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BAB 1.  
SEJARAH TEKNOLOGI MEMBRAN 

1.1 Pengertian Umum 

Membran adalah suatu lapisan tipis antara dua fasa fluida 

yaitu fasa umpan (feed) dan fasa permeat yang bersifat sebagai 

penghalang (barrier) terhadap suatu spesi tertentu, yang dapat 

memisahkan zat dengan ukuran yang berbeda serta membatasi 

transport dari berbagai spesi berdasarkan sifat fisik dan kimianya. 

Membran memiliki sifat semipermeabel, yang berarti membran 

dapat menahan spesi-spesi lain dengan ukuran lebih kecil. Sifat 

selektif membran inilah yang biasanya digunakan dalam proses 

pemisahan. 
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Pemisahan, konsentrasi dan permurnian suatu campuran 

molekul merupakan permasalahan yang sering dijumpai dalam 

industry kimia. Proses pemisahan yang efisien diperlukan untuk 

memperoleh produk terbaik dalam makanan dan industri farmasi 

untuk pasokan masyarakat dan industry dengan kualitas terbaik, 

dan untuk menghilangkan atau mengembalikan racun atau 

komponen berharga dari limbah industry. Untuk tugas ini banyak 

teknik pemisahan seperti distilasi, curah hujan, kristalisasi, 

ekstraksi, adsorpsi, dan pertukaran ion yang digunakan saat ini. 

Baru-baru ini, metode pemisahan konvensional ini telah dilengkapi 

dengan sebuah keluarga proses yang memanfaatkan membran 

semipermeabel sebagai hambatan pemisahan.  

Membran dan proses membran pertama kali diperkenalkan 

sebagai alat analisis di laboratorium kimia dan biomedis; mereka 

berkembang sangat pesat menjadi produk industri dan metode 

dengan dampak teknis dan komersial yang signifikan [Lonsdale, 

1982; Ho et al., 1992; Osada dkk., 1992; Zeman et al., 1996; Drioli 

et al., 2001; Bhattacharyya et al., 2003; Baker, 2004; Strathmann, 
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2004]. Pada tahun 1748 Abbe Nollet mengemukakan tentang 

konsep semipermeabilitas untuk pertama kalinya, inilah cikal bakal 

awal dari pengenalan membran. Pada tahun 1800an Fick 

memperkenalkan hukum difusi fenomenal yang menjadi dasar dari 

ilmu mengenai membran dan masih kita gunakan hingga saat ini. 

Perkembangan ilmu dan pengaplikasian dari membran pertama kali 

dimulai pada tahun 1907 oleh Bechhold ketika ia merancang teknik 

untuk meyiapkan membran nitroselulosa dengan ukuran pori 

bertingkat. Kemudian pada tahun 1950 dimulainya produksi 

membran skala industri oleh Sartorius Werke GmbH.  Akhir tahun 

1950an membran asimetris mulai diperkenalkan Loeb Sourirajan. 

Tahun 1970an dimulainya komersialisasi awal SWRO. Tahun 

1980an awal dari pengembangan pemisahan gas membran 

industrial. Kemudian pada tahun 1980 GFT meng-

komersialisasikan sistem pervaporasi komersial pertama untuk 

dehidrasi alcohol. 

 Hari ini, membran yang digunakan pada skala besar untuk 

menghasilkan air minum dari laut dan air payau, untuk 
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membersihkan limbah industri dan memulihkan konstituen 

berharga, untuk berkonsentrasi, memurnikan, atau fraksinasi 

campuran makromolekul dalam industri makanan dan obat, dan 

untuk memisahkan gas dan uap dalam proses petrokimia. Mereka 

juga komponen kunci dalam sistem konversi energi dan 

penyimpanan, dalam reaktor kimia, di organ buatan, dan dalam 

perangkat pengiriman obat. Membran yang digunakan dalam 

berbagai aplikasi berbeda dalam struktur mereka, dalam fungsi 

mereka dan cara mereka beroperasi. Namun, semua membran 

memiliki beberapa fitur yang sama yang membuat mereka alat 

sangat menarik untuk pemisahan campuran molekul. Yang paling 

penting adalah bahwa pemisahan dilakukan dengan cara fisik pada 

suhu kamar tanpa kimia mengubah konstituen dari campuran. Ini 

adalah wajib untuk aplikasi di organ buatan dan di banyak sistem 

pengiriman obat serta dalam industri makanan dan obat atau di hilir 

pengolahan bio mana zat suhu-sensitif harus sering ditangani. 

Selain itu, sifat membran dapat disesuaikan dan disesuaikan dengan 

tugas-tugas pemisahan tertentu, dan proses membran sering teknis 
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sederhana dan lebih hemat energi daripada teknik pemisahan 

konvensional dan sama-sama cocok untuk operasi kontinyu skala 

besar seperti untuk pengobatan batch-bijaksana dalam jumlah yang 

sangat kecil. Meskipun membran sintetik yang banyak digunakan 

sebagai alat ilmiah dan teknis yang berharga dalam masyarakat 

industri modern, mereka tidak sangat baik didefinisikan dalam hal 

struktur dan fungsi mereka. Asosiasi yang paling menonjol bahwa 

banyak orang ketika memikirkan membran menyerupai filter, yaitu 

perangkat yang mampu memisahkan berbagai komponen dari 

campuran menurut ukuran mereka. 

Namun, membran bisa jauh lebih kompleks dalam struktur 

dan fungsi. Sebuah membran mungkin padat atau cair, homogen 

atau heterogen, isotropik atau anisotropic dalam strukturnya. 

Sebuah membran dapat menjadi sebagian kecil dari mikrometer 

atau beberapa milimeter tebal. hambatan listrik dapat bervariasi 

dari jutaan Ohm untuk sebagian kecil dari satu Ohm. Properti lain 

karakteristik membran adalah permselectivity, yang ditentukan 

oleh perbedaan dalam tingkat transportasi dari berbagai komponen 
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dalam matriks membran. Permeabilitas membran adalah ukuran 

tingkat di mana komponen tertentu diangkut melalui membran 

dalam kondisi tertentu dari konsentrasi, suhu, tekanan, dan/atau 

medan listrik. Tingkat transportasi dari komponen melalui 

membran ditentukan oleh struktur membran, dengan ukuran 

komponen menyerap, oleh sifat kimia dan muatan listrik dari bahan 

membran dan menyerap komponen, dan oleh kekuatan pendorong, 

yaitu konsentrasi , tekanan atau listrik gradien potensial melintasi 

membran. Pengangkutan komponen-komponen tertentu melalui 

membran dapat difasilitasi oleh senyawa kimia tertentu, ditambah 

dengan pengangkutan komponen lain, atau diaktifkan oleh reaksi 

kimia yang terjadi di dalam membran. Fenomena ini disebut 

sebagai difasilitasi, ditambah, atau transpor aktif. 

Fleksibilitas dari struktur membran dan fungsi membuat 

definisi yang tepat dan lengkap dari membran agak sulit. Dalam 

pengertian yang paling umum membran adalah penghalang yang 

memisahkan dan/atau kontak dua wilayah yang berbeda dan 

mengontrol pertukaran materi dan energi antara daerah. membran 
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bisa menjadi selektif atau penghalang mengontak. Dalam kasus 

pertama, ia mengendalikan pertukaran antara dua daerah yang 

berdekatan dengan itu dalam cara yang sangat spesifik; dalam kasus 

kedua, fungsinya terutama untuk menghubungi dua daerah antara 

yang mengangkut terjadi. Kita dapat membedakan antara membran 

biologis, yang merupakan bagian dari organisme hidup, dan 

membran sintetik yang adalah buatan manusia. membran biologis 

melaksanakan tugas-tugas transportasi yang sangat kompleks dan 

spesifik dalam organisme hidup. Mereka mencapai mereka dengan 

cepat, efisien, dan dengan pengeluaran energi minimal, sering 

menggunakan transportasi aktif. 

membran sintetik tidak hampir sama rumit dalam struktur 

atau fungsi mereka sebagai membran biologis. Mereka hanya 

memiliki sifat transpor pasif dan biasanya kurang selektif dan 

hemat energi. Secara umum, bagaimanapun, mereka memiliki 

kimia secara signifikan lebih tinggi dan stabilitas mekanik, 

terutama pada suhu tinggi. Selektivitas membran sintetik 

ditentukan oleh struktur berpori menurut ukuran mereka atau 
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melalui struktur homogen sesuai dengan kelarutan zat terlarut dan 

difusivitas. Permeabilitas membran untuk komponen yang berbeda, 

bagaimanapun, adalah hanya satu parameter penentu fluks melalui 

membran. Sama pentingnya dengan permeabilitas adalah kekuatan 

pendorong yang bekerja pada komponen menyerap. Beberapa 

pasukan mengemudi seperti konsentrasi, tekanan, atau gradien suhu 

bertindak sama pada semua komponen, berbeda dengan potensi 

kekuatan pendorong listrik, yang hanya efektif dengan komponen 

biaya. Penggunaan struktur membran yang berbeda dan kekuatan 

pendorong telah menghasilkan sejumlah proses membran yang 

agak berbeda seperti reverse osmosis, Mikro, ultra dan nanofiltrasi, 

dialisis, elektrodialisis, Donnan dialisis, pervaporasi, pemisahan 

gas, kontaktor membran, distilasi membran, membran berbasis 

ekstraksi pelarut, reaktor membran, dll Bahkan lebih heterogen dari 

struktur membran dan proses membran adalah aplikasi praktis 

mereka. Pemanfaatan industri skala besar membran dimulai sekitar 

tahun 1970 dengan desalinasi air dan pemurnian untuk 

menghasilkan minum dan air industri berkualitas tinggi. Sejak itu 
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membran telah menjadi alat yang digunakan secara luas dalam 

rekayasa proses dengan dampak teknis dan komersial yang 

signifikan. proses membran saat ini digunakan dalam tiga bidang 

utama.  

Daerah pertama termasuk aplikasi seperti desalinasi air laut 

atau pemurnian air limbah. Di sini, penggunaan membran secara 

teknis layak, tetapi ada proses lain seperti distilasi dan pengolahan 

biologis dengan yang membran harus bersaing atas dasar ekonomi 

secara keseluruhan. Area kedua meliputi aplikasi seperti produksi 

air ultra murni atau pemisahan campuran molekul dalam industri 

makanan dan obat. Di sini, teknik alternatif yang tersedia, tetapi 

membran menawarkan keuntungan teknis dan komersial yang jelas. 

Area ketiga termasuk aplikasi membran dalam organ buatan dan 

sistem terapi. Tidak ada alternatif yang masuk akal untuk operasi 

membran. Dengan perkembangan membran baru memiliki efisiensi 

pemisahan yang lebih baik, proses membran baru seperti kontaktor 

membran dan reaktor membran menjadi unit operasi umum dalam 

rekayasa proses [Ho et al., 1992; Drioli et al., 1999; Marcano et al., 
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2002; Klaassen et al., 2005]. Penggunaan skala besar membran 

dengan cepat membentang jauh melampaui tingkat yang sekarang. 

1.2  Perkembangan Historis dan kunci dari Membran 

dan Proses Membran 

Membran sintetik adalah perkembangan yang agak baru dan 

pemanfaatan teknis proses membran pada skala besar mulai hanya 

40 tahun yang lalu. Studi mencatat pertama fenomena membran 

dan penemuan osmosis tanggal kembali ke pertengahan abad ke-18 

ketika Nollet menemukan bahwa kandung kemih babi melewati 

istimewa etanol ketika itu dibawa dalam kontak di satu sisi dengan 

campuran air-etanol dan di sisi lain sisi dengan air murni 

[Nollet, 1752]. Nollet mungkin yang pertama untuk mengakui 

hubungan antara membran semipermeabel dan tekanan osmotik. 

Studi lebih sistematis pada transportasi massal di membran 

semipermeabel dilakukan oleh Graham yang mempelajari difusi 

gas melalui media yang berbeda dan menemukan bahwa karet 
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menunjukkan permeabilitas yang berbeda untuk gas yang berbeda 

[Graham, 1866]. 

Sebagian besar studi awal permeasi membran dilakukan 

dengan bahan-bahan alami seperti kandung kemih hewan atau 

elastis karet. Traube adalah orang pertama yang memperkenalkan 

membran semipermeabel buatan disiapkan dengan mengendapkan 

ferrocyanide tembaga dalam lapisan tipis dari porselen berpori 

[Traube, 1867]. Jenis membran yang digunakan oleh Pfeffer dalam 

studi mendasar pada osmosis [Pfeffer, 1877]. Pengobatan teoritis 

dan banyak penafsiran fenomena osmotik dan transportasi massa 

melalui membran didasarkan pada studi Fick yang ditafsirkan 

difusi dalam cairan sebagai fungsi dari gradien konsentrasi, dan van 

t'Hoff yang memberi penjelasan termodinamika untuk tekanan 

osmotik encer solusi [Fick, 1855; van't Hoff, 1887]. Sedikit 

kemudian Nernst dan Planck memperkenalkan persamaan fluks 

untuk elektrolit di bawah kekuatan pendorong dari konsentrasi atau 

gradien potensial listrik [Nernst, 1888; Planck, 1890]. Dengan 

publikasi klasik Donnan menggambarkan teori kesetimbangan 
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membran dan potensial membran di hadapan elektrolit, sejarah 

awal ilmu membran berakhir dengan sebagian besar dari fenomena 

dasar memuaskan dijelaskan dan secara teoritis diartikan [Donnan, 

1911]. 

Dengan awal ilmu membran abad kedua puluh dan teknologi 

memasuki babak baru. Bechhold mengembangkan metode 

pembuatan membran sintetik pertama dengan meresapi kertas filter 

dengan larutan nitroselulosa dalam asam asetat glasial [Bechhold, 

1908]. Membran ini bisa disiapkan dan akurat direproduksi dengan 

permeabilitas yang berbeda dengan memvariasikan rasio asam 

asetat untuk nitroselulosa. membran nitroselulosa juga digunakan 

dalam studi Zsigmondy sebagai ultrafilters untuk memisahkan 

makromolekul dan partikel halus dari larutan berair [Zsigmondy et 

al., 1918]. Studi ini kemudian dilanjutkan oleh banyak orang lain 

[Elford, 1931; McBain et al., 1931]. Hubungan antara potensi 

streaming, elektroosmotik, dan elektrodialisis dirawat di monografi 

[Prausnitz et al., 1931]. Berdasarkan paten [Zsigmondy, 1922], 

Sartorius GmbH mulai tahun 1937 produksi serangkaian membran 
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nitroselulosa dengan berbagai ukuran pori. Membran ini digunakan 

di laboratorium mikrobiologi di aplikasi analitis. Perkembangan 

pertama hemodialyser berhasil berfungsi [Kolff et al., 1944] adalah 

kunci untuk aplikasi skala besar dari membran di daerah biomedis. 

Pada hari-hari awal membran ilmu pengetahuan dan 

teknologi membran telah terutama topik yang menarik ilmiah 

dengan hanya sedikit aplikasi praktis. Ini berubah drastis dari tahun 

1950 pada saat penggunaan praktis membran dalam aplikasi teknis 

yang relevan menjadi fokus utama dari bunga dan industri berbasis 

membran yang signifikan berkembang pesat. Kemajuan dalam 

kimia polimer mengakibatkan sejumlah besar polimer sintetis yang 

akhirnya menjadi tersedia untuk persiapan membran baru dengan 

sifat transportasi tertentu ditambah stabilitas mekanik dan termal 

yang sangat baik. sifat transportasi membran digambarkan oleh 

teori komprehensif berdasarkan termodinamika proses ireversibel 

[Staverman, 1952; Kedem et al, 1961.; Schlogl, 1964]. Sebuah rute 

kedua untuk menggambarkan proses membran didasarkan pada 

mendalilkan model transportasi membran tertentu seperti model 
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membran solutiondiffusion [Merten, 1966]. Sifat-sifat membran 

pertukaran ion dan penggunaan praktis mereka juga subjek 

penelitian ekstensif [Spiegler, 1958]. 

Sebuah tonggak dalam ilmu membran dan teknologi adalah 

pengembangan membran reverse osmosis berdasarkan selulosa 

asetat yang disediakan penolakan garam tinggi dan fluks tinggi 

pada tekanan hidrostatik moderat [Reid et al, 1959.; Loeb et al., 

1964]. Ini adalah kemajuan besar terhadap aplikasi membran 

reverse osmosis sebagai alat yang efektif untuk produksi air minum 

dari laut. 

Membran dikembangkan oleh Loeb dan Sourirajan memiliki 

struktur asimetris dengan kulit padat pada permukaan yang 

menentukan selektivitas membran dan fluks dan substruktur sangat 

berpori yang memberikan kekuatan mekanik. Hal ini menunjukkan 

bahwa persiapan membran asetat asimetris selulosa didasarkan 

pada proses inversi fasa dimana larutan polimer homogen diubah 

menjadi sistem dua fase, yaitu polimer fase kaya padat 

menyediakan struktur polimer padat dan polimer fase ramping 
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membentuk cairan diisi pori-pori membran [Kesting, 1971; 

Strathmann et al., 1975]. Segera, polimer sintetis lainnya seperti 

poliamida, poliakrilonitril, polisulfon, polietilen, dll yang 

digunakan sebagai bahan dasar untuk penyusunan membran 

sintetik. Polimer ini sering menunjukkan mekanik yang lebih baik 

kekuatan, stabilitas kimia, dan stabilitas termal dari ester selulosa. 

Namun, selulosa asetat tetap bahan dominan untuk persiapan 

membran reverse osmosis sampai pengembangan membran 

komposit polimerisasi antar muka [Cadotte et al, 1981.; Riley et al., 

1967]. Membran ini menunjukkan fluks secara signifikan lebih 

tinggi, penolakan yang lebih tinggi, dan kimia yang lebih baik dan 

stabilitas mekanik dari membran selulosa asetat. Membran pertama 

kali dikembangkan untuk desalinasi reverse osmosis dan aplikasi 

lainnya yang diproduksi sebagai lembaran datar dan kemudian 

dipasang di yang disebut modul luka spiral [Bray, 1968; 

Westmoreland, 1968]. Sebuah pendekatan yang berbeda untuk 

geometri membran adalah pengembangan mandiri membran serat 

berongga yang memiliki ketebalan dinding hanya 6 sampai 7 



 

!
!

16!

mikron [Mahon, 1966]. membran serat berongga asimetris dengan 

aplikasi utama di payau dan air laut desalinasi diproduksi oleh Du 

Pont Corporation. 

Segera setelah pengembangan membran efisien, majelis 

perumahan membran yang tepat, disebut modul, yang dirancang. 

Kriteria untuk desain modul tersebut termasuk membran kepadatan 

tinggi kemasan, keandalan, kemudahan penggantian membran atau 

modul, kontrol polarisasi konsentrasi, dan biaya rendah. Membran 

yang diproduksi dalam tiga konfigurasi yang berbeda, yaitu 

lembaran datar, seperti serat berongga atau kapiler, dan tabung. 

Pada tanaman desalinasi osmosis terbalik saat ini modul luka 

terutama spiral digunakan sementara modul membran serat 

berongga digunakan dalam pemisahan gas dan pervaporasi. Dalam 

aplikasi medis seperti ginjal buatan dan oxygenator darah membran 

kapiler memainkan peran yang dominan hari ini. membran tubular 

terutama digunakan dalam mikro dan ultrafiltrasi. 

Bahkan lebih awal dari penggunaan skala besar dari reverse 

osmosis untuk desalinasi air laut dan air payau adalah aplikasi skala 
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industri elektrodialisis. Sejarah elektrodialisis kembali ke 

pengembangan stack multi-sel pertama [Meyer et al., 1940]. 

Namun, elektrodialisis modern yang menjadi kenyataan praktis 

dengan perkembangan membran ionexchange terpercaya pertama 

yang memiliki keduanya baik konduktivitas elektrolit dan ion-

permselectivity [Juda et al., 1953]. Elektrodialisis pertama kali 

dieksploitasi secara komersial untuk desalinasi air payau oleh 

Ionics Inc Keberhasilan komersial Ionics adalah karena membran 

mereka, susun kompak mereka, dan modus operasi disebut sebagai 

elektrodialisis reversal, yang menyediakan mekanisme 

pembersihan diri secara berkala untuk tumpukan membran dan 

dengan demikian memungkinkan operasi terus-menerus jangka 

panjang pada konsentrasi tinggi dari skala bahan tanpa 

pembersihan mekanis tumpukan [Katz, 1979]. 

Pada awal 1980-an daerah yang sama sekali baru untuk 

aplikasi elektrodialisis dibuka dengan pengenalan membran bipolar 

untuk pemulihan asam dan basa dari yang sesuai garam [Liu et al., 

1977]. Pemisahan skala besar gas dan uap juga kawasan industri 
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yang relevan untuk aplikasi membran. pemisahan gas dirintis oleh 

Monsanto Inc. [Henis et al., 1980]. Awalnya, tujuannya adalah 

untuk memulihkan hidrogen dari off-gas dan menghasilkan oksigen 

atau udara nitrogen diperkaya. Hari ini, bagaimanapun, sejumlah 

besar aplikasi lain seperti penghapusan CO2 dari gas alam atau 

pemulihan uap organik dari off-gas adalah aplikasi khas untuk gas 

dan pemisahan uap. Pervaporasi yang berkaitan erat dengan uap 

pemisahan dipelajari secara ekstensif, dan sejumlah besar aplikasi 

potensial yang menarik yang menunjukkan [Aptel et al., 1968]. 

Namun sejauh ini sangat sedikit tanaman komersial besar telah 

dibangun. Aplikasi lain dari membran yang dikembangkan dalam 

beberapa tahun terakhir yang telah mencapai signifikansi teknis dan 

komersial besar termasuk pelepasan terkontrol obat dalam 

perangkat terapi dan penyimpanan dan konversi energi dalam sel 

bahan bakar dan baterai. Namun, aplikasi komersial yang paling 

penting dari membran saat ini di desalinasi air reverse osmosis dan 

hemodialisis dan hemofiltration. 
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Gambar 1.1 Alat Pertama Pembuatan Membran  
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BAB 2.  
DEFINISI MEMBRAN 

Membran merupakan suatu lapisan tipis antara dua fasa fluida 

yaitu fasa umpan (feed) dan fasa permeat yang bersifat sebagai 

penghalang (barrier) terhadap suatu spesi tertentu, yang dapat 

memisahkan zat dengan ukuran yang berbeda serta membatasi 

transpor dari berbagai spesi berdasarkan sifat fisik dan kimianya. 

Membran bersifat semipermeabel, berarti membran dapat menahan 

spesi-spesi tertentu yang lebih besar dari ukuran pori membran dan 

melewatkan spesi-spesi lain dengan ukuran lebih kecil. Sifat 

selektif dari membran ini dapat digunakan dalam proses pemisahan. 
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Proses membran adalah proses penyaringan atau pemisahan suatu 

zat dengan memanfaatkan tekanan atau energy potensial. 

Teknologi membran mempunyai beberapa keunggulan yaitu 

proses pemisahannya berlangsung pada suhu kamar, dapat 

dilakukan secara kontinu, sifatnya bervariasi, dapat diatur sesuai 

kebutuhan, membran yang dihasilkan dapat digunakan kembali dan 

ramah lingkungan karena tidak menimbulkan dampak yang buruk 

bagi lingkungan. Membran juga dapat berfungsi sebagai filter yang 

sangat spesifik, dikarenakan hanya molekul-molekul tertentu saja 

yang bisa melewati membran sedangkan sisanya akan tertahan di 

permukaan membran. 

Proses pemisahan dengan membran mempunyai kemampuan 

memindahkan salah satu komponen berdasarkan sifat fisik dan 

kimia dari membran serta komponen yang dipisahkan. Perpindahan 

yang terjadi karena adanya gaya dorong (driving force) dalam 

umpan yang berupa beda tekanan (∆P), beda konsentrasi (∆C), beda 

potensial listrik (∆E) dan beda temperatur (∆T) serta selektifitas 

membran yang dinyatakan dengan rejeksi. Pada gambar 1 



 

!
!

22!

memperlihatkan skema proses pemisahan dengan membran 

(Mulder,1991). 

 

 

Gambar 2.1 Skema Pemisahan dengan Menggunakan 
Membran  

 

Mikrofiltrasi merupakan salah satu proses dengan 

melewatkan umpan padamembran mikropori. Membran 

mikrofiltrasi dapat diaplikasikan dalam industry diantaranya pada 

sterilisasi dingin dari minuman dan bahan farmasi, penjernihan jus 

buah, wine, dan bir, air ultra murni pada industri semi konduktor, 

recovery logam, pengolahan limbah, fermentasi kontiniu, 

pemisahan emulsi minyak dan air (General,2013). 
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Membran berfungsi memisahkan material berdasarkan 

ukuran dan bentuk molekul, menahan komponen dari umpan yang 

mempunyai ukuran lebih besar dari pori-pori membran dan 

melewatkan komponen yang mempunyai ukuran yang lebih kecil. 

Filtrasi dengan menggunakan membran berfungsi sebagai sarana 

pemisahan dan juga sebagai pemekatan dan pemurnian dari suatu 

larutan yang dilewatkan pada membran tersebut. 

Suatu bahan dapat dijadikan membran apabila tahan secara 

kimia baik terhadap umpan maupun pada cairan pencuci membran, 

stabil secara mekanik, termal dan memiliki permeabilitas dan 

selektifitas yang tinggi (Hafidzah,2008). Berbagai polimer telah 

banyak digunakan sebagai bahan dasar industry pembuatan 

membran. Salah satu polimer yang biasa digunakan sebagai bahan 

pembuatan membran yaitu polisulfon. Polisulfon memiliki 

ketahanan yang baik terhadap temperatur yang tinggi, rentang pH 

yang lebar yaitu 1-13 dan mempunyai kestabilan kimia yang cukup 

tinggi. 
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Teknologi membran mempunyai beberapa keunggulan yaitu 

proses pemisahannya berlangsung pada suhu kamar, dapat 

dilakukan secara kontiniu, sifat yang bervariasi, dapat diatur sesuai 

dengan kebutuhan. Proses pemisahan dengan membran 

menggunakan gaya dorong berupa beda kuat tekan, medan listrik 

dan beda konsentrasi dan dapat dikelompokkan menjadi 

mikromembran, ultra-membran, nanomembran dan reverse 

osmosis. Selain memiliki sifat yang unggul, teknologi membran 

juga mempunyai kelemahan yaitu pada fluks dan selektifitas. Pada 

proses membran terjadi perbedaan yang berbanding terbalik antara 

fluks dan selektifitas. Semakin tinggi fluks berakibat menurunnya 

selektifitas pada membran. Sedangkan yang paling diharapkan 

pada membran adalah mempertinggi fluks dan selektifitas dari 

kinerja membran tersebut (Agustina, Siti dkk, 2008). 

Membran dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa 

kelompok berdasarkan bahan yang digunakan, yaitu: 

a.! Membran Polimer  
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Pada dasarnya semua polimer dapat digunakan sebagai 

penghalang (barrier) atau material membran namun sifat fisika 

dan sifat kimianya sangat berbeda dikarenakan hanya polimer 

tertentu yang dapat digunakan dalam percobaan. Membran 

polimer diklasifikasikan menjadi membran berpori dan 

membran tidak berpori. Membran berpori diaplikasikan pada 

mikrofiltrasi dan ultrafiltrasi, sedangkan membran nonpori 

diaplikasikan pada pemisahan gas dan pervaporation. Faktor 

utama untuk penentuan pemisahan material pada membran 

berpori adalah ukuran pori dan distribusi ukuran pori serta 

stabilitas kimia dan termal pada membran. Sedangkan pada 

membran nonpori yang digunakan untuk pemisahan 

gas/pervaporasi ditentukan oleh performansi membran yaitu 

pada selektifitas dan fluks. Pada umumnya menggunakan 

membran asimetrik. 

b.! Membran Anorganik  
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Pada membran anorganik stabilitas kimia dan termalnya 

berhubungan dengan material polimer. Pembagian tipe 

membran anorganik dibedakan menjadi 3, yaitu: 

1. Membran keramik 

2. Membran gelas 

3. Membran metalik 

Membran keramik dibentuk dengan perpaduan sebuah logam 

dengan non logam sehingga membentuk oksida, nitrida, atau 

karbida. Membran gelas (silika, SiO2) menggunakan teknik 

demixed glasses. Sedangkan membran metalik ditentukan 

dengan sintering bubuk logam, namun penjelasan mengenai 

membran ini masih terbatas. 

c.! Membran Biologi 

Struktur dan fungsi dari membran biologi sangat berbeda 

dengan membran sintetik. Membran biologi atau membran sel 

mempunyai struktur yang sangat kompleks. Karakteristik 

beberapa membran sel mengandung struktur lipid bilayer. 
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Berdasarkan strukturnya, membran dibagi menjadi dua jenis 

yaitu membran simetris dan asimetris. Membran simetris 

tersusun atas satu macam lapisan (homogen) dengan ketebalan 

10-200 µm. Membran jenis ini dapat menahan hampir semua 

partikel umpan dalam pori-porinya sehingga dapat tersumbat 

dan menurunkan permeabilitas dengan cepat. Membran 

asimetris terdiri dari lapisan tipis yang aktif dan beberapa 

lapisan pendukung yang berpori di bawahnya (heterogen). 

Ukuran dan kerapatan porinya tidak sama dari bagian atas ke 

bagian bawah. Ketebalan lapisan tipisnya adalah 0,1-0,5 µm 

dan lapisan pendukungnya 50-150 µm. 

 

Gambar 2.2 Membran Berdasarkan Strukturnya  
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Berdasarkan prinsip pemisahannya, membran digolongkan 

kepada tiga kelompok, yaitu:  

a.  Membran berpori (porous membrane)  

Membran ini digunakan untuk pemisahan partikel besar 

hingga makromolekul (mikrofiltrasi dan ultrafiltrasi). Ukuran 

pori akan menentukan sifat pemisahannya, dimana 

selektifitas yang tinggi dapat diperoleh jika ukuran pori lebih 

kecil daripada ukuran partikel yang akan dipisahkan. 

 

b.  Membran tidak berpori (dense membrane) 

Membran ini digunakan dalam pemisahan gas dan 

pervaporasi yang mampu memisahkan campuran senyawa 

yang memiliki berat molekul relatif sama, misalnya dalam 

proses pemisahan gas yang dapat memisahkan campuran 

H2/N2, O2/N2, CO2/N2. Selektifitas pada membran ini 

terjadi akibat perbedaan kelarutan (solubility) atau difusifitas. 

c.  Membran cair 

Pada membran ini proses transpor tidak dipengaruhi oleh 

membran atau material membran, melainkan oleh molekul 
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pembawa (carrier) yang sangat spesifik. Pembawa yang 

mengandung membran berada di dalam pori membran. 

Selektifitas membran bergantung kepada kekhususan 

molekul pembawa yang digunakan. 

Berdasarkan gradien tekanan sebagai daya dorong dan 

permeabilitasnya, membran dibagi menjadi:  

a.! Mikrofiltrasi (MF) 

Membran ini beroperasi dengan tekanan sekitar 0,1 – 2 bar 

dan permeabilitasnya lebih besar dari 50 L/m2.jam.bar. 

 

b.! Ultrafiltrasi (UF) 

Membran ini beroperasi dengan tekanan berkisar 1-5 bar 

dan permeabilitasnya 10 – 50 L/m2.jam.bar. 

c.! Nanofiltrasi 

Membran ini beroperasi dengan tekanan berkisar 5 – 20 bar 

dan permeabilitasnya mencapai 1,4 – 12 L/m2.jam.bar. 

d.! Reserve Osmosis (RO) 

Membran ini beroperasi dengan tekanan berkisar 10 – 100 

bar dan permeabilitasnya mencapai 0,005 – 1,4 

L/m2.jam.bar. 
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Mikrofiltrasi merupakan pemisahan partikel berukuran 

mikron atau submicron yaitu berkisar diantara 0,1 – 10 µm. Ada 

beberapa metoda yang digunakan dalam karakterisasi membran 

mikrofiltrasi, yaitu: 

a.! Scanning Electron Microscopy (SEM) 

SEM merupakan salah satu teknik yang digunakan pada 

karakterisasi membran yang berfungsi untuk mengamati 

struktur pori. SEM dapat mengamati semua bentuk struktur 

membran mikrofiltrasi, diantaranya struktur permukaan 

membran, dan penampang lintang membran. 

b.! Metoda permeabilitas 

Membran yang bagus adalah membran yang mempunyai 

permeabilitas dan selektifitas yang tinggi. Permeabilitas 

membran diukur dengan menentukan koefisien rejeksinya, 

yaitu kemampuan membran untuk menahan partikel 

terlarut, sedangkan pelarutnya melewati membran. 

Karakterisasi ini diperlukan untuk mengetahui kekuatan 

membran terhadap gaya luar yang dapat merusak membran. 

c.! Metoda bubble-point 
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Metoda bubble point merupakan salah satu metoda 

karakterisasi membran mikrofiltrasi untuk melihat ukuran 

pori maksimum pada suatu membran. Diperlukan suatu 

peralatan bubble point test dengan menggunakan tekanan 

untuk meniup udara yang melewati membran cair. 

d.! Metoda mercury intrusion 

Metoda mercury intrusion merupakan variasi dari metoda 

bubble point. Pada metoda ini, merkuri didorong ke dalam 

membran kering dengan volume yang disesuaikan dengan 

tekanan yang digunakan. 
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BAB 3.  
JENIS DAN KLASIFIKASI 

MEMBRAN 

Pada skala besar, sebuah industri yang menggunakan 

membran membutuhkan ratusan hingga ribuan meter persegi 

membran untuk menghasilkan produk separasi yang sesuai dengan 

apa yang diinginkan. Sebelum pemisahan membran digunakan 

pada industri, sebuah metode digunakan untuk mengemas atau 

menyatukan beberapa membran agar ekonomis dan efisien. 

Pengembangan teknologi untuk memproduksi modul membran 

murah adalah sebuah terobosan pada proses membran komersial 
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pada tahun 1960an dan 1970an. Rancangan terbaru saat ini yaitu 

berdasarkan pada teknologi filtrasi yang ringkas dan terdiri dari 

lembaran datar membran yang dibuat untuk filter press (saringan 

tekanan); modul ini biasa disebut plate-and-frame modules. 

Membran berbentuk tabung dengan diameter 1 hingga 3 cm juga 

dikembangkan pada tahun yang sama. Kedua rancangan tersebut 

masih digunakan, namun dikarenakan harganya yang relatif mahal 

keduanya telah sebagian besar digantikan oleh dua rancangan lain, 

yaitu spiral-wound modules dan hollow fiber modules. Berikut ini 

beberapa modul membran yang sering digunakan: 

3.1!Membran berbentuk silinder /tubular  

Modul tabung (tubular) ini merupakan modul membran yang 

berbentuk tabung dengan lubang di tengahnya. Pada awal 

pembuatan modul ini dahulu, memiliki diameter 2 hingga 3 cm, 

namun modul tabung yang ada saat ini berdiameter 0,5 hingga 0,1 

cm, yang disatukan di dalam sebuah tabung besar, seperti pada 

Gambar 1. Modul ini memiliki packing density yang rendah hingga 
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sedang. Dalam operasinya, sebuah membran akan terjadi fouling; 

yaitu dimana terbentuknya endapan atau deposit pada dinding 

membran. Modul jenis tabung diketahui baik dalam mengendalikan 

fouling karena dapat dengan mudah dicuci dengan pencucian fisis 

apabila kotor. Pada sebuah operasi seperti ultra filtration ataupun 

micro filtration, jenis modul ini memerlukan volume umpan yang 

besar dengan energi yang besar pula, sehingga dalam 

penggunaannya jenis modul ini boros energi untuk menghasilkan 

hasil yang sama dengan jenis modul yang lain. Modul tabung jarang 

digunakan karena memiliki harga yang relatif mahal yaitu sekitar 

US$ 50-200. 

 

Gambar 3.1 Konfigurasi Modul Tabung 
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Apabila ingin menggunakan modul jenis ini dengan jumlah 

yang banyak, biasanya modul ini disusun secara seri seperti pada 

Gambar 1.2 di bawah ini. Aliran umpan masuk dipompakan 

melewati semua modul yang dirangkai seri. 

 

Gambar 3.2 Rangkaian Seri Modul Tabung 

3.2!Membran berbentuk Lempengan dan Bingkai (Plate and 
Frame) 

Modul ini merupakan rancangan pertama untuk sebuah 

modul membran. Modul ini dahulu digunakan untuk memisahkan 

gas helium dari gas alam. Sesuai dengan namanya, modul ini 
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berbentuk lempengan-lempengan persegi maupun lingkaran yang 

dapat disusun dalam satu bingkai (frame). 

 

Gambar 3.3 Konfigurasi Modul Lempengan dan Bingkai 

 
Modul plate and frame memiliki packing density yang sedang 

dan kemungkinan terbentuknya fouling yang tidak terlalu cepat. 

Apabila modul ini kotor, maka tidak akan terlalu sulit dalam hal 

pencuciannya. Mengganti modul membran ini pun mudah, apabila 

terdapat kerusakan atau tercemar, cukup dengan mengganti modul 

yang rusak atau tercemar dengan modul membran yang baru. Selain 

itu, area kontak membran dengan umpan akan besar karena bentuk 
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modul yang datar disamping itu dalam pengoperasiannya, modul 

ini tidak membutuhkan energi yang terlalu besar. Kekurangan dari 

modul plate and frame ini adalah adanya perbedaan tekanan 

(pressure drop) akibat dari tumpukan plate yang banyak. Harga 

dari modul ini relatif mahal yaitu sekitar US$ 50-200 seperti modul 

tabung, namun modul plate saat ini masih digunakan untuk 

elektrodialisis dan sistem pervaporasi dan sebagian kecil reverse 

osmosis dan ultrafiltration. 

 

Gambar 3.4 Desain Awal Modul Plate and Frame yang 
Digunakan dalam Pemisahan Gas Helium dari Gas Alam (S.A. 

Stern, 1965) 
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Gambar 3.5 Skema Modul Plate and Frame  (Cerini, 1929) 

3.3!Membran berbentuk Spiral Wound 

Jenis modul ini terdiri dari lembaran-lembaran membran 

menyerupai roti lapis yang digulung menjadi tabung yang sering 

digunakan dalam proses reverse osmosis. Dalam skala kecil 

laboratorium, modul spiral wound terdiri dari satu lapis membran 

yang dibungkus mengelilingi tabung pengumpul (pada bagian 

tengah modul, digunakan untuk mengalirkan permeat), dengan luas 

area kontak sebesar 0,2 hingga 1 m2. 



 

!
!
39!

 

Gambar 3.6 Modul Spiral Wound  (Baker, 2000) 

 

 

Gambar 3.7 Penampang Melintang Modul Spiral Wound  (Baker, 
2000) 
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Modul ini digunakan dalam proses RO karena memiliki 

kendali fouling yang baik apabila tidak terdapat partikel padatan. 

Umpan yang dimasukkan modul spiral wound biasanya melewati 

pratreatment terlebih dahulu untuk menghilangkan partikel-

partikel padatan sehingga dapat mengurangi resiko fouling. Modul 

ini dapat dicuci apabila tidak terdapat padatan pengotor. Pembuatan 

dari modul ini cukup rumit karena terdiri dari lapisan-lapisan. 

Keuntungan dari menggunakan modul ini yaitu memiliki rasio 

perbandingan volume umpan masukan dengan luas permukaan 

membran yang bagus. Pada skala industri, satu lembar dari modul 

ini berukuran 1-2 m2. Dengan standar diameter 8 inch dan panjang 

40 inch, sebuah tabung yang terdiri dari 6 modul memiliki luas 

membran 100-200 m2. Namun, harga dari membran ini sedikit 

mahal, yaitu sekitar US$ 5-100. 
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Gambar 3.8  Rangkaian Modul Spiral Wound dalam Pipa 
Bertekanan (Baker, 2000) 

 

3.4!Membran berbentuk kapiler dan Hollow Fiber 

Modul hollow fiber merupakan jenis modul modern. 

Memiliki bentuk serat-serat halus yang apabila diperbesar terlihat 

seperti modul tabung yang memiliki diameter dalam sebesar 50 μm 

dan diameter luar sebesar 100-200 μm. 
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Gambar 3.9 Konfigurasi Modul Hollow Fiber 

 

Dengan ukuran sekecil itu, modul ini memiliki luas kontak 

yang sangat besar. Sebuah modul membran hollow fiber dengan 

luas permukaan 300 m2 akan membutuhkan 1000 km serat dimana 

luas kontak tersebut 10 kali lebih besar dibandingkan dengan luas 

kontak modul spiral wound. Sehingga sebagai contoh, dalam 

aplikasi reverse osmosis tekanan tinggi atau pemisahan gas, akan 

diperlukan 1 juta membran ukuran 100 μm dalam sebuah modul 

untuk luas penampang kontak sebesar 315 m2. Berkat luas 
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penampangnya yang besar, dalam penggunaannya modul ini tidak 

memerlukan energi yang tinggi. Namun karena ukurannya yang 

sangat kecil dan terdiri dari banyak sekali serat dalam satu modul, 

maka akan sangat sulit untuk membersihkannya dari pengotor tapi 

hal ini dapat diatasi dengan cara backflush. Ukurannya yang sangat 

kecil pula yang membuatnya rentan terhadap tekanan yang tinggi, 

sehingga dalam penggunaannya, tekanan operasi yang 

diperbolehkan yaitu dibawah 150 psig. Untuk mengurangi 

perbedaan tekanan (pressure drop) dalam serat, modul yang 

memiliki ketebalan yang besar akan diletakkan di bagian tepi. 

Modul hollow fiber ini memiliki harga yang lebih murah 

dibandingkan dengan modul-modul yang telah dijelaskan 

sebelumnya, yaitu sekitar US$ 5-50. Proses pembuatan modul ini 

tidaklah rumit, namun membutuhkan peralatan yang mahal. 

Pemilihan modul membran yang akan digunakan harus disesuaikan 

dengan kebutuhan penggunaannya dan beberapa faktor lain. Faktor 

yang utama disini adalah harga. Umumnya, modul untuk tekanan 
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tinggi akan lebih mahal dibandingkan dengan modul untuk tekanan 

rendah atau vakum. 

 

Gambar 3.10 Skema Modul Hollow Fiber  (Cussler, 1985) 

 

 

Gambar 3.11 Aliran Melintang yang Digunakan untuk 
Menghasilkan Distribusi Aliran yang Baik  (Cussler, 1985) 
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Gambar 3.12 Alat Pembuat Modul Hollow Fiber dari Paten Du 
Pont Tahun 1972 (Baker, 2000) 

3.5!Membran berbentuk Vibrating and Rotating 

Dari semua jenis modul membran yang telah dijelaskan di 

atas, fluida yang akan dipisahkan dilewatkan melewati permukaan 

membran dengan kecepatan yang tinggi untuk menjaga konsentrasi 

produk yang dihasilkan. Modul vibrating and rotating telah 

dikembangkan, dimana membran yang bergerak, dan bergerak 

lebih cepat dibandingkan dengan aliran fluida yang melintasi 

permukaan membran itu sendiri. Salah satu rancangan modul 

vibrating yang dibuat oleh New Logic International ditunjukkan 
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oleh Gambar 5. Getaran pada membran dengan kecepatan tinggi 

menciptakan adanya pengadukan di dalam membran saat sedang 

menyaring, sehingga membran tersebut dapat menyaring fluida 

dengan konsentrasi yang sangat tinggi dan larutan yang sangat 

kental yang tidak bisa dilakukan oleh modul yang lain. Kekurangan 

dari modul ini adalah harganya yang sangat mahal, yaitu US$ 2000-

5000/m2.  

 

Gambar 3.13 Rancangan Modul Vibrating and Rotating  
(Baker, 2000) 
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BAB 4.  
MATERIAL DAN STRUKTUR 

MEMBRAN 

4.1 Material Membran 

Pada hakikatnya semua polimer dapat digunakan sebagai 

material pembuatan membran tetapi adanya bermacam – macam 
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sifat fisika dan kimia, sehingga hanya beberapa saja yang bisa 

digunakan (I.G Wenten, 2010). 

1.! Polimer Alam 

Salah satu polimer alam yang sering digunakan dalam 

pembuatan membran adalah selulosa asetat. Selulosa merupakan 

polisakarida yang didapat dari tanaman. Selulosa dan deviratnya 

mempunyai struktur rantai yang linier, seperti batang, molekulnya 

infleksibel. Bersifat sangat hidrofilik namun tidak larut dalam air. 

Selulosa asetat dapat merijeksi fluks dan garam yang tinggi, 

relative mudah diaplikasikan karena renewable. Namun, selulosa 

asetat memiliki rentang pH 3-7 dan rentang suhu yang sangat 

pendek yaitu di bawah 50C. Selain itu resistensinya tinggi terhadap 

klorin jika dibandingkan dengan membran berbasis poliamida. Tapi 

selulosa asetat kurang stabil dalam pelarut organik jika 

dibandingkan dengan poliamida. Poliamida memiliki rentang pH 

yang lebih tinggi yaitu 4-11. Selulosa memiliki struktur yang sangat 

teratur dan mampu membentuk ikatan antarmolekul hidrogen yang 

kuat antara beberapa gugus hidroksi. Selulosa asetat juga 
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merupakan selulosa yang mengalami esterifikasi tidak sempurna 

dengan asam asetat. Sangat biodegradable, rentan terhadap mikroba 

yang terdapat di alam, selulosa asetat juga dapat mengalami creep 

atau fenomena pemadatan yang lebih besar dibanding dengan 

material lainnya (Redjeki, 2011). 

 

Gambar 4.1. Struktur Selulosa 

2.! Polimer Sintetis 

Polimer buatan disintesis dari proses polimerisasi monomer 

dan co-polimerization dari 2 monomer.  

a.! Polysulfone (PSU) atau polyethersulfone (PES)Polysulfone 

(PSU) atau polyethersulfone (PES) merupakan polimer sintetis 

yang paling sering digunakan sebagai material membran. 

Polysulfon dikembangkan pertama kali pada tahun 1960 an 
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sebagai alternatif pengganti membran selulosa. Polysulfone 

tahan terhadap pH ekstrim, larut dalam kloroform dan 

dimetilformamida, dan mudah diterapkan dalam proses 

konvensional. Namun polysulfone memiliki kelarutan yang 

tinggi dan hanya larut dalam pelarut organic. Kelemahan lain 

dari PSU dan PES adalah karakternya yang hidrofobik. Salah 

satu cara yang efektif untuk membuat membran polisulfon lebih 

hidrofilik adalah mempersiapkan membran dari campuran 

polisulfon tersulfonasi. Sulfonasi dapat dikontrol untuk 

membatasi kelarutan air polimer yang dihasilkan. 

Insolubilization juga dapat dicapai dengan menyilangkannya 

dengan aditif seperti poliol atau polifenol. Sulfonasi telah 

menjadi alternatif yang sukses untuk penggabungan polimer 

hidrofilik lainnya, yang larut dalam air. Persiapan membran dari 

polimer menyatu dengan polimer hidrofilik telah dijelaskan 

dengan baik dalam literature. Polyvinylpyrrolidone adalah salah 

satu polimer yang umum diterapkan. Namun, hidrofilisasi 

membran dengan menggunakan jumlah besar polimer larut 
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dalam air memiliki kelemahan yakni membuat sifat hidrofilik 

membran terus menurun ketika mereka digunakan dalam media 

air, karena polimer yang larut dalam air tercuci bersih. 

 

Gambar 4.2. Struktur Polysulfone (PSU) atau 
polyethersulfone (PES) 

Polysulfon (PSU) atau polyethersulfone (PES) biasanya 

digunakan dalam ultrafiltrasi. 

 

b.! Poly(vinylidene fluoride) (PVDF) 

–(CF2–CH2)– 

Gambar 4.3. Struktur Poly(vinylidene fluoride) 
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Poli (vinilidena) (PVDF) cukup menarik dalam pembuatan 

membran ultrafiltrasi karena ketahanannya terhadapa kimia. 

PVDF tahan terhadap sebagian besar senyawa anorganik dan 

asam organik dan dapat digunakan dalam berbagai rentang pH. 

PVDF juga stabil dalam senyawa hidrokarbon aromatik, 

alkohol, tetrahidrofuran dan pelarut berhalogen. Selain itu 

PVDF juga tahan terhadap lingkungan teroksidasi termasuk 

ozon, yang digunakan dalam sterilisasi air. PVDF adalah 

semicrystalline dengan Tg yang sangat rendah (-40 C), hal ini 

membuat PVDF cocok untuk diaplikasikan pada suhu berkisah 

antara -50 dan 140 C. Meskipun stabil di sebagian besar pelarut 

organik, PVDF larut dalam dimetil formamida, dimetil 

asetamida (DMAc), N-metil pirolidon (NMP) dan 

dimetilsulfoksida. Seperti polisulfon, PVDF sangat hidrofobik 

dan banyak cara untuk membuat PVDF lebih hidrofilik telah 

diuraikan di dalam literatur. Salah satu prosedurnya adalah 

ditreatmen dengan menggunakan larutan basa kuat atau dengan 

inisiator polimer dan monomer seperti asam akrilik. 
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Permukaan membran juga telah dilapisi dengan 

poliakrilamida, poli (asam akrilat), poli (vinil alkohol) dan 

turunan selulosa. Kemungkinan lain untuk memperbaiki sifat 

membran adalah penggunaan campuran polimer. Campuran 

dari PVDF / PVT, PVDF / poli (etilena glikol) (PEG), 

PVDF/sulfonated polystyrene, PVDF/poly(vinyl acetate) dan 

PVDF/poly(methyl methacrylate) telah digunakan dalam 

pembuatan membran mikropori.!!

 

Gambar 4.4. Poly (vinylidene fluoride) membran: (a) cross 
section and (b) surface membrane 
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c.! Polyetherimide (PEI) 

 

 

Gambar 4.5. Polyetherimide (PEI) 

 

Polyetherimide (PEI) adalah polimer amorf dengan Tg 

mendekati 200C. PEI dapat 

digunakan pada suhu yang lebih tinggi dari PVDF dan dikenal 

lebih kuat. Dalam hal stabilitas kimia, meskipun jauh lebih 

tinggi dari polimer selulosa, tapi lebih rendah dari PVDF. PEI 

tidak dapat dikontakkan dengan kloroform dan diklorometana. 

Kestabilan dalam pH tinggi lebih rendah dari PVDF, PSU atau 

PAN. Persiapan membran dari larutan PEI mengarah ke 

berbagai macam struktur asimetris berpori, 

yang dapat dikontrol dengan mengubah komposisi campuran 

pelarut. Polimer komersial yang biasanya digunakan adalah 
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Ultem® 1000, yang diproduksi oleh General Electric. Biasanya, 

porositas PEI lebih tinggi dari membran PVDF diperoleh dengan 

ukuran pori rata-rata yang lebih kecil. Campuran PEI dengan 

polimer lainnya juga dapat meningkatkan karakteristik 

membran. Campuran PEI dan poli (eter sulfonamide) diperoleh 

sebagai upaya untuk meningkatkan hidrofilisitas membran. 

Dalam rangka untuk membuat kedua polimer yang kompatibel, 

1,3-diamino propanol (DAP) ditambahkan ke larutan polimer. 

DAP bereaksi dengan PEI dan meningkatkan viskositas larutan. 

Akibatnya, selain efek kompatibilitas, penambahan DAP 

menginduksi struktur seperti spons, menghilangkan rongga jari 

seperti yang biasanya diamati pada membran diperoleh dari PEI 

atau larutan PESA dalam dimetil asetamida. PEI berhasil 

digunakan sebagai porous support untuk membran komposit. 

d.! Polyacrylonitrile (PAN) 

Polyacrylonitrile (PAN) telah digunakan dalam pembuatan 

membran ultrafiltrai sejak lama karena ketahanannya terhadap 

hidrolisis dan oksidasi. PAN sangat kristal dan relatif hidrofilik 
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dan biasanya dikopolimerisasikan dengan monomer lebih 

hidrofilik untuk meningkatkan processability dan untuk 

membuatnya tidak terlalu rapuh. Hollow fibers dapat dibuat dari 

PAN dilarutkan dalam asam nitrat. Sebuah Sumitomo paten 

mengungkapkan pembuatan membran dari kopolimer yang 

mengandung 89% akrilonitril dan 11% etil akrilat dilarutkan 

dalam DMF dan formamida dan dikoagulasikan dalam air. 

Menghasilkan sebuah membran berpori mikro. GE Osmonics 

commercializes polyacrylonitrile UF membran hidrofilik, 

dikembangkan dan dipatenkan oleh Membrex, Inc., untuk 

digunakan dalam spinning-disc separation. The UltraFilic 

membran M-series sangat hidrofilik memiliki sudut kontak air 

angle 4°, jauh lebih rendah dibandingkan dengan PAN 

dimodifikasi, yang sekitar 46°. Hal ini memungkinkan air untuk 

lewat dengan bebas melalui membran, sedangkan minyak, 

lemak dan minyak yang ditolak. Untuk ultrafiltrasi yang 

menghasilkan air dalam minyak dan gas, ini merupakan 

keuntungan besar. Untuk membersihkan membran pembilasan 
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dengan air panas sudah cukup, sedangkan untuk sebagian besar 

membran konvensional, diperlukan pembersihan yang rumit. 

 
Gambar 4.6. Poly(acrylo nitrile) membrane: (a) cross section and 

(b) surface membrane. 
 

e.! Polypropylene (PP) 

Stretching adalah bagian dari proses pembuatan membran 

Celgard® dan membran Gore-Tex ®. The Celgard® membran 

terbuat dari polypropylene, yang rendah biaya dan polimer 

yang cukup inert. Tahan dalam kondisi pH ekstrim dan tidak 

larut dalam kebanyakan pelarut pada suhu kamar. 

Membengkak, namun, dalam pelarut nonpolar seperti karbon 

tetraklorida. Tidak diperlukan pelarut dalam pembuatan 

membran Celgard®. PP sangat hidrofobik dan beberapa 

treatment surface telah diusulkan untuk meningkatkan 
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hidrofilisitas membran PP. Penggabungan surfaktan digunakan 

untuk membuat membran Celgard® lebih hidrofilik. Selain 

digunakan dalam aplikasi medis, Celgard® digunakan sebagai 

pemisah dalam baterai. Celgard® sekarang menjadi milik 

Polypore, yang juga mengintegrasikan Daramic Inc, sebuah 

perusahaan terkemuka dalam produksi pemisah baterai. Sektor 

otomotif pasar dunia telah mengembangkan menjadi sekitar 

300 juta baterai per tahun. 90% dari baterai yang dibuat dengan 

microprous pocket separations. Microporous separation 

berdasarkan ultrahigh berat molekul polietilen yang memiliki 

ukuran pori-pori sekitar 1 mikrometer. Separator bertindak 

sebagai isolator listrik antara elektroda, sambil memungkinkan 

migrasi ion. Selain itu, penggunaan membran dengan pori-pori 

dalam kisaran mikrometer memungkinkan pengembangan 

lebih lanjut dari baterai dan mencegah masalah seperti 

penetrasi partikel timbal, yang mengendap dari elektroda 

dalam baterai. Meningkatnya permintaan terhadap pemisah 

yang stabil pada bahan kimia untuk operasi pada temperatur 
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yang lebih tinggi juga telah menstimulasi optimalisasi proses 

manufaktur, yang mengarah ke membran seperti Daramic 

“High Performance” dan “Duralife” dengan oksidasi jauh lebih 

tinggi stabilitasnya. 

 

Gambar 4.7. Membran Celgard® 

f.! Poly(tetrafluoroethylene) 

Membran komersial lain yang dibuat dari proses strectcing 

adalah GoreTex®. Polimer di sini adalah poli 

(tetrafluorethylene), yang membuat membran sangat 

lembam dan dengan demikian nyaman untuk memproses 

bahkan alirankasar. Pengolahan PTFE hanya mungkin 

dengan pasta ekstrusi. Dalam pasta membentuk polimer 
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dicampur dengan pelumas seperti mineral nafta atau kerosen. 

Komponen pelumas dihilangkan dengan memanaskan pada 

suhu 327° C. Di atas suhu ini, sintering akan menyebabkan 

film PTFE dense. Setelah penghilangan pelumas, film PTFE 

disampaikan ke uniaxial atau biaxial stretching. Sehingga 

menghasilkan struktur pori-pori yang saling berhubungan. 

Proses diusulkan oleh Gore dan film berpori yang dihasilkan 

saat ini produk yang sukses di industri membran dan tekstil. 

Dalam paten Gore sebuah stretching biaksial dilakukan 

dengan menggunakan pantograph. Ciri khusus dari membran 

Gore adalah bahwa, karena PTFE sangat hidrofobik, (cairan) 

air tidak diperbolehkan untuk membasahi membran dan 

transportasinya terhalang. Di sisi lain, uap air dapat dengan 

bebas melewati micropores, membuat film cocok untuk kain 

kedap air. Namun, karena kelambanan mereka, membran 

PTFE juga menarik selama pengolahan aliran agresif. Jika 

tujuannya adalah penyaringan air limbah membran harus 

diubah menjadi hidrofilik. Sebuah solusi diungkapkan dalam 
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Gore paten kemudian, pencampuran PTFE dengan silika dan 

surfaktan untuk membentuk pasta untuk ekstrusi. Untuk 

meningkatkan adhesi filler ke PTFE matriks, membran, di 

langkah terakhir persiapan, dipanaskan dengan larutan 

dimetil oktadesil chlorosilane dalam toluena (Baker, 2004). 

 

Gambar 4.8. Membran GoreTex® 

 

g.! Polycarbonate dan Poli (etilena tereftalat) 

Dense film polikarbonat atau poli (etilena tereftalat) dapat 

ditransformasikan dalam membran mikrofiltrasi berpori 

dengan distribusi pori-ukuran yang sangat sempit. Jumlah 

pori-pori dapat dikontrol dengan panjang eksposur ke segmen 
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fisi. Densitas pori maksimum dibatasi oleh fakta bahwa 

membran menjadi terlalu rapuh dan radioaktif pada dosis 

yang sangat tinggi. Ukuran pori-pori dikendalikan oleh 

etching condition dan lamanya waktu di etching bath. 

 

Gambar 4.9. Membran Poli (etilena tereftalat) 

 

3.! Anorganik 

a.! Keramik (Metal Oxide Membrane) 

Keramik merupakan salah satu material membran anorganik. 

Membran keramik terbuat dari aluminium, titanium, atau 

silika. Kelebihan keramik membran adalah stabil pada suhu 

tinggi, namun membran keramik cenderung mahal. Karena 
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kestabilannya pada suhu tinggi membran keramik cocok 

untuk makanan, bioteknologi dan industry farmasi. Diameter 

pori keramik membran berkisar antara 0.01 -10 μm, 

membran keramik biasanya dibuat dengan proses slip-

coating sintering. Teknik lain yang digunakan untuk 

membuat membran keramik yaitu metode sol gel untuk 

menghasilkan membran dengan pori berkisar antara 10-

100A°. Film disintering pada suhu 500-800 °C. 

Secara keseluruhan prosesnya adalah sebagai berikut: 

 

Dalam proses sol-gel polimer, hidrolisis parsial dari 

alkoksida logam terlarut dalam alkohol dicapai dengan 

menambahkan minimum air pada larutan. Gugus-gugus 

hidroksil aktif di alkoksida kemudian bereaksi membentuk 

polimer anorganik molekul yang kemudian dapat dilapisi ke 

keramik support. Pada saat pengeringan dan sintering, film 
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logam oksida terbentuk. Proses sol-gel polimer kimia dapat 

direpresentasikan sebagai berikut: 

 

Tergantung pada bahan awal dan prosedur lapisan, berbagai 

membran dapat dibuat dengan proses sol-gel. Masalah 

keretakan pada film ketika pengeringan dan sintering dapat 

diatasi dengan menambahkan jumlah kecil dari pengikat 

polimer pada larutan coating. Proses pelapisan mungkin juga 

diulang beberapa kali untuk memberikan sebuah film bebas 

cacat. Membran dengan pori-pori ukuran 10 sampai 100-A 

dapat terbentuk dari metode ini. Pada prinsipnya membran 

ini dapat berguna dalam sejumlah reaktor proses-membran. 

Namun,  saat ini teknologi ini masih pada skala laboratorium 

(Peinemann, 2006). 
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b.! Membran Mikro Karbon 

Membran karbon mikro pertama yang diproduksi oleh 

Barrer pada 1950-an dan tahun 1960 dengan mengompresi 

high-surface-area serbuk karbon pada tekanan yang sangat 

tinggi. Menghasilkan pori-pori 5 sampai 30-A ° diameter dan 

digunakan untuk mempelajari difusi gas dan uap. Baru-baru 

ini, cara-cara praktis menghasilkan membran karbon mikro 

telah dikembangkan oleh Koresh dan Soffer, Hayashi et al. 

dan pada Air Products oleh Rao dan Sirkar. Ketiga kelompok 

memproduksi membran mikro karbon yang sangat halus 

oleh pyrolizing preformed polimida atau polyacrylonitrile 

membran pada tekanan atmosfer atau vakum pada suhu 500-

800 ° C. Dengan kondisi tersebut polimer dikonversi menjadi 

karbon. Sifat permeasi menunjukkan bahwa membran 

karbon memiliki pori-pori dari 10 sampai 20 A ° diameter. 

The Air Products membran yang dibuat sebagai thin film 

dilapisi ke keramik support. Selaput Koresh dan Soffer 

dibuat sebagai hollow fibers. Kedua membran ini rapuh dan 
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sulit untuk diproduksi dalam skala besar, namun memiliki 

sifat pemisahan yang luar biasa untuk beberapa campuran 

gas. 

 

Tabel 4.1.  Karakter pemisahan gas dari membran karbon 
nanopore 

 

 

c.! Microporous Glass Membranes 

Microporous Glass Membranes dalam bentuk tabung dan 

serat telah dibuat oleh Corning, PPG, dan Schott. Saat ini 

hanya membran Corning masih tersedia, di bawah 

perdagangan nama Vycor®. Proses leaching yang digunakan 

untuk membuat membran jenis ini telah dijelaskan oleh 

Beaver [94]. Bahan awalnya sebuah gelas yang berisi 30-
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70% silika, serta oksida zirkonium, hafnium atau titanium 

dan bahan yang diekstrak. Bahan yang diekstrak terdiri dari 

satu atau lebih boron yang mengandung senyawa dan oksida 

logam alkali dan / atau oksida logam alkali tanah. Glass 

hollow fibers yang diproduksi dari melt extrusion ditreatmen 

dengan asam klorida encer pada 90 ◦C selama 2-4 jam untuk 

mencuci extractable materials, dicuci untuk menghilangkan 

sisa asam, dan kemudian dikeringkan. 

 

4.! Hybrid Membran Material 

Hybrid membran material merupakan gabungan dari molekul 

anorganik dan polimer yang telah menjadi subjek riset menarik 

lebih dari 15 tahun. Pelopor dari polimer/zeolite membran adalah 

Kulprathipanja. Kulprathipanja membuktikan silika dapat 

menggantikan selektivitas CO2/H2 dari selulosa asetat. Mixed 

mixture membranes diciptakan dengan tujuan ingin 

menggabungkan selektivitas dari membran zeolite sehingga dapat 

memotong biaya pembuatan membran. Membran silikalit-CA 
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memiliki CO2 / H2 selektivitas 5.1, sedangkan membran CA murni 

memiliki selektivitas 0,77. Hennepe, dari University of Twente, 

membuktikan untuk pertama kalinya bahwa penggabungan dari 

silikalit di PDMS meningkatkan selektivitas etanol/air secara 

signifikan dalam kondisi steady state dalam percobaan pervaporasi. 

Kemudian, ditunjukkan oleh Jia et al yang menggunakan 

pendekatan yang sama (silikat di PDMS) selektivitas gas juga bisa 

berubah karena efek molekul-pemisahan. Salah satu pertanyaan 

mendasar dari konsep mixed-matrix adalah bagaimana 

permeabilitas polimer harus sesuai dengan permeabilitas molekul-

penyaring. Untuk menjawab pertanyaan ini difusi dan permeasi 

media heterogen telah dimodelkan. Barrer memberikan analisis 

rinci dari masalah ini. Sebuah model relative sederhana untuk 

transportasi di media yang heterogen adalah pendekatan Maxwell. 

Di akhir 1870-an Maxwel. Persamaan Maxwell telah yang 

diterapkan oleh Robeson et al untuk menghitung permeabilitas gas 

dari kopolimer blok. 
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Untuk mendapatkan mengetahui efek dari permeable partikel 

zeolite pada permeation digunakan persamaan Maxwell 

 

Dimana P adalah overall permeability dari mixed matrix material,  

adalah volume fraksi dari zeolite terdispersi, Pc adalah permeability 

dari polimer, dan Pd adalah permeability dari zeolit terdispersi. 

Untuk mengetahui selektivitas dari mixed matrix membran 

digunakan persamaan 

 

Dimana αeff  adalah effective selectivity, Prel adalah rasio 

permeable dari fase kontinyu hingga fase terdispersi dan αa dan αb 

adalah selectivity fase kontinyu dan fase terdispersi. 
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4.2.! Struktur Membran 

Proses pemisahan dengan membran mempunyai kemampuan 

memindahkan salah satu komponen berdasarkan sifat fisik dan 

kimia dari membran serta komponen yang dipisahkan. Perpindahan 

yang terjadi karena adanya gaya dorong (driving force) dalam 

umpan yang berupa beda tekanan (∆P), beda konsentrasi (∆C), beda 

potensial listrik (∆E) dan beda temperatur (∆T) serta selektifitas 

membran yang dinyatakan dengan rejeksi. Pada gambar 4. 2.1 

memperlihatkan skema proses pemisahan dengan membran 

(Mulder,1991). 

 

Gambar 4.10 Skema pemisahan dengan menggunakan 
membran (Mulder, 1991) 
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Membran dapat dibuat dari bahan alami dan bahan sintetis, 

dimana bahan alami adalah bahan yang berasal dari alam seperti 

dari pulp, kapas sedangkan bahan sintetis dibuat dari bahan kimia 

seperti polimer. Membran juga dapat dibuat dari polimer alam 

(organik) dan polimer anorganik. 

Membran berfungsi memisahkan material berdasarkan 

ukuran dan bentuk molekul, menahan komponen dari umpan yang 

mempunyai ukuran lebih besar dari pori-pori membran dan 

melewatkan komponen yang mempunyai ukuran yang lebih kecil. 

Filtrasi dengan menggunakan membran berfungsi sebagai sarana 

pemisahan dan juga sebagai pemekatan dan pemurnian dari suatu 

larutan yang dilewatkan pada membran tersebut (Agustina, Siti 

dkk, 2008). 

Membran sintetik menunjukkan berbagai besar dalam 

struktur fisik, bahan dibuat, dan fungsinya yang  dapat 

diklasifikasikan dalam empat kelompok dasar yaitu : (1) film 

berpori, (2) film padat homogen, (3) hambatan membawa muatan 

listrik, dan (4) film cair atau padat yang mengandung operator 
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selektif. Selanjutnya, membran ada juga dalam dua konfigurasi 

struktural yang khas seperti struktur mereka dapat simetris atau 

asimetris, apakah membran film padat homogen, media mikro atau 

hambatan bermuatan listrik. Dalam membran asimetris aspek 

struktural seperti film homogen dan media berpori sering 

digabungkan. Bahan yang digunakan untuk pembuatan membran 

dapat polimer keramik, kaca, logam dan cairan. Gambar skematik 

Gambar 4.11 menggambarkan morfologi dan bahan dari beberapa 

membran sintetik teknis yang relevan. Ini menunjukkan 

penampang membran terstruktur simetris yang terdiri dari sebuah 

film homogen, medium berpori dengan pori-pori silinder dan media 

berpori dengan struktur seperti spons dan juga penampang struktur 

asimetris yang terdiri dari media berpori dengan meningkatnya pori 

ukuran dari atas ke bawah dan dua struktur dengan film homogen 

pada struktur pendukung berpori asimetris. Dalam satu kasus, film 

ini merupakan bagian integral dari membran dan dalam kasus lain 

membran terdiri dari struktur komposit dengan film yang dibuat 

dari bahan yang berbeda dari struktur pendukungnya.  
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Gambar 4.11 Schematic drawing illustrating the various materials 
and structural of technically relevant syntetic membranes 

(Straithmann dkk, 1985) 

a.!  Membran Asimetrik dan Simetris  

Sebagaimana ditunjukkan membran sintetik sebelumnya 

mungkin memiliki simetris atau struktur asimetris. Dalam 

membran simetris struktur dan sifat transportasi lebih  identik 

kepada seluruh penampang dan ketebalan membran yang dapat 

menentukan fluks. Membran simetris yang digunakan saat ini 

terutama dalam dialisis, elektrodialisis dan mirofiltration. Dalam 

struktural penampang dan transportasi membran asimetris memliki 

sifat sangat bervariasi. Sebagian besar membran saat ini 

menggunakan tekanan serta struktur yang asimetris untuk proses 

pemisahan. Dua sifat dasar yang dibutuhkan dari membran apapun 
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seperti tarif transportasi massal yaitu tinggi untuk komponen-

komponen tertentu dan kekuatan mekanik yang baik. Membran 

asimetris memiliki kulit yang sangat tipis (0,1 hingga 1!m) serta 

lapisan yang sangat berpori dari 100 sampai 200 !m dengan 

substruktur tebal. Kulit tipis serta struktur berpori pada asimetris 

merupakan membran selektif yang sebenarnya. Karakteristik 

pemisahan ditentukan oleh sifat bahan membran atau ukuran pori 

kulit (layer). Fluks massa ditentukan terutama oleh tebal dari kulit. 

Layer berpori berfungsi hanya sebagai dukungan untuk kulit yang 

sebagian besar sangat tipis dan rapuh dan memiliki sedikit efek 

pada karakteristik pemisahan atau laju perpindahan massa 

membran. Membran asimetris digunakan terutama dalam proses 

membran tekanan dorongan seperti reverse osmosis, ultrafiltrasi, 

atau gas dan pemisahan uap karena di sini sifat unik dari membran 

asimetris, fluks yaitu tinggi dan stabilitas mekanik yang untuk 

dimanfaatkan. Dua teknik yang digunakan untuk mempersiapkan 

membran asimetris: satu menggunakan proses inversi fasa yang 

mengarah ke struktur terpisahkan dengan kulit dan struktur 
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dukungan yang terbuat dari bahan yang sama dalam suatu proses 

tunggal (Kesting 1993), dan yang lainnya menyerupai struktur 

komposit di mana lapisan penghalang tipis diendapkan pada 

substruktur mikro dalam proses dua langkah (Cadotte 1987) . 

Dalam hal ini hambatan dan dukungan struktur umumnya terbuat 

dari bahan yang berbeda.  

Membran simetris tersusun atas satu macam lapisan 

(homogen) dengan ketebalan 10-200 µm. Membran jenis ini dapat 

menahan hampir semua partikel  umpan dalam pori-porinya 

sehingga dapat tersumbat dan menurunkan permeabilitas dengan 

cepat. Membran asimetris terdiri dari lapisan tipis yang aktif dan 

beberapa lapisan pendukung yang berpori di bawahnya 

(heterogen). Ukuran dan kerapatan porinya tidak sama dari bagian 

atas ke bagian bawah. Ketebalan lapisan tipisnya adalah 0,1-0,5 µm 

dan lapisan pendukungnya 50-150 µm (Riani, 2014). 
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. Gambar 4.12. Jenis membran berdasarkan struktur dan 
prinsip pemisahan (membran asimetri dan simetri) (Riani, 

2014) 

b.!Membran Porous 

Sebuah struktur berpori merupakan bentuk yang sangat 

sederhana dari membran, yang mirip dengan Filter serat 

konvensional. Membran ini terdiri dari matriks padat dengan 

lubang ditentukan atau pori-pori yang memiliki diameter mulai dari 

kurang dari 1 nm sampai 10 !m. Pemisahan berbagai komponen 

dicapai dengan mekanisme penyaringan dengan diameter pori dan 

ukuran partikel menjadi parameter penentunya. Membran berpori 

dapat dibuat dari berbagai bahan seperti keramik, grafit, logam atau 

logam oksida, dan berbagai polimer. Struktur mereka mungkin 



 

!
!
77!

simetris, yaitu diameter pori tidak bervariasi bagian lintas 

membran, atau bisa juga asimetris, yaitu diameter pori meningkat 

dari satu sisi membran yang lain biasanya dengan faktor 10 ke 

1000. Teknik untuk persiapan membran berpori bisa agak berbeda 

dan mencakup proses sederhana sinter, iradiasi, dan teknik etsa 

serta inversi fasa dan prosedur curah hujan polimer. Membran 

berpori digunakan untuk komponen terpisah yang berbeda dalam 

ukuran atau berat molekul dalam proses seperti mikro dan 

ultrafiltrasi atau dialisis (Cheryan, 1998).  

Membran berpori merupakan membran dengan prinsip 

pemisahan didasarkan pada perbedaan ukuran partikel dengan 

ukuran pori membran. Selektivitas pemisahan ditentukan oleh 

ukuran pori dan hubungannya dengan ukuran partikel yang akan 

dipisahkan. Membran jenis ini biasanya digunakan untuk proses 

mikrofiltrasi dan ultrafltrasi.  Definisi  pori ada 3 jenis yaitu 

(Redjeki, 2011):  

a.!makropori  > 50 nm 

b.!mesopori  2 < ukuran pori  > 50 nm 
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c.!mikropori  < 2 nm  

Membran ini digunakan untuk pemisahan partikel besar 

hingga makromolekul (mikrofiltrasi dan ultrafiltrasi). Ukuran pori 

akan menentukan sifat pemisahannya, dimana selektifitas yang 

tinggi dapat diperoleh jika ukuran pori lebih kecil daripada ukuran 

partikel yang akan dipisahkan (Riani, 2014). Secara skematik jenis 

membran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 4.13 Jenis membran berdasarkan struktur dan prinsip 
pemisahan (membran berpori) (Mulder, 1991) 

Persiapan Membran Berpori 

Membran berpori terdiri dari matriks padat dengan lubang 

ditentukan atau pori-pori yang memiliki diameter mulai dari 

kurang dari 2 nm ke lebih dari 20 m. Mereka dapat dibuat dari 

berbagai bahan, seperti keramik, grafit, logam atau logam oksida, 
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dan berbagai polimer. struktur membran bisa simetris, yaitu 

diameter pori tidak bervariasi bagian membran lintas, atau 

membran berpori dapat pula berstrukter asimetris, di mana 

diameter pori meningkat dari satu sisi membran ke yang lain 

dengan faktor 10 ke 1.000. Membran berpori digunakan dalam 

mikrofiltrasi dan ultrafiltrasi. Mereka dapat diklasifikasikan sesuai 

dengan karakteristik yang berbeda mereka seperti (1) jenis bahan, 

yaitu keramik atau polimer, hidrofilik atau hidrofobik, (2) struktur, 

yaitu simetris atau asimetris, atau (3) pori ukuran dan pori 

distribusi ukuran. Ukuran pori digunakan untuk membuat 

perbedaan antara mikro dan ultrafiltrasi membran. membran 

mikrofiltrasi biasanya memiliki diameter pori lebih besar dari 20 

nm, sementara membran ultrafiltrasi memiliki diameter pori yang 

khas antara 2 nm dan 20 nm. Distribusi ukuran pori dan ukuran 

pori digunakan sebagai parameter untuk mengkarakterisasi 

membran mikrofiltrasi. membran ultrafiltrasi terutama ditandai 

oleh apa yang disebut berat molekul cut-off dan ketajaman berat 

molekul cut-off. Selain ukuran pori, permukaan dan porositas 
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massal adalah relevansi praktis (Strathmann dkk, 1985). Teknik 

penyusunan struktur membran berpori dirangkum dalam Tabel 

4.2. 

Tabel 4.2   Membran berpori, persiapan dan aplikasinya 

 

Membran berpori dapat dibuat dari bahan yang berbeda 

seperti polimer, keramik, logam atau gelas. Bahan membran 

menentukan sifat mekanik serta stabilitas kimia dan termal 

membran. Tapi hidrofilisitas atau hidrofobik juga efeknya kinerja 

dalam aplikasi praktis. membran hidrofilik kurang rentan terhadap 



 

!
!
81!

adsorpsi spesies seperti protein, koloid, dll dan akibatnya kurang 

sensitif terhadap fouling. Namun, mereka menunjukkan kimia 

miskin umum dan stabilitas termal. Metode yang digunakan paling 

banyak saat ini untuk membuat membran berpori sintering serbuk, 

peregangan film, iradiasi dan etsa film, dan teknik inversi fasa 

(Strathmann  dkk, 1985). 

 

c.!Membran Dense 

Membran dense (tak berpori) merupakan membran yang 

mampu memisahkan molekulmolekul yang memiliki ukuran sangat 

kecil dan tidak dapat dipisahkan dengan membran berpori. Prinsip 

pemisahannya berdasarkan perbedaan kelarutan dan atau 

kemampuan berdifusi. Sifat intrinsik bahan polimer membran 

menentukan tingkat selektivitas dan permeabilitas. Metode 

sederhana untuk karakteristik membran nonpori adalah 

menentukan permeabilitas terhadap gas dan liquid (Redjeki, 2011). 

Membran ini digunakan dalam pemisahan gas dan pervaporasi 

yang mampu memisahkan campuran senyawa yang memiliki berat 



 

!
!

82!

molekul relatif sama, misalnya dalam proses pemisahan gas yang 

dapat memisahkan campuran H2/N2, O2/N2, CO2/N2. Selektifitas 

pada membran ini terjadi akibat perbedaan kelarutan (solubility) 

atau difusifitas (Riani, 2014). Secara skematik jenis membran 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 4.14 Jenis membran berdasarkan struktur dan prinsip 
pemisahan (membran dense) (Mulder, 1991) 

 

d.!Membran Ion-Exchanger 

Membran pertukaran ion, terdiri dari sangat gel yang 

membawa ion positif atau negatif. Sifat dan persiapan prosedur 

membran pertukaran ion berhubungan erat dengan  pertukaran ion 

pada resin (Helfferich, 1962). Seperti dengan resin, ada banyak 
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polimer yang berbeda yang menyediakan matriks membran dan 

kelompok fungsional yang berbeda untuk memberikan sifat 

pertukaran ion.  Ada dua jenis membran pertukaran ion yaitu : 

membran (1) kation-exchange yang mengandung gugus bermuatan 

negatif tetap ke matriks polimer, dan (2) membran pertukaran anion 

yang mengandung gugus bermuatan positif tetap ke matriks 

polimer. Dalam membran cation exchange, anion tetap berada 

dalam keseimbangan listrik dengan kation mobile di celah polimer. 

Sebaliknya, anion yang berlebih atau kurang benar-benar 

dikeluarkan menggunakan membran cation exchanger karena 

muatan listrik mereka yang identik dengan ion tetap. Karena 

pengecualian ini dari anion, membran cation exchanger 

memungkinkan transfer kation saja. Membran pertukaran anion 

membawa muatan positif tetap pada matriks polimer. Oleh karena 

itu, mereka mengecualikan semua kation dan permeabel terhadap 

anion saja. Meskipun ada sejumlah bahan pertukaran ion 

anorganik, kebanyakan dari mereka didasarkan pada zeolit dan 

bentonit, bahan-bahan ini agak tidak penting dalam membran 
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pertukaran ion dibandingkan dengan bahan polimer. Aplikasi 

utama dari membran pertukaran ion dalam elektrodialisis, 

elektrolisis, baterai, sel bahan bakar, dan baru-baru juga di 

pervaporasi (Strathmann, 1985).  

e.! Liquid Membranes  

Membran cair telah mendapatkan peningkatan signifikan 

dalam beberapa tahun terakhir dalam kombinasi transportasi yang 

mengangkut komponen tertentu seperti logam-ion selektif dan pada 

tingkat yang relatif tinggi di seluruh interfase membran cair. 

Umumnya, tidak ada masalah untuk membentuk sebuah film cairan 

tipis. Hal ini sulit, karena harus menjaga dan mengontrol film ini 

dan sifat-sifatnya selama proses pemisahan massa. Untuk 

menghindari break-up film, beberapa jenis penguat diperlukan 

untuk mendukung struktur membran yang lemah tersebut. Dua 

teknik yang berbeda digunakan saat ini untuk persiapan membran 

cair. Dalam kasus pertama, bahan penghalang cair selektif 

distabilkan sebagai film tipis oleh surfaktan dalam emulsi tipe 

campuran (Li et al.1981). Dalam teknik kedua struktur berpori diisi 
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dengan fase membran cair. Kedua jenis membran yang digunakan 

saat ini pada tahap percontohan tanaman untuk menghilangkan 

selektif ion logam berat dan pelarut organik tertentu dari aliran 

limbah industri (Kemperman et al. 1998), yang mana juga telah 

digunakan lebih efektif untuk pemisahan oksigen dan nitrogen.  

Membran cair adalah membran yang pemisahannya tidak 

ditentukan oleh membrannya ataupun bahan pembentuk membran 

tersebut, tetapi oleh sifat molekul pembawa yang sangat spesifik. 

Media pembawa merupakan cairan yang terdapat dalam pori-pori 

membran berpori. Permeselektivitas terhadap suatu komponen 

bergantung terutama pada kespesifikan molekul pembawa. Adapun 

aplikasi membran cair yaitu  (Redjeki, 2011): (1) Dalam 

pengolahan limbah, dapat menghilangkan kandungan ion pada 

limbah. (2) Penghilangan kandungan gas dari suatu larutan. (3) 

Penghilangan phenol. (4) Pemisahan dari bahan cairan organik 

Secara skematik jenis membran tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut :  
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Gambar 4.15 Jenis membran berdasarkan struktur dan prinsip 
pemisahan (membran cair) (Mulder, 1991) 

 Pemisahan oleh liquid membran dilakukan berdasarkan 

perbedaan difusivitas antara zat-zat yang akan dipisahkan dalam 

membran. Membran cair merupakan suatu bentuk emulsi yang 

stabil, dimana mengandung larutan aqeous sebagai reagent  dan 

fasa hidrokarbon yang saling tidak terlarut, kemudian membentuk 

fasa kontinyu dengan pengadukan kecepatan tinggi. Melalui 

pengadukan pada kecepatan rendah, emulsi mengalami kontak 

dengan fasa aqueous yang mengandung komponen yang akan 

dipisahkan.  Ada dua bentuk membran cair yaitu : (1) Membran 

emulsi atau membran  cair surfactan (MCS), (2) Membran cair 

dengan penguat (Redjeki, 2011). Perbedaan keduanya dapat  dilihat 

pada gambar (4.16) : 

Cairan Pembawa 
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Gambar 4.16 Skematik  a) membran dengan penguat  b) 

membran emulsi (Mulder,1991) 

 Mekanisme pemisahan logam dengan menggunakan 

membran emulsi dapat dilihat pada gambar 4.17 Ada tiga tahap 

pada proses pemisahan dengan cara ini yaitu : 

1.!Persiapan pembuatan larutan emulsi air/minyak (W/O), dengan 

mencampur air dan    minyak pada kecepatan tinggi sehingga 

membentuk suatu  emulsi, kemudian ditambahkan   surfactan 

untuk menstabilkan campuran tersebut. Agar campuran emulsi 

tersebut dapat mempertinggi proses pemisahannya perlu 

ditambahkan suatu molekul pembawa (carrier).  

2.!Tahap kedua adalah larutan emulsi tersebut dicampur dengan 

suatu larutan logam yang akan dipisahkan. 
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3.!Selanjutnya diadakan pemisahan logam dari membran cair 

dengan melalui suatu tangki pengendap dilanjutkan dengan 

proses demulsifikasi.   

 

 

Gambar 4.17 Mekanisme pemisahan logam dengan membran 
emulsi (Fumiyuki, 1993)  
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BAB 5.  
PROSES PEMBUATAN MEMBRAN 

INORGANIK 

 

5.1 Proses Sol-Gel 

Proses sol-gel adalah proses pembentukan senyawa 

anorganik melalui reaksi kimia dalam larutan pada suhu rendah, 

dalam proses tersebut terjadi perubahan fase dari suspensi koloid 

(sol) membentuk fase cair kontinu (gel). Sol-gel merupakan proses 

dari larutan kimia yang digunakan untuk membuat material 

keramik yang dapat digunakan untuk membuat thin film. Sol-gel 
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adalah proses pembuatan nanomaterial dimana ada perubahan fasa 

larutan bahan dasar menjadi padatan anorganik melalui proses 

kimiawi (Rao et al., 2007). Tahapan proses sol-gel meliputi 

hidrolisis, kondensasi, pematangan (aging) dan pengeringan. 

Metode sol-gel yaitu metode sintesis menggunakan pelarut berupa 

akuades sehingga menghasilkan partikel dengan morfologi yang 

baik dan homogen. Metode sintesis berbasis larutan yaitu metode 

sol-gel menawarkan keuntungan menghasilkan ukuran partikel 

yang optimum dan menjaga kemurnian fasa. 

Ada dua metode sol-gel yang terkenal yaitu metode alkoksida 

dan metode koloid. Metode alkoksida yaitu proses sol-gel yang 

menggunakan logam alkoksida sebegai precursor. Sedangkan 

metode koloid yaitu proses sol-gel yang menggunakan precursor 

selain alkoksida seperti nitrat, karboksilat, asetil asetonat dan 

klorida.  

Sol-gel merupakan bagian dari koloid. Koloid adalah 

suspensi dengan fase terdispersi yang sangta kecil yaitu sekitar 1-

1000 nm. Sol merupakan suspensi partikel padat yang terdispersi 
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dalam cair. Sedangkan gel merupakan suspensi koloid cair yang 

terdispersi dalam padat. Aerosol merupakan suspensi kolod partikel 

dalam gas atau yang sering dikenal dengan embun. Untuk hasil 

akhir dari proses sol-gel sering dikenal dengan keramik (Bringker 

et al., 1991). 

Menurut (Fernandes, 2011), metode sol-gel memiliki 

beberapa keuntungan antara lain : 

a.! Tingkat stabilitas termal yang baik,  

b.! Stabilitas mekanik yang tinggi,  

c.! Daya tahan pelarut yang baik,  

d.! Modifikasi permukaan dapat dilakukan dengan berbagai 

kemungkinan. 

e.! Menghasilkan produk dengan kemurnian dan kehomogenan 

yang tinggi.  

Dalam metode berbasis larutan, nilai pH prekursor mempunyai 

peranan penting pada morfologi dan distribusi ukuran partikel 

yang terbentuk. Nilai pH mempunyai dampak yang besar pada 

morfologi dan ukuran partikel karena nilai pH dapat 



 

!
!

92!

mempengaruhi daya larut prekursor dan rasio konfigurasi ion yang 

dapat larut dan mengendap. 

Precursor merupakan bahan utama yang digunakan dalam 

pembuatan sol-gel yang akan membentuk koloid dengan reaksi 

hidrolisis dan reaksi polikondensasi. Adapun salah satu contoh 

precursor yaitu alkoksida logam. Mayoritas peneliti banyak 

menggunakan Tetraethyl orthosilicate (TEOS). TEOS merupakan 

senyawa dengan wujud cairan tidak bewarna dan termasuk 

senyawa silicon ester. Silicon ester adalah senyawa silikon yang 

memiliki unsur oksigen di antara silikon dan gugus organik seperti 

≡SiOR (Puspito and Indra Perdana, 2013).    

Sintesis sol-gel menggunakan precursor TEOS, melibatkan 

hidrolisis dan reaksi kondensasi dari alkoksida logam yang akan 

membentuk jaringan. Ada beberapa tahapan proses dari sol-gel 

yaitu hidrolisis dan polikondensasi (Widodo, 2010).  
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Gambar 5.1. Skema Umum Proses Pembuatan Sol-Gel (Widodo, 

2010) 
 

Beberapa tahapan sol-gel yaitu (Delfinas, 2014): 

1.! Hidrolisis 

Pada tahap pertama, logam dari precursor (alkoksida) 

dilarutkan dalam alcohol dan terhidrolisis dengan penambahan 

air pada kondisi asam, basa atau netral menghasilkan sol 

koloid. Hidrolisis menggantikan ligan alkoksi (-OR) dengan 

gugus hidroksil (-OH). Selama reaksi hidrolisis berlangsung, 

gugus etoksi (OC2H5) dari TEOS akan bereaksi dengan 
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molekul air, sehingga membentuk intermediate [Si(OC2H5)4-

x(OH)x] dimana gugus etoksi akan digantikan oleh gugus-gus 

hidroksil. Reaksi yang terjadi yaitu: 

 

2.! Kondensasi 

Setelah mengalami reaksi hidrolisis, maka reaksi kondensasi 

akan berlangsung. Produk dari reaksi intermediate hasil reaksi 

hidrolisis sangat berperan dalam proses reaksi kondensasi, 

sehingga didapatkan nanopartikel silica. Pada tahapan 

kondensasi, gugus hidroksil dari produk intermediate, 

[(OH)xSi(OR)4-x] akan bereaksi dengan gugus etoksi dari 

TEOS yang lain (kondensasi alkohol) atau dengan gugus 

hidroksil dari produk intermediate yang lainnya (kondensasi 

air) untuk membentuk jembatan Si-O-Si. Lebih jauh lagi, 

kecepatan kondensasi air ribuan kali lebih cepat dibandingkan 

dengan kondensasi alkohol. Reaksi yang terjadi yaitu: 
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3.! Pematangan (Ageing) 

Setelah reaksi hidrolisis dan kondensasi, dilanjutkan dengan 

proses pematangan gel yang terbentuk. Proses ini lebih dikenal 

dengan proses ageing. Pada proses pematangan ini, terjadi 

reaksi pembentukan jaringan gel yang lebih kaku, kuat dan 

menyusut di dalam larutan. 

4.! Pengeringan 

Tahapan terakhir adalah proses penguapan larutan dan cairan 

yang tidak diinginkan untuk mendapatkan struktur sol-gel yang 

memiliki luas permukaan yang tinggi.  
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Gambar 5.2. Proses Sol-Gel (Delfinas, 2014) 

 

Proses di atas dapat disederhanakan dalam Tabel 5.1 Sebagai 

berikut. 

 
Tabel 5.1. Tahapan Proses Sol-Gel 
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Polimerisasi sol-gel terjadi dalam tiga tahap:  

1.! Polimersasi monomer-monomer membentuk partikel  

2.! Penumbuhan partikel  

3.! Pengikatan partikel membentuk rantai, kemudian jaringan 

yang terbentuk diperpanjang dalam medium cairan, 

mengental menjadi suatu gel. 

Struktur mikro dari lapisan silika ditentukan oleh reaktivitas 

dan ukuran prekursor serta pemilihan yang tepat konsentrasi 

prekursor, air, alkohol dan katalis. Reaksi hidrolisis dan kondensasi 

umumnya dikatalisis oleh penggunaan dasar mineral atau asam. 

Dalam kasus alkoksida silikon, kondisi asam biasanya 

menghasilkan sol dengan struktur fraktal seperti yang telah terbukti 

lebih menguntungkan bagi pembentukan silika mikro dengan 

ukuran pori yang lebih kecil. Sebaliknya, kondisi dasar sebaliknya 

akan mendukung produksi struktur fraktal bercabang dan / atau 

partikel koloid. Hal ini menyebabkan produksi jaringan dengan 

ukuran pori yang lebih besar dan umumnya tidak digunakan 

sebagai membran silika sieving molekul (Elma et al., 2013, Yang 
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et al., 2017, Elma et al., 2015b, Elma et al., 2015a, Elma et al., 

2012). 

Silika gel merupakan padatan pendukung yang banyak 

digunakan dalam proses adsorpsi karena stabil pada kondisi asam, 

nonswelling, memiliki karakteristik pertukaran massa yang tinggi, 

porositas dan luas permukaan spesifik serta memiliki daya tahan 

tinggi terhadap panas. Selain itu silika gel memiliki situs aktif 

berupa gugus silanol (≡SiOH) dan siloxane (≡Si-O-Si≡) di 

permukaan. Adanya gugus -OH memberikan peluang secara luas 

untuk memodifikasi gugus tersebut menjadi gugus lain yang lebih 

aktif (Buhani and Suharso, 2012).! 

Adapun keuntungan menggunakan metoda sol-gel yaitu 

(Widodo, 2010): 

•! Homogenitasnya lebih baik 

•! Temperatur rendah 

•! Kemurnian lebih baik 

•! Hemat energi  

•! Pencemaran rendah   
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•! Fase pemisahan cepat 

•! Pembentukan fase kristal baru dari padatan non kristal baru  

•! Produk glass lebih baik ditentukan dengan sifat-sifat gel  

Sedangkan kerugian menggunakan metoda sol-gel yaitu: 

•! Material proses cukup mahal,  

•! Residu butir-butir halus 

•! Waktu proses cukup lama  

Faktor-faktor yang mempengaruhi metode sol-gel yaitu 

(Rao et al., 2007): 

a.! Senyawa Logam (Prekursor) 

Prekursor harus dapat larut dalam media reaksi dan harus 

cukup reaktif dalam pembentukan gel. Perbedaan senyawa 

yang digunakan akan membedakan densitas, ukuran pori dan 

luas permukaan gel. 

b.! Katalis 

Penggunaan katalis menyebabkan reaksi hidrolisis menjadi 

lebih cepat dan sempurna. Katalis yang umum digunakan 

dalam reaksi pembentukan gel adalah asam-asam anorganik, 
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seperti: HCl, HNO3 dan H2SO4. Disamping itu, asam-asam 

organik juga dapat digunakan sebagai katalis, seperti: asam 

asetat atau pembentukan gel dan sifat fisik gel. Namun 

demikian, katalis tidak diperlukan dalam reaksi kondensasi. 

Katalis yang biasa digunakan dalam rute organik yaitu amonia 

(kondisi basa) pada sintesis silika. Pertambahan konsentrasi 

amonia mempengaruhi ukuran dari silika yang terbentuk. 

Dengan meningkatnya konsentrasi dari amonia, maka ukuran 

partikel dari silika akan semakin besar. Reaksi hidrolisis dan 

kondensasi terjadi dengan cepat seiring meningkatnya 

konsentrasi dari amonia, sehingga nukleasi berlangsung 

dengan singkat yang  berakibatkan ukuran partikel silika relatif 

lebih besar (Singh et al., 2011). 
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Acid Catalysed Hydrolysis 

 

Base Catalysed hydrolysis 

 

Gambar 5.3. Mekanisme Reaksi Menggunakan Katalis asam dan 
basa pada Hidrolisis 

 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa katalis asam dan basa 

memiliki mekanisme yang berbeda dalam proses hidrolisis dan 

kondensasi. Pada reaksi dengan menggunakan katalis asam, 

yang pertama terjadi adalah protonasi pada grup alkoksi. Si 

memberikan elektronnya kepada grup alkoksi yang 

terprotonasi sehingga Si bersifat elektrofilik sehingga 

memudahkan molekul H2O masuk. Molekul air akan 

menyerang Si dari arah yang berlainan dari gugus hidroksil 
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yang terprotonasi. Setelah gugus air masuk, gugus alcohol 

akan lepas dan gugus air akan melepaskan protonnya. 

Sedangkan katalis basa, tahap awal reaksi adalah silikom akan 

diserang oleh gugus hidroksil. Dengan masuknya gugus 

hidroksil akan membuat bentuk intermediate berupa Si dengan 

bentuk pentakordinat. Bentuk pentakordinat dari Si tidak stabil 

sehingga gugus OR dengan ukuran yang lebih besar akan lebih 

mudah lepas. 

c.! Pelarut 

Pelarut digunakan untuk menghomogenkan campuran bahan 

dasar dan bahan air karena sifat kepolaran yang berbeda. 

d.! Temperatur 

Temperatur mempengaruhi kecepatan pembentukan gel 

e.! Pengaruh pH 

Pada metode sol-gel, pH sangat berpengaruh sebagai kondisi 

terjadi reaksi. pH ini berkaitan dengan efek hidrolisis dan 

kondensasi selama proses pembentukan gel serta terhadap 

bentuk morfologi dari produk yang disintesis. Bentuk dari 
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morfologi partikel silica dalam proses sol-gel bergantung 

terhadap kondisi asam atau basa larutan, sehingga dapat 

digambarkan dalam structural sebagai berikut: 

 

Gambar 5.4. Struktural gel Silika (Widodo, 2010) 

 

5.2 Proses Dip-coating 

Dip-coating merupakan suatu proses pencelupan membran 

support dalam suatu sol yang telah dibuat. Dalam dip-coating, 
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substrat akan ditarik secara vertical dengan cairan pada kecepatan 

Uo (Bringker et al., 1991).  

 

Gambar 5.5. Proses dip-coating pada kondisi steady-state 
(Bringker, Frye et al. 1991) 

 

Membran yang telah terlapisi sol-gel, akan melalui proses 

pengeringan agar lapisan thin film dapat terbentuk. Suhu yang 

digunakan bervariasi tergantung jenis sol yang digunakan. Pada 

suhu yang lebih rendah, viskositas pada sol akan tinggi dan 

mengakibatkan proses pembuatan thin film menjadi lambat. 

Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi, proses pembuatan thin-
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film berlangsung sangat cepat karena penguapan pelarut cepat 

(Larbot et al., 1988). 

Ada tiga tahap pada proses dip-coating , yaitu (Le, 1988):  

1.! Perendaman dan waktu tinggal  

Substrat direndam ke dalam larutan prekursor pada kecepatan 

konstan diikuti dengan waktu tinggal tertentu agar pelapisan 

substrat dapat dilapisi dengan sempurna. 

2.! Deposisi dan drainase 

Dengan menarik substrat ke atas pada kecepatan konstan, maka 

akan membuat lapisan tipis dari larutan precursor 

1.! Penguapan. 

Pelarut akan menguap dari cairan hingga membentuk film 

tipis. Selanjutnya lapisan ini akan diberikan perlakuan panas 

untuk menghilangkan kandungan organik sisa, termasuk 

kristalisasi dari oksida fungsional. 
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Gambar 5.6. Proses Dipcoating 

 

Jika menarik pada kecepatan yang konstran, maka ketebalan 

lapisan dapat dihitung dengan persamaan Landau-Levich 

menggunakan: 

!

 
 
Keterangan. 
h   : ketebalan lapisan 
gLV : cair-uap tegangan permukaan 
r    : massa jenis 
g    : gravitasi 
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5.3  Proses Kalsinasi 

Proses kalsinasi adalah proses pembakaran tahap awal yang 

merupakan reaksi dekomposisi secara endothermic dan berfungsi 

untuk melepaskan gas-gas dalam bentuk karbonat atau hidroksida 

sehingga menghasilkan serbuk dalam bentuk oksida dengan 

kemurnian yang tinggi. Kalsinasi dilakukan pada suhu tinggi yang 

suhunya tergantung pada jenis bahannya. Kalsinasi merupakan 

tahapan perlakuan panas terhadap campuran serbuk pada suhu 

tertentu, tergantung pada jenis bahan (Afza, 2011). Adapun 

peristiwa yang terjadi selama proses kalsinasi antara lain (James, 

1988):  

a.! Pelepasan air bebas (H2O) dan terikat (OH) berlangsung 

sekitar suhu 100oC hingga 300oC 

b.! Pelepasan gas-gas, seperti CO2 berlangsung sekitar suhu  

600oC dan pada tahap ini disertai terjadinya pengurangan berat 

yang cukup berarti;  
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c.! Pada suhu lebih tinggi, sekitar 800oC struktur kristalnya sudah 

terbentuk, dimana pada kondisi ini ikatan diantara partikel 

serbuk belum kuat dan mudah lepas. 

Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam proses 

kalsinasi beserta hal yang terjadi selama proses kalsinasi 

(Mohamed, 2006):  

1.! Pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan, penghilangan cairan 

yang terkandung dalam sampel seperti air, dan konversi zat 

aditif seperti organometallic atau polimer. Secara tipikal 

biasanya penahanan temperatur pertama ini dilakukan dalam 

temperatur yang masih rendah yaitu hanya sekitar beberapa 

ratus derajat. Peningkatan laju temperatur harus dikontrol 

secara hati-hati, selain itu jika dillakukan proses pemanasan 

dengan cepat maka akan mengakibatkan sampel mendidih dan 

penguapan dari bahan organik, menjadikan sampel tersebut 

menggembung atau bahkan dapat memusnahkan sampel 

tersebut.  
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2.! Meningkatkan terjadinya proses homogenisasi kimia atau 

terjadinya reaksi pada komponen serbuk. 

3.! Peningkatan temperatur untuk menuju keadaan isothermal 

kalsinasi (proses kalsinasi dalam temperatur yang sama)  

4.! Isothermal kalsinasi, dalam proses ini terjadi densifikasi utama 

dan pengembangan mikrostruktur yang kemudian diikuti oleh 

pendinginan secara lambat. Dalam isothermal kalsinasi, 

temperatur meningkat secara monoton sampai pada penahan 

temperatur kalsinasi (secara tipikal 0.5 sampai 0.8 dari 

temperatur leleh untuk kalsinasi pada zat padat, atau berapapun 

dibawah temperatur eutectic untuk fasa liquid), dan kemudian 

didinginkan dibawah temperatur ruang. Pada umumnya lama 

waktu penahanan sebanding dengan lamanya waktu yang 

dibutuhkan untuk menaikkan temperatur hingga temperatur 

penahanan. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan 

temperatur ini dibatasi oleh ukuran sampel dan karakteristik 

panas dari furnace yang digunakan. Waktu penaikkan 

temperatur untuk ukuran sampel yang besar membutuhkan 
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waktu yang lama, hal ini dilakukan untuk menghindari gradien 

temperatur yang dapat menyebabkan cracking 

(kerusakan/pecah) atau pembentukan lapisan luar yang 

memadat namun bagian ininya tidak memadat secara 

sempurna, hal ini merupakan hasil dari densifikasi yang 

berbeda. Selama fasa penaikan suhu dalam isothermal 

kalsinasi, proses densifikasi dan perubahan mikrostruktur 

tejadi secara signifikan. Isothermal kalsinasi dipilih untuk 

memperoleh densitas akhir yang dibutuhkan dalam batas-batas 

waktu yang masuk akal. Temperatur kalsinasi yang tinggi 

dapat mempercepat proses densifikasi, tetapi pertumbuhan 

butir juga meningkat. Jika temperatur kalsinasi terlalu tinggi 

dapat menyebabkan pertumbuhan butir yang abnormal 

sehingga dapat membatasi densitas akhir. 

5.! Penahan temperatur untuk untuk pendinginan akhir dari tahap 

pendinginan selanjutnya 

6.! Mengurangi internal stress atau memberikan kesempatan pada 

presipitasi (penyisispan) atau reaksi yang lainnya.  
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BAB 6.  
PROSES PEHITUNGAN DAN 

KARAKTERISASI MEMBRAN 
ANORGANIK 

 

6.1 Proses Perhitungan Membran 

A.! Water Flux 

Water flux biasanya dinyatakan sebagai volume per satuan luas dan 

waktu (L/m2.h). Flux digunakan untuk menyatakan tingkat dimana air 

menembus pada suatu membran. Flux membran berbanding lurus 

terhadap suhu dan tekanan. Sebagai gambaran, penurunan flux sekitar 

1,5% per 1oF. Salt flux adalah jumlah TDS (Total Dissolved Solids) yang 
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telah melewati daerah tertentu dari membran per satuan waktu. Salt flux 

adalah fungsi dari gradien konsentrasi dan tidak dikendalikan oleh 

tekanan. 

Flux didefinisikan sebagai aliran permeate yang dibagi dengan luas 

permukaan membran total, seperti yang ditunjukkan pada persamaan dan 

ditunjukkan dalam satuan (L/m2.h). Flux sangat dipengaruhi oleh suhu 

air, flux juga sering dinormalisasi ke suhu standar 25oC (77oF) untuk 

memperhitungkan fluktuasi viskositas air. 

  

 

Dimana, 

J  = Flux (L/m2.h) 
Qp  = Permeate flow (L/h) 
ASystem = Luas permukaan pada sistem membran (m2) 
 

Flux juga dapat dihitung dengan persamaan berikut: 

 

   

Dimana, 

Ap = Koefisien permeabilitas membran, yang merupakan kebalikan 
dari resistensi terhadap aliran (juga disebut dengan huruf K 
pada sumber lain, atau koefisien transfer massa). 

PT =  Tekanan transmembran (kPa) 
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PO =  Tekanan osmotik larutan umpan (kPa) 
 

Persamaan diatas jelas menunjukkan bahwa air (larutan umpan) mengalir 

melalui membran, tekanan transmembran harus lebih besar dari tekanan 

osmotik larutannya untuk memberikan dorongan yang positif. 

Pengaruh suhu pada flux dapat dihitung pada persamaan berikut: 

 

 

Dimana, 

JT = Flux pada temperatur T (oC) 
J25 = Flux pada temperatur 250C (77oF) 
 

Suhu referensi 25oC (77oF) digunakan dalam nanofiltrasi (NF). Water flux 

umumnya dapat menaikkan sebesar 3% untuk setiap kenaikan derajat 

suhu. Oleh karena itu, untuk dapat mengevaluasi perubahan dalam sistem 

performa dari waktu ke waktu, semua data harus dinormalisasi ke suhu 

konstan. 

 

!! Total Luas Permukaan 

Total luas permukaan merupakan luas permukaan membran total 

yang tersedia untuk dilakukan treatment dalam sistem membran. Ini dapat 
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dihitung dengan cara mengalikan luas permukaan yang terkandung dalam 

setiap elemen dengan jumlah elemen yang terkandung dalam sistem 

membran, seperti yang ditunjukkan oleh persamaan berikut: 

 
ASystem = AElement x NElement    

Dimana, 

ASystem  = Luas permukaan total (m2) 
AElement = Luas permukaan setiap elemen (m2) 
NElement = Jumlah elemen dalam sistem membran  
 

!! Tekanan Transmembran 

Tekanan Transmembran didefinisikan sebagai perbedaan 

antara rata-rata umpan atau tekanan konsentrat dan tekanan 

permeat, seperti yang ditunjukkan pada persamaan dibawah. Hail 

ini efektif menjadi kekuatan pendorong dari flux. Tekanan 

transmembran pada sistem mebran merupakan indikasi 

keseluruhan peryaratan dari tekanan umpan; ini digunakan pada 

flux untuk mengkaji fouling membran. 

 Untuk mode operasi crossflow: 
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Dimana, 

TMP = Tekanan Transmembran (kPa) 
PF = Tekanan umpan (kPa) 
PC = Tekanan konsentrat (kPa) 
PP = Tekanan permeate (kPa) 
 

 Untuk mode operasi umpan langsung: 

TMP  =  PF - PP      

 

Perlu dicatat bahwa, pada mikrofiltasi (MF) / ultrafiltrasi (UF), tekanan 

umpan dan konsentrasi adalah sama. 

 

B.! Salt Rejection 

Penghapusan kontaminan didefinisikan sebagai persentase dari 

kontaminan yang dikeluarkan dari aliran umpan dengan membran dan 

dapat dihitung dengan rumus di bawah ini. Penghapusan kontaminan 

dapat dihitung untuk setiap parameter (kekeruhan, total padatan 

tersuspensi total karbon organik, dll); Namun, unit yang konsisten harus 

dijaga sepanjang perhitungan: 
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Dimana, 

Rcont  = Penghapusan kontaminan (Rejection) (%) 
CF  = Konsentrasi kontaminan umpan (mg/L) 
CP  = Konsentrasi kontaminan permeate (mg/L) 
 

6.2 Karakterisasi Membran Anorganik 

A.! FTIR (Fourier Transform Infrared) Spectroscopy 

Salah satu metode spektroskopi yang sangat populer 

digunakan adalah metode spektroskopi FTIR (Fourier Transform 

Infrared), yaitu metode spektroskopi inframerah modern yang 

dilengkapi dengan teknik transformasi Fourier untuk mendeteksi 

dan menganalisis hasil spektrumnya. Dalam hal ini metode 

spektroskopi yang digunakan adalah metode spektroskopi absorbsi, 

yaitu metode spekstroskopi yang didasarkan atas perbedaan 

penyerapan radiasi inframerah oleh molekul suatu materi. Absorbsi 

inframerah oleh suatu materi dapat terjadi jika dipenuhi oleh dua 

syarat, yakni kesesuaian antara frekuensi radiasi inframerah dengan 

frekuensi vibrasional molekul sampel dan perubahan momen dipol 

selama bervibrasi (Cholifah, 2009). 
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Spektrofotometer inframerah merupakan suatu metode yang 

dapat mengidentifikasi kandungan gugus fungsi suatu senyawa 

organik dan membandingkan dengan daerah sidik jarinya tetapi 

tidak dapat menentukan molekular unsur penyusunnya. 

Karakterisasi menggunakan FTIR dapat dilakukan dengan 

menganalisis spektra yang dihasilkan sesuai dengan puncak-

puncak yang dibentuk oleh suatu gugus fungsi. Spektrum 

inframerah senyawa organik bersifat khas, artinya senyawa yang 

berbeda akan mempunyai spektrum yang berbeda pula. Daerah 

inframerah terletak pada daerah spektrum 4000-200 cm-1. 

Spektroskopi FTIR mempunyai konfigurasi serta komponen-

komponen yang sangat berbeda dengan spektroskopi inframerah 

dispersive. FTIR menggunakan interferometer sebagai komponen 

pemisah panjang gelombang (dalam alat inframerah dispersive 

lazim digunakan grating monokromator). Sedangkan detektor yang 

digunakan terbuat dari bahan tertentu yang mampu menerima 

sinyal yang sangat cepat, seperti detektor pyroelectric telluric 

(MCT). Tidak dapat digunakan detektor seperti pada 
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spektrofotometer dispersive yang mempunyai tanggapan lambat. 

FTIR mengenal dua macam konfigurasi optik yaitu, FTIR sinar 

tunggal (single beam) dan FTIR sinar ganda (double beam) 

(Harmita, 2006). 

Inti spektroskopi FTIR adalah interferometer Michelson 

yaitu alat untuk menganalisis frekuensi dalam sinyal gabungan. 

Spektrum inframerah tersebut dihasilkan dari pentransmisian 

cahaya yang melewati sampel, pengukuran intensitas cahaya 

dengan detektor dan dibandingkan dengan intensitas tanpa sampel 

sebagai fungsi intensitas fungsi energi, panjang gelombang (µm) 

atau bilangan gelombang (cm-1). Skema alat spektroskopi FTIR 

secara sederhana ditunjukkan pada Gambar 6.1. Analisis gugus 

fungsi suatu sampel dilakukan dengan membandingkan pita 

absorbsi yang terbentuk pada spektrum inframerah menggunakan 

tabel korelasi dan spektrum senyawa pembanding (Anam and 

Firdausi, 2007). 
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Gambar 6.1 Skema Alat Spektroskopi FTIR (1) Sumber 
inframerah (2) Pembagi Berkas (Beam splitter) (3) Kaca 
pemantau (4) Sensor Inframerah (5) Sample (6) Display 

 

B.! TGA (Thermal Gravimetric Analysis) 

TGA adalah alat penting yang digunakan untuk mengkarakterisasi 

suatu material. TGA digunakan sebagai teknik untuk mengkarakterisasi 

bahan yang digunakan dalam berbagai aplikasi lingkungan, makanan, 

farmasi dan petrokimia. Perkin Elmer adalah pemimpin dalam TGA. Ia 

telah memproduksi Analisis Termal sejak tahun 1960. TGA adalah teknik 

dimana massa zat dipantu sebagai fungsi dari suhu atau waktu sebagai 

spesimen sampel dan suhu di jaga pada kondisi yang ditentukan.  
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TGA adalah sebuah metode untuk mengukur perubahan berat 

dalam berkaitan dengan perubahan suhu. Kurva penurunan berat yang 

diukur memberikan informasi tentang: 

•! perubahan komposisi sampel 

•! stabilitas termal 

•! parameter kinetik untuk reaksi kimia dalam sampel 

Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan massa/berat dapat dilihat 

dari pada Tabel 6.1: 

 
Tabel 6.1  Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan massa/berat. 

Fisika Kimia 

Adsorpsi gas Dekomposisi 

Desorpsi gas Memecah reaksi 

Fase transisi: 
-Penguapan  
-Sumblimasi 

Reaksi gas 

Chemisorption (adsorpsi dengan cara 
kimia bukan dengan kekuatan fisik) 

 

Aplikasi dalam menggunakan TGA adalah karakterisasi terhadap 

stabilitas panas, kemurnian bahan dan penentuan kelembaban sedangkan 

dalam pengujian seperti studi korosi, proses gasifikasi dan proses kinetik. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pada TGA antara lain laju 
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pemanasan, ukuran sampel, pengepakan, bentuk wadah, serta laju alir 

gas, dimana apabila suhu meningkat akan terjadi dekomposisi dan akan 

mempengaruhi perkembangan reaksi (Froberg, 2003). 

 

C.! XRD (X-Ray Diffraction) 

Sinar-X aya X-Ray adalah gelombang elektromagnetik dengan 

panjang gelombang antara 0,5 – 2,5 A. Sinar-X dihasilkan dari tumbukan 

elektron berkecepatan tinggi dengan logam sasaran. Oleh karena itu, 

suatu tabung sinar-X harus memiliki suatu sumber elektron, voltase tinggi 

dan logam sasaran. Selanjutnya elektron-elektron yang ditumbukkan 

akan mengalami pengurangan kecepatan dengan cepat dan energinya 

diubah menjadi foton. 

Apabila suatu bahan dikenai sinar-X maka intensitas sinar-X yang 

ditransmisikan lebih kecil dari intensitas sinar datang. Hal ini disebabkan 

adanya penyerapan oleh bahan dan juga penghamburan oleh atom-atom 

dalam material tersebut. Berkas sinar yang dihantarkan tersebut ada yang 

saling menghilangkan karena fasenya berbeda dan ada juga yang saling 

menguatkan karena fasenya sama. Berkas sinar-X yang saling 

menguatkan disebut sebagai berkas difraksi. 
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Persyaratan yang harus dipenuhi agar berkas sinar-X yang 

dihamburkan merupakan berkas difraksi dikenal sebagai Hukum Bragg. 

Hukum Bragg menyatakan bahwa perbedaan lintasan berkas difraksi 

sinar-X (XRD) harus merupakan kelipatan panjang gelombang, yang 

secara matematis dirumuskan:     

  

!" = $%&!' 

     

dengan n bilangan bulat 1, 2, 3, .... adalah panjang gelombang, sinar-X 

adalah jarak antar bidang, dan ' adalah sudut difraksi. 

Salah satu teknik yang digunakan untuk menentukan struktur suatu 

padatan kristalin adalah metode difraksi sinar-X serbuk (X-ray powder 

diffraction) seperti terlihat pada Gambar 6.2. Sampel berupa serbuk 

padatan kristalin yang memiliki ukuran kecil dengan diameter butiran 

kristalnya sekitar 10-7 – 10-4 m ditempatkan pada suatu plat kaca. Sinar-

X diperoleh dari elektron yang keluar dari filamen panas dalam keadaan 

vakum pada tegangan tinggi, dengan kecepatan tinggi menumbuk 

permukaan logam yang biasanya adalah tembaga (Cu).  

Difraksi sinar-X (XRD) merupakan suatu teknik yang digunakan 

untuk mengidentifikasi adanya fasa kristalin di dalam material-material 
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benda dan sebuk dan untuk menganalisis sifat-sifat struktur (seperti 

stress, ukuran butir, fasa komponen orientasi kristal dan cacat kristal) dari 

tiap fasa. Metode ini menggunakan sebuah sinar-X yang terdifraksi 

seperti sinar yang direfleksikan dari setiap bidang, berturut-turut dibentuk 

oleh atom-atom kristal dari material tersebut. Dengan berbagai sudut 

timbul, pola difraksi yang terbentuk menyatakan karakteristik dari 

sampel. Susunan ini diidentifikasi dengan membandingkannya dengan 

sebuah database internasional (Jamaluddin, 2010). 

 

 

Gambar 6.2 Teknik untuk menentukan struktur padatan kristalin 
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D.! Nitrogen Sorption 

Nitrogen sorption juga biasa disebut dengan GSA (Gas Sorption 

Analyzer) yang mana molekul gas mengikuti permukaan dari bahan 

dengan objek yang lemah pada tekanan yang kurang dari tekanan uap. 

Pada physisorption memberikan informasi mengenai permukaan luas, 

volume pori dan distribusi ukuran pori padat bahan berpori. Disisi lain 

chemisorption mengacu pada interaksi yang kuat, yang melibatkan 

berbagi elektron (pembentukan ikatan kimia) antara molekul gas yang 

terserap dan permukaan bahan. Chemisorption dari molekul seperti CO 

dan H2 hanya terjadi pada logam aktif seperti Pt atau Pd tetapi tidak pada 

bahan-bahan pendukung. Oleh karena itu, chemisorption memberikan 

informasi mengenai luas permukaan logam aktif, sebagian kecil dari 

dispersi logam dan ukuran kristal logam. Pengetahuan tentang sifat fisik 

dan tekstur serta sifat kimia sangat penting untuk merancang, produksi 

serta penerapan bahan termoelektrik dan katalitik. 

Peralatan Micromeritics ChemiSorb ASAP2020C untuk padatan 

kimia dan katalisis memungkinkan untuk penentuan karakterisasi suatu 

bahan. Sebagai contoh, chemisorption CO pada 1,6 persen berat Pd 

dengan bahan pendukung γ-Al2O3 yang ditunjukkan pada Gambar 6.3.  
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Gambar 6.3 Isoterm dan garis plot tepat untuk chemisoprtion 
CO pada Pd/ Al2O3 dengan suhu 308K. 

 

Dari data tersebut ditetapkan bahwa dispersi Pd dalam katalis 

Pd/Al2O3 adalah 15% dengan ukuran kristal Pd rata-rata sekitar 7,4 nm. 

Dengan peralatan yang sama, physisorption dari N2 pada suhu -77 K 

dilakukan dengan katalis yang sama diperoleh luas permukaan spesifik 

sebesar 151 m2/g, volume pori sebesar 0,35 cm3 dan distribusi ukuran pori 

sebesar 7 nm (Tomes, Robert and Bocher, 2008). 

Penentuan luas permukaan melibatkan penentuan kondisi yang 

diperlukan untuk menyerap rata-rata lapisan tunggal molekul gas ke 

dalam sampel. Dengan memperluas proses ini sehingga gas itu dibiarkan 

untuk berkondensasi dalam pori-pori dan struktur pori halus sampel dapat 
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dihitung. Karena tekanan meningkat, gas mengembun di pori-pori dengan 

dimensi terkecil. tekanan meningkat sampai saturasi tercapai, pada saat 

semua pori-pori dipenuhi dengan cairan. Tekanan gas serap kemudian 

dikurangi secara bertahap, penguapan gas terkondensasi dari sistem. 

Evaluasi adsorpsi dan cabang desorpsi isoterm tersebut dan histeresis 

antara keduanya mengungkapkan informasi tentang ukuran pori, volume 

pori, daerah pori, dan pori bentuk. 

 

E.! Morfologi 

Struktur pori dari membran baik penampang lintang maupun 

permukaan dapat dianalisa menggunakan Scanning Electron Microscope 

(SEM). Berkas elektron dengan diameter 5 sampai 10 nm, diarahkan pada 

spesimen. Interaksi berkas elektron dengan spesimen menghasilkan 

beberapa fenomena yaitu hamburan balik berkas elektron, sinar-X, sinar 

tampak, elektron sekunder dan absorpsi elektron yang memberikan 

informasi pengukuran SEM. 

Scanning Electron Microscope (SEM) merupakan sebuah tipe 

mikroskop elektron yang menggambarkan permukaan sampel melalui 

proses scan dengan menggunakan pancaran energi yang tinggi dari 

elektron dalam suatu pola scan faster. SEM digunakan untuk mengamati 
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morfologi suatu bahan dengan prinsip kerja sifat gelombang dari elektron 

yaitu difraksi pada sudut yang sangat kecil. Penggunaan SEM sebagai 

salah satu mikroskop elektron didasarkan pada fakta bahwa alat ini dapat 

digunakan untuk mengamati dan mengkarakterisasi bahan dengan skala 

mikrometer hingga nanometer. Analisa SEM pada membran yaitu untuk 

melihat morfologi permukaan membran, ukuran pori. Permukaan 

membran dan ukuran pori mempengaruhi kinerja membran dalam filtrasi 

suatu bahan. 

Dalam SEM lensa yang digunakan adalah suatu lensa 

elektromagnetik, yakni medan magnet dan medan listrik, yang dibuat 

sedemikian rupa sehingga elektron yang melewatinya dibelokkal seperti 

cahaya oleh lensa elektromagnetik tersebut. Sebagai pengganti sumber 

cahaya dipergunakan suatu pemicu elektron (electron gun), yang 

berfungsi sebagai sumber elektron yang dapat menembaki elektron yang 

berenergi tinggi, biasanya antara 20 KeV-200 KeV, terkadang sampai 1 

MeV. 

Sinyal yang dihasilkan dari penembakan elektron ditangkap oleh 

detektor lalu diteruskan ke monitor. Pada monitor akan diperoleh gambar 

yang khas yang menggambarkan permukaan spesimen. Selanjutnya dapat 

dipotret dengan film hitam putih. Jika spesimen bukan merupakan 
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konduktor yang baik maka perlu dilapisi dengan lapisan tipis 100-500Å 

dengan bahan penghantar. Beberapa bahan penghantar yang biasa 

digunakan adalah emas, perak, karbon dan emas palladium. Pelapisan 

dilakukan dalam ruangan penguapan hampa udara.  

!  
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BAB 7. 
APLIKASI MEMBRAN 

7.1  Mikrofiltrasi 

Mikrofiltrasi secara umum merupakan sebagai salah satu 

proses pemisahan membran menggunakan membran yang memiliki 

ukuran pori sekitar 0,03-10 mikron (1 mikron = 0,0001 milimeter). 

Beroperasi pada tekanan operasi sekitar 100-400 kPa (15 sampai 

60psi). Zat-zat yang dapat disaring melalui proses mikrofiltrasi ini 

antara lain pasir, lumpur, tanah liat, Giardia lamblia, kista 

Crypotosporidium, algae dan beberapa jenis bakteri. MF bukan 

penghalang yang efektif untuk virus. Tetapi jika penggunaannya 
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dikombinasi dengan desinfeksi, MF dapat mengontrol 

mikroorganisme tersebut dalam air. 

Aplikasi lain untuk teknologi ini antara lain untuk 

menghilangkan bahan organik alami sintetis untuk mengurangi 

fouling potensial. MF dapat digunakan sebagai pretreatment untuk 

RO atau NF untuk mengurangi fouling potensial. Kedua RO dan 

NF memiliki secara tradisional digunakan untuk menghilangkan 

garam atau menghapus kekerasan dari air tanah. 

Tabel 7.1 Perkiraan volume fluida yang dapat disaring 
menggunakan membran 5 mikrometer seluas 1 m2 

sebelum fouling (Baker, 2000). 
 

 



 

!
!
131!

Aplikasi membran mikrofiltrasi antara lain; 

- Pada pemurnian air untuk menghilangkan mikroorganisme  

- Pada industri makanan, diperlukan untuk proses sterilisasi  

- Pemisahan antara air-minyak dan emulsi 

 

Gambar 7.1 Instalasi membran Hollow Fiber di industri 

 

7.2 Ultrafiltrasi 

Membran ultrafiltrasi biasanya memiliki struktur anisotropik. 

Membran ini memiliki lapisan permukaan berpori atau kulit 
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didukung pada substrat mikro yang jauh lebih terbuka. Membran 

membedakan antara makromolekul terlarut dari berbagai ukuran 

dan biasanya ditandai dengan adanya molekul berat cut-off. Ultra 

filtrasi dan filtrasi mikro terkait proses-perbedaan antara keduanya 

terletak pada ukuran pori membran. membran filtrasi mikro 

memiliki pori-pori yang lebih besar dan digunakan untuk partikel 

yang terpisah di 0,1-10 µmsedangkan membran ultrafilitrasi 

umumnya dianggap terbatas dengan diameter pori dari 10-1000 

Amstrong 

Ultrafiltrasi memiliki ukuran pori sekitar 0,002-0,1 mikron 

dan tekanan operasi sekitar 200-700 kPa (30 sampai 100 psi). UF 

akan menghapus semua spesies mikrobiologi seperti yang dihapus 

oleh MF (pengangkatan sebagian bakteri), serta beberapa virus 

(tapi bukan penghalang mutlak untuk virus) dan bahan humat. 

Desinfeksi dapat memberikan penghalang kedua untuk 

kontaminasi. 

 Aplikasi ultrafiltrasi salah satunya pada industri makanan yaitu 

produksi keju, pembersihan dan daur ulang air panas yang 
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digunakan dalam aplikasi pengolahan makanan, pemulihan partikel 

lateks yang terkandung dalam air limbah diproduksi dalam 

produksi cat lateks [28,29] dan pemulihan dari poli (vinil alkohol) 

sizing agen yang digunakan sebagai alat bantu proses di kain 

sintetis tenun opera-tions [28]. Kekuatan pendorong ekonomi untuk 

aplikasi ini dapat berasal dari sejumlah sumber: 

• Pemulihan Air. 

Tergantung pada lokasi pabrik, hal ini dapat mengurangi air kota 

dengan biaya penghematan $ 1,00-2,00 / 1000 gal di US. 

• Panas pemulihan.  

Banyak proses aliran panas. Ultra filtrasi biasanya bekerja lebih 

baik dengan panas feed solusi pakan begitu panas tidak masalah. 

Jika panas, permeat bersih dapat didaur ulang tanpa pendinginan, 

penghematan energi bisa besar. Jika air adalah di atas suhu 

ambien 50◦C, energi tersimpan berjumlah sekitar US $ 4.00 / 1000 

gal. 

• Dihindari biaya pengolahan air.  



 

!
!

134!

Biaya ini akan bervariasi tergantung pada proses. Untuk pabrik 

pengolahan makanan mereka cenderung relatif sederhana-

mungkin hanya US $ 1/1000 gal atau kurang. 

• Nilai Recovery Produk. 

Jika produk dipekatkan dengan proses ultrafiltrasi dapat 

dipulihkan dan digunakan kembali di pabrik. 

 

Keuntungan utama dari proses membran UF-tekanan rendah 

dibandingkan dengan klarifikasi konvensional dan proses 

desinfeksi (post-klorinasi) adalah tidak memerlukan bahan kimia 

(koagulan, flokulan, desinfektan, penyesuaian pH) 

 

Kelemahan proses ultrafiltrasi  

Kelemahan pada proses ultrafiltrasi adalah:   

a.! Fouling  

Salah satu masalah besar yang sering terjadi pada masalah 

ultrafiltrasi, khususnya ultrafiltrasi dengan umpan multi komponen 

adalah fouling. Fouling merupakan suatu fenomena yang 



 

!
!
135!

disebabkan oleh deposisi dan akumulasi secara irreversible dari 

partikel – partikel submikron pada permukaan membran dan atau 

kristalisasi serta presipitasi dari partikel – partikel yang berukuran 

kecil pada permukaan atau di dalam membran – membran itu 

sendiri.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.2 Fouling Pada Membran 

 

Proses terjadinya fouling pada membran meliputi tiga tahap 

antara lain, tahap pertama, yang biasa disebut dengan polarisasi 
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konsentrasi yakni meningkatnya konsentrasi solut pada permukaan 

membran. Pada polarisasi konsentrasi ini, fluks mengalami 

penurunan karena adanya peningkatan pada tahanan hidrodinamika 

pada lapisan batas serta akibat kenaikan tekanan osmotik lokal. 

Polarisasi konsentrasi merupakan peristiwa yang dapat dibalikkan 

(reversibel), karena efeknya dapat dikurangi atau dihilangkan 

dengan menurunkan tekanan operasi atau menurunkan konsentrasi 

umpan. Tahap kedua terjadinya fouling adalah perpindahan solut 

dari permukaan membran ke dalam material membran, dalam hal 

ini adalah pori – pori membran, hingga antara solut yang satu 

dengan yang lain benar – benar teradsorpsi atau melewati 

serangkaian langkah desorpsi atau adsorpsi yang reversibel dalam 

pori – pori membran. Tahap terakhir adalah proses adsorpsi solut 

pada pori membran sehingga terjadi pemblokiran ataupun 

penyempitan ukuran pori membran. Kedua tahap terakhir inilah 

yang disebut fouling, karena mengakibatkan penurunan fluks yang 

tidak dapat dibalikkan (irreversibel). Penurunan fluks permeat ini 

mungkin terjadi dalam satu atau lebih tahap, bergantung pada 
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sistem, namun biasanya berlangsung cepat pada menit – menit awal 

operasi untuk kemudian diikuti dengan penurunan fluks secara 

perlahan. 

7.3 Nanofiltrasi (NF) 

Membran Nanofiltrasi (NF) mempunyai ukuran pori antara 

2-5 nm. Dapat menahan sebagain ion dan melewatkan ion yang 

kecil dan monovalent dan zat organik dengan BM rendah. NF 

biasanya lebih permeabilitas terhadap air dari pada membran RO 

dan mempunyai tekanan operasi yang lebih kecil (7-30 atm).   

NF umumnya dipakai jika kita ingin memisahkan campuran 

komponen (desirable component dari undesirable component) yang 

pada umumnya akan sulit dipisahkan karena kecilnya ukuran 

partikel. Contohnya adalah pada proses pemekatan sirup jagung 

(corn syrup). Penerapan lain teknologi NF adalah untuk proses 

demineralisasi parsial dan pemekatan secara simultan, misalnya 

pada proses demineralisasi dari dadih susu. 
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Mendorong air melalui pori-pori membran yang lebih kecil 

membutuhkan tekanan operasi yang lebih tinggi dari baik MF atau 

UF. tekanan operasi kurang lebih sebesar 600 kPa (90 psi) dan 

dapat setinggi 1.000 kPa (150 psi). Sistem ini dapat menghapus 

hampir semua kista, bakteri, virus, dan bahan humat. 

Karena membran NF juga membuang alkalinitas, air produk 

dapat korosif, dan langkah-langkah, seperti pencampuran air baku 

dan air produk atau menambahkan alkalinitas, mungkin diperlukan 

untuk mengurangi korosi. NF juga menghilangkan kekerasan dari 

air, yang menyumbang membran NF kadang-kadang disebut 

“pelunakan membran. Namun, lebih banyak energi yang 

dikeluarkan untuk NF dari MF atau UF. 
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Tabel 7.2  Aplikasi Mikrofiltrasi (I G Wenten, 2010) 

7.4 Reverse Osmosis (RO) 

Reverse osmosis merupakan proses untuk pengurangan kadar 

garam dalam air  menggunakan membran yang permeabel terhadap 

air dan kedap terhadap garam. Air yang ditekan mengandung garam 

terlarut kemudian kontak dengan sisi umpan membran; kandungan 

air telah habis ditarik sebagai permeat bertekanan rendah. 

Kemampuan membran untuk memisahkan zat terlarut yang kecil 

daripada air telah dikenal sangat lama. 
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Gambar 7.3 Skema Sistem Tes Reverse Osmosis Tekanan Tinggi 
Skala Laboratorium 

 

Sejumlah teknik pembuatan membran membran pasir telah 

digunakan untuk membuat membran reverse osmosis. Target dari 

banyak awal bekerja adalah desalinasi air laut (sekitar 3,5% berat 

garam), yang mengharuskan membran memiliki salt rejection lebih 

dari 99,3% untuk menghasilkan uap mengandung kurang dari 500 

ppm garam. Membran RO ini secara teknis dimungkinkan untuk 

memproduksi air tawar dari air laut, setelah perlakuan awal yang 

memadai.  
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Masalah yang dihadapi pada proses RO adalah bagaimana 

memproduksi membran dengan kemampuan menahan zat terlarut 

tinggi dengan flux air tinggi, karena semakin tipis membran (untuk 

menaikkan permeabilitas air) maka membran tersebut semakin 

rapuh. Kelemahan lain dari membran RO adalah retensi terhadap 

Cl- buruk, sehingga untuk air laut dengan kandungan NaCl tinggi 

bagi proses pemekatan cocok dengan menggunakan ED. Sejumlah 

teknik pembuatan membran membran pasir telah digunakan untuk 

membuat membran reverse osmosis. Target dari banyak awal 

bekerja adalah desalinasi air laut (sekitar 3,5% berat garam), yang 

mengharuskan membran memiliki salt rejection lebih dari 99,3% 

untuk menghasilkan uap mengandung kurang dari 500 ppm garam. 

Reverse osmosis dapat secara efektif menghilangkan 

kontaminan hampir semua anorganik dari air, menghilangkan 

radium, zat organik alami, pestisida, kista, bakteri dan virus. RO 

sangat efektif bila digunakan secara seri dengan beberapa unit.  

Beberapa keuntungan dari RO adalah: 
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"! Menghapus hampir semua ion kontaminan dan paling terlarut 

non-ion, 

"! Relatif tidak sensitif mengalir dan total padatan terlarut (TDS 

tingkat dan cocok untuk kecil 

"! sistem dengan tingkat tinggi fluktuasi musiman dalam 

permintaan air, 

"! RO beroperasi terus-menerus 

"! konsentrasi limbah yang dihasilkan kecil 

"! kesederhanaan operasional dan otomatisasi memungkinkan 

untuk tidak memerlukan kontrol secara terus menerus dari 

operator 

"! RO cocok untuk aplikasi sistem kecil 

"! tidak membutuhkan zat kimia 

"! dapat dioperasikan pada suhu kamar 

"! adanya penghalang absolut terhadap aliran kontaminan, yaitu 

membran itu sendiri 

Beberapa kekurangan RO: 

a.! Modal dan biaya operasi yang tinggi. 
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b.! Pre-treatment diperlukan dalam beberapa kasus, 

c.! Membran rentan terhadap fouling  

d.! Menghasilkan air limbah di antara 25-50 persen. 

7.5 Pervaporasi 

Pervaporasi merupakan salah satu suatu teknik pemisahan 

dalam umpan berupa cairan berdasarkan kemudahan cairan tersebut 

untuk menguap sebagian zat melalui membran permselective yang 

tidak berpori. Hasil dari teknik pervaporasi sendiri berupa uap dari 

permeat dan cairan induk. Dalam hal ini Driving force untuk 

transfer massa dari umpan menjadi permeat adalah gradien dari 

potensial kimia yang ditentukan oleh perbedaan tekanan uap dari 

permeat pada membran. arena pervaporasi didasarkan pada difusi 

larutan, proses ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah 

pemisahan yang tidak dapat dilakukan secara tradisional, yaitu 

pemisahan berbasis kesetimbangan. 
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Gambar 7.4 Skema Sistem Pervaporasi Skala Laboratorium 

 

Perpindahan melalui membran diinduksi oleh perbedaan 

tekanan uap antara larutan umpan dan uap  permeat. Perbedaan 

tekanan uap ini dapat dijaga dalam beberapa cara. Pada skala 

laboratorium, pompa vakum biasanya digunakan untuk 

menciptakan kondisi vakum di sisi permeat sistem. Pada skala 

industri, vakum permeat paling ekonomis dicapai dengan 

mendinginkan uap permeat hingga terkondensasi; kondensasi 

secara spontan menciptakan vakum parsial. Perbedaan tekanan uap 
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pada prinsipnya dapat terjadi oleh satu atau dua perbedaan variabel, 

salah satu cara adalah menurunkan tekanan total permeat pada 

membran dengan menggunakan rankaian sistem kondensor dan 

vakum, atau dengan mengalirkan gas inertpada permeat. Dua tipe 

proses yang dikenal adalah vacum pervaporation dan sweep gas 

pervaporation, vacum pervaporation lebih sering digunakan. 

Dalam kedua cara tersebut uap permeat diubah menjadi cairan 

dengan menggunakan kondensor. 

Salah satu aplikasi yang paling menjanjikan untuk 

pervaporasi dalam industri makanan adalah pemurnian senyawa 

aroma. contoh ilustratifnya adalah pemekatan minuman dengan 

cara penguapan, dimana kelebihan air dihilangkan. 

Senyawa organik, seperti alkohol, aldehida dan ester, yang 

pada umumnya sangat volatile. Driving force untuk transfer massa 

dari umpan menjadi permeat adalah gradien dari potensial kimia 

yang ditentukan oleh perbedaan tekanan uap permeat pada 

membran. 
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7.6 Membran Distilasi 

Pada proses dengan distilasi membran dilakukan pemisahan 

dengan media kontak membran hidrophobik berpori. Proses 

tersebut terutama ditujukan untuk pemekatan larutan. Keuntungan 

proses ini dibandingkan dengan proses membran lainnya adalah, 

tidak adanya masalah fouling dan tidak diperlukan tekanan tinggi. 

Prinsip kerja distilasi membran secara umum ialah 

mengontakkan suatu larutan umpan yang akan dipisahkan di salah 

satu sisi membran (sisi umpan), di sisi yang lain dialirkan suatu 

fluida pendingin, yang bisa berupa cairan atau gas untuk menarik 

molekul uap air dari pori-pori membran tersebut. 

Karakteristik MD secara umum yakni mensubstitusi proses 

konvensional (distilasi dan proses membran bergaya dorong 

tekanan), cocok untuk aplikasi dengan air sebagai komponen utama 

yang ada, mengacu pada perpindahan dengan gaya dorong 

temperatur melalui membran berpori hidrofobik yang tidak 

terbasahi. 

Keuntungan Distilasi Membran antara lain: 
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•! Dapat menggunakan panas sisa dan atau sumber energi 

alternatif 

•! Faktor Rejeksi tinggi dapat dicapai 

•! Kebutuhan sifat mekanik membran yang tidak terlalu tinggi 

•! Tekanan Operasi yang lebih rendah dibandingkan membran 

bergaya dorong tekanan 

•! Temperatur yang lebih rendah dibandingkan distilasi 

konvensional. 
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Glosarium 

Istilah Penjelasan 

Adsorpsi Penjerapan, suatu proses yang terjadi ketika 
suatu fluida, cairan maupun gas, terikat pada 
suatu padatan atau cairan dan membentuk 
suatu lapisan titpis atau film 

Adhesi Gaya tarik-menarik anatar molekul yang tidak 
sejenis 

Aerosol Suspensi kolod partikel dalam gas atau yang 
sering dikenal dengan embun 

Aging Proses pematangan gel yang terbentuk, yang 
mana pada proses ini terjadi pembentukan 
jaringan gel yang lebih kuat, kaku dan 
menyusut dalam larutan. 

Alkoksida Senyawa organik yang berasal dari alkohol 
dengan penggantian atom hidrogen dengan 
logam atau spesies kation lain 



 

!
!
159!

Istilah Penjelasan 

Amorf Bentuk padatan yang bukan kristalin dan 
tidak memiliki keteraturan kisinya. 

Backwash Memompabalikkan air melewati penyaring 

Biodegradable Dapat terurai 

Cracking Proses kerusakan/pecah pada membran 

Dekomposisi Reaksi kimia dimana senyawa dipecah 
menjadi komponen yang lebih sederhana 

Densifikasi Proses pemadatan pada membran pada proses 
kalsinasi 

Densitas Massa jenis 

Deposisi Proses terjadinya pengkristalan yang 
disebabkan oleh sebuah proses mengerasnya 
atau membekunya suatu benda yang memiliki 
zat-zat tertentu sehingga terjadi penkristalan 

Dip-coating Proses pencelupan membran support dalam 
suatu sol yang telah dibuat 

Dispersi Zat tersebar merata 

Elektrofilik Reaksi kimia yang mana suatu elektrofil 
menggantikan sebuah gugus fungsional 
dalam suatu senyawa . 

Esktrusi Proses yang mengkombinasikan beberapa 
proses 



 

!
!

160!

Istilah Penjelasan 

Eutectic Campuran senyawa kimia yang memiliki 
komposisi kimia tunggal yang membeku pada 
suhu yang lebih rendah daripada komposisi 
lain yang dibuat dari bahan yang sama. 

Furnace Sebuah alat untuk proses pemanasan atau 
pembakaran membran 

Gel Suspensi koloid cair yang terdispersi dalam 
padat. 

Hidrofilik Suatu senyawa yang dapat berikata dengan 
air. 

Hidrolisis Reaksi kimia yang memecah molekul air 
menjadi kation Hidrogen dan anion 
hidroksida 

Homogenitas Sol yang dihasilkan lebih seragam 

Infleksibel Hanya membentuk satu bentuk 

Intermediate Pertengahan atau menengah  

Kalsinasi  Proses pembakaran tahap awal yang 
merupakan reaksi dekomposisi dan berfungsi 
untuk melepaskan gas-gas dalam bentuk 
karbonat atau hidroksida. 

Katalis Bahan yang digunakan untuk mempercepat 
reaksi 

Koloid Suspensi dengan fase terdispersi yang sangta 
kecil yaitu sekitar 1-1000 nm 
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Istilah Penjelasan 

Kondensasi Perubahan wujud zat dari gas menjadi cairan  

Kristal  Suatu padatan yang mana molekulnya 
tersusun secara teratur 

Membrane 
Support  

Membran alumina dengan jenis makroporous 

Morfologi Bentuk dari silika sol yang dihasilkan 

Permeable Dapat ditembus oleh partikel 

Polimer Molekul raksasa yang terdiri dari monomer 
monomer. 

Polimerisasi Proses bereaksi molekul monomer bersama 
dalam reaksi kimia untuk membentuk tiga 
dimensi jaringan atau rantai polimer 

Polisakarida Molekul karbohidrat polimerik yang tersusun 
atas rantai monosakarida yang panjang dan 
terikat oleh ikatan glikosidik. 

Porositas Ukuran dari ruang kosong diantara material 
dan merupakan fraksi dari volume ruang 
kosong terhadap total volume 

Precursor Bahan utama yang digunakan dalam 
pembuatan sol-gel 

Renewable Dapat diperbaharui 

Residu Segala sesuatu yang tertinggal yang berperan 
sebagai kontaminan 
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Istilah Penjelasan 

Seri Rangkaian membran disusun secara sejajar 

Sintering Proses pemanasan di bawah titik lelehnya 

Sintesis Paduan atau campuran dari dua atau lebih 
elemen 

Sol Suspensi partikel padat yang terdispersi 
dalam cair 

Sol-gel Proses pembuatan sol dengan menggunakan 
prekursor TEOS (Tetraethyl orthosilicate) 

Steady-state Kondisi dimana sistem tak berubah dengan 
berjalannya waktu 

Stress Tegangan 

Substrat Molekul organik yang telah berada dalam 
kondisi siap bereaksi karena mengandung 
promoter 

Sulfonasi Reaksi kimia yang melibatkan penggabungan 
gugus asam sulfonat, -SO3H, ke dalam suatu 
molekul ataupun ion. 

Surfaktan Suatu zat yang mempunyai kemampuan 
untuk menurunkan tegangan permukaan  

Suspensi Sediaan cair yang mengandung partikel padat 
tidak larut yang terdispersi dalam fase cair 

TGA Thermal Gravimetric Analysis, digunakan 
untuk mengkarakterisasi suatu bahan 
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Istilah Penjelasan 

Thin film Lapisan tipis yang dihasilkan setelah proses 
dip-coating 

Transmembran Perbedaan antara rata-rata umpan atau 
tekanan konsentrat dan tekanan permeat. 

Treatment Perlakuan 

Ultrafiltrasi Proses pemisahan menggunakan membran 
yang memiliki pori-pori yang berkisar dari 1 
hingga 100 nm, bersifat selektif dan dibantu 
dengan tekanan 

Umpan Larutan yang berada dalam reaktor dan 
berkontak langsung dengan membran 

Undesirable 
component 

Komponen/zat yang ingin dihilangkan saat 
dilakukan pemisahan suatu campuran 

Vacum 
pervaporation 

Metode yang digunakan dalam pervaporasi 
menggunakan sistem kondensor dan vakum 

Water Flux Tingkat dimana air dapat menembus pada 
suatu membran 

Xerogel Berupa serbuk yang dihasilkan setelah proses 
pengeringan sol 

XRD X-Ray Diffraction, digunakan untuk 
mengidentifikasi adanya fasa kristalin di 
dalam  material-material benda dan sebuk dan 
untuk menganalisis sifat-sifat struktur  
(seperti stress, ukuran butir, fasa komponen 
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Istilah Penjelasan 

orientasi kristal dan cacat kristal) dari tiap 
fasa. 
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Hidrolisis   53, 61, 88, 90- 93, 95, 97-100 
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Sintesis   98, 100, 148, 159 

Sol   61-62, 87-91, 93-97, 100, 102, 146, 150, 158-159 

Sol-gel   61-62, 87-91, 93-97, 100, 102, 146, 150, 158-159 

Steady-state   102, 159,  

Stress   108, 120, 159, 161 

Substrat   101, 103, 129, 159 

Sulfonasi   48, 159 

Surfaktan   55, 58, 82, 159 

Suspensi   87-88, 113, 155, 157-159 

 

T 

Thin film   63, 87, 102, 160 

Transmembran   110-113, 160 

Treatment   55, 111, 140 

 

U 

Uap   4, 17, 58, 63, 72, 104, 121, 139-143 

 

V 

Vacum pervaporation   142, 160 

 

W 



 

!
!

170!

Water flux   109, 111 

 

X 

Xerogel   160 

XRD  119-120 

 

Z 

Zat   1, 4, 7, 19, 20, 84, 105-106, 117, 127, 135, 137-140, 

156, 159-160 

!

! !



 

!
!
171!

UCAPAN TERIMA KASIH 
Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:  

1.! Hibah Pasca Doktor Tahun Anggaran 2017 Direktorat Riset dan Pengabdian 
Masyarakat Direktorat jenderal Penguatan Riset dan pengembangan Kementrian 
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. 

2.! Australian National University (ANU) Research Grant Tahun Anggaran 2016/2017 
3.! Para mahasiswa/i yang tergabung dalam Membrane and Material Research Group 

Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat 
diantaranya: Satria, Irham, Gesit, Rahmi, Zaini, Hairullah, Fitri, Arief, Riska & 
Marhamah. Membrane and Material Research Group  ini merupakan research group 
yang dibentuk pada pertengahan tahun 2016. Group ini diperuntukkan bagi 
mahasiswa/i Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Lambung 
Mangkurat Kalimantan Selatan yang ingin melakukan penelitian tentang material dan 
membranes technology. Photo berikut merupakan personil awal group ini dibentuk 
tahun 2016. 

 


