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PENGARUH KOPOLIMER TEMPEL ASAM AKRILAT PADA
POLI(ETILEN TEREFTALAT) TERHADAP SIFAT KAIN

Srie Sunaryati
Balai Besar Tekstil. Jl. Jend A. fani 390. Bandung. 40272

ABSTRAK

Untuk meningkatkan kenyamanan pemakaian kain po/i etilentereptalat (PE7) perlu diupayakan
peningkatan daya serap kain PET temadap uap air. Salah satu usaha yang dilakukan ada/ah
dengan cara kopo/imerisasi tempel asam akrilat (AA) pads kain PET (PET -g-AA). Data daTi
Fourier Transfonn Infrared (FT -IR) menunjukkan bahwa po/i (asam akrilat) telah
terlr.opo/imerisai tempel pada kain PET. Analisa tennal dengan Blat DSC (Differential Scanning
Calorimeter) pads PET -g-AA menunjukkan bahwa penempelan AA pada PET tidak
mempengaruhi bulk properties daTi PETnya. Penurunan kekuatan tarik kain tetjadi pada PET -g-
AA, namun penurunan kekuatan tarik ini lebih dipengaruhi oteh waktu reaksi daripada oleh

konsentrasi swat asam akrilat.

ABSTRACT

To improve suitability of wearing poli etileneterephthalate (PET) woven fabric, it need to
enhance the ability in absorbing of water vapour. For the above reason acrylic acid (AA) has
been grafted onto PET woven fabric(PET-g-AA). Fourier Transfonn Infrared (FT-IR) data show
that poly (acrlylic acid) have grafted onto PET woven fabric. Thennal properties obtained from
DSC (Differential Scanning Calorimeter) measurements of PET -g-AA show that the grafting
does not affect bulk properties of PET. The decrease of the tensile strength had occurred to
PET -g-MMA, however it rather influenced by the reaction time than the initial concentration of

acrylic acid.

PENDAHULUAN

Vain poli etilentereptalat (PET) adalah jenis kain
~idrophobic. Kain hidrophobic mempunrai
keunggulan -keunggulan diantaranya adalahl :
mudah kering, lebih awet, ketahanan rusak terhadap
ngengat clan jamur, kemudahan dalam pencucian,
tidak menimbulkan kusut selama pencucian, dan
lain-lain.

bahwa asam akrilat merupakan senyawa kimia yang
baik dilihat daTi sudut pandang penyerapan uap air
dan zat warna, secara rinci kedua aspek ini telah
dibahas pacta tulisan lain. Namun tulisan tersebut
belum membahas aspek kimia kopolimerisasi
tempelnya serta akibatnya pacta kain PET seperti
sifat tariknya.

Pacta tulisan kali ini, aspek-aspek yang
akan bahas secara rinci meliputi : analisa FT -IR,
analisa thermal dengan alat DSC serta perubahan
kekuatan tarik dengan alat tensil tester.

Hipotesa
PET adalah jenis serat hydrophobic3),

Kemampuan PET dalam menyerap air dapat
ditingkatkan dengan cara menempelkan molekul
yang dapat menyerap air pad a rantai molekul PET.

Proses kopolimerisasi tersebut.. dapat
dibuktikan dengan analisa Fourier Transform
Infrared (FT -IR), karena metoda FT -IR dapat
digunakan untuk karakterisasi struktur polimer4).
Sebagai konsekuensi dari penempelan molekul
terse but dapat menyebabkan terjadinya perubahan

Namun salah satu kelemahan kain PET
adalah kemampuan penyerapan terhadap uap air
yang sangat rendah. Hal ini mengakibatkan
kenyamanan pemakai kain PET menjadi berkurang,
terutama apabila dipakai pada udara yang panas.
Karena di Indonesia negara tropis yang udaranya
relatif panas, faktor penyerapan uap air ini perlu

ditingkatkan.
Salah satu cara untuk meningkatkan sifat

ini adalah dengan cara kimiawi yaitu dengan cara
kopolimerisasi tempel pada permukaan kain PET
dengan senyawa kimia yang mampu mengikat
molekul air. Berbagai senyawa kimia telah dicoba
dikopolimerisasi tempel pada PET2). Dari berbagai
senyawa kimia yang telah dicoba, menunjukkan
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kekuatan tarik dan sifat termal polimer karena kedua
sifat tersebut dipengaruhi oleh struktur polimer5).

~
desikator, kemudian ditimbang. Proses pengeringan
selesai apabila sudah diperoleh berat yang tetap.

TATA KERJA
Analisa gugus fungsi

Analisa gugus fungsi dilakukan dengan alat
spektrofotometer inframerah Shimadzu FT -IR 4300,
dengan analisa letak pita serapan gugus fungsional
yang muncul pada spektra FT -JR. Sampel diukur
dalam bentuk pelet KBr dengan konsentrasi 0,5 %.

Bahan

Analisa Termal

Analisa termal dilakukan dengan alat
SEIKO TG/DT A 200 dengan kecepatan pemanasan
10 °c per menit dengan aliran gas nitrogen (Nv.

Dalam penelitian ini digunakan kain PET
100% yang telah dicuci sebagai bahan baku, asam
akrilat sebagai monomer dan bensoil peroksida
(BPa) sebagai inisiator. Bahan yang digunakan
sebagai bahan pengembang adalah campuran
pelarut-non Eelarut yaitu air dan 1,1',2,2'-
tetrakloroetan .6) dengan perbandingan 80:20.

Kain PET mempunyai struktur molekul sebagai
berikut:

0 0+ II /=\- II -L
H O-CH2CH2C-O~J-C-°-rn-H

sedangkan struktur molekul asam akrilat adalah

sebagai berikut :

0
II

H C==CH-C-OH2

Kekuatan tarik
Pengujian kekuatan tarik kain dilakukan

berdasarkan standar pengujian SII nomor 0106-75.
Pengukuran dilakukan pada arah lusi clan arah

pakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fourier Transform Infrared (FT-IR).

Proses kopolimerisasi tempel yang
digunakan adalah dengan tara radikal bebas.
Dengan tara ini, yang tertempel pada kain PET
tidak hanya monomer AA 6), tetapi juga ada
kemungkinan tertempelnya poli (asam akrilat)
dengan berat molekul rendah yang tertempel pada
rantai PET. Karakterisasi FT-IR dilakukan. selain
untuk membuktikan telah terjadinya kopolimerisasi
tempel serta untuk membuktikan apakah yang
tertempel pada kain PET itu asam akrilat atau poli
(asam akrilat) atau kedua-duanya.

Untuk karakterisasi FT -IR ini sebenamya
bukan hal yang mudah, karena PET dan AA
mempunyai gugus-gugus fungsi yang sarna seperti
C=O, C-O clan COOH. Namun demikian setelah
membandingkan dengan spektra standar dari AA
dan poli (asam akrilat)7), maka beberapa kesimpulan
dapat diambil seperti diuraikan dibawah ini.

Dari spektra FT-IR untuk PET-g-AA tidak
menampakkan adanya puncak-puncak spesifik dari
AA seperti serapan pada bilangan gelombanr 1135
cm-l, 1422 cm-l, 987 cm-1 clan 579 cm-. Ada
kemungkinan bahwa seraPan dari gugus -OH pada
3581 cm-1 clan serapan dari gugus C=O pad a 1781
cm-\ tumpang tindih dengan serapan dari PET, tetapi
karena puncak-puncak pada bilangan gelombang
1135 cm-l, 1422 cm-l, 987 cm-1 dan 579 cm-1 tidak
nampak maka kemungkinan bahwa penempelan AA
pada kain PET sang at rendah. Dengan demikian,
dari data FT -IR di dapat fakta bahwa pada ..proses

Proses kopolimerisasi tempel

Proses kopolimerisasi tempel ini diawali
dengan mengembangkan kain PET dalam larutan
campuran air-I,I',2,2'-tetrakloroetan (80:20; v/v)
pad a suhu kamar selama 2 jam. Sebelum dilakukan
proses kopolimerisasi tempel, tetrakloroetan di
dalam serat dicuci dengan alkohol mendidih clan air
mendidih.

Sampel yang telah dikembangkan dicampur
dengan larutan inisiator yang mengandung bensoil
peroksida 0,5% yang dilarutkan dalam larutan
campuran air clan benzena (I :9) dengan flat I: 1 00.
Campuran di atas dipanaskan sampai 70°C lalu

ditambahkan monomer asam akrilat dengan
konsentrasi yang bervariasi dari 20, 40, 60, 80 dan
100%, clan lama proses kopolimerisasi tempel yang
bervariasi dari 3 sampai 7 jam. Selama proses
kopolimerisas ini berlangsung, dilakukan
pengadukan terns menerus sampai proses

kopolimerisasi tempel selesai.
Sebelum karakterisasi, hasil kopolimerisasi

tersebut harus dimumikan dengan cara
menghilangkan kemungkinan monomer yang tersisa
serta kemungkinan homopolimer poli as am akrilat
bebas yang terjadi. Untuk proses pemumian ini
dilakukan dengan cara mencuci basil kopolimerisasi
tempel tersebut dengan air mendidih lalu diekstraksi
dengan alkohoI6). Setelah pencucian sampel tersebut
kemudian dikeringkan dengan cara memasukkan
dalam oven pada suhu 105 °c, didinginkan dalam
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kopolimerisasi tempel dengan cara pengembangan
tidak terdapat bukti tertempelnya molekul AA pada
kain PET.

sedangkan T m dari PET -g-AA adalah 250 °c.
Penurunan harga Tm ini cukup besar sehingga
mcrupakan bukti telah terjadinya kopolimerisasi

tempel.
Oari termograrn seperti tertera pad a garnbar

2, juga terlihat bahvla kurva T m-nya sarna-sarna
tajamnya. Narnun dernikian kurva T m pada
krornatograrn (8) rnenunjukkan onset lebih dini dari
kromatograrn (A) (Iihat panah (2) pad a

krornatograrn (8) dan panah (I) pada krornatograrn

(A).
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Gambar J. Spectra FT-IR dari (A) PET dan (B)

PET-g-AA
Namun demikian, data spektra FT -IR

seperti terlihat pada gambar 1 menunjukkan telah
terjadinya penempelan po.li asam akrilat pada rantai
PET. Bukti pertama tcrlihat pada spcktra FT -II~ dari
PET -g-AA dimana terdapat puncak melebar (broad)
dan lemah pada bilangan gelombang 2608 cm-l,
serapan pada bilangan ini tidak terdapat pada PET
tetapi terdapat pada poli (asam akrilat). Disamping
itu, serapan karbonil pada bilangan ge.lombang
1700an (dibandingkan dengan spektra FT -IR dari
PET) .-menunjukkan pergeseran ke bilangan
gelombang yang lebih rendah. Hal ini kemungkinan
hasil tumpang tindih dari serapan karbonil PET dan
serapan karbonil poli (asam akrilat). Ha.l ini terbukti
dari serapan pada 171.1 cmos (lihat anak panah pada
gambar 2B) yang mana serapan pada bilangan
gelombang ini merupakan ciri dari poli (asam
akri.lat). Bukti lain dari adanya kopolimerisasi
tempel ini adalah adanya serapan pada bilangan
ge.lombang 1451 cmos dan 1352 cm"l. Serapan pada
bi.langan gelombang ini, terutama pada 1352 cm"l,
memang merupakan puncak kecil pada spektra FT-
IRnya7). Dengan demikian puncak kecil pada
gambar 1 (B) telah membuktikan telah terjadinya
penempelan poli asam akrilat pada rantai molekul
PET.

(2)
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Ga/llbar 2. Termogram dari (A) PET dan (B) PET-

g-AA.
Sekalipun onset Tm dari kedua sampel

berbeda, narnun puncak T m dari kedua nya tidak
berbeda ketajarnannya. Kedua puncak T m
rnernpunyai half width yang harnpir sarna. Hal ini
berarti bahwa tidak terjadi perubahan dalarn
isi(bu/k)nya. Dengan kata lain, perubahan struktur
kristalinnya terutarna terjadi pada permukaan kain
PET.

Kekuatan Tarik

Hasil uji kekuatan tarik terdapat pada
gambar 3. Pada gambar 3 terse but, secara umum
terlihat adanya kecenderungan yang sam a dimana
pad a reaksi yang lebih lama, kekuatan tarik baik
arah lusi maupun arab pakan menurun. Namun
demikian kekuatan tarik pacta arah pakan jauh lebih
terasa (berkurang maksimal sekitar 40%)
dibandingkan dengan penurunan kekuatan tarik
pada arab lusi (berkurang maksimal sekitar 20%).

Dari data FT-IR dapat diambil kesimpulan
bahwa yang terkopolimerisai tempel pacta kain PET
sebagian besar adalah poli (asam akrilat). Tidak
terdapat bukti yang kuat tentang tertempelnya
molekul AA pacta kain PET.

Analisa Termal
Titik leleh (T m) sampel PET -g-AA terlihat

lebih rendah dari Tm PET. Hal ini menunjukkan

bahwa kopolimerisasi tempel benar-benar telah

terjadi pada kain PET. Tm dari PET adalah 255 DC
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membantu memperlancar penelitian ini.
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KESIMPULAN

Dari pengujian FT-IR, analisa termal clan
uji kekuatan tarik terhadap PET -g-AA dapat diambil
kesimpulan bahwa molekul poli asam akrilat

tertempel pad a rantai molekul PET dalam pro~es
kopolimerisasi tempelnya. Data juga

mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan
struktur kristai pada permukaan kain PET yang

terkopolimerisasi tempel. Walaupun kopolimerisasi
tempel terjadi pada permukaan kain, namun

memberikan perubahan kekuatan tarik yang cukup
berarti pada waktu reaksi yang lama. Perubahan ini

sang at terasa pad a arah pakan. Hal yang cukup
menarik dari data kekuatan tarik ini adalah bahwa
perubahan/penurunan kekuatan tarik ini tidak

dipengaruhi oleh konsentrasi awal asam akrilat,
tetapi dipengaruhi oleh waktu reaksi kopolimerisasi

tempelnya.

TANYA JAWAB

Zainus Salimin
~ Mohon dijelaskan jenis inisiator yang dipakai

dan mekanisme kerjanya terhadap
kopolimerisasi yang dituju.

Sri Sunaryati
~ lnisia/or yang digunakan adalah bensoil

peroksida. Bensoil peroksida ini akan
memben/uk radikal bebas yang akun
menyerang ikatan rangkap monomer (dalam
hal ini ~sam akrilat M). Kemudian M' ini
dapat langsung menyerang PET atau
menyerang monomer lain memben/uk'M lain

UCAPAN TERIMA KASIH dengan berat molekul yang lebih besar. Hal
ini dapa/ berlangsung /erus te/api pada
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Gambar 3. Pengaruh konsentrasi alval fnonomer AA
dan lalna waktu reak.\'i kopolimerisasi
tempel terhadap kekuatan tarik kain PET
terkopolimerisasi tempel (PET-g-AA)
baik pada arah pakan dan arah lusi.

Oari data kekuatan tarik pad a gambar 3
juga terlihat bahwa penurunan kekuatan tarik
mempunyai kecenderungan yang sarna dan pada
waktu reaksi 7 jam kekuatan tarik dari sampel,
dengan konsentrasi monomer AA yang bebrbeda,
mempunyai kekuatan tarik yang hampir sarna.
Oengan demikian kekuatan tarik tidak dipengaruhi
oleh konsentrasi awal asam akrilat, tetapi lebih
banyak ditentukan oleh waktu reaksi kopolimerisasi

tempel..
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Hon Jaelani
» Penurunan kekuatan tarik kain terjadi pad a PET-

g-AA karena dipengaruhi oleh waktu reaksi.
Bagaimana caranya agar waktu reaksi dapat
lebih cepat, apakah perlu dengan as am akrilat
berkonsentrasi tinggi.

Srie Sunaryati
..t;.. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa.

makin tinggi konsentrasi monomer yang
ditambahkan. maka perubahan kekuatan
tarik tidak terlalu besar. Tetapi prosentase
kopolimerisasi yang lerlempel sangat kecii,
karena kemungkinan monomer akan
berikatan dengan monomer itu sendiri dan
kesempatan untuk berikatan dengan PET
lebih kecil.

Owl retnanl
~ Bagaimana cara pengetesan yang diJakukan

terhadap peningkatan daya scrap terhadap uap
air.

~ Berapa waktu reaksi yang optimum, sehingga
kekuatan tarik dari sifat kain tidak berubah

Srie Sunaryati
-{>- Pengetesan terhadap uap air di/akukan

dengan a/at ..Moisture meter ", atau dapat
di/akukan dengan menimbang berat kering
yang te/ah dikondisika da/arn ruangan RH
70 T = 25 °c (WaJ, kemudian dioven sampai

didapatkan berat tetap (W J

~~X1000/o% uap air::; Wo

..0.. Waktu reaksi optimum yang menyebabkan
kekuatan tarik tidak berubah adalah pada 4
jam, setelah lebih 4 jam menunjukkan bahwa
penurunan kekuatan tarik semakin tajam

(pada gambar 3)
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