalisis frekuensi dalam sinyal gabungan. Spektrum inframerah tersebut

dihasilkan dari pentrasmisian cahaya yang melewati sampel, pengukuran

intensitas cahaya dengan detektor dan dibandingkan dengan intensitas tanpa

sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Spektrum inframerah yang diperoleh

kemudian diplot sebagai intensitas fungsi energi, panjang gelombang (µm) atau

bilangan gelombang (cm-1). Skema alat spektoskopi FTIR secara sederhana

ditunjukan pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5. Skema alat spektroskopi FTIR (Keit Spectrometers, 2018).
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Analisis gugus fungsi suatu sampel dilakukan dengan membandingkan pita

absorbsi yang terbentuk pada spektrum infra merah menggunakan tabel korelasi

dan menggunakan spektrum senyawa pembanding (yang sudah diketahui) (Anam

et al., 2007).

Spektrum FTIR merupakan hasil interaksi antara senyawa-senyawa kimia dalam

matriks sampel yang kompleks. Spektrum FTIR sangat kaya dengan informasi

struktur molekular dengan serangkaian pita serapan yang spesifik untuk masing-

masing molekul sehingga dapat digunakan untuk membedakan suatu bahan baku

yang memiliki kemiripan (Sun et al., 2010). Keuntungan teknik spektroskopi

FTIR ialah berpotensi sebagai metode analisis yang cepat karena dapat dilakukan

secara langsung pada sampel tanpa adanya tahapan pemisahan terlebih dahulu.

Kekurangan yang dapat ditimbulkan dengan menggunakan spektroskopi FTIR

ialah dalam hal interpretasi secara visual dan langsung menjadi sulit akibat adanya

tumpang tindih spektrum serapan dari molekul-molekul dalam sampel (Bunaciu et

al., 2011).

G. Inductance, Capasitance, and Resistence (LCR Meter)

LCR meter adalah bagian dari peralatan tes elektronik yang digunakan untuk

mengukur inductance (L), capacitance (C), dan resistance (R) dari komponen.

Pegangan LCR meter biasanya memiliki uji frekuensi dari 100 Hz, 120 Hz, 1kHz,

10kHz, dan 100kHz untuk akhir meter atas. Resolusi layar dan pengukuran

kemampuan jangkauan biasanya akan berubah dengan uji frekuensi. Sebenarnya

prinsip kerja dari alat ini nilai sebenarnya dari beberapa jenis pengukuran tidak

diukur melainkan yang diukur adalah impedansi, impedansi diukur secara internal
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dan dikonversikan ke layar penampil pengukuran yang dikonversikan ke

kapasitansi atau nilai induktansi yang sesuai. Pembacaan akan cukup akurat jika

kapasitor atau induktor perangkat yang diuji tidak memiliki impedansi komponen

resistif yang signifikan. Selain itu alat ini dapat digunakan untuk pengukuran

induktansi atau kapasitansi, dan juga resistansi seri yang sama dari kapasitor dan

faktor Q dari komponen induktif.

Biasanya perangkat yang diuji (DUT) dikenakan ke sumber tegangan AC.

Pengukuran tegangan dan arus yang melalui DUT. Dari pengukuran perbedaan

rasio ini dapat menentukan besarnya impedansi. Sudut fase antara tegangan dan

arus juga akan diukur (juga dikenal sebagai amplitudo). Dari perhitungan

impedansi yang telah digabungkan, kapasitansi atau induktansi yang setara atau

sama, dan resistensi, dari DUT dapat dihitung lalu ditampilkan. Pembacaan juga

akan menambilkan hasil yang baik untuk rangkaian yang dirangkai paralel atau

seri untuk kedua komponen. Asumsi pengukuran LR memiliki elemen dalam yang

seri (seperti yang ditemui dalam sebuah kumparan induktor) dan bahwa

prngukuran CR dilakukan dari komponen atau elemen secara paralel (seperti yang

akan dihadapi dalam mengukur kapasitor dengan dielektrik bocor). Didalam

pengukuran kapasistansi (C), atau muatan listrik. Pengukuran akan menghitung

jumlah muatan yang disimpan pada suatu titik tertentu, yang biasa dikenal dengan

potensial listrik. Biasanya pengukuran diukur dalam volt, hal ini menunjukkan

muatan listrik statis.

.LCR meter dapat digunakan untuk mengukur sifat listrik yang meliputi

konduktivitas listrik (σ), konstanta dielektrik atau permitivitas relatif riil (ℇr), dan
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faktor rugi dielektrik (tan δ). Skema alat LCR Meter sederhana dapat dilihat pada

Gambar 2.6.

Gambar 2.6. Alat LCR Meter (Calright, 2018).

Dielektrik ini memiliki nilai permitivitas atau konstanta dielektrik. permitivitas

merepresentasikan rapatnya fluks elektrostatik saat sebuah benda dilewati arus

listrik. Konstanta dielektrik untuk ruang hampa atau vakum adalah ℇ0 ≈ 8,854 x
10−12 −1 dan ℇr merupakan permitivitas relatif atau konstanta untuk bahan

dielektrik C ialah kapasitansi sampel (F), d ketebalan sampel (m), A luas

permukaan sampel (m2) (Tripathi et al., 2015; Khan et al., 2016).ℇr= ℇ (2)

tan δ = ℇℇ (3)

Permitivitas relatif riil berkaitan dengan jumlah energi yang tersimpan dalam

material yang mengalami polarisasi, sedangkan permitivitas bagian imajiner

merepresentasikan energi yang hilang, dan tan σ merupakan faktor rugi dielektrik

atau faktor kehilangan energi. Permitivitas bagian imajiner (ℇr
‖) berkaitan

konduktivitas listrik dan dapat dihitung dengan Persamaan (3) dan (4)

(Hanjitsuwan et al., 2011; Hussien, 2011).σ = ℇ0 ℇr
‖ ω (4)ω = 2π f (5)
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ℇr
‖ ialah permitivitas relatif bagian imajiner (F/m), dengan σ ialah konduktivitas

listrik (S/m atau dapat dikonversi menjadi S/cm), ω ialah frekuensi sudut (rad/s),

dan f ialah frekuensi linier (Hz).
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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April 2018 sampai Juli 2018 di

Laboratorium Fisika Material Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lampung. Karakterisasi TEM sampel

dilaksanakan di Jurusan Kimia Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta,

FTIR di Jurusan Fisika Universitas Negeri Padang (UNP), Padang dan Uji LCR di

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Serpong.

B. Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah neraca digital, botol kaca,

gelas ukur, labu ukur, gelas beker, spatula, pengaduk magnetik, batang magnetik,

pipet tetes, mikro pipet,  mortar dan pastel, corong, tabung reaksi yang dilengkapi

rak, tisu, alumunium foil, tisu, barcoater, blender, plastik press dan oven.

Sementara bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah polietilena

(PE), titanium butoksida [Ti(OC4H9)4] 97% merek Aldrich, butanol (C4H9OH),

CaCl2 dengan kemurnian 99% merek Merck dan aqubides.
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C. Prosedur Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini terdiri atas beberapa tahap

antara lain sintesis nanotitania, kalsinasi, pembuatan polietilen-nanotitania, uji

karakterisasi sampel menggunakan FTIR dan LCR.

1. Pembuatan nanotitania

a. Menyiapkan larutan CaCl dengan konsentrasi 0,10 M yang telah dilarutkan ke

dalam aquabidest sterill 50 mL.

b. Sintesis nanotitania

Pembuatan bubuk titanium dioksida dilakukan dengan mensintesis hasil

pencampuran antara butanol, titanium butoksida, dan CaCl2 dengan komposisi

tertentu. Dalam hal ini titanium butoksida berfungsi sebagai prekursor, butanol

berfungsi sebagai pelarut. Proses sintesis ini dilakukan dengan membuat

larutan, yaitu larutan titania. Kemudian mencampurkan butanol 100 mL dan

titanium butoksida 2 mL diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer selama

15 menit dan tahap selanjutnya yaitu dengan mencampurkan CaCl2 0,2 mL

setetes demi tetes. Pengadukan dibiarkan selama semalaman sekitar 24 jam.

Selanjutnya bubuk nanotitania yang sudah kering di gerus menggunakan

mortar selama 30 menit.

2. Kasinasi

Kalsinasi dilakukan untuk menghilangkan zat-zat yang tidak dibutuhkan dalam

bubuk TiO2. Kalsinasi dilakukan di Laboratorium Biomassa Jurusan Kimia
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Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

Kalsinasi dilakukan pada suhu 500°C selama 6 jam.

3. Pembuatan Lapisan Polietilen/nanotitania

Pembuatan polietilena-nanotitanium dilakukan dengan pencampuran antara

polietilen dan nanotitania. Langkah pertama yaitu, polietilen dilelehkan terlebih

dahulu menggunakan oven pada suhu 95 oC selama 5 menit. Kemudian polietilena

yang sudah meleleh ditambahi dengan nanotitanium. Setelah itu diaduk

menggunakan blender. Hasil campuran polietilena-nanotitanium dicetak

menggunakan barcoater untuk menghasilkan lapisan dengan ukuran 6 µm, 12

µm, dan 25 µm. Proses pelapisan dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali pada

suhu 124 oC selama 30 menit pada setiap ukuran barcoater. Setelah itu lapisan

Polietilen/nanotitania tadi dikarakterisasi menggunakan FTIR dan LCR.Variasi

komposisi dari keenam sampel tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Variasi komposisi sampel.
No Sampel Perbandingan PE (gr) dengan nanotitania Ketebalan

(µm)
1 A6 1: 5 6
2 A12 1: 5 12
3 A25 1: 5 25
4 B6 1: 10 6
5 B12 1: 10 12
6 B25 1: 10 25

4.  Karakterisasi Lapisan Polietilen/nanotitania

Karakterisasi merupakan tahap yang digunakan untuk mengetahui sifat fisik dan

kimia dari sampel hasil preparasi. Data hasil karakterisasi ini akan menjadi

parameter keberhasilan preparasi suatu sampel.
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a. Karakterisasi TEM

Karakterisasi TEM dilakukan untuk menganalisa kristalin material. Proses

karakterisasi ini dilakukan menggunakan alat JEOL JEM 1400. Proses ini

diawali dengan preparasi sampel, yakni mencampurkan sampel dengan

dispersan. Selanjutnya, sampel diletakkan pada grid atau substrat dan

memasukkannya ke dalam alat. Setelah itu dilakukan pengaturan tegangan,

penentuan fokus dan daerah. Kemudian dilakukan penembakan elektron dari

senjata elektron yang kemudian akan difokuskan dengan lensa kondensor

dan menembus sampel sehingga menghasilkan foto dengan skala

pengukuran tertentu. Hasil foto ini kemudian diolah menggunakan

perangkat lunak ImageJ untuk menghitung ukuran butiran partikel.

b. Karakterisasi FTIR

FTIR memiliki prinsip spektroskopi, yaitu memanfaatkan sinar cahaya

untuk analisis. Prinsip analisis FTIR adalah menggunakan sinar radiasi

inframerah. Signal yang ditangkap oleh detektor dikonversi menggunakan

converter analog-to-digital, kemudian signal digital ditransfer menuju

computer untuk Fourier-transformation (Stuart, 2004). Spektra IR

merupakan teknik analisis kualitatif yang sangat bagus karena spektra IR

merupakan spetra sidik jari yang berarti bahwa tidak ada 2 molekul yang

mempunyai spektrum IR yang sama, baik dari jumlah puncak, intensitas,

atau frekuensi eksak untuk tiap puncak.

Analisis spektroskopi FTIR didasarkan pada penelitian Liu et al. (2017)

untuk karakterisasi gugus fungsi yang terdapat pada polietilen/nanotitania.

Data spektra IR masing-masing sampel diperoleh dari hasil scanning dengan
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alat FTIR dengan asesoris ATR (Attenuated Total Reflectance) kemudian di

scanning 24 kali pada rentang bilangan gelombang 400-4.000 cm-1 dengan

resolusi 4 cm-1 dan direkam dalam bentuk absorbansi. Keuntungan

menggunakan ATR adalah dapat digunakan untuk sampel yang

mengandung air atau yang bersifat asam di alam dengan data spektra

inframerah yang optimal pada rentang frekuensi antara 4000 cm-1 sampai

400 cm-1, dan cara pengerjaan yang mudah dengan cara meneteskan sampel

diatas kristal ATR.

c. Karakterisasi LCR

Untuk pengukuran permitivitas (ℇr) dari bahan polietilen/nanotitania

digunakan LCR Tester Hioki 3520-52 d Bidang Bahan Maju P3IB-BATAN,

dengan rentang frekuensi dari 10-1 Hz sampai 105 Hz dan pengukuran dilakukan

pada suhu ruang (2 ± 1) oC. Untuk menghitung nilai konduktivoitas listrik dan

permitivitas dielektrik riil atau kosntanta dielektrik dapat menggunakan

persamaan:

σ = (6)

ℇr= ℇ (7)

Dengan σ ialah konduktivitas listrik (S/m), G konduktansi (S), L ketebalan sampel

(m), A luas permukaan sampel (m2), ℇr permitivitas dielektrik, C kapasitansi

sampel (F), ε˳ permitivitas vakum (8,854 x 10-12 F/m), d ketebalan sampel (m) dan

A luas permukaan sampel (m2).
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D. Diagram Alir

Penelitian ini diawali dengan tahap sintesis nanotitania menggunakan metode sol

gel. Kemudian dilanjutkan dengan kalsinasi dan analisa data. Skema dari

penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Diagram alir pembuatan komposit PE/nanotitania.

- Pencampuran polietilen dan
nanotitania dengan variasi %
berat 5 wt% dan 10 wt%

- Dicetak menggunakan
Elmeyer dengan ukuran 6
µm, 12 µm, dan 25 µm.

- Dilelehkan pada suhu 95 oC
selama 5 menit

Lapisan tipis komposit

PE/ nanotitania

Lelehan Polietilen

Komposit
Polietilen/nanotitania

- Polietilen dan nanotitania
diaduk hingga homogen

- Dipanaskan menggunakan
oven pada suhu 124 oC
diuang sebanyak 4x

- karakterisasi sampel
menggunakan TEM,
FTIR dan LCR meter

Analisis data

Polietilen
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang analisis gugus fungsi dan sifat listrik komposit

polietilen/nanotitania sebagai fungsi ketebalan, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut.

1. Hasil FTIR menunjukkan semakin tebal sampel maka pita-pita serapan

semakin rendah. Pada sampel PE/nanotitania dengan persentasi massa 5 %

dan 10% menunjukkan bahwa terdapat ikatan O-H dan C-O yang

menunjukkan bahwa telah terjadi interaksi antara polietilen dengan

nanotitania yang disebabkan saat pemanasaan terjadi reaksi oksidasi rantai

molekul polietilen dan cabangnya, sehingga gas oksigen beraeksi dengan

atom carbon atau atom hidrogen melekat pada rantai karbon utama yang

menghasilkan ikatan hydroxyl dan carbonyl.

2. Hasil LCR menunjukkan bahwa semakin tebal sampel maka nilai

konduktivitasnya tinggi seiring dengan pengurangan serapan gugus O-H.

Nilai konduktivitas terkecil yaitu terjadi pada sampel PE/nanotitania 5 wt%

dengan ukuran 6 µm  dan terbesar pada sampel PE/nanotitania 10% dengan

ukuran 25 µm masing-masing sebesar 2,302 x 10-5 S/m dan 3,121 x 10-5 S/m
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pada frekuensi 105 Hz. Sedangkan nilai konstanta dielektrik terbesar yaitu

sampel PE/nanotitania 5 wt% dengan ukuran 6 µm dan terkecil sampel

PE/nanotitania 10 wt% dengan ukuran 6 µm pada frekuensi 105 Hz.

B. Saran

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan adanya alat barcoater otomatis dan

dilakukan treatment lebih lanjut agar menghasilkan cetakan yang sesuai dengan

apa yang diinginkan dan dilakukan karakterisasi lanjut seperti X-Ray Diffraction

(XRD) untuk mengetahui informasi kristalografi yaitu mengidentifikasi fase

kristal serta fasa dalam suatu bahan.
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