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ABSTRAK

Telah dilakukan pembuatan membran komposit polistiren tersulfonasi/zeolit untuk aplikasi
membran polimer elektrolit. Proses sulfonasi dilakukan pada polistiren (PS) untuk menghasilkan
polistiren tersulfonasi (PST). Campuran PST dan zeolit dibuat membran dengan metode inversi
fasa dengan memvariasikan jenis dan konsentrasi zeolit. Polimer dan membran yang dihasilkan
dikarakterisasi dengan Fourier Transform Infrared Spectroscopy(FTIR), Thermogravimetric
Analysis(TGA), swelling degree, dan kapasitas penukar kation (KPK). Hasil FTIR menunjukkan
bahwa PST dan kompositnya berhasil disintesis, pada membran komposit zeolit alam (KZA)
dan membran komposit zeolit sintetik (KZS) terdapat serapan gugus O=S=O dari PST dan
gugus Si-O-Si dari zeolit. Hasil analisis KPK menunjukkan nilai KPK membran komposit lebih
tinggi dibandingkan membran tanpa zeolit. Nilai KPK membran KZA hampir sama dengan
membran KZS yaitu sebesar 1.17 mmeq/g akan tetapi KZS memiliki nilai swelling degree yang
lebih rendah daripada KZA yaitu sebesar 15.68%.Dari hasil analisis termal menunjukkan bahwa
membran komposit mengalami tiga tahap degradasi yaitu pelepasan molekul air, degradasi
PEG dan rantai utama PST. Berdasarkan data karakterisasi, membran komposit berpotensi
untuk diaplikasikan sebagai membran polimer elektrolit.
Kata kunci : polistiren tersulfonasi, zeolit, komposit,membran polimer elektrolit

PENDAHULUAN
Sumber
energi
utama
yang
digunakan saat ini berasal bahan bakar fosil
yang tidak terbarukan dan penggunaannya
dapat mencemari lingkungan. Sel bahan
bakar merupakan salah satu sumber energi
alternatif yang dapat diperbarui dan ramah
lingkungan.
Sel
bahan
bakar
(fuel
cell)adalah
sistem
elektrokimia
yang
memiliki elektroda dan dilengkapi oleh suatu
membran khusus yang bekerja dengan
mengkonversi energi kimia secara langsung
menjadi energi listrik dengan efisiensi tinggi
dengan emisi polutan yang rendah[1].

Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia IV

Sel bahan bakar yang banyak
dikembangkan saat ini yaitu Polymer
Electrolyte Membrane Fuel Cell (PEMFC)
dan Direct Methanol Fuel Cells (DMFC)
karena dapat menghasilkan energi tinggi
pada suhu operasi relatif rendah (50-80 °C),
bersih, dan ramah lingkungan [2]. Efisiensi
PEMFC dapat mencapai 40–50%, suatu
nilai yang jauh melampaui efisiensi mesin
bakar BBM yang kurang dari 20% [3].
Aplikasi PEMFC banyak dipakai sebagai
sumber
energi
untuk
kendaraan,
perumahan,
dan
bermacam-macam
peralatan portable. Salah satu komponen
utama dalam Polymer Electrolyte Membrane
Fuel Cell (PEMFC) adalah membran polimer
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elektrolit yang berfungsi sebagai sarana
transportasi ion hidrogen yang dihasilkan
dari reaksi di anoda menuju katoda dan
sebagai pembatas antara kedua elektroda
tersebut [4].
Membran
polimer
berbasis
perfluorosulfonic acid
(PFSA) seperti
Nafion® merupakan salah satu jenis
membran polimer elektrolit yang telah
dikembangkan. Nafion® banyak digunakan
dalam PEMFC karena sifat konduktivitas
ionik yang tinggi, stabilitas kimia, serta sifat
mekanik
yang tinggi [4], walaupun
kemampuan
Nafion® untuk penghantar
proton sudah cukup baik, namun adanya
permeabilitas metanol yang cukup besar,
harganya yang mahal, dan kinerja membran
Nafion® yang menurun pada suhu diatas
80 °C membatasi pemakaiannya [4], oleh
karena itu saat ini beberapa usaha
pengembangan membran polimer elektrolit
terus
dilakukan
untuk
mendapatkan
membran polimer dengan konduktivitas
proton dan stabilitas termal maupun kimia
yang tinggi serta harga yang relatif murah
dibanding Nafion®. Salah satu usaha yang
dilakukan
adalah
pemilihan
polimer
tersulfonasi beserta membran komposit
anorganiknya [6].
Pemilihan
polimer
termoplastik
seperti polistiren (PS)dapat digunakan
sebagai pengganti material polimer ionomer
perfluorinasi [7]. Material tersebut memilki
stabilitas termal yang tinggi dan juga sifat
mekaniknya yang cukup baik [8]. Namun
demikian modifikasi pada bahan tersebut
perlu dilakukan agar menghasilkan material
yang bermuatan, sehingga dapat digunakan
sebagai membran polimer elektrolit.Salah
satu cara modifikasi yang dapat dilakukan
adalah dengan sulfonasi [7]. Sulfonasi pada
polistiren akan menghasilkan polistiren
tersulfonasi (PST) yang memiliki gugus
sulfonat (~SO3H) pada rantainya. Namun
polimer tersebut masih memiliki kelemahan
yaitu sifat fisiknya yang rapuh dan
kestabilan kimia maupun termalnya rendah.
Dalam aplikasi membran polimer
elektrolit, penambahan oksida
mampu
meningkatkan sifat elektrik membran [9].
Penambahan oksida yang memiliki gugus
bermuatan negatif pada strukturnya akan
mampu meningkatkan kemampuan penukar
kation pada membran. Salah satu oksida
yang memiliki karakteristik tersebut adalah
zeolit. Penambahan zeolit dalam pembuatan
membran
komposit
terbukti
mampu
meningkatkan stabilitas termal dan stabilitas
mekanik [10].
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Pada penelitian ini dilakukan
pembuatan membran komposit polistiren
tersulfonasi dengan zeolit alam dari daerah
Pandansimping, Klaten dan karakterisasinya
untuk aplikasi membran polimer elektrolit.
Selain itu juga digunakan zeolit sintetik
dalam pembuatan membran komposit untuk
membandingkan karakteristik dari membran
yang telah dibuat.

METODE PENELITIAN
Bahan
Bahan yang digunakan adalah polistiren
(Mw = 350.000, Mn = 170.000) (Aldrich),
zeolit alam dari daerah Pandansimping
Klaten, zeolit sintetik, H2SO496%, anhidrida
asetat, diklorometana, 2-propanol, NaOH,
HCl, NaCl, akuades, poli-etilenglikol (PEG
1000) dan dimetil asetamida (DMAc) berasal
dari Merck.
Pembuatan Asetil Sulfat
Pembuatan asetil sulfat mengacu pada
prosedur yang dilakukan sebelumnya[11].
Sebanyak 395,7 ml 1,2-diklorometana
dimasukkan ke dalam erlenmeyer 100 ml
yang sudah direndam es batu, ditambahkan
anhidrida asetat sebanyak 76,3 ml dan
diaduk. Campuran tersebut didinginkan
0
sampai suhu di bawah 10 C kemudian
ditambahkan asam sulfat 96 % sebanyak 28
ml dan diaduk sehingga diperoleh 500 ml
larutan acetyl sulfat 1 M.
Pembuatan Polistiren Tersulfonasi
Sulfonasi
polistiren
dilakukan
sesuai
prosedur yang telah dipublikasi sebelumnya
[7,8]. Sebanyak 20 ml 1,2-diklorometana
dimasukkan dalam labu leher dua kemudian
ditambahkan polistiren sebanyak 8 gram,
distirer sampai semua polistiren larut dan
jenuh. Setelah polistiren larut dan jenuh lalu
ditambahkan asetil sulfat dari 10 ml sampai
0
dengan 50 ml dandirefluks pada suhu 50 C
selama 1 jam. Reaksi diterminasi dengan
penambahan 2-propanol sebanyak 10 ml.
Polistiren tersulfonasi (PST) diisolasi dengan
meneteskan larutan PST kedalam air
mendidih sehingga diperoleh padatan
polistiren tersulfonasi. PST dioven pada
0
suhu 60 C selama satu malam untuk
mendapatkan polistiren tersulfonasi kering.
Sintesis Membran Komposit
Zeolit direndam dalam larutan DMAc selama
semalam, dengan perbandingan masingmasing campuran ( DMAc : zeolit alam )
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yang digunakan adalah (67:3; 65:5; 63:7) %
w/w. Polistiren tersulfonasi dan PEG yang
ditambahkan masing-masing dibuat tetap
yaitu 20 % dan 10 % w/w dari berat total 10
gram. Pengadukan dibantu dengan stirer
sampai diperoleh campuran yang homogen
kemudian didiamkan selama satu malam.
Setelah terbentuk campuran yang homogen,
dicetak pada plat kaca dan dikeringkan pada
suhu ruang.
Analisis Kapasitas Penukar Kation (KPK)
Polistiren
tersulfonasi
(PST)
kering
sebanyak 0,5 gram dimasukkan ke dalam
gelas beker lalu ditambahkan HCl 0,1
sebanyak 50 ml, ditutup dengan alumunium
0
foil dan dioven pada suhu 50-60 C selama
satu jam. Setelah satu jam campuran
tersebut
disaring
sehingga
diperoleh
ampas/padatan dan filtrat. Padatan tersebut
selanjutnya direndam dengan NaCl 1M
sebanyak 100 ml dan distirer selama 12 jam
kemudian disaring. Filtrat yang diperoleh
diambil 25 ml dan ditambahkan 3 tetes
indikator PP, dititrasi dengan NaOH 0,05M
sampai terjadi perubahan warna dari bening
ke merah muda. Saat terjadi perubahan
warna kemudian dicatat volume NaOH yang
dibutuhkan. Sedangkan analisis KPK untuk
membran
komposit,
terlebih
dahulu
membran dipotong dengan ukuran 2 cm x 2
cm kemudiandilakukan langkah yang sama
dengan analisis PST dan dititrasi dengan
NaOH 0,005 M. Rumus yang digunakan
untuk menghitung KPK [5,12] adalah:
 ܭܲܭൌ

ܸܱܰܽ ܪൈ ܪܱܽܰܯ
ܹ݈݁݉ܽݏ

Analisis Struktur
Analisis
struktur membran komposit
ditentukan dengan menggunakan alat
spektrofotometer
FTIR
Prestige-21
SHIMADZU.SpektraIR komposit membran
dicatat pada bilangan gelombang antara
-1
4000 dan 400 cm dengan resolusi 4 cm
1
.Sampel dicampurkan dengan KBr dan
dibuat dalam bentuk pelet, diletakkan pada
pemegang sampel dan dianalisis.
Swelling degree
Membrandengan ukuran 2 cm x2cm dioven
0
pada suhu 50-60 C selama 12 jam dan
ditimbang berat keringnya. Kemudian
direndam dengan aquades selama 24 jam
dan ditimbang berat basahnya.Dihitung
swelling-nya [7,13]dengan rumus :

Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia IV

݁݁ݎ݈݈݃݁݀݃݊݅݁ݓݏ

ܹܾܽ ݄ܽݏെ ܹ݇݁݃݊݅ݎ
ܹ݇݁݃݊݅ݎ
ൈ ͳͲͲΨ

ൌ

Analisis Termal
Stabilitas termal membran komposit dan
membran PST dianalisis menggunakan alat
thermogravimetric analysis (TGA) Linseis
STA PT-1600. Pemanasan dilakukan pada
o
suhu 30-700
C dengan kecepatan
o
pemanasan 20 C per menit pada atmosfer
ruang.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Gugus Fungsi
PST hasil sintesis dikarakterisasi
dengan
spektroskopi
FTIR
untuk
menentukan gugus-gugus fungsional yang
ada sekaligus memastikan bahwa produk
sulfonasi telah terbentuk. Pada penelitian ini
digunakan 2 jenis zeolityaitu zeolit sintetik
(ZS) dan zeolit alam (ZA). Komposit yang
dihasilkan ada 2 jenis yaitu komposit zeolit
sintetik (KZS) dan komposit zeolit alam
(KZA). Hasil analisis spektra IR polistiren
(PS), zeolitdan kompositnya ditunjukkan
pada gambar 1.
Dari spekra IR PS, zeolit dan
komposit menunjukkan bahwa PS berhasil
disulfonasi yang ditunjukkan oleh adanya
serapan gugus sulfonat pada PST pada
-1
daerah 1055,05 - 1124,5 cm , dimana pada
penelitian sebelumnya serapan gugus
sulfonat pada PST terdapat sebagai pita
-1
lebar pada daerah 1100 – 1350 cm [8].
Pada membran komposit baik KZA maupun
KZS terdapat serapan dari gugus sulfonat
yaitu pada range bilangan gelombang
-1
1124,5 – 1180,44 cm . Berdasarkan data
tersebutjuga menunjukkan bahwa pada
komposit KZS dan KZA terdapat vibrasi ulur
Si-O-Si dari zeolit pada bilangan gelombang
-1
1089,78dan 1047,35 cm .Pita serapan pada
-1
785,01 – 794,67cm menunjukkan adanya
vibrasi tekuk Si-Opada kerangka zeolit.
Serapan bilangan gelombang 457,13 –
-1
464,84cm merupakan vibrasi tekuk Si-OSi.Dari data ini dapat dipastikan bahwa
membran komposit memiliki karakteristik
serapan dari material penyusunnya.
Analisis Kapasitas Penukar Kation dan
Kelarutan
Gambar 2 menunjukkan bahwa
semakin banyak jumlah agen sulfonasi yang
ditambahkan maka rendemennya akan
turun dan nilai KPKnya akan naik, hal ini
disebabkan
adanya
gugus
~SO3H
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menyebabkan polistiren tersulfonasi mudah
+
melepaskan ion H . Semakin besar jumlah
agen sulfonasi yang ditambahkan maka
+
gugus ~SO3H semakin banyak sehingga H
yang dilepaskan oleh PST juga akan
semakin besar, hal ini akan meningkatkan
sifat KPKnya. Penambahan agen sulfonasi
berlebih
ternyata
juga
meningkatkan
kelarutan polimer dalam air, oleh karena itu
rendemen
yang
diperoleh
semakin
berkurang [8]. Berdasarkan data tersebut
dipilih PST dengan
penambahan agen
sulfonasi 30 ml (PST 30) untuk pembuatan
membran komposit karena nilai KPK dan
rendemennya tinggi.
Analisis KPK dan Swelling Degree Membran
Komposit
Kemampuan
membran
dalam
menyerap air menentukan kinerjanya
sebagai membran polimer elektrolit dalam
sel
bahan
bakar
[4].
Kemampuan
penyerapan air pada membran PST dan
membran komposit PST/zeolit ditentukan
oleh banyaknya gugus hidrofil pada
membran dan daya ikat antar rantai pada
membran. Membran komposit PST/zeolit
memiliki gugus hidrofil yang bersumber dari
gugus ~SO3H dan PEG. Adanya gugus
hidrofil tersebut mengakibatkan kemudahan
penyerapan air oleh membran sehingga
transpor proton akan semakin baik, tetapi
jika nilai swelling air pada membran terlalu
besar akan menimbulkan fuel cross over
dan
menyebabkan
kerapuhan
pada
membran. Hubungan KPK dan swelling
membran komposit ditunjukkan pada
gambar 3 dan gambar 4.
Analisis
nilai
KPK
zeolit
menunjukkan bahwa zeolit sintetik (ZS)
memiliki nilai KPK yang lebih tinggi daripada
zeolit alam (ZA), sedangkan membran
komposit dengan penambahan zeolit
memiliki nilai KPK yang lebih tinggi
dibandingkan membran PST/PEG. Hal ini
membuktikan
bahwa
zeolit
mampu
meningkatkan sifat kapasitas ionik dalam
membran, karena zeolit mengandung gugus
OH yang menyebabkan membran lebih
bersifat hidrofil sehingga transpor proton
dalam membran juga akan semakin
meningkat. Pada KZS maupun KZA,
penambahan zeolit mampu meningkatkan
nilai KPK, karena gugus OH dalam
membran semakin banyak dan makin
bersifat hidrofil. Nilai KPK tertinggi
ditunjukkan pada penambahan komposisi
zeolit 5% w/w, akan tetapi pada
penambahan komposisi 7% w/w baik pada
ZA maupun ZS memiliki nilai KPK lebih
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rendah daripada 5%. Penurunan nilai KPK
kemungkinan disebabkan karena pada
komposisi 7% terjadi interaksi yang berlebih
antara gugus sulfonat dengan zeolit
sehingga jumlah gugus sulfonat dalam
membran menjadi berkurang.
Membran PST/PEG memiliki nilai
swelling
degree
yang
tinggi
jika
dibandingkan dengan membran dengan
zeolit(KZS dan KZA). Penambahan zeolit
sintetik
(ZS)
ke
dalam
membran
mengakibatkan
penurunan
derajat
pengembangan
membran
yang
memberikan efek positif dalam aplikasi
membran
karena
akan
menghambat
terjadinya permeasi bahan bakar melalui
membran tetapi menurunnya swelling air
juga mengakibatkan media transport untuk
proton jadi berkurang sehingga dapat
menyebabkan penurunan kapasitas penukar
proton. Pada membran KZA menunjukkan
peningkatan swellingdegree, hal tersebut
dapat dijelaskan melalui analisis morfologi.
Hasil analisis pada gambar 5 menunjukkan
bahwa distribusi zeolit alam pada membran
kurang homogen yang menyebabkan
membran kurang rapat sehingga banyak air
yang
terserap
melalui
pori-porinya,
sedangkan distribusi partikel zeolit sintetik
pada membran lebih homogen sehingga
membran lebih rapat yang menyebabkan
penyerapan air yang lebih sedikit.
Pada KZS dan KZA dengan variasi
komposisi jumlah zeolit yang sama terjadi
perbedaan nilai swelling yang signifikan, hal
ini disebabkan selain distribusi partikel zeolit
yang kurang homogen juga disebabkan
karena membran memiliki ketebalan yang
berbeda. Walaupun demikian, membran
KZS yang dihasilkan memiliki derajat
pengembangan kurang dari 30%, ini artinya
membran tersebut dapat digunakan sebagai
membran polimer elektrolit untuk sel bahan
bakar. Pada penelitian sebelumnya Nafion®
117 memiliki nilai derajat pengembangan
(swelling) sebesar 22,57% [14].
Analisis Termal
Untuk mengetahui stabilitas termal
membran
komposit
dan
polimernya,
pengujian dilakukan analisis dengan TGA
(Thermogravimetric
Analyzer).
Dalam
penelitian ini analisis termal dilakukan pada
material penyusun dan membran komposit
yang dihasilkan. Hasil TGA ditunjukkan pada
gambar 6. Data termogram menunjukan
terjadi perubahan masa pada rentang suhu
o
70-120 C yang merupakan pelepasan
molekul air. Degradasi pertama membran
o
terjadi pada suhu 200-250
C yang
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menunjukkan degradasi PEG. Gugus
o
sulfonat pada hilang pada suhu 300 C [14].
Degradasi rantai utama polimer terjadi
o
setelah suhu 465 C [7]. Data ini juga
menunjukkan bahwa stabilitas termal dari
membran KZA dan KZS tidak berbeda
secara signifikan dari membran tanpa zeolit
( PST/PEG). Suhu awal degradasi ini masih
diatas suhu operasi PEMFC.
Dalam
aplikasinya membran polimer elektrolit akan
o
o
bekerja pada suhu 100 C – 150 C [4], oleh
karena itu membran yang dihasilkan dari
penelitian ini berpotensi diaplikasikan
sebagai membran polimer elektrolit dalam
sel bahan bakar.

KESIMPULAN
Pada penelitian ini telah dibuat
membran
komposit
dari
polistiren
tersulfonasi (PST) dengan zeolit melalui
metode
inversi
fasa.
Hasil
FTIR
menunjukkan bahwa PST dan kompositnya
berhasil disintesis, pada membran komposit
zeolit alam (KZA) dan membran komposit
zeolit sintetik (KZS) terdapat serapan gugus
sulfonat (~SO3H) dari PST dan gugus Si-OSi dari zeolit. Hasil analisis KPK
menunjukkan nilai KPK membran komposit
lebih tinggi dibandingkan membran tanpa
zeolit (PST/PEG). Nilai KPK membran KZA
sama dengan membran KZS yaitu sebesar
1.17 mmeq/g akan tetapi KZS memiliki nilai
swelling degree yang lebih rendah daripada
KZA yaitu sebesar 15.68%.Hasil analisis
termal dengan TGA menunjukkan hampir
semua komposit yang dihasilkan memiliki
0
ketahanan
termal
di
atas
200 C.
Berdasarkan data karakterisasi, membran
komposit berpotensi untuk diaplikasikan
sebagai membran polimer elektrolit dalam
sel bahan bakar.
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Gambar 1. Spektra IR dari (a)PS, (b) zeolit alam, (c) zeolit sintetik, (d) PST, (e) KZA dan (f) KZS

penambahan asetil sulfat ml
KPK

Rendemen

Gambar 2. Grafik hubungan komposisi sulfonat, KPK dan rendemen
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Gambar 3. Hubungan komposisi zeolit alam (ZA),KPK dan swelling degree
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Gambar 4. Hubungan komposisi zeolit sintetik (ZS),KPKdan swelling degree

Gambar 5. Analisis permukaan membran dengan mikroskop optik perbesaran 1000x berturutturut dari kiri : membran komposit PST/PEG, KZA dan KZS
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Gambar 6. Termogram dari polimer dan membran komposit
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