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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengembangan perangkat penyimpanan energi pada saat ini sudah sangat 

berkembang pesat. Salah satu penyimpanan energi tersebut adalah batu baterai, di 

mana batu baterai yang digunakan pada saat ini berbasis bahan anorganik seperti  

litium (Li), nikel (Ni), kadmium (Cd) dan sebagainya. Bahan anorganik tersebut 

memiliki kekurangan yaitu tidak dapat terurai secara alami dan akan memberikan 

dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan (Fadilah S dan Risa R 2015). 

Oleh karena itu, digunakanlah polimer konduktif berbahan organik yang ramah 

lingkungan dan dapat diurai secara alami (biodigradable).  

Salah satu polimer konduktif yang dapat digunakan untuk pengembangan 

perangkat penyimpanan energi saat ini adalah komposit selulosa asetat. Di mana 

selulosa ini dimodifikasi melalui reaksi esterifikasi terhadap gugus hidroksilnya 

(Kamel et al. 2008). Menurut Gaol dkk (2013) proses esterifikasi ini dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu suhu, waktu asetilasi, pengadukan, jumlah asam asetat 

dan jumlah pelarut. Pengaruh suhu untuk proses asetilasi ini disebutkan jika suhu 

semakin tinggi maka menyebabkan selulosa akan mudah terdegradasi membentuk 

selulosa asetat. 

Selulosa asetat ini digunakan sebagai matriks untuk dikompositkan dengan 

polianilin (PANi) agar menghasilkan nilai konduktivitas yang tinggi. Pada 

penelitian ini dilakukan pembuatan komposit selulosa asetat polianilin (PANi) 

dengan perbedaan suhu, di mana sebelumnya dilakukan penelitian pembuatan 

komposit selulosa PANi dengan menggunakan metode swelling dan sonikasi yang 

memberikan nilai konduktivitas 0.00312 S/cm dengan voltasi 1.31 volt (Yuningsih 

et al. 2018). Penelitian lain yang menggunakan selulosa asetat adalah yang 

dilakukan oleh Laksono et al. (2016) dengan hasil konduktivitas sebesar 2.20x10-4 

S/cm. Sehingga pada penelitian ini dilakukan komposit selulosa-asetat-PANi 

dengan variasi suhu pada proses asetilasi dengan tongkol jagung sebagai sumber 

selulosa. Hasil ini kemudian ditentukan nilai konduktivitas, dikarakterisasi gugus 
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fungsional, morfologi dan komposisi unsur dengan menggunakan LCR-meter, FT-

IR, dan SEM-EDX. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah: 

a. Bagaimana pengaruh suhu terhadap reaksi esterifikasi selulosa menjadi 

selulosa asetat? 

b. Bagaimana nilai konduktivitas komposit selulosa asetat PANi? 

c. Bagaimana karakteristik gugus fungsional, morfologi dan komposisi unsur 

komposit selulosa asetat-PANi? 

 

1.3 Tujuan 

a. Mengetahui pengaruh suhu terhadap reaksi esterifikasi selulosa menjadi 

selulosa asetat. 

b. Menentukan nilai konduktivitas komposit selulosa asetat PANi. 

c. Menganalisis gugus fungsional, morfologi dan komposisi unsur sebagai 

karakteristik komposit selulosa asetat PANi. 




