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ULTRAFILTRASI: STUDI PENGARUH KOMPOSISI TERHADAP 
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Jurusan Kimia FMIPA, Universitas Jember  

ABSTRAK 
Selulosa asetat (CA) dimodifikasi dengan menambahkan dimetil ftalat (DMP) 
sebagai plastisizer. Modifikasi membran selulosa asetat dilakukan dengan metode 
inversi fasa.  Karakterisasi yang dilakukan adalah karakterisasi sifat fisik yaitu 
kerapatan dan derajat  swelling, uji mekaniknya mengunakan uji kuat tarik, uji 
kinerja membran menggunakan fluks dan rejeksi serta analisis struktur membran 
dengan spektroskopi IR. Modifikasi membran  selulosa asetat dilakukan melalui 
tiga  tahap,  meliputi:  analisis  kadar  asetil  dalam  selulosa  asetat,  pembuatan 
membran selulosa asetat dan karakterisasi membran selulosa asetat. Parameter 
yang   diamati   adalah   komposisi   CA/DMP   dan   waktu   penguapan   pelarut. 
Membran hasil modifikasi dengan komposisi 3% DMP, 22% CA mempunyai pori 
yang lebih rapat. Hasil pengukuran kerapatan, derajat swelling, kuat tarik, fluks 
dan rejeksinya berturut-turut sebagai berikut: 0,3259 gr/cm3, 2,6823 %, 0,09848 
N/mm2, 6,972 (L/m2.jam) dan 92.732 %. MWCO dapat terlampaui pada dekstran 
dengan  berat molekul 100 kD, waktu penguapan pelarut 60 detik. Hasil uji IR 
menunjukkan adanya interaksi Ikatan Hidrogen antara DMP dan CA.  

Kata kunci: selulosa asetat; dimetil ftalat; plastisizer; inversi fasa.  

PENDAHULUAN 
Kegiatan ini dilatar belakangi perkembangan teknologi membran pemisah 

saat  ini  telah  meluas  diberbagai  kalangan,  baik  kalangan  akademis  maupun 
industri.  Dibandingkan  dengan  proses-proses  pemisahan  yang  lain,  teknologi 
membran mempunyai beberapa  keunggulan, antara lain dalam hal penggunaan 
energi, simplisitas dan ramah lingkungan. Keberhasilan proses pemisahan dengan 
membran tergantung pada kualitas membran tersebut  (Wenten, 2000). Beberapa 
parameter   penting   dalam   menentukan   kualitas   suatu   membran   yang   baik 
diantaranya mempunyai permeabilitas yang tinggi, permselektifitas yang tinggi, 
stabil pada temperatur yang tinggi, kestabilan mekanik dan tahan terhadap zat 
kimia yang akan dipisahkan (Mulder, 1996). 

Salah satu membran filtrasi yang dikembangkan saat ini adalah membran 
selulosa  asetat (CA). Kelebihan dari selulosa asetat sebagai material membran 
adalah sifatnya  merejeksi  garam yang tinggi, kombinasi yang jarang ada pada 
material  membran  lainnya,  mudah  untuk  di  produksi,  dan  bahan  mentahnya 
merupakan sumber yang dapat diperbaharui  (renewable). Kekurangan membran 
selulosa asetat adalah (1) sangat sensitif terhadap pH dimana  membran selulosa 
asetat dibatasi oleh pH antara 2-8. (2) Selulosa sangat biodegradabel,  sifatnya 
sangat rentan terhadap mikroba yang terdapat di alam (Wenten, 1999), dan (3) 
hanya cocok dengan beberapa plastisizer  (Mark et al., 1968). 

Teknik-teknik yang digunakan pada proses pembuatan membran antara 
lain sintering, stretching, track-etching, template-leaching dan inversi fasa. Proses 
pembuatan  membran  filtrasi umumnya menggunakan metoda inversi fasa, yaitu 
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perubahan bentuk polimer dari fasa cair menjadi fasa padatan. Dibanding dengan 
teknik yang lain inversi fasa mempunyai kelebihan diantaranya mudah dilakukan, 
pembentukan pori dapat dikendalikan dan dapat digunakan pada berbagai macam 
polimer (Wenten, 1999). 

Parameter-parameter  yang  mempengaruhi  dalam  pembentukan  struktur 
membran  dengan teknik inversi fasa diantaranya yaitu pemilihan jenis polimer, 
konsentrasi  polimer,  waktu  penguapan  dan  komposisi  larutan  polimer.  Nasir 
(2000) telah meneliti komposisi selulosa asetat 17%, formamida 24% dan aseton 
59%  dapat  menghasilkan  membran  ultrafiltrasi.  Dalam  penelitian  ini  variasi 
komposisi  selulosa  asetat/dimetil  ftalat  diharapkan  akan  mempengaruhi  sifat 
mekanik membran selulosa asetat dan diperoleh membran ultrafiltrasi. Sedangkan 
waktu  penguapan  akan  mempengaruhi  pembentukan  struktur  dan  ukuran  pori 
ketika  pelarut  mengalami  penguapan  yang   sebanding   dengan  waktu  yang 
diberikan. 

Selulosa asetat dapat dikombinasikan dengan plastisizer, seperti dietil dan 
dimetil  ftalat.  Plastisizer umumnya digunakan untuk menambah sifat mekanik 
matrik  polimer.  Hal   ini   karena  bahan  plastisizer  dapat  melemahkan  gaya 
intermolekul ikatan polimer (Meier et al., 2004). Dimetil ftalat merupakan aditif 
yang cocok untuk selulosa asetat (Mark et al., 1968).  Dimetil ftalat merupakan 
senyawaan  ester  yang  merupakan  plastisizer  paling  umum  digunakan  dalam 
bidang industri karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi ketika ditambahkan 
sesudah polimerisasi (Amanto et al., 2001). 

Permasalahan yang ingin dipelajari dalam penelitian ini yaitu, bagaimana 
pengaruh penambahan dimetil ftalat terhadap struktur membran (berdasarkan uji 
FTIR) serta pengaruh  komposisi selulosa asetat/dimetil ftalat terhadap kinerja 
membran. Tujuan dari kegiatan ini antara lain mempelajari pengaruh penambahan 
dimetil ftalat terhadap struktur membran  (berdasarkan uji FTIR) dan pengaruh 
komposisi selulosa asetat/dimetil ftalat terhadap kinerja  membran. Luaran yang 
diharapkan adalah dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu  membran 
dalam  pengembangan  material  yang  ada  dan  sebagai  informasi  karakteristik 
membran yang dihasilkan diharapkan sebagai bahan dasar membran pemisah dan 
pengembangan   lainnya  misalnya  dalam  bidang  sensor.  Kegiatan  ini  dapat 
digunakan untuk menambah wawasan tentang ilmu membran bagi mahasiswa dan 
hasil  yang  diperoleh  dapat  dimanfaatkan   untuk  aplikasi  sebagai  membran 
khususnya membran ultrafiltrasi.  

METODE PENDEKATAN 
Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga bulan mulai bulan April sampai 

bulan Juni 2006 di Laboratorium Kimia Fisik Jurusan Kimia Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember. Alat yang digunakan antara lain: 
hot plate, pengaduk magnet, set ultrafiltrasi, neraca analitik, desikator, stop watch, 
plat kaca, kertas saring, serta beberapa peralatan gelas (gelas beaker, gelas ukur, 
pipet tetes, pipet mohr, buret, erlenmeyer, pengaduk, dan labu ukur), kompresor, 
autograf,  mikrometer,  selotip  dan  spektrofotometer.  Bahan  yang   digunakan 
meliputi:  selulosa  asetat  (Brataco),  dimetil  ftalat,  aseton,  dimetil  sulfoksida 
(DMSO), aquades, asam oksalat, 0,5 N NaOH, HCl 0,5 M, dekstran (10.000D, 
40.000D dan 100.000D), indikator PP, 0,5 M HCl, fenol 5% dan H2SO4 pekat. 
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Kegiatan ini dilakukan melalui empat tahap, yaitu: (1) Penentuan kadar 

asetil  dalam  selulosa  asetat,  caranya  adalah  selulosa  asetat  sebanyak  1  gram 
dikeringkan pada suhu 100oC selama 7 jam kemudian disimpan dalam desikator. 
Setelah dingin selulosa asetat dimasukkan ke dalam labu tertutup dan 
ditambahkan aseton  10 mL. Campuran ini kemudian dipanaskan pada suhu 50- 
60oC (30 menit) dan ditambahkan NaOH 0,5 M sebanyak 25 mL. Dipanaskan 
kembali pada  suhu yang sama selama 15 menit dan dibiarkan selama 72 jam, 
kemudian dititrasi dengan larutan HCl 0,5 M dengan indikator fenolftalein sampai 
warna merah muda hilang dan  ditambahkan HCl 0,5 M sebanyak 1 mL dan 
dibiarkan  24  jam.  Campuran  dititrasi  dengan   NaOH  0,5  M  menggunakan 
indikator  fenolftalein  sebanyak  3  tetes.  (2)  Pembuatan   Membran  dilakukan 
dengan metode inversi fasa. Larutan cetak membran terdiri dari selulosa  asetat, 
aseton/DMSO dan dimetil ftalat dengan koagulan air. Selulosa asetat dengan 
berat  2,5  gram  dilarutkan  dalam  2,3  mL  aseton  6,8  mL  DMSO.  Kemudian 
ditambahkan  dimetil  ftalat  ( Dmp= 1,179  gram/mL)  sebanyak  0,5  mL,  diaduk 
dengan  pengaduk  magnet  sampai  larutan  homogen.  Larutan  cetak  yang  telah 
homogen dan tidak mengandung gelembung udara dituang diatas plat kaca yang 
bagian  tepinya  telah  diberi  selotip  (mengatur  ketebalan  membran).  Dibiarkan 
selama 30 detik dan dicelupkan dalam bak air. Untuk menghilangkan sisa pelarut 
dan aditif pada membran, dicuci dengan air (Nasir, 2000). Pada penelitian ini di 
buat pula membran selulosa asetat tanpa plastisizer dengan komposisi 20% berat 
selulosa  asetat.  Membran  yang  diperoleh  dipilih  membran  yang  mempunyai 
ketebalan  yang  seragam  yaitu  dengan  mengukurnya  dengan  mikrometer  pada 
beberapa titik kemudian hasilnya dirata-rata.  (3) karakterisasi membran selulosa 
asetat  meliputi  uji  sifat  fisik  (uji  kerapatan  ,  derajat  penggembungan),  Uji 
mekanik  (uji  kuat  tarik  menggunakan  alat  autograph),  Uji  kinerja  membran. 
Pertama adalah uji fluks air yaitu dengan cara film yang diperoleh kemudian 
dipotong  berbentuk  lingkaran  dengan  diameter  4,5  cm.  Penentuan  fluks  air 
diperoleh dengan mengukur banyaknya volume air yang melewati tiap satuan luas 
permukaan membran per  satuan waktu. Sebelum uji fluks air, terlebih dahulu 
dilakukan  kompaksi  terhadap  membran  yang  akan  diuji.  Kompaksi  dilakukan 
dengan  mengalirkan  air  melewati  membran  hingga  diperoleh  fluks  air  yang 
konstan. Kedua adalah uji rejeksi, penentuan konsentrasi permeat  dan retentat 
diukur   dengan   metode   spektrofotometri.   Sebelum   menentukan   konsentrasi 
permeat dan retentat lebih dulu dibuat larutan standart dengan variasi konsentrasi 
yaitu 100 ppm, 90 ppm, 80 ppm, 70 ppm. Larutan standart dibuat dari dekstran 
yang dilarutkan dalam air. Larutan standart ataupun sampel ditambahkan reagen 
fenol 5% dan H2SO4  pekat dengan perbandingan 1:1:5 yang menghasilkan warna 
kuning kecoklatan. Kemudian dilakukan penentuan max  dan mengukur absorban 
larutan  standart.  Selanjutnya  permeat  dan  retentat   diukur  absorbannya.  (4) 
Analisis struktur membran, dilakukan dengan FTIR. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kadar Asetil Selulosa Asetat 
Kadar asetil CA teknis Brataco®  yang dihasilkan sebesar 46,87 %. Hasil 

sebesar ini diperoleh kemungkinan karena pada CA teknis terdapat aditif sehingga 
kadar asetilnya tidak seperti kadar CA pada umumnya yaitu 38%-40%. 
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Membran Selulosa Asetat 

Membran selulosa asetat dipreparasi dengan menggunakan metode inversi 
fasa sesuai  dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nasir (2000). Proses 
presipitasi membran terjadi  karena adanya pendesakan antara pelarut dan non 
pelarut sehingga larutan polimer yang semula cair menjadi padat. Air digunakan 
sebagai bak koagulasi karena air bersifat tidak  melarutkan selulosa asetat tetapi 
dapat melarutkan aseton dan DMSO.               

Gambar  1.  Keadaan  Fisik  Membran  CA  Sebelum  (a)  dan  Sesudah  Proses 
Pencetakan (b)  

Dalam  pembuatan  membran  selulosa  asetat  digunakan  campuran  dua 
pelarut yaitu  aseton 15%-DMSO 60%. Digunakan campuran dua pelarut karena 
sistem CA/aseton/air  menghasilkan tipe membran yang mempunyai pori yang 
rapat. Hal ini sesuai dengan hasil yang telah dilakukan yaitu sistem CA/aseton/air 
menghasilkan  fluks  0,25  mL/jam.m2. Sedangkan  sistem  CA/DMSO/air  dapat 
menghasilkan  membran  berpori  yang  lebih  terbuka.  Waktu  presipitasi  aseton 
memerlukan  waktu  presipitasi  diatas  5  menit  dan  DMSO  memerlukan  waktu 
kurang dari 60 detik.  

Karakteritik Sifat Fisik Membran CA Hasil Modifikasi 
Ada tiga parameter yang dipakai dalam karakterisasi sifat fisik yaitu berat 

jenis, derajat swelling dan kekuatan tarik. Ketiga parameter tersebut diukur pada 
ketiga komposisi sehingga dapat dibandingkan pengaruh komposisi CA/DMP.  
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Catatan : 1.CA 24%, DMP 1%, 2. CA 22%, DMP 3%, 3. CA 20%,DMP 5% 
Gambar 2. Kurva Kerapatan Membran CA 
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Trend  kurva  kerapatan  pada  gambar  2  menunjukkan  bahwa  terjadi 

kenaikan  nilai  kerapatan dari komposisi 24% CA, 1% DMP ke komposisi 22% 
CA, 3% DMP. Kurva  tersebut menunjukkan pada membran dengan komposisi 
22% CA, 3% DMP memiliki diameter pori kecil dan rapat. Pada komposisi ini 
nilai   kerapatan   naik   karena   komposisi   DMP   bertambah.   Sedangkan   pada 
komposisi  20%  CA,  5%   DMP  terjadi  penurunan  kerapatan,  karena  terjadi 
penurunan komposisi CA dari 22% menjadi 20%.  Waktu penguapan berpengaruh 
terhadap kerapatan membran. Seperti yang ditunjukkan  pada gambar 2 waktu 
penguapan yang bertambah cenderung meningkatkan kerapatan membran, karena 
ketika  pelarut  diuapkan,  larutan  polimer  yang  masih  berbentuk  cair  bergerak 
mengisi  pori  sehingga  menghasilkan  pori  yang  lebih  rapat  dibanding  tanpa 
penguapan pelarut.  
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Catatan: 1. CA 24%, DMP 1%, 2.CA 22%, DMP 3%, 3.CA 20%, DMP 5% 
Gambar 3. Kurva Kuat Tarik Membran CA  

Jika dilihat dari trend kuat tarik ternyata kekuatan tarik saat   komposisi 
CA 22%,  DMP 3% mempunyai fenomena yang sama dengan kerapatan. Kuat 
tarik memberikan  informasi keteraturan rantai polimer. Semakin renggang jarak 
antara rantai polimer satu dengan  yang lain maka akan memberikan nilai kuat 
tarik  yang  berbeda.  Keteraturan  polimer   menentukan  keteraturan  pori  yang 
terbentuk. Pada komposisi CA 22%, DMP 3%  dimungkinkan mempunyai pori 
yang lebih rapat. Sesuai dengan hasil uji tariknya yang paling tinggi yaitu sebesar 
0,09848 N/mm2  dengan regangan 2,38 mm. 
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Catatan: CA 24%, DMP 1%, 2.CA 22%, DMP 3%, 3. CA 20%, DMP 5% 
Gambar 4. Kurva Regangan Membran CA 
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Regangan suatu bahan menunjukkan panjang bahan yang dapat ditarik 

sampai titik putus (break) atau biasa dinamakan dengan elastisitas. Dari gambar 4 
terlihat bahwa dengan  bertambahnya DMP regangan bertambah demikian juga 
dengan kuat tariknya. Hal ini karena  DMP yang berfungsi sebagai plastisizer 
dapat menambah elastisitas membran selulosa asetat. 

Kecenderungan  derajat  swelling  berbanding  terbalik  dengan  kerapatan. 
Pada kurva  gambar 5 terlihat jelas bahwa harga swelling minimum terjadi pada 
membran  saat  komposisi  22%  CA,  3%  DMP.  Fenomena  derajat  swelling  ini 
berhubungan dengan kerapatan dimana  pada komposisi ini kerapatannya naik, 
sebaliknya derajat swellingnya turun. Kerapatan yang  tinggi berarti pori pada 
membran  tersebut  rapat  sehingga  molekul  air  sulit  untuk  berdifusi  ke  dalam 
membran.   Hal   ini   ditunjukkan   dengan   nilai   derajat   swelling   ketika   nilai 
kerapatannya tinggi derajat swellingnya rendah yang berarti molekul air tersebut 
sedikit yang terikat dalam membran. 
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Catatan: 1. CA 24%, DMP 1%, 2.CA 22%, DMP 3%, 3. CA 20%, DMP 5% 
Gambar 5. Kurva Derajat Swelling Membran CA 

Selulosa asetat mempunyai derajat swelling yang besar. Hal ini karena 
selulosa  asetat merupakan polimer yang bersifat hidrofilik. Sifat hidrofilik ini 
disebabkan  karena  pada  rantai  selulosa  terdapat  gugus  asetat  (-COOH)  yang 
sangat mudah mengikat molekul air dengan ikatan hidrogen.  

Kinerja Membran Selulosa Asetat 
Kinerja  membran  dapat  ditunjukkan  dari  nilai  fluks  dan  koefisien 

rejeksinya.  Nilai  fluks  menunjukkan  nilai  laju  alir  permeat  untuk  melewati 
membran, sedangkan koefisien rejeksinya menggambarkan kemampuan membran 
untuk menahan molekul zat terlarut. Pada tahap pertama untuk mengetahui kinerja 
membran  adalah  dengan  kompaksi  membran   yang   akan  diuji.  Tujuan  dari 
kompaksi adalah untuk memperoleh nilai fluks air yang konstan. 

Kurva  fluks  air  menunjukkan  bahwa  fluks  air  paling  rendah  adalah 
membran  dengan  komposisi  CA  22%  DMP  3%  (gambar  6).  Hal  ini  karena 
penambahan komposisi  DMP dapat menurunkan fluks. Selain untuk menambah 
fleksibilitas, plastisizer juga dapat  mempengaruhi ukuran pori. Plastisizer ketika 
berada dalam matrik membran ada sebagian plastisizer yang mengalami migrasi 
kepermukaan sehingga dapat mempengaruhi ukuran pori. 
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Gambar 6. Fluks Air Membran CA  

Komposisi 22% CA, 3% DMP mempunyai koefisien yang lebih tinggi 
dibanding yang lain karena mempunyai kerapatan pori yang lebih tinggi.   
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Gambar 7. % Rejeksi Membran CA Komposisi 22% CA, 3% DMP 
Dari grafik gambar 7 menunjukkan bahwa waktu penguapan pelarut yang 

meningkat  dapat menaikkan koefisien rejeksi. Meningkatnya waktu penguapan, 
pori membran yang  terbentuk semakin rapat sehingga semakin banyak molekul 
yang tertahan oleh membran. 

Dari  uji  rejeksi  ini  berat  molekul  yang  paling  besar  direjeksi  oleh 
membran CA hasil modifikasi adalah Dekstran dengan BM 100.000 Dalton, tetapi 
hanya  ada  satu  yang  melampaui  MWCO  (Molecule  Weigh  Cut  Off).  Pada 
peneltian ini yang dapat melampaui  MWCO yaitu pada dekstran 100 kD ketika 
komposisi 22% CA, 3%DMP waktu penguapan 60 detik dengan koefisien rejeksi 
sebesar 92,898%. Komposisi ini mempunyai kerapatan pori  yang  lebih tinggi 
sehingga kemampuan merejeksinya lebih tinggi dibanding dengan komposisi yang 
lain.  

Uji Struktur Membran 
Berdasarkan hasil uji IR selulosa asetat yang dimodifikasi dengan DMP 

ditunjukkan  pada  gambar  8.  Keberadaan  DMP  dapat  dideteksi  yaitu  dengan 
munculnya spektra cincin  benzena pada daerah serapan 1572,3 cm-1   (tanda O) 
yang merupakan daerah serapan C-C  aril  dan pada daerah serapan 749.7 cm-1 

(tanda )yang menunjukkan adanya substitusi  orto pada benzena. 
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Gambar 8. Spektra  IR  Selulosa  Asetat  Hasil  Modifikasi  (Modifikasi  dengan 
DMP)    

KESIMPULAN  

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut; 
Penambahan  DMP  sebagai  plastisizer  dapat  menambah  fleksibilitas  membran 
tetapi menaikkan kerapatan  pori. Waktu penguapan pelarut sangat berpengaruh 
terhadap karakteristik membran, semakin  lama waktu penguapan pelarut dapat 
menghasilkan membran dengan pori yang rapat. Membran dengan komposisi 22% 
CA, 3% DMP mempunyai kerapatan yang tinggi, derajat swelling yang  rendah 
dan kuat tarik yang tinggi pula. Demikian juga kinerja membran komposisi ini 
nilai fluks air yang rendah dan koefisien yang tinggi. MWCO dapat dilampaui 100 
kD ketika komposisi 22% CA, 3% DMP, waktu penguapan 60 detik yaitu sebesar 
92,732%. Hasil uji IR menunjukkan adanya interaksifisik berupa ikatan hidrogen 
antara CA dan DMP.    
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