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ABSTRAK

PE~7/SAHAN SENYA WA HUMIK DENGAN METODA MEMBRAN POL/SULFON. Telah
dilakukan pemisahan senyawa humik dengan metoda membrane polisulfon. Penelitian ini
dimaksudkan untuk memisahkan senyawa humik yang terdapat di dalam lingkungan perairan
estuari. Metoda membrane dipilih karena cuplikan tidak melalui perlakuan swat, murah dan
cukup mudah dikeljakan. Pada studi swat temyata dengan menaikan tekanan hingga 50 psia
fluksnya dapat mencapai 13,.5 Um2.jam dan koefisien rejeksinya mencapai 90,98 %, sehingga
membrane polisulfon ini cukup layak digunakan. Bahkan tekanan dapat dinaikkan di alas 50
psia. Konsentrasi umpan sebaiknya dibuat lebih rendah daTi 150 ppm, walaupun dengan
konsekwensi volume menjadi besar. Kondisi pH sebaiknya dibuat suasana alkalis pH > 7,
karena pada kondisi ini proses filtrasi cukup lancar dan koefisien rejeknya dapat mencapai
95,09 %.

ABSTRACT
.

THE SEPARA TION OF HUMIC SUBSTANCES BY MEMBRANE POL YSULFONE METHOD.
The separation of humic substances by polysulfone has been done. This investigation aims at
separating the humic substances contantained in the estuary environment. Because of without
sample pre-treatment, cheap and easy this method has been to choice. At preliminary study
proved that by increasing the pressure until 50 psis, the yield of flux was 13.5 IIm2.jam and the
reject coefficient was 90.98%, so that polysulfone membrane is appropriate to be applied. More
over the pressure could be increased more than 50 psia. The feed concentration should be
lower than 150 ppm, though the volume should be greater. The pH condition should be alkaline
(pH> 7), since at this condition the filtration process is easily conducted and the reject coeficient
coud reach 95.09%.

PENDAHULUAN

S enyawa humat tidak hanya terdarat di dalam

tanah, tetapi terdapat juga di dalam lingkungan
akuatiklestuari seperti air sungai, danau, lautan dan
air tanah serta sedirnen taut. Senyawa humat yang
terdapat di dalam lingkungan akuatik tersebut dapat
di bagi menjadi dua bagian(I.2). (1) Senyawa humik
akuatik "allochtholtOUS" yaitu senyawa humik yang
terbawa masuk ke dalam air, karena proses
"leaching" tanah yang mengandung senyawa humat
oleh air. Senyawa humik jenis ini terdiri dari
kompleks "lignoprotein" dan sebagai contoh adalah
air sungai berwama kehitam.hitaman yang mengalir
di lingkungan tanah gambut di daerah Sumatra
Barat. (2) Senyawa humik akuatik "autochtltOltOIIS"
yaitu senyawa humik yang dibentuk oleh adanya
aktifitas organisme air seperti plangton atau
organisme lain yang hidup di dalam air. Sebagai

contoh adalah senyawa humik yang ditemukan di
dalam sedimen laut, yang terdiri dari kompleks ..

protein-korbohidrat ".
Menurut Hongve et al yang dikutip oleh

Aiken.g.(3) senyawa humik dibuat oleh pito-plangton
dapat berfungsi menurunkan toksisitas logam toksik
Zn(II), Pb(II), Hg(lI) clan Cu(lI) secara nyata, tetapi
untuk Cd(II) korelasinya tidak signifikan.
Disamping itu senyawa humat tersebut akan
menaikkan "bioavailability" kelumit metal besi,
karena logam ini merupakan hasil ekskresi dari
mikroorganisme yang hidup pada senyawa humik

Menurut Steinberg .C., et al yang dikutip
oleh Aiken.g.(3) senyawa humik yang larut di dalam
air di perairan estuari sering disebut "dissolved
organic carbon (DOC)" seperti halnya senyawa
humak yang terdapat di dalam tanah, struktur
molekulnya terdiri dari gugus karboksil, phenolik,
clan kemungkinan gugus metoksi. DOC tersebut
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menarik pacta proses pemisahan menggunakan
membran khususnya pacta membran mikro filtrasi
dan ultra filtrasi, foulling merupakan peristiwa
deposisi partikel padatan secara permanen pada
permukaan pori membran sebagai konsekuensi
terjadinya fluks(6). Filtrasi dengan fluks yang besar
akan mengalami penurunan yang lebih besar dari
pacta dengan filtrasi yang mempunyai fluks yang
lebih rendah, hal ini disebabkan partikel-partikelnya
mampu menerobos sampai bagian dalam dari

membran.

TATA KERJA

Bahan-bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah : Asam hum at, NaOH,
Membran polisulfon, HCI, HNOJ. N,N-Dimetil
Acetamida, dan Poliethilene-glikol, serta bahan
kimia lainnya.

Alat-alat
Seperangkat modul filtrasi membran dan

Spektrofotometer UV-VIS, pH Meter, Stop watch,
bak koagulasi, neraca analitik, plat kaca dan alat

gelas laboratorium lainnya.

Cara kerja
a. Dibuat larutan induk asam humat dengan

melarutkannya ke dalam NaOH 0,1 M,
kemudian dibuat satu seri larutan dengan pH
yang bervariasi dari 3,5; 4,5; 6,5; dan 8,5
sebanyak masing-masing 200 mL dengan
konsentrasi 150 ppm dan 200 ppm.

b. Larutan yang sudah siap difiltrasi dalam modul
filtrasi dengan filter membran polisulfon,
kemudian diamati fluks dan koefisien rejeksinya
dengan memvariasi tekanannya. Untuk
menghitung koefisien rejeksinya diukur
konsentrasi penneat (rembesan) yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membran polisulfon yang digunakan pada
proses filtrasi sebelumnya dikarakterisasi lebih
dahu.lu untuk mengetahui volume perm eat bila
digunakan air sebagai bahan yang akan difiltrasi,
hasil karakterisasinya dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1 menunjukkan bahwa volume air yang
melewati membran semakin lama semakin menurun
sampai diperoleh volume yang relatif tetap, hal ini
menunjukkan bahwa membran yang dipakai pacta
awalnya mempunyai rongga/pori-pori, baik. dilihat
secara vertikal maupun horisontal yang relatif besar,

dapat membentuk kompleks atau mengadsorsi
kation mayor, kelumit kation dan anion serta
polutan hydropobik (misal pestisida) di dalam
perairan estuari. Karena itu senyawa humik sangat
berperan di dalam proses "bioavailability", rantai
geokimia, reaksi redoks serta sebagai katalis pacta

proses photokimia.
Karena begitu pentingnya senyawa humik

dalam perairan estuari di atas maka pemisahan dan
penelitian senyawa humik layak dilakukan.
Pemisahan senyawa humik yang terdapat di dalam
lingkungan akuatik/estuari tersebut biasanya
dilakukan dengan cara melewatkannya ke dalam
kolom penukar ion dengan bahan isian resin dari
jenis Amberlite XAD-8 (40-60 meshf2). Karena
bahan isian resin tersebut berharga sangat mahal ($
700/50gr tahun 199J<4». Untuk itu peneliti mencoba
melakukan penelitian ten tang pemisahan senyawa
humik dengan "metode membrane polisulfon".
Sebagai tolok ukur dari penelitian ini adalah fluks
yaitu jumlah volume permeat setiap satuan luas
persatuan waktu, dan koefisien rejeksi yaitu jumlah
berat senyawa yang tertahan dibagi berat senyawa
mula-mula dikalikan 100 %.

Dengan terpisahnya senyawaan humik
yang terdapat dalam perairan estuari tersebut selain
nilai jualnya tinggi ($ 50/gr tahun 1977(3», melalui
percobaan laboratorium mendatang, phenomena-
phenomena alam yang berkaitan dengan senyawa
humik dapat terungkap lebih jelas.

Dalam proses pemisahan dengan
kesanggupan untuk mentransport satu atau lebih
komponen lebih cepat dari pacta komponen lainnya
karena berbeda dalam sifat fisika maupun kimianya.
Proses pemisahan didasarkan pacta perbedaan laju
transport antar rasa, beberapa jenis proses
pemisahan dengan membran dapat dibedakan
berdasarkan ukuran molekul senyawa yang akan
dipisahkan, gaya dorong pemisahan, mekanisme
transport, sifat membran dan jenis spesi-spesi kimia
yang dapat melewati. Proses filtrasi dapat
digolongkan menjadi : filtrasi, mikro filtrasi, ultra
filtrasi, dan osmosis balik.

Secara umum membran mikrofiltrasi
memiliki penneabilitas yang lebih besar
dibandingkan membran ultra filtrasi, hal ini
berhubungan dengan ukuran pori yang jauh lebih
besar pacta mikro filtrasi dibandingkan membran
ultra filtrasi. Di sam ping hal tersebut kemampuan
untuk dicuci pada mcmbran ultra filtrasi Icbih tinggi
dibandingkan dengan membran mikro filtrasi,
kecuali bila terjadi proses lain seperti S\velling pad a
saat pencucian membran mikro fi.ltrasi dapat
memberikan permeabilitas yang lebih baik(6).

Pacta pemakaian yang berulang-ulang
membran akan mengalami peristiwa foul/ing,
peristiwa foul/ing merupakan peristiwa yang
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setelah dipakai atau ditekan maka rongga arah
horisontal akan mengalami pengecilan sedang arah
vertikal relatif tetap, sehingga dengan semakin
mengecilnya rongga arah horisontal tersebut maka
volume air yang lewat semakin menurun. Dengan
semakin kecilnya rongga maka kemampuan
memfiltrasi I memisahka akan semakin baik. Hal
serupa berlaku untuk kondisi tekanan yang
bervariasi.

V:oI.I'.I-"I)

Gambar J. Hubungan volume perm eat dengan
waktu untuk air

Membran setelah digunakan untuk
memfiltrasi senyawa humat diperoleh hasil seperti
tertera pada Gambar 2.
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Gambar 3. Hubungan koefisien rejeksi. fluks air dan
tekanan

Gambar 3 menunjukkan bahwa fluks
meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan
operasi dari 15 sampai 50 psia, peningkatan fluks
yang relatif linier menunjukkan bahwa sebenamya
fluks masih mampu dinaikkan dengan
meningkatkan te!<anan operasi hanya karena
kemampuan modul yang ada barn sampai 50 psia,
maka tekanan operasi yang diteliti hanya sampai 50
psia. Peningkatan fluks yang seiring dengan naiknya
tekanan akan memberikan penurunan biaya operasi,
walaupun harus mengadakan sistem tekanan yang
lebih, sebagai gambaran secara urn urn peningkatan
fluks dua kali lipat akan rnemperkecil ukuran
instalasi sebesar dua kalinya.

Sedangkan kenaikkan koefisien rejeksi
yang signifikan akan mernberikan kenaikkan
kualitas permeat yang diperoleh, sebagai gambaran
bahwa filtrasi dengan metoda osmosis balik pada
tekanan tertentu rnenggunakan membran
memberikan prospek yang cukup baik untuk skala
kornersial.

Garnbar 4 menunjukkan hasil pengarnatan
untuk perbedaan konsentrasi senyawa humat urnpan
filtrasi, yang dalarn hal ini dicoba dua konsentrasi
yaitu 150 dan 200 ppm, dari garnbar terlihat bahwa
volume perm eat untuk konsentrasi 150 ppm lebih
besar dibanding konsentrasi 200 pprn. Secara visual
memang tidak nampak adanya partikel baik yang
150 maupun 200 ppm, namun setelah difiltrasi
terlihat bahwa laju alir permeat jauh berbeda. Hal
ini sangat rnungkin karena untuk konsentrasi yang
besar akan rnengandung senyawa humat yang lebih
banyak, dan senyawa hurnat inilah yang merupakan
penghambat laju alir permeat yang diperoleh apalagi
hila filtrasi dilakukan dalarn waktu yang panjang,
rnaka laju alir akan sernakin larnbat karena senyawa
hurnatnya akan berfungsi sebagai filter.
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Gambar 2, Hubungan volume perm eat dengan
waktu untuk senyawa humat

Gambar 2 menunjukkan semakin tinggi
tekanannya semakin besar perm eat yang
melewatinya, dan pad a tekanan yang rendah

disamping permeatnya rendah juga terjadi
penurunan perm eat yang cukup besar, yang mana
besar kecilnya perm eat ini akan menentukan
kecepatan filtrasi/pemisahannya, hal ini dikarenakan
tekanan yang ada tidak lagi mampu melawan
tahanan yang ada baik tahanan karena membrannya
sendiri maupun tahanan karena fouling yang
diakibatkan oleh senyawa humat yang tertahan pada
permukaan maupun dalam membran,
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\\)ium. (IT~.
5 b. Koefisien rejeksi hasil pemisahan sudah cukup

memadahi yaitu di atas 90 %, sehingga membran
layakdigunakan,

c. Konsentrasi umpan lebih baik dibuat yang rcndah
150 ppm, walaupun volumenya menjadi besar,

d. Keasaman umpan dibuat cukup tinggi atau dalam
suasana alkalis pH > 7 agar operasi filtrasinya
dapat lancar.

3

2

I+K on".sI1~,pm -Kons onlr.si 200 ppm I DAFTAR PUS TAKA
20 3010 410 50 co
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Gambar 4. Hubungan volume permea/, Wok/II don
kon~'entrasi J 50 don 200 ppnl

Gambar 5 menunjukkan hasil pengamatan
untuk perbedaan keasaman senyawa humat umpan
filtrasi, yang dalam hal ini dicoba keasaman dengan
pH 3,5; 4,5; 6,6; dan 8,5, dari gambar terlihat bahwa
semakin besar pH umpan fluks yang dihasilkan
semakin meningkat. Hal ini sangat mungkin karena
pada pH yang rendah senyawa humat cenderung
membentuk endapan, apa bila terjadi endapan maka
filtrasinya akan terhambat sehingga fluksnya akan
rendah. Lain halnya dengan koefisien rejeksi
semakin tinggi pHnya tidak nampak adanya
peningkatan justru ada kecenderungan menurun,
namun penurunannya tidak begitu nampak karena
larutan umpannya cukup encer.
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Gambar 5. Hubunganfluks, koefisien rejeksi dan pH
senyawa humat

C. Supriyanto '.
~ Dilihat dari judul, penelitian yang dikerjakan

mundur kebelakang. Sementara as am humat
sudah diaplikasikan baik dalam bidang
pengolahan limbah, mohon penjelasan.

MuhadiAW.
..t;.. Tlljuan dari maka/ah ini ada/ah mempe/ajari

penggunaan membran untuk proses
pemisahan bukan mengapa senyawa humat
itu dipisahkan, Jodi senyawa humat di sini

dipakai sebagai obyek saja.

KESIMPULAN

Dari percobaan dan pengamatan serta
perhitungan dapat diambil beberapa kesimpulan
yaitu :
a. Semakin tinggi tekanan filtrasinya akan semakin

baik basil pemisahan senyawa humatnya, tekanan
masih dapat dinaikkan sampai di atas 50 psia,

Sigit
~ Apa keungguian membran poiisulfon.
~ Apakah membran tersebut dapat digunakan

untuk pemisahan logam termasuk U ?
~ Apakah pemisahan dengan cara elektrodialisis ?
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merupakan metode yang terbaik ? Yang menjadi
ukuran terbaik itu kriterianya apa ?

Muhadl A W.
..t;.. Banyak metode pemisahan senyawa humat,

tergantung terdapat dalam media apa
senyawa humat berada, demikian juga
pemilihan metode yang terbaik. Ukuran
kriteria pemtsahan yang terbaik tergantung
tujuan pemisahannya apakah yang
diinginkan filtratnya atau senyawa
humatnya.

MuhadiAW.
~ Keunggu/an membran po/isulfon misa/nya

terhadap membran se/u/ose ada/ah
diantaranya tahan terhadap asam,
mikroorganisme, d//.

~ Membaran yang digunakan dapat untuk
pemisahan V do/am bentuk cairan asa/kan
pori-porinya sesuai.

~ Pemisahan yang di/akukan bukan cora
elektrodia/isi.1' tetapi dengan cora ultra
fl/trasi.

Murdan! S.
)- Untuk pemisahan senyawa humat ada berapa

metodenya, metode membran polisulfon apakah
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