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Abstrak— Air adalah salah satu kebutuhan utama manusia. 

Dari kertersedian air di dunia, hanya 2.5%  dari jumlah air di 

dunia yang merupakan air tawar. Dalam keadaan, seperti ini 

teknologi membran diprediksi menjadi alternatif dalam 

pengolahan air laut untuk menyuplai kebutuhan air manusia. 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pembuatan 

membran RO dengan menggunakan polimer selulosa asetat 

(CA), polietilen glikol (PEG) dan nanopartikel silika sebagai 

bahan aditif serta mempelajari pengaruh variasi ukuran partikel 

dan konsentrasi silika terhadap  karakterisasi dan kinerja  

membran  RO untuk desalinasi air laut. Penelitian ini 

menggunakan metode thermal induces phase separation. Pertama 

pembuatan polimer membran, percobaan dilakukan dengan 

mencampurkan 1.25 g CA dan 1.25g PEG di dalam 17 ml aseton 

pada suhu 80°C dengan pengadukan hingga homogen. Mencetak 

membran di atas mold dengan mengatur ketebalan membran 

pada suhu 25°C, mengquench membrane ke suhu 5°C selama 15 

menit. Mengeringkan membran pada suhu 60°C selama 24 jam. 

Membran yang telah terbentuk kemudian dilepaskan dari kaca 

untuk kemudian dianalisa. Membuat kembali membran CA/PEG 

dengankomposisi 60/40;70/30;80/20;90/10. Membran dengan 

komposisi CA/PEG 80/20 akan dimodifikasi menggunakan silika 

nanopartikel dengan konsentrasi 5% untuk setiap ukuran 

partikel (0.007, 0.2, dan 60 µm). Menganalisa morfologi 

membran, ikatan gugus fungsional, sudut kontak, fluks permeat, 

rijeksi garam, dan permeabilitas membran. Kenaikan CA di 

dalam CA/PEG membran membuat membran semakin dense 

dan hidrofilisitas membran semakin menurun. Hidrofilisitas 

membran, fluks permeat, dan permeabilitas semakin meningkat 

dengan semakin kecilnya ukuran partikel silika silika yang  

ditambahkan ke membran CA/PEG. Jika ditinjau dari nilai 

rijeksi garam yang diperoleh dari hasil percobaan, maka 

membran CA/PEG/silika yang optimal untuk proses desalinasi 

adalah pada komposisi CA/PEG 80/20 dengan penambahan 

silika 0.2 µm. 
 

Kata Kunci—fluks permeat, hidrofilisitas, sudut kontak, 

reverse osmosi, rijeksi garam. 

I. PENDAHULUAN 

ir adalah salah satu kebutuhan utama manusia.  Hal ini 

dikarenakan manusia tidak hanya membutuhkan air untuk 

kebutuhan tubuh (minum) tetapi juga membutuhkan air untuk 

berbagai kebutuhan lain, seperti mencuci, memasak, dan 

lainnya. Tapi pada beberapa keadaan,manusia sering 

dihadapkan pada situasi yang sulit ketika sumber air tawar 

sangat terbatas dan di lain pihak terjadi peningkatan 

kebutuhan. 

Dalam perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan air 

bersih, perlu dicari alternatif lain karena melihat dari 

kertersedian air di dunia, hanya 2.5%  dari jumlah air di dunia 

yang merupaka air tawar dan dari jumlah  itu, 2/3 nya berada 

dalam gletser dan lapisan es. Menurut UN Water PBB, pada 

tahun 2025 sebesar 3.4 milyar penduduk dunia akan hidup 

dalam daerah yang kekurangan air bersih. Dalam keadaan 

seperti ini teknologi membran diprediksi menjadi alternatif 

dalam pengolahan air laut untuk menyuplai kebutuhan air 

manusia. Seperti di daerah Timur tengah, telah memanfaatkan 

air laut sebagai penyuplai utama kebutuhan air bersih 

melalui proses desalinasi reverse osmosis (RO). 

Pada desalinasi dengan  metode reverse osmosis dengan 

menggunakan membran, kualitas dan kuantitas produk 

(permeate) sangat dipengaruhi oleh membran yang digunakan, 

dimana dapat  dilihat dari fluks, rijeksi garam, porositas, 

ketahan membran (mechanical stability) dan lainnya. Semua 

parameter tersebut dipengaruhi oleh jenis dan komposisi 

bahan pembentuk membran yang digunakan [5]. 

Seperti jenis dan komposisi membran dengan polisulfun 

(Psf)/N-metil-2-pirolidon (NMP)/ polietilen glikol (PEG), 

dimana penggunaan berat molekular PEG yang semakin besar 

menyebabkan meningkatnya fluks dan menurunnya rejeksi 

garam, dikarenakan semakin meningkatnya porositas 

membran. Meningkatanya porositas membran ini dipengaruhi 

oleh meningkatnya ukuran pori yang terbentuk pada 

permukaan membran, dimana pembentukan pori bergantung 

pada jumlah dan berat molekul PEG yang ditambahkan [5]. 

Selain itu konsentrasi bahan baku pembentuk membran akan 

sangat mempengaruhi properti membran, seperti pembentukan 

membran dengan selulosa asetat (CA)/polietilen glikol (PEG), 

dimana CA memiliki sifat sangat hidrofilik dan dengan 

komposisi CA/PEG (80/20 % berat) memberikan hasil yang 

paling optimal yang dilihat dari fluks, rijeksi garam dan 
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membrane hydroulic resistence. 

Dalam studi pengembangan membran akhir-akhir ini 

mengarah pada penambahan nanopartikel, seperti penambahan 

nanopartikel silika yang memberikan pengaruh peningkatan 

fluks, rijeksi garam dan mechanical stability pada membran. 

Ini disebabkan oleh silika yang membantu pembentukan 

lapisan asimetrik dengan mengurangi pembentukan macrovoid 

dan meningkatkan pembentukan mikropori pada permukaan 

membran [1]. Hasil yang sama juga ditunjukan oleh Aneela 

dkk, 2014 yang menyatakan penambahan partikel silika 

berukuran 1 µm terbukti meningkatkan fluks, rijeksi garam, 

ketahanan termal dan ketahanan mekanik membran. Namun 

demikian, sampai saat ini masih belum ada penelitian tentang 

pengaruh ukuran partikel silika terhadap performa membran 

yang dihasilkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi lebih 

lanjut untuk mengetahui pengaruh ukuran partikel. 

II. URAIAN PENELITIAN 

A. Bahan  

Bahan yang digunakan pada penelitian ini meliputi selulosa 

asetat (CA; kadar asetil 39%, berat molekul 30000 Da), 

polietilen glikol (PEG; berat molekul 200 Da), silika fumed 

(ukuran partikel 0.007 dan 0.2 m), silika gel (ukuran partikel 

60 m) serta solvent aseton pro analysis dan NaOH 1%. 

B. Pembuatan Membran CA/PEG 

1,25 g CA dan 1,25 g PEG dilarutkan ke dalam 17 ml 

aseton selama 8 jam pada suhu 80°C dengan pengadukan 

konstan hingga homogen. Kemudian larutan polimer yang 

terbentuk di diamkan selama 24 jam untuk menghilangkan 

gelembung-gelembung yang terbentuk. Lalu mencetak larutan 

pada cetakan kaca pada suhu ruangan, setelah itu mengquench 

selama 15 menit pada suhu 5°C. Setelah itu mengeringkan 

membran yang terbentuk pada suhu 60°C selama 24 jam di 

dalam oven. Membran yang terbentuk ini disebut CP1, lalu 

membuat lagi membran dengan komposisi CA/PEG (60/40; 

70/30; 80/20; dan 90;10). Membran yang terbentuk masing-

masing disebut CP2, CP3, CP4, dan CP5. Membran CP4 

kemudian dimodifikasi dengan menggunakan silika. 

C. Modifikasi Membran CA/PEG dengan Silika 

0,125 g silika fumed (0.007 m) dilarutkan ke dalam 2,5 ml 

NaOH 1%. Mencampurkan larutan silika ke dalam larutan 

polimer CP4 pada suhu 55°C selama 12 jam. Kemudian 

mendinginkan larutan selama 24 jama. Lalu mencetak larutan 

pada cetakan kaca pada suhu ruangan, setelah itu mengquench 

selama 15 menit pada suhu 5°C. Setelah itu mengeringkan 

membran yang terbentuk pada suhu 60°C selama 24 jam di 

dalam oven. Membran yang terbentuk ini disebut CPS1-5, 

kemudian memodifikasi membran CP4 menggunakan silika 

dengan ukuran (0.2 dan 60 m). Membran yang terbentuk 

masing-masing disebut CPS2-5 dan CPS3-5. 

 

D. Analisa 

Analisa yang digunakan pada penelitian ini meliputi analisa 

karakteristik (sudut kontak dan struktur morfologi) dan analisa 

kinerja (fluks permeat, rijeksi garam, dan permeabilitas). 

Analisa struktur morfologi membran menggunakan alat 

scanning electron microscopy (SEM). Untuk mengetahui 

ikatan gugus fungsional yang terbentuk pada membran 

digunakan metode analisa menggunakan alat Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). Sedangkan analisa 

sudut kontak pada penelitian ini menggunakan perangkat 

lunak ImageJ. 

Pada uji kinerja membran yang meliputi fluks permeat, 

rijeksi garam, dan permeabilitas digunakan alat uji reverse 

osmosis sperti pada gambar 1. Air umpan yang digunakan 

pada uji kinerja merupakan air garam dengan kadar 5000 ppm 

serta tekanan yang digunakan sebesar 5 bar. 

Gambar 1. Skema alat uji reverse osmosis   

III. HASIL DAN DISKUSI 

A. Sudut Kontak 

Gambar 2. Perbandingan sudut kontak berbagai komposisi   

CA/PEG 

 

Pengukuran sudut kontak merupakan parameter yang 

penting untuk menentukan hidrofilisitas permukaan membran. 

Gambar 2 menunjukan sudut kontak membran CA/PEG pada 

berbagai komposisi, dimana hidrofilisitas membran menurun 

dengan meningkatnya penambahan CA dan menurunnya 

penambahan PEG. Peningkatan jumlah komposisi CA pada 

membran membuat hidrofilisitas membran menurun yang 

dimungkinkan oleh pembentukan selektif layer pada 

permukaan membran, dikarenakan permukaan membran 

semakin rapat (dense), sehingga membuat air sulit untuk 

melewati membran. Hal ini menunjukan kesesuaian dengan 

teori dimana penambahan PEG sebagai agen pembentuk pori, 
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sehingga dengan berkurangnya penambahan PEG 

menyebabkan berkurangnya keteraturan pembentukan pori 

pada membran yang akhirnya membuat berkurangnya sifat 

hidrofilisitas membran [2]. 

Sedangkan pada gambar 3 dilakukan pengukuran sudut 

kontak dengan membandingkan penambahan tiga jenis ukuran 

partikel silika (silika 0.007 µm, 0.2 µm, dan 60 µm) pada 

membran CP4dapat dibaca (readable). Dari grafik terlihat 

bahawa semakin kecil ukuran partikel silika fumed yang 

digunakan maka semakin kecil sudut kontak yang terukur. Hal 

ini dikarenakan, semakin kecil ukuran partikel silika maka 

semakin besar luas permukaannya, yaitufumed silika 0.007 µm 

memiliki luasan 390 m2/ gram. Dimana terdapat 3.5-4.5 gugus 

hidroksil/µm2 permukaan silika. 

 
Gambar 3. Perbandingan sudut kontak membrane CP4 dengan 

penambahan silika berbagai ukuran partikel 

B. Struktur Morfologi 

     Dengan menggunakan analisa SEM, dapat menunjukan 

semakin jelasnya struktur marfologi membran yang dilihat 

dari bagian permukaan (top surface) dan bagian patahan 

(fracture surface) membran, seperti yang ditunjunjukan pada 

Gambar 4. Sesuai dengan gambar hasil analisa SEM, Gambar 

4(a) menunjukan penampang top surface yang rapat dan (e) 

fracture surface membran CP4 yang menunjukan ronga pori. 

Hal ini dimungkinkan dengan terbentuknya lapisan salektif 

layer oleh CA yang menutupi pori pada permukaan membran. 

Penambahan fumed silika pada membran, yang ditunjukan 

pada sample CPS1-5, CPS2-5, dan silika gel pada CPS3-5 

memberikan perubahan yang signifikan dengan terbentuknya 

pori yang jelas pada top surface membran.Sehingga ini 

memungkinkan penambahan silika pada membran 

menghilangkan terbentuk selektif layer pada permukaan 

membran.  

    Gambar 4 (b) dan (c) menunjukan ukuran  pori pada 

penambahan  fumed silika 0.007 µm (CPS1-5) yang lebih 

besar dibandingkan dengan penambahan fumed silika 0.2 µm 

(CPS2-5) dilihat dari top surface membran. Sedangkan 

penambahan silika gel 60 µm (CPS3-5) menunjukan pori yang 

rapat pada top surface membran. Dan dilihat dari bagian 

fracture surface pada Gambar 4 (e-f), pori yang terbentuk 

pada CPS1-5 terlihat lebih banyak dibandingkan dengan CP4, 

CPS2-5, dan CP3-5. Namun pada CP4 dan CPS3-5, terlihat 

sangat sedikit terbentuknya pori dan ukuran rongga yang 

relatif besar. 

    

 
Gambar 4. Penampang top surface membran (a) CP4, (b) 

CPS1-5, (c) CPS2-5, (d) CPS3-5 dan penampang fracture 

surface (e) CP4, (f) CPS1-5, (g) CPS2-5, (h) CPS3-5 

  

Dengan membandingkan pori yang terbentuk pada CPS1-5, 

terlihat relatif  lebih banyak dibandingkan dengan pori pada 

CPS2-5, dapat dilihat bahwa dengan ukuran partikel fumed 

silikayang lebih kecil membuat semakin mudah terlarut dalam 

campuran CA/PEG dan luasan gugus  hidroksil yang lebih 

besar membuat semakin besarnya peluang terbentuk gugus 

silanol pada membran. Sedangkan dengan membandingkan 

diameter pori yang terbentuk, dengan mengukur dari gambar 

analisa SEM pada membran CPS1-5 yang memperlihatkan 

pori yang lebih besar yaitu 2.26 µm  dibandingkan CPS1-5 

yaitu 0.8321 µm (daritop surface) . Namun diameter pori pada 

CPS1-5 dan CPS3-5 tidak bisa diukur, karena pori yang sangat 

rapat dan gambar pori pada topsurface yang kurang jelas. 

Sehingga dapat dilihat membran CPS2-5 dan CPS3-5 
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memiliki macropores (>0.05µm) dan termasuk dalam 

golongan mikrofiltrasi (0.05 µm- 10 µm) [4]. 

    Gambar 5 menunjukan skematik mekanisme pembentukan 

membran dengan proses TIPS. Saat larutan CA/PEG/ Aseton 

pada titik A dalam region I, larutan polimer berada dalam  

kondisi stabil dan homogen. Ketika temperatur secara seketika 

diturunkan (quenching) sampai menyentuh garis binodal maka 

larutan polimer akan mulai mengalami demixing menjadi dua 

phase yaitu rich phase ( banyak mengandung polimer) dan 

lean phase (sedikit mengandung polimer) hingga mencapai 

region II pada kondisi metastabil seperti pada titik M, dimana 

secara perlahan polimer dan solvent akan terpisah dengan cara 

nucleation and growth (NG) yaitu pada rich-phase akan 

terbentuk nucleus solvent  dan pada lean-phase akan terbentuk 

nucleus polimer yang secara perlahan antara nucleus polimer 

akan saling bergabung, terpisah dari solvent begitu juga pada 

nucleussolvent yang akan saling bergabung dan terpisah dari 

polimer. Dan ketika pendinginan mencapai garis spinodal 

pada region III yaitu area yang tidak stabil, maka demixing 

akan terjadi secara spontan. Antara polimer dan solventakan 

langsung terpisah tanpa mengalami proses NG. Dan saat 

temperatur mencapai glass transition pada titik N maka 

larutan polimer akan mengalami proses vetrification dimana 

polimer akan berubah fase menjadi padat dan membran secara 

utuh akan terbentuk. Waktu yang diperlukan dari proses 

demixing (titik M) sampai mencapai glass transition (titik N) 

disebut tgel. Sehingga dengan semakin besar tg  akan 

memberikan struktur membran yang rapat, akibat dari semakin 

lamanya proses demixing ( memberikan pemisahan yang lebih 

sempurna)(Ren,J dkk, 2008). Dimana proses demixing ini 

sangat dipengaruhi oleh viskositas, dengan Viskositas yang 

rendah pada larutan polimer saat phase sparation, 

akanmengakibatkan semakin mudahnya solvent terpisah dari 

polimer dan memberikan pembentukan droplet (rongga) [3]. 

 
Gambar 5. Skema phase diagram dengan thermally induced 

phase separation ( Ren J, dkk) 

    Jika dibandingkan konsetrasasi polimer CA/PEG terhadap 

aseton yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebesar 14.7 

% wt/v dengan konsentrasi optimal membran RO ≥ 20 % wt 

dari literarur (Baker dkk, 2004), memungkinkan membran 

CA/PEG yang terbentuk menjadi lebih rapat (tidak berpori) 

dan berongga dikarenakan viskositas yang terlalu rendah yang 

mengakibatkan lebih mudah dan cepatnya proses demixing 

yang mungkin terjadi (tgsemakin kecil). Sedangkan saat 

penambahan fumed silika, membran yang terbentuk 

menunjukan, meningkatnya pori yang terbentuk, akibat 

interaksi fumed silika terhadap polimer CA dalam ikatan 

hidrogen yang membuat meningkatnya viskositas. Selain itu 

rate pendinginan (quenching) yang mungkin masih rendah, 

mengakibatkan tg yang relatif besar, sehingga mengakibatkan 

proses demixing yang lebih lama dan sempurna.  

C. Uji Reverse Osmosis 

Tabel 1. Perbandingan performa kinerja membran CP4, 

CPS1-5, CPS2-5, dan CPS3-5 

 
   Pengukuran kenerja membran dilihat dari fluks permeat, 

rijeksi garam dan permeabilitas membran. Pada RO test, air 

umpan yang digunakan adalah air payau sintesis dengan kadar 

garam 5000 ppm. Air umpan ditekan dengan gas nitrogen 

pada modul RO dengan tekanan 5 bar yang diamati selama 5 

jam. Penggunaan tekanan 5 bar dipilih berdasarkan tekanan 

osmotik membran terhadap air payau 5000 ppm, yaitu sebesar 

3.8 bar. 

Dari data hasil eksperimen yang didapat pada Tabel 1 

terlihat bahwa perbandingan peforma membrane CP4, CPS1-

5, CPS2-5, dan CPS3-5 menunjukan fluks permeat dan 

permeabillitas yang paling besar didapatkan dari membran 

CPS1-5 yaitu sebesar 1.04 L.m-2.jam-1, namun memiliki rijeksi 

garam yang lebih rendah dibandingkan membran CPS2-5 yang 

memiliki rijeksi garam paling tinggi yaitu sebesar 36.88 %. 

Sedangkan pada membran CP4 memberikan hasil fluks 

permeat (0.28 L.m-2.jam-1) dan rijeksi garam (26.36 %) yang 

paling rendah serta permeabilitas (0.05 L.m-2.jam-1.bar-1) yang 

paling rendah. Namun jika dibandingkan dengan performa 

membran komersil pada Tabel 2, membran hasil dari sintesis 

polimer menunjukan performa membran yang jauh lebih 

rendah, dimana membran dari Toyobo 16-in. HB10255 yang 

tersusun oleh cellulose tri-acetate dapat memberikan rijeksi 

garam sampai 99.6% dan fluks permeat sebesar 67 m3.hari-1. 

Hal ini menunjukan kesusaian dengan hasil analisa SEM 

pada membran CPS1-5 yang memperlihatkan pori yang besar 

yaitu 2.26 µm (pada top surface) dan jumlah yang relatif 

banyak (pada fracture surfice) sehingga memberikan fluks 

permeat yang paling besar. Sedangkan pada membran CPS2-5 

dengan rijeksi garam yang paling bagus dikarenakan ukuran 

pori yang lebih kecil dibandingkan CPS1-5 yaitu 0.8321 µm 

(pada top surface) yang memberikan pori paling optimal 

dibandingkan CPS1-5 dan CPS3-5. Sedangkan pada membran 

CPS3-5 menunjukan fluks permeat, rijeksi garam dan 

permeabilitas yang paling rendah karena jumlah pori yang 

Variabel Fluks permeat 

(L.m
-2

.jam
-1

) 

Rijeksi Garam 

(%) 

Permeabilitas  

(L.m
-2

.jam
-1

.bar
-1

) 

CP4 0.28 26.36 0.05 

CPS1-5 1.04 29.87 0.21 

CPS2-5 0.57 36.88 0.11 

CPS3-5 0.45 27.68 0.09 
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sedikit dan ukuran rongga pori yang besar seperti yang terlihat 

pada Gambar 4(d) dan (f). 

 

Tabel 2. Performa kinerja membran komersil [5] 

IV.  KESIMPULAN/RINGKASAN 

Pada penelitian ini terdapat dua tahap, pembuatan membran 

CA/PEG kemudian modifikasi membrane CA/PEG 

menggunakan partikel silika dengan berbagai ukuran partikel. 

Pada tahap pertama, membran CA/PEG menunjukkan 

permukaan membran semakin dense dan hidrofilisitas 

menurun dengan naiknya konsentrasi PEG dan menurunnya 

CA. Pada tahap kedua, modifikasi menggunakan partikel 

silika, terlihat semakin kecilnya ukuran partikel hidrofilisitas 

dan fluks permeat yang semakin besar. Sedangkan untuk 

membran dengan rijeksi garam terbaik adalah membrane 

CA/PEG dengan penamabahan partikel silika ukuran 0.2 µm. 
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Membran modul 

Brand 

Material & modul Rijeksi 

Garam (%) 

Fluks 

Permeat 

(m
3
.hari

-1
) 

DOWFILMTECTM 

8-in. SW30HRLE 

TFC cross linked 

fully aromatic 

polyamide spiral 

wound 

99.6-99.75 28 

Hydranautics 8in. 

SWC4+ 

TFC cross linked 

fully aromatic 

polyamide spiral 

wound 

99.7-99.8 24.6 

Toray 8-in.TM820C TFC cross linked 

fully aromatic 

polyamide spiral 

wound 

99.5-99.75 19.7-24.6 

Toyobo 16-

in.HB10255 

Asymmetric 

cellulose 

tri-acetate hollow 

fibre 

99.4-99.6 60-67 

 


