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ABSTRAK.  
 

SINTESIS KOMPOSIT POLY(3,4-ETHYLENEDIOXYTHIOPHENE)-POLY(STYRENE-4-
SULFONATE) UNTUK SUPPORT LAPISAN KATALIS FUEL CELL, merupakan sintesa dari 
komposit yang menjadi penyangga katalis fuell cell sehingga katalis mempunyai unjuk kerja yang 
optimal. Fungsi utama komposit ini adalah sebagai penyangga partikel platina untuk aplikasi pada 
katalis fuel cel. Pada tulisan ini akan diuraikan hasil proses pembuatan composit dari (3,4 Ethylene 
Diothiophene) dan Sodium Poly( styrene 4 Sulfonate ) menggunakan dua metode yaitu metode Jingning 
Shan (metode 1) dan metode Zhigang Qi and Peter G.Pickup (metode 2)  . Analisis hasil sintesis 
menggunakan Scanning Electron Mycroscopic –Electron Dispersive X – Ray Spectrofotometer (SEM – 
EDS ). Hasil analisis SEM-EDS menunjukkan bahwa kedua metode menghasilkan morfologi gumpalan 
polimer yang menyerupai spon. Komposit dari metode 1 mempunyai morfologi yang  lebih besar pori-
pori sehingga lebih baik dalam transport proton.  
 
Kata kunci : sintesis komposit, katalis fuell cell, Poly ( 3,4 Ethylene Diothiophene)- Poly( styrene 4 
Sulfonate )  
 
 

ABSTRACT. 
 

SYNTHESIS OF POLY(3,4-ETHYLENEDIOXYTHIOPHENE)-POLY(STYRENE-4-
SULFONATE) COMPOSITES FOR SUPPORT FUEL CELL CATALYST LAYER are synthesis 
composites which become fuel cell catalyst support so that catalyst has optimal performance. Main 
function of composites is support platinum particle for application in fuel cell. This article explains the 
result of composites production process from ( 3,4 Ethylenedioxythiophene) and Sodium poly( styrene -
4-sulfonate) using two methods Jingning Shan method (method 1) and Zhigang Qi and Peter G.Pickup 
method (method 2). Analysis of the synthesis results used Scanning Electron Mycroscopic –Electron 
Dispersive X – Ray Spectrofotometer (SEM – EDS ). The analysis result show that both methods produce 
polymer agglomerate into a sponge-like morphology. Composite from method 1 has morphology, pores 
and proton transport better than composite produced by method 2.  

 
Key words : composite synthesis, fuel cell catalyst, Poly ( 3,4 Ethylene Diothiophene)- Poly( styrene 4 
Sulfonate )       

 
 
 
1. PENDAHULUAN  
 

Salah satu prioritas dalam agenda riset 
nasional yang disusun oleh Kementrian Riset 
dan Teknologi adalah penciptaan swasembada 
energi terutama energi baru dan terbarukan. 

Salah satu sumberdaya energi baru dan 
terbarukan untuk masa depan adalah fuell cell. 
Fuell cell adalah sel bahan bakar yang 
menggunakan bahan bakar hidrogen, metanol 
dan hidrokarbon yang lain untuk menghasilkan 
energi listrik tanpa menimbulkan gas buang 
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yang berbahaya bagi lingkungan. Indonesia 
memiliki potensi sumberdaya alam berupa gas 
yang cukup melimpah menjadikan fuel cell 
sebagai sumber energi di masa yang akan 
datang.  

Fuell cell merupakan sel bahan bakar yang 
mampu merubah gas hidrogen dan oksigen 
menjadi sumber energi listrik yang dihasilkan 
oleh elektroda di dalam fuell cell. Dalam 
perkembangnya bermacam bentuk teknologi 
fuell cell telah dikembangkan dengan variasi 
bahan bakar yang digunakan seperti hidrogen, 
methanol dan gas alam. Pada prinsipnya reaksi 
fuell cell adalah reaksi pelepasan elektron dari 
gas hidrogen sehingga menghasilkan beda 
potensial yang menimbulkan arus listrik. Dalam 
fuell cell yang berperan penting untuk proses 
tersebut adalah katalis platina yang mampu 
mengadsorbsi gas hidrogen dan melepaskan 
dalam bentuk ion hidrogen. Oleh karena itu 
teknologi fuell cell dengan menggunakan katalis 
platina sangat mahal karena logam dalam 
kelompok platina group juga mahal. Seiring 
dengan perkembangan teknologi telah 
diciptakan bahan pengganti logam platina dalam 
bentuk serbuk platina yang disusun dalam 
matriks komposit.  

Oleh karena itu pada tulisan ini akan 
dipaparkan sejauh mana pembuatan bahan 
komposit yang tepat yang mampu memberikan 
support kepada katalis platina. Syarat sebagai 
bahan komposit katalis adalah material yang 
memiliki ikatan yang kuat dengan katalis, tidak 
bereaksi dengan katalis maupun bahan lain yang 
terkait, mudah dibentuk, tahan panas dan 
menghantarkan arus listrik. Salah satu bahan 
komposit yang digunakan dalam proses katalis 
fuell cell adalah bahan polimer yang mampu 
menghantarkan arus listrik. Bahan komposit 
berupa bahan polimer yang mampu 
mengantarkan arus listrik diantaranya adalah 
Polimer Poly ( 3,4 Ethylene Diothiophene) - 
Poly( styrene 4 Sulfonate ). 

Metode support katalis pada komposit 
dalam tulisan ini menggunakan metode hot-
press yaitu pengepresan komposit pada 
temperatur tinggi (100–300OC). Dibanding 
dengan metode yang lain yaitu metode semprot 
(spray) tidak menghasilkan pemerataan 
penyebaran katalis sehingga berakibat pada 
tidak meratanya distribusi tegangan pada 
lembaran elektroda fuel cell. 
 
 
2. LANDASAN TEORI  

 
Polimer merupakan suatu bentuk ikatan 

molekul dalam jumlah yang sangat besar yang 
berasal dari reaksi gabungan monomer-

monomer. Polimer merupakan salah satu bahan 
yang paling banyak digunakan untuk keperluan 
sehari-hari seperti plastik, karet alam mapun 
sintetis, serat kain, lem dan lain-lain. Pada 
umumnya polimer dikembangkan sebagai bahan 
yang praktis dan mudah dibentuk seperti 
beragam plastik yang berasal dari proses sintetis 
dan karet yang berasal dari alam. [2] 

Seiring dengan perkembangan teknologi,  
aplikasi penggunaan polimer telah berkembang 
dengan pembuatan bahan campuran yang 
berasal dari polimer yang dipadu dengan bahan 
lain seperti serbuk logam, serbuk kayu dan 
bahan lain membentuk komposit. [6] 

Polimer semikonduktif dan konduktif 
adalah polimer terkonjugasi yang menunjukkan 
perubahan ikatan tunggal dan ganda antara 
atom-atom karbon pada rantai utama polimer.  
Ikatan ganda diperoleh dari karbon yang 
memiliki empat elektron valensi, namun pada 
molekul terkonjugasi hanya memiliki tiga 
(kadang-kadang dua) atom lain.  Elektron yang 
tersisa membentuk ikatan π,  elektron yang 
terdelokalisasi pada seluruh molekul. Suatu zat 
dapat bersifat polimer konduktif jika  
mempunyai ikatan rangkap yang terkonjugasi. 
Contoh dari polimer terkonjugasi adalah plastik 
tradisonal ''(polyethylen)'', sedangkan polimer 
konduktif antara lain: ''polyacetilen'', ''polpyrol'', 
''polytiopen'', ''polyaniline'' dan lain lain. [7]  

Komposit yang terdiri dari polimer 
konduktif dan polianion dapat menjadi support 
katalis yang paling ideal untuk digunakan pada 
lapisan katalis fuel cell karena mempunyai 
konduktivitas proton yang bagus . Komposit 
Poly (3,4 Ethylenedioxythiophene)-Poly 
(styrene-4-sulfonate) yang dikenal dengan 
komposit PEDOT/PSS yang memiliki 
kestabilan lebih tinggi pada kondisi oksidasi 
dibandingkan dengan polypyrrole. [5] 

 
 

3. TATA KERJA  
 

Pada penelitian ini akan dilakukan sintesis 
komposit Poly ( 3,4 Ethylenedioxythiophene) / 
Poly (styrene -4-sulfonate). Metode kegiatan 
adalah melalui pengujian dengan menggunakan 
metode Scanning Electron Mycroscopic –
Electron Dispersive X – Ray Spectrofotometer ( 
SEM – EDS ). Adapun tahapan kegiatan adalah 
sebagai berikut : 

 
3.1. Penyiapan bahan percobaan dan 

peralatan sintesis 
 

Bahan dan peralatan yang dipersiapkan 
yaitu monomer ( 3,4 Ethylenedioxythiophene) , 
Sodium poly( styrene -4-sulfonate) dan 
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Fe(NO3)3. 9H2O, asam nitrat /HNO3 p. a. 
Peralatan yang dipersiapkan adalah hotplate 
dengan stirrer bar dan tree nect sebagai reaktor 
polimerisasi, termometer, oven, vacum pump 
dan peralatan gelas lainnya seperti gelas beaker, 
erlenmeyer, gelas ukur dan labu ukur. 

 
3.2. Sintesis komposit PEDOT/PSS 
 
3.2.1. Metode 1 
 
• NaPSS 30 mmol ditambahkan dalam 

aquadest 1.6 liter dan monomer EDOT 6 
mmol kemudian dilarutkan sampai 
homogen pada suhu 60OC-80OC selama 30 
menit 

• Larutan hasil sintesis pertama kemudian 
didinginkan, setelah larutan dingin 
ditambahkan dengan Fe(NO3)3. 9H2O 
berlebih yaitu 75 mmol dan diaduk dengan 
stirer pada suhu kamar selama 2 jam  

• Komposit dalam larutan kemudian disaring 
dan dibilas dengan asam nitrat dan dibilas 
ulang dengan sejumlah banyak aquadest  

• Komposit hasil polimerisasi dikeringkan 
dalam oven pada suhu 50-60oC 

 
3.2.2. Metode 2 
 
• 0.8 ml monomer EDOT (7.5 mmol) 

ditambahkan kedalam 15 ml dari 0.1 M 
NaPSS (1.5 mmol) dengan diaduk 
menggunakan stirer pada suhu ruangan 
selama 30 menit. 

• Setelah larutan homogen ditambahkan 
dengan 15.3 gram Fe(NO3)3. 9H2O (38 
mmol) dalam 5 ml air. 

• Larutan berupa biru kehitaman yang 
terbentuk disaring dan dibilas dengan asam 
nitrat dan aquadest dalam jumlah banyak 

• Hasil berupa residu dikeringkan pada oven 
suhu 50oC. 

 
3.3. Proses pengujian menggunakan alat 

SEM – EDS 
 

Hasil akhir berupa serbuk biru kehitaman 
dilakukan pengujian scanning menggunakan 
alat SEM – EDS untuk mengamati morfologi 
dari komposit serta analisis kualitatif dan semi 
kuantitatif. Peralatan yang digunakan adalah 
SEM – EDS yang ada di Pusat Penelitian 
Metalurgi – LIPI.  

 
3.4. Analisis Hasil Pengamatan SEM-EDS 
 

Data dan gambar hasil pengujian 
menggunakan SEM-EDS dianalisis untuk 
menjadi bahan pembahasan. 

3.5. Pengukuran konduktivitas komposit 
PEDOT/PSS 

 
Masing-masing sampel komposit kering 

hasil oven dari kedua matode digerus sampai 
halus dan kemudian dipress dalam cetakan yang 
telah disiapkan. Hasil cetakan berupa komposit 
yang dipress kemudian diukur konduktivitas 
menggunakan alat LCR di Pusat Penelitian 
Metalurgi – LIPI.  

 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN   
 

Penelitian ini akan membandingkan hasil 
sintesis komposit PEDOT/PSS dari dua variabel 
metode proses yang berbeda, metode pertama 
adalah sintesis menggunakan metode Jingning 
Shan (2000), sedangkan metode kedua 
menggunakan metode dari Zhigang Qi and Peter 
G.Pickup (1998). Perbedaan dari kedua sintesis 
adalah jumlah mol yang digunakan dan suhu 
pada proses sintesis. Pada metode Jingning Shan 
(metode 1) perbandingan mol EDOT : NaPSS : 
Fe(NO3)3. 9H2O = 5 : 1 :e 12.5, proses sintesis 
dilakukan menggunakan suhu 60OC-80OC, 
sedangkan pada metode Zhigang Qi and Peter 
G.Pickup (metode 2) perbandingan mol EDOT : 
NaPSS : Fe(NO3)3. 9H2O = 5 : 1 : 25 dan proses 
dilakukan pada suhu ruangan. Sedangkan 
aquadest yang dibutuhkan pada metode 1 
sebanyak 1.6 ml yaitu sekitar 15 kali lebih 
banyak daripada metode 2.  

Sintesis dari komposit PEDOT-PSS 
melibatkan polimerisasi dari monomer EDOT 
dalam larutan polielektrolit yaitu 
polistirenesulfonat (PSS). Polimerisasi ini 
dimulai dengan pemindahan muatan dari 
monomer EDOT tersebut dan PSS masuk 
membentuk polimer dengan mengimbangi 
muatan positif PEDOT. Pada saat larutan dari 
NaPSS dan aquadest kemudian ditambahkan ke 
dalam monomer EDOT maka terbentuk larutan 
kuning yang berubah menjadi larutan biru 
kehitaman setelah ditambahkan  Fe(NO3)3. 
9H2O. Fungsi dari Feri nitrat ini adalah sebagai 
katalis. Setelah larutan disaring maka residu 
dikeringkan pada suhu rendah yaitu 50-60oC 
agar tidak mengubah hasil polimerisasi yang 
sudah terbentuk. Reaksi yang terjadi dalam 
proses polimerisasi seperti pada persamaan 1.  
 
Monomer EDOT + NaPSS+ Fe(NO3)3           
partikel (PEDOT)PSS (1 ) 
 

Pengujian menggunakan SEM-EDS 
bertujuan untuk mengetahui penampakan 
mikroskopis dari komposit polimer 
PEDOT/PSS dan juga untuk analisis secara 
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kualitatif dari unsur yang terkandung didalam 
komposit tersebut. Hasil pengukuran SEM-EDS 
terlihat pada gambar 1a dan 1b dibawah , dan 
hasilnya dapat dilihat pada tabel 1. 
 
Tabel 1. Kandungan unsur dalam komposit 
PEDOT/PSS hasil analisis SEM-EDS 

 
Unsur Metode 1 Metode 2 

C 41.50 % 44.52 % 
O 19.91 % 21.80 % 
S 12.30 % 10.88 % 
Fe 2.88 % 1.85 % 
 
 

Dari Gambar dan tabel di atas terlihat 
bahwa hasil proses polimerisasi terdiri dari 
unsur C, O dan S dimana unsur C merupakan 
rantai utama dari polimer, diikuti dengan unsur 
kedua adalah unsur O dan kemudian S . Unsur S 
ini merupakan gugus sulfonat dari PSS. 
Semakin besar gugus sulfonat yang terbentuk 

dari proses polimerisasi maka akan semakin 
mudah terjadinya transport proton sehingga 
akan semakin besar pula konduktivitasnya dan 
berarti akan semakin bagus untuk support pada 
lapisan katalis fuel cell. Terlihat bahwa unsur S 
dari komposit menggunakan metode 1 lebih 
besar dibandingkan dengan metode 2, ini 
menunjukkan komposit 1 diharapkan memiliki 
transport proton yang lebih baik dibanding 
komposit 2, akan tetapi hasil SEM-EDS ini 
tidak bisa menunjukkan analisis kuantitatif dari 
kadar S yang sebenarnya terkandung dalam 
sampel dan analisis hanya bersifat kualitatif, 
prosentase di atas hanya menunjukkan besaran 
relatif dari unsur atau unsur mana yang 
keberadaannya paling besar. Sedangkan unsur 
Fe berasal dari larutan Fe(NO3)3. 9H2O yang 
masih tertinggal dalam polimer, untuk itu perlu 
dilakukan pembilasan kembali menggunakan 
asam nitrat untuk dapat mengikat Fe berlebih 
yang masih tersisa.  

 

 
 

Gambar 1a. Peak Pada Metode  1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1b. Peak pada metode 2 
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Setelah dilakukan analisis grafis maka langkah 
berikutnya adalah melakukan kegiatan analisis 
penampakan bahan. Analisis penampakan bahan 
dilakukan dengan menggunakan metode SEM-
EDS sebagai uji awal terhadap material komposit 
yang dihasilkan. Adapun hasil penampakan 
mikroskopis / morfologi dari kedua motoda proses 
polimerisasi ditujukkan pada gambar dibawah ini :   

 
 
Gambar 2.a. Penampakan nyata metode 1 
 
 

 
 
Gambar 2.b. Penampakan Nyata metode 2 
 
 
Dari Gambar 2a dan 2b. , terlihat bahwa  kedua 
metode menghasilkan gumpalan polimer yang 
menyerupai spon yang mempunyai pori-pori. Hal 
ini sesuai dengan teori yang mengungkapkan 
bahwa PEDOT/PSS memiliki morfologi seperti 
spon, PPY/PSS memiliki morfologi bentuk bola, 
dan PPY/Nafion terdiri atas partikel sangat kecil 
yang dalam matrik menyerupai gel .[3] Morfologi 
komposit dari metode 2 terlihat lebih menggumpal 
padat dibandingkan dengan metode 1, ini 
menunjukkan metode 2 lebih pekat konsentrasi 
monomer sehingga hasil yang terbentuk sangat 
teraglomerasi. Sebagai support katalis fuel cell, 
semakin besar pori-pori komposit maka akan 

semakin besar kemampuan penyerapan air dan 
berarti juga akan semakin bagus dalam transport 
proton. Hal ini berarti komposit dari metode 1 
mempunyai morfologi yang lebih bagus, lebih 
besar pori-pori dan lebih baik dalam transport 
proton. 

Hasil penampakan unsur carbon terlihat ada 
perbedaan, dimana pada metode 1 unsur karbon 
relatif lebih sedikit dan terkonsentrasi pada satu 
bidang luasan. Kemudian untuk metode yang ke 2 
terjadi penyebaran unsur karbon, menujukkan 
bahwa proses polimerisasi relatif lebih baik . Hal 
ini dapat dilihat pada gambar 3.a dan 3b berikut :   
 

 
 
Gambar 3.a. Penampakan unsur C metode 1 

 

 
 
Gambar 3.b. Penampakan unsur C metode 2 
 
 

Hasil penampakan unsur oksigen dalam 
polimer pada gambar 4.a dan 4.b , menujukkan 
bahwa penyebaran unsur oksigen lebih merata 
pada metode 1. Hal ini menujukkan bahwa ikatan 
polimerasi berlangsaung lebih sempurna dan tidak 
terdapat gas oksigen yang terjebak dalam jaringan 
polimer.  
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Gambar 4.a. Penampakan unsur O metode 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.b. Penampakan unsur O metode 2. 
 
 

Unsur sulfur yang ditunjukkan pada gambar 
5.a dan 5.b menujukkan bahwa tidak ada 
perbedaan yang berarti antara metode 1 dan 2. Hal 
ini menujukkan bahwa unsur Sulfur tidak begitu 
berperan dalam pembentukan molekul polimer 
PEDOT / PSS.  Adapun penyebaran unsur Sulfur 
dapat dilihat pada gambar dibawah : 

 

 
 
Gambar 5.a. Penampakan unsur S metode 1. 
 

 
 

Gambar 5.b. Penampakan unsur S metode 2. 
 
 

Penyebaran unsur besi terlihat merata baik di 
metode 1 mapun di metode 2, dapat dilihat pada 
gambar 6.a dan 6b dibawah.. Hal ini menunjukkan 
bahwa masih diperlukan proses pembilasan yang 
lebih baik untuk menghilangkan pengotor besi 
yang tersebar merata.  

 

 
 
Gambar 6.a. Penampakan unsur Fe Metode 1 
 
 

 
 

Gambar 6.b. Penampakan unsur Fe Metode 2 
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Dengan mencermati data gambar diatas maka 
dapat diketahui bahwa komposit dari metode 1 
mempunyai morfologi yang lebih bagus, lebih 
besar pori-pori dan lebih baik dalam transport 
proton. Penampakan unsur C, O dan S dari metode 
1 juga lebih merata tingkat distribusi pada 
komposit yang menunjukkan bahwa proses 
polimerisasi metode 1 lebih baik dibandingkan 
dengan metode 2. Pada metode 1 sintesis 
dilakukan pada suhu 60OC-80OC, sedangkan 
proses polimerisasi pada metode 2 dilakukan pada 
suhu ruangan. Terlihat bahwa polimerisasi 
PEDOT/PSS terjadi dengan baik pada suhu yang 
lebih tinggi.  

Pada penelitian ini juga dilakukan pengukuran 
terhadap konduktivitas dari kedua komposit hasil 
polimerisasi. Pengukuran dilakukan menggunakan 
alat LCR, akan tetapi hasil pengukuran 
menunjukkan bahwa konduktivitas belum bisa 
terukur atau resistivitas yang sangat besar sehingga 
tidak terbaca pada alat. Oleh karena itu perlu 
penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 
konduktivitas kedua komposit PEDOT/PSS 
dengan peralatan yang lebih tinggi sensifitasnya. 
 
 
5. KESIMPULAN 
 
1. Komposit hasil proses polimerisasi terdiri dari 

unsur C, O dan S dimana unsur terbesar adalah 
C diikuti dengan unsur terbanyak kedua adalah 
unsur O dan kemudian S. 

2. Kedua metode menghasilkan gumpalan 
polimer yang menyerupai spon yang 
mempunyai pori-pori. Morfologi komposit 
metode 2 lebih menggumpal padat 
dibandingkan dengan metode 1, hasil yang 
terbentuk sangat teraglomerasi. 

3. Komposit dari metode 1 mempunyai 
morfologi yang lebih bagus, lebih besar pori-
pori dan lebih baik dalam transport proton. 
Penampakan unsur C, O dan S dari metode 1 
juga lebih merata tingkat distribusi pada 
komposit yang menunjukkan bahwa proses 
polimerisasi metode 1 lebih baik dibandingkan 
dengan metode 2. 

4. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 
konduktivitas kedua komposit PEDOT/PSS 
dengan peralatan yang lebih tinggi 
sensifitasnya. 

 
 
6. DAFTAR PUSTAKA 
 
1. ANONYMOUS, Electrochemical  Polymeri- 

zation and Properties of PEDOT/S-EDOT on 
Neural Microelectrode Arrays, Journal of 
Electroanalytical Chemistry,(2004) Vo. 573 : 
43-48 

2. KROSCHWITZ, J.I, GRESTLE  F.P, 
“Encyclopedia of Polymer Science and 

Engineering”, 2 
nd 

ed ., John Wiley and Sons 
Inc., New York, (1987) 

3. KWAK S.H, PECK D.H, CHUN Y.G, KIM 
C.S, and YOON K.H., New Fabrication 
Method of the Composite Membrane for 
Polymer Membrane Fuel Cell, Journal of 
Materials for Electrochemical Systems, (2001) 
Vol. 4 : 25-29 

4. PICKUP P.G, KEAN C.L, LEVEBRE M.C, 
LI G, QI Z and SHAN J., Electronically 
Conducting Cation-Exchange Polymer Powder 
: Synthesis, Characterization and Applications 
in Pem Fuel Cell and Supercapacitors, Journal 
of New Material for Electrochemical System, 
(2000) Vol. 3 : 21-26 

5. QI Z and PICKUP P.G., High Performance 
Conducting Polymer Supported Oxygen 
Reduction catalysts, Chem. Commun (1998) : 
2299-2300 

6. REINHARD, T.J, LINDA, L.C,” Engineer 
Materials Handbook Composite”, ASM 
International, Ohio. (1987) Vol.1  

7. SHIRAKAWA. H, Nobel Lecture : The 
discovery of polyacetylene film—the dawning 
of an era of conducting polymers, University 
of Tsukuba, Japan.(2001). 

8. SHAN J., Polymer-Supported Catalysts for 
Oxygen Reduction and Methanol Oxidation, 
Thesis of Graduate Studies in Department of 
Chemistry, Memonal university of New 
foundiand, Canada.(2000). 

 


	Ke DAFTAR ISI: 


