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RINGKASAN 

Nira tebu merupakan cairan hasil perasan yang diperoleh 
dari penggilingan tebu yang berwarna coklat kehijauan. Proses 
penjernihan nira tebu di Pabrik Gula (PG) di Indonesia sebagian 
besar menggunakan proses sulfitasi, proses ini memisahkan 
nira jernih dari nira kotor dengan berdasarkan sistem 
pengendapan. Pada umunya nira jernih yang dihasilkan masih 
mengandung pengotor berupa partikel melayang dan 
makromolekul. Pengotor tersebut pada pengolahan nira lebih 
lanjut akan menimbulkan kesulitan, seperti terjadi pembentukan 
warna dan masakan menjadi viskos sehingga recovery gula 
berkurang. Upaya penghilangan pengotor ini sulit dilakukan 
dengan teknologi standar yang ada. Oleh karena itu dalam 
mengatasi masalah tersebut ditawarkan teknologi baru salah 
satunya teknologi filtrasi dengan membran.  

Salah satu bahan dasar pembuatan membran yang 
mudah digunakan yaitu kitosan. Kitosan memerlukan asam 
untuk melarutkannya. Pelarut kitosan yang baik salah satunya 
adalah asam asetat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh konsentrasi kitosan dan asam asetat terhadap kinerja 
membran kitosan dalam penjernihan nira tebu. Nira tebu diberi 
gaya dorong tekanan untuk melewati membran dengan arah 
aliran tegak lurus terhadap membran. Membran kitosan dibuat 
dengan metode inversi (pembalikan) fasa. Metode penelitian 
yang  digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok Faktorial 
(RAK Faktorial) yang terdiri dari 2 faktor. Faktor pertama adalah 
konsentrasi kitosan dan faktor kedua adalah konsentrasi asam 
asetat. Faktor pertama terdiri dari tiga taraf dengan variasi 
konsentrasi kitosan sebesar 2,67%; 4; dan 5,33% (w/v). Faktor 
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kedua terdiri dari tiga taraf dengan variasi konsentrasi asam 
asetat sebesar 1%; 1,5%; dan 2% (v/v). 

Proses filtrasi dilakukan menggunakan membran kitosan 
terhadap sampel nira jernih hasil pretreatment yang 
diasumsikan sebagai nira jernih hasil proses sulfitasi dipabrik 
gula. Hasil penelitian menunjukkan (1) nira hasil pretreatment 
mempunyai nilai %TPT sebesar 15,4%; kekeruhan sebesar 
82,33 NTU; dan warna ICUMSA sebesar 14970,02 IU. (2) 
Setelah di filtrasi menggunakan membran kualitas nira jernih 
hasil pretreatment menjadi lebih baik, yang ditandai dengan 
semakin bertambahnya konsentrasi kitosan pada setiap level 
asam asetat maka, rejeksi nilai TPT, kekeruhan, dan warna 
ICUMSA semakin besar. (3) Hasil perlakuan terbaik 
berdasarkan metode multiple attribute Zeleny terdapat pada 
membran konsentrasi kitosan 4% dan asam asetat 1,5% yang 
mampu merejeksi TPT mencapai 12,64%, merejeksi warna 
ICUMSA mencapai 9,89%, dan merejeksi kekeruhan mencapai 
63,61%. 

 

Kata Kunci: asam asetat, kitosan, membran, penjernihan nira 
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SUMMARY 

Sugar cane juice is a liquid juice obtained from cane 
milling which is brownish-green colored. The purification process 
of sugar cane juice in sugar factory in Indonesia mostly using 
sulfitation process, this process separates clear sugar cane juice 
from dirty sugar cane juice with based on deposition system. In 
general, the clear sugar cane juice produced still contains 
pollutants in the form of floating particles and macromolecules. 
The pollutants on the processing will cause difficulties, such as 
the formation of color and sugar solution becomes viscous so 
that the recovery of sugar decreases. The removal of pollutants 
is difficult using standard technology. Therefore, in solving the 
problem offered new technology one of them is membrane 
filtration technology. 

One of the basic ingredients of making membrane that is 
easy to use, is chitosan. Chitosan requires acid to dissolve it. 
One of good solvent for chitosan is acetic acid. This research 
aims to know the influence of the concentration of chitosan and 
acetic acid on the performance of membrane chitosan for 
purification of sugar cane juice. Sugar cane juice is given a 
pressure as driving force to pass through the membrane with the 
direction of flow perpendicular to the membrane. Chitosan 
membrane is created by phase inversion method. The research 
method using Factorial Random Block Design which consists of 
2 factors. The first factor is the concentration of chitosan and the 
second factor is the concentration of acetic acid. The first factor 
consisted of three levels with chitosan concentration variation of 
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2.67%; 4; and 5.33% (w/v). The second factor consisted of three 
levels with acetic acid concentration variation of 1%; 1.5%; and 
2% (v/v). 

The filtration process was done using chitosan 
membrane to sample of clear sugar cane juice pretreatment 
result which assumed as result of sulfitation process in sugar 
factory. The results showed (1) the result of pretreatment had a 
TPT% value of 15.4%; turbidity of 82.33 NTU; and the color of 
ICUMSA is 14970.02 IU. (2) After filtration using chitosan 
membrane quality of sugar cane juice pretreatment result be 
better, which is characterized by increasing chitosan 
concentration at each level of acetic acid, rejection value of TPT, 
turbidity, and color of ICUMSA bigger. (3) The best treatment 
result based on Zeleny Multiple Attribute method is found in 4% 
chitosan concentration and 1.5% acetic acid concentration 
which able to rejected TPT reached 12.64%, ICUMSA color 
rejection reached 9.89%, and rejected turbidity reached 63.61%. 

Keywords: acetic acid, chitosan, membrane, purification of 
sugar cane juice 
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DAFTAR SIMBOL 

 

Simbol Keterangan Satuan Nomor 

Persamaan 

𝑱 Fluks  L/m2.jam 1 

V Volume  L 1 

A Luas penampang m2 1 

t Waktu  jam 1 

Lp Koef. 

Permeabilitas 

L/m2.jam.bar 2 

ΔP Perbedaan 

tekanan 

bar 2 

R Koefisien rejeksi % 3 

Cp Konsentrasi 

permeat 

- 3 

Cf Konsentrasi feed - 3 

B Tebal kuvet cm 4 

C Konsentrasi 

larutan 

g/ml 4 

dk Derajat kerapatan - 5, 6 

λ Jarak kerapatan - 7 

L1 Jarak kerapatan 1 - 8 

L2 Jarak kerapatan 2 - 9 

L∞ Jarak kerapatan 

tak hingga 

- 10 
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I.   PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  

Tebu (Saccharum officinarum L.) merupakan salah satu 

komoditas perkebunan yang penting di Indonesia yang memiliki 
kadar gula tinggi sehingga terkenal pemanfaatannya sebagai 
bahan pokok pembuatan gula. Nira tebu merupakan cairan hasil 
perasan yang diperoleh dari penggilingan tebu yang berwarna 
coklat kehijauan. Nira tebu hasil penggilingan pada umumnya 
masih berupa cairan yang keruh yang mengandung serat-serat 
berukuran kecil dan ekstrak dari kulit tanaman, juga kotoran 
seperti pasir kecil dan halus dari lahan yang disebut sebagai 
“abu”. 

 Proses penjernihan nira tebu di Pabrik Gula (PG) di 
Indonesia sebagian besar menggunakan proses sulfitasi, proses 
ini memisahkan nira jernih dari nira kotor dengan berdasarkan 
sistem pengendapan. Namun metode sulfitasi ini masih kurang 
efektif dalam penjernihan nira. Pada umumnya nira jernih yang 
dihasilkan masih berada di bawah standar karena dengan 
sistem pengendapan hasil nira masih mengandung partikel 
koloid dan molekul makro sehingga nira tebu masih nampak 
keruh. Penyusun turbiditi (kekeruhan) adalah protein, silikat, 
koloid, dan partikel lain yang tidak terendapkan pada proses 
sulfitasi. Turbiditi tersebut dapat menyebabkan kesulitan pada 
tahapan proses selanjutnya antara lain menyebabkan viskositas 
masakan meningkat, warna larutan gelap, dan peningkatan laju 
pembentukan kerak pada pipa evaporator. Semua hal tersebut 
pada akhirnya menyebabkan inefisiensi produksi dan rendahnya 
mutu gula. 

Salah satu upaya yang ditawarkan untuk mengatasi 
masalah tersebut ialah dengan menggunakan teknologi filtrasi 
membran. Saat ini teknologi membran telah banyak 
dikembangkan untuk industri minuman (juice) dan farmasi, 
tetapi dalam industri gula penggunaan membran masih belum 
diterapkan secara komersial. Penerapan teknologi membran 
untuk filtrasi nira jernih yang dihasilkan dari proses sulfitasi 
diharapkan mampu memperbaiki hasil nira jernih menjadi lebih 
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baik. Sehingga apabila diolah lebih lanjut tidak menimbulkan 
kesulitan pengolahan.  

Salah satu bahan dasar pembuatan membran adalah 
kitosan. Kitosan berasal dari limbah perikanan seperti cangkang 
udang dan kepiting yang memiliki keistimewaan diantaranya 
ramah lingkungan, aman untuk bahan pangan, dan tidak 
beracun. Kitosan memerlukan asam untuk melarutkannya, 
pelarut yang baik untuk kitosan salah satunya adalah asam 
asetat. 

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ini 
variasi konsentrasi kitosan dan asam asetat diharapkan akan 
mempengaruhi kinerja membran dalam meningkatkan 
kejernihan nira hasil proses sulfitasi. Sehingga penulis 
menyusun proposal penelitian ini dengan judul “Pengaruh 
Konsentrasi Kitosan dan Asam Asetat terhadap Kinerja 
Membran Kitosan dalam Penjernihan Nira Tebu (Saccharum 
officinarum L.) dengan Sistem Aliran Dead-End”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain : 
1. Bagaimanakah pengaruh konsentrasi kitosan dan asam 

asetat terhadap kinerja membran kitosan dalam penjernihan 
nira tebu (Saccharum officinarum L.) dengan sistem aliran 
dead-end ? 

2. Bagaimanakah konsentrasi kitosan dan asam asetat terbaik 
untuk penjernihan nira tebu (Saccharum officinarum L.) 
dengan sistem aliran dead-end ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan 
penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh konsentrasi kitosan dan asam asetat 
terhadap kinerja membran kitosan dalam penjernihan nira 
tebu (Saccharum officinarum L.) dengan sistem aliran dead-
end. 
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2. Mencari konsentrasi kitosan dan asam asetat terbaik untuk 
penjernihan nira tebu (Saccharum officinarum L.) dengan 
sistem aliran dead-end.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian yang berjudul 
“Pengaruh Konsentrasi Kitosan dan Asam Asetat terhadap 
Kinerja Membran Kitosan dalam Penjernihan Nira Tebu 
(Saccharum officinarum L.) dengan Sistem Aliran Dead-End” ini 

antara lain adalah : 
1. Bagi penulis, menambah pengetahuan tentang pembuatan 

membran dengan bahan-bahan polimer alami seperti 
kitosan. 

2. Bagi akademisi, memberikan pengetahuan dan referensi 
terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan topik yang 
hampir sama. 

3. Bagi masyarakat, memberikan informasi mengenai 
kemungkinan penerapan teknologi membran dalam upaya 
penjernihan nira tebu (Saccharum officinarum L.)  hasil 

proses sulfitasi pada skala komersial di PG di Indonesia. 
 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih fokus dan sesuai dengan tujuan 
yang diharapkan, maka masalah yang dibahas terbatas pada : 
1. Penelitian dilaksanakan pada skala laboratorium 

universitas. 
2. Tidak membahas masalah analisa biaya. 
3. Sampel yang digunakan adalah nira tebu yang terlebih 

dahulu di pre treatment menggunakan susu kapur dan 
flokulan sebagai pengganti nira jernih tebu hasil sulfitasi di 
pabrik gula pada umumnya. 

4. Kualitas nira dibatasi pada hasil analisis Total Padatan 
Terlarut (TPT), nilai warna ICUMSA (Intemational 
Commission for Uniform Method of Sugar Analysis), dan 

tingkat kekeruhan. 
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1.6      Hipotesis 

           Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Konsentrasi kitosan dan asam asetat pada membran 

kitosan berpengaruh terhadap kejernihan nira tebu 
(Saccharum officinarum L.) yang dihasilkan. 
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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1      Membran 

Menurut Pabby et al (2009), membran merupakan alat 

pemisah yang memisahkan dua fase sebagai pembatas selektif 
berbagai campuran kimia. Membran dapat bersifat homogen 
atau heterogen, berstruktur simetrik atau asimetrik, padatan 
atau cairan, memiliki muatan positif atau negatif, dan bersifat 
polar atau netral. Transportasi pada membran terjadi karena 
adanya driving force yang dapat berupa konveksi atau difusi dari 

masing-masing molekul, adanya tarik menarik antar muatan 
komponen atau konsentrasi larutan, dan perbedaan suhu atau 
tekanan. Ketebalan membran dapat bervariasi antara 100 
mikrometer hingga beberapa milimeter. 

Membran merupakan penghalang selektif antara dua 
fase, membran dapat memiliki struktur homogen atau 
heterogen, transpor membran dapat dilakukan secara aktif 
maupun pasif. Transpor pasif dapat terjadi karena adanya 
perbedaan tekanan, konsentrasi, dan suhu. Generasi pertama 
proses pemisahan membran yaitu mikrofiltrasi (MF), ultrafiltrasi 
(UF), nanofiltrasi (NF), reverse osmosis (RO), elektrodialisis 
(ED), membran elektrolisis (ME), dialisis difusi (DD), sedangkan 
generasi kedua yaitu pemisahan gas (GS), permeasi uap (VP), 
pervaporasi (PV), distilasi membran (MD). Proses pemisahan 
membran berupa perpindahan materi secara selektif didasarkan  
atas  ukuran  partikel  dan  beda  muatan karena daya dorong 
(driving  force) atau penggerak yang berupa perbedaan 
temperatur (ΔT),  perbedaan  tekanan (ΔP), perbedaan 
konsentrasi (ΔC), atau perbedaan potensial listrik (ΔE). Hasil 
pemisahan berupa retentate (bagian dari campuran yang tidak 
melewati membran) dan permeate (bagian dari campuran yang 

melewati membran) (Mulder, 1996).   
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Gambar 2.1 Skema pemisahan oleh membran 
(Sumber: Mulder, 1996)  

 

Keuntungan proses pemisahan menggunakan teknologi 
membran diantaranya adalah pemisahan bisa dilakukan secara 
terus menerus, konsumsi energi umumnya rendah, teknologi 
membran dapat dengan mudah digabungkan dengan proses 
pemisahan lainnya, sifat membrannya bervariasi dan dapat 
disesuaikan sesuai kebutuhan yang diinginkan, dan tidak 
memerlukan zat-zat kimia tambahan. Disamping kelebihan yang 
dimiliki, membran juga memiliki beberapa kekurangan, 
diantaranya adalah adanya fenomena membran fouling 

sehingga membran perlu dicuci secara berkala terutama pada 
membran mikrofiltrasi dan ultrafiltrasi, umur pakai membran 
rendah, dan selektivitas atau fluks rendah. Fouling adalah 
proses terbentuknya endapan diatas membran akibat 
penyumbatan lubang pori pada permukaan membran oleh 
partikel padat atau larutan berpartikel besar dalam umpan 
(Mulder, 1996).   

2.1.1   Klasifikasi Membran  

Menurut Pinem dan Angela (2011), membran 
diklasifikasikan berdasarkan:  
1. Material membran  

a. Membran alam 
b. Membran sintetik 
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2. Morfologi membran 
a. Membran Berpori 
Membran ini biasa digunakan untuk mikrofiltrasi dan 
ultrafiltrasi. Untuk mikrofiltrasi, ukuran pori berkisar antara 
0,1-10 μm. Sedangkan untuk ultrafiltrasi berkisar antaar 2-
100 nm. Prinsip pemisahan membran ini didasarkan atas 
perbedaan ukuran partikel. Membran berpori sendiri 
dibedakan menjadi : 

 Membran simetris yaitu merupakan membran yang 
memiliki struktur dan ukuran pori yang seragam 
dengan ketebalan 10-200 μm. Membran ini terdiri 
atas membran berpori dan membran rapat. 

 Membran asimetris merupakan membran yang 
memiliki struktur dan ukuran pori tidak seragam. 

a. Membran Tak Berpori 
Membran ini berpotensi untuk memisahkan molekul dengan 
ukuran yang hampir sama satu sama lain. Pemisahan 
terjadi melalui perbedaan kelarutan dan perbedaan 
difusifitas. Membran ini digunakan untuk pemisahan gas. 
b. Membran Komposit 
Bagian atas membran ini memiliki pori berukuran kecil dan 
rapat, dengan ketebalan lapisan 0,1-1 μm. Sedangkan 
bagian bawah membran (lapisan penyangga / pendukung) 
memiliki pori berukuran besar, dengan ketebalan 1-150 μm. 
Membran ini mengkombinasikan selektifitas yang tinggi dari 
membran rapat dan laju permeasi yang tinggi dari membran 
yang sangat tipis. Ketahanan terhadap transfer massa 
sebagian besar ditentukan oleh lapisan atas yang tipis. 

Klasifikasi membran yang umum menurut Mulder (1996), 
berdasarkan tekanan yang digunakan sebagai gaya antara lain 
adalah: 
1. Mikrofiltrasi (MF) 

Membran mikrofiltrasi beroperasi pada tekanan berkisar 0,1 
– 2,0 bar dan batasan permeabilitasnya lebih besar dari 50 
L/m2.jam.bar dengan ukuran pori antara 0,1 sampai 10 μm. 
Mikrofiltrasi digunakan pada berbagai macam aplikasi di 
industri, terutama untuk memisahkan partikel berukuran > 
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0,1 mm dari larutannya seperti clay, bakteri, padatan 
tersuspensi. 

2. Ultrafiltrasi (UF) 
Membran ultrafiltrasi beroperasi pada tekanan berkisar 1 – 
10 bar dan batasan permeabilitasnya 10 – 50 L/m2.jam.bar 
dengan ukuran pori membran berkisar antara 0,01 μm – 1 
nm. Ultrafiltrasi digunakan untuk memisahkan 
makromolekul dan koloid dari larutannya.  Ukuran molekul 
yang dapat lolos melewati membran ultrafiltrasi berkisar 
antara 104 – 108 dalton. Materi yang tersaring berbasis 
membran ultrafiltrasi diantaranya virus, protein, koloid, 
silika, organik, dye, lemak. 

3. Nanofiltrasi (NF) 
Membran nanofiltrasi beroperasi pada tekanan berkisar 5 – 
35 bar dan batasan permeabilitasnya 1,4 – 12 L/m2.jam.bar. 
Ukuran pori membran berkisar antara 1 nm – 0,1 nm. 
Nanofiltrasi menahan senyawa organik kecil seperti gula, 
ion multivalent, dan pestisida. 

4. Reverse Osmosis (RO) 
Membran reverse osmosis beroperasi pada tekanan 

berkisar 15 – 150 bar dan batasan permeabilitasnya ≤ 5 
L/m2.jam.bar dengan kemampuan menahan semua zat 
terlarut kecuali pelarutnya (dalam hal ini air). Ukuran pori 
membran RO <0,1 nm. Oleh karena itu, RO sering dikenal 
sebagai proses pemurnian air.  

 
2.1.2 Prinsip Pemisahan dengan Membran  

Pemisahan dengan membran dilakukan dengan 
mengalirkan feed ke dalam membran kemudian akan terpisah 
sesuai driving force yang digunakan. Proses pemisahan dengan 
membran menghasilkan dua aliran yaitu permeate dan 
retentate. Permeate merupakan hasil pemisahan yang 
diinginkan dalam suatu proses sedangkan retentate merupakan 

konstituen yang terejeksi oleh membran (Pabby et al, 2009). 
Menurut Mulder (1996), membran memiliki kemampuan 

untuk mengangkut satu komponen lebih mudah daripada yang 
lain karena perbedaan sifat fisik dan atau kimia antara membran 
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dan komponen permeate. Pengangkutan melalui membran 
terjadi sebagai hasil dari gaya pendorong (driving force) yang 

bekerja pada komponen dalam umpan. Dalam banyak kasus, 
tingkat permeasi melalui membran sebanding dengan gaya 
pendorong. Gaya pendorong bisa berupa gradien tekanan (ΔP), 
konsentrasi (ΔC), potensial listrik (ΔE), atau suhu (ΔT). 

Gambaran umum dari berbagai proses membran dan gaya 
pendorongnya diberikan pada Tabel 2.1. Selain adanya gaya 

pendorong, membran itu sendiri merupakan faktor utama yang 
menentukan selektivitas dan fluksnya. Sebenarnya sifat 
membran (struktur dan materialnya) menentukan jenis aplikasi, 
mulai dari pemisahan partikel mikroskopik sampai pemisahan 
molekul dengan ukuran atau bentuk tertentu. Nilai variasi 
tekanan dan fluks membran diberikan pada Tabel 2.2.  

 

Gambar 2.2 Skema pemisahan fase menggunakan membran 
(Mulder, 1996) 

 

Tabel 2.1 Klasifikasi membran dan gaya pendorongnya 

Membrane process Phase 1 Phase 2 Driving force 

Microfiltration L L ΔP 

Ultrafiltration L L ΔP 

Hyperfiltration L L ΔP 

Piezodialysis L L ΔP 

Gas separation G G ΔP 

Dialysis L L Δc 

Osmosis L L Δc 
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Pervaporation L G Δp 

Electrodialysis L L ΔE 

Thermo-osmosis L L ΔT/ Δp 

Membrane distillation L L ΔT/ Δp 

Sumber : Mulder, 1996 

Tabel 2.2 Rentang tekanan dan fluks pada berbagai membran 

Membrane process Pressure range 

(bar) 

Flux range 

(L.m-2.h-1.bar-1) 

Microfiltration 0,1 – 2,0 > 50 

Ultrafiltration 1,0 – 5,0 10 – 50 

Nanofiltration 5,0 – 20 1,4 – 12 

Reverse osmosis 10 - 100 0,05 – 1,4 

Sumber : Mulder, 1996 

 

2.1.3 Teknik Pembuatan Membran  

Teknik-teknik  yang  digunakan  pada  proses  
pembuatan  membran  antara  lain sintering,  stretching,  track-
etching,  pelapisan  (coating),  dan inversi fasa (Mulder, 1996). 
1. Sintering 

Sintering  adalah  teknik  yang  sangat  sederhana,  bisa  

dilakukan  baik  pada bahan  anorganik  maupun  organik.  
Bubuk  dengan  ukuran  tertentu  dikompresi dan disintering 
pada temperatur tinggi. Selama sintering antar muka antara 

partikel yang berkontak hilang membentuk pori. Teknik ini 
menghasilkan membran dengan ukuran pori 0,1 sampai 10 
µm (Mulder, 1996). 

2. Stretching 
Stretching  adalah suatu  metode  pembuatan membran 
dimana  film yang telah diekstrusi atau foil yang dibuat dari 
bahan polimer semi kristalin ditarik searah proses ekstruksi  
sehingga  molekul-molekul  kristalnya  akan  terletak  
paralel  satu  sama  lain. Membran yang dihasilkan memiliki 
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struktur pori dengan ukuran 0,1 sampai 0,3 µm (Mulder, 
1996). 

3. Track-Etching 

Metode ini menghasilkan geometri pori berbentuk silinder 
yang seragam. Film atau foil ditembak oleh parikel radiasi 
berenergi tinggi tegak lurus ke arah film. Film kemudian 
dimasukkan ke dalam bak asam atau basa dan matriks 
polimer akan membentuk goresan sepanjang lintasan untuk 
selanjutnya membentuk pori silinder yang sama (Mulder, 
1996). 

4. Coating 
Teknik pelapisan biasanya digunakan untuk 
mempersiapkan struktur tipis tapi padat, memiliki 
selektivitas (intrinsik) tinggi dan fluks yang relatif tinggi. 
Teknik pelapisan digunakan dalam mempersiapkan 
membran komposit. membran komposit tersebut terdiri dari 
dua bahan yang berbeda dengan bahan membran yang 
sangat selektif yang diendapkan sebagai lapisan tipis pada 
sublayer yang kurang berpori (Mulder, 1996). 

5. Inversi Fasa 
Inversi fasa adalah  suatu  proses  pengubahan  bentuk  
polimer  dari  fasa  cair  menjadi  padatan dengan kondisi 
terkendali. Proses pemadatan (solidifikasi) ini diawali 
dengan transisi dari  fasa  cair  ke  fasa  dua  cairan  (liquid-
liquid  demixing).  Tahap  tertentu  selama proses  

demixing, salah satu fasa cair (fasa polimer konsentrasi 
tinggi) akan memadat sehingga akan terbentuk matriks 
padat (Mulder, 1996).  
 

2.1.3.1 Teknik Inversi Fasa 

Teknik inversi fasa merupakan proses dimana polimer 
mengalami perubahan dari fasa cair menjadi fasa padat. Metode 
ini membutuhkan setidaknya tiga sistem yang berperan yakni 
polimer, pelarut, dan non pelarut. Solidifikasi atau proses inversi 
fasa terjadi akibat terlarutnya fasa pelarut ke dalam non pelarut 
yang meninggalkan polimer sehingga menjadi padat (Utami dan 
Fansuri, 2014). 
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Pada teknik inversi fasa polimer membran 
ditransformasikan secara terkendali dari fasa cair menjadi fasa 
padatan. Beberapa teknik inversi fasa yang sering dilakukan 
adalah presipitasi imersi. Teknik inversi fasa presipitasi imersi  
ini mencakup tahap pencetakan (coating) larutan polimer yang 

selanjutnya dicelupkan ke dalam bak koagulasi yang berisi non-
pelarut dalam bak koagulasi. Pada bak koagulasi, pelarut akan 
berdifusi ke dalam bak koagulasi sedangkan non-pelarut akan 
berdifusi ke dalam polimer. Struktur membran yang dihasilkan 
melalui teknik inversi fasa presipitasi imersi yaitu membran 
asimetrik. Faktor yang mempengaruhi membran yang terbentuk 
adalah: (1) konsentrasi polimer: konsentrasi polimer terkait 
dengan porositas membran, sehingga akan mempengaruhi laju 
alir permeat dan rejeksi (2) solven: pemilihan solven yang paling 
penting harus melarutkan polimer sehingga membentuk larutan 
homogen (3) waktu penguapan: waktu penguapan berpengaruh 
pada difusi komponen-komponen dalam system sehingga akan 
berpengaruh pada morfologi membran (ukuran pori membran), 
waktu penguapan yang terlalu lama akan mengakibatkan 
membran sangat berpori sangat kecil sehingga aliran tidak 
dapat melewati membran (Murni dan Sudarmi, 2010).  

 

2.1.4 Tipe Aliran Umpan  

Pada dasarnya ada dua tipe konfigurasi aliran pada 
proses pemisahan menggunakan membran yaitu tipe aliran 
melintas (Dead-End) dan aliran silang (Cross-Flow). Perbedaan 

kedua tipe proses pemisahannya dapat dilihat pada 
Gambar 2.3 berikut (Widayanti, 2013).  
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Gambar 2.3 Tipe aliran umpan 
(Sumber : Widayanti, 2013)  

 

2.1.4.1 Sistem Aliran Dead-End 

Sistem dead-end adalah sistem desain yang paling 

sederhana dengan biaya operasional murah. Larutan umpan 
diberi gaya dorong tekanan untuk melewati membran dengan 
arah aliran tegak lurus terhadap membran. Namun kelemahan 
proses ini adalah dapat meningkatkan konsentrasi rejeksi 
komponen dalam larutan umpan dan akibatnya menyebabkan 
kualitas permeat semakin menurun seiring berjalannya waktu. 
Hal ini disebabkan terjadinya fouling yang sangat tinggi karena 
terbentuk “cake” atau lapisan partikel dipermukaan membran. 
Ketebalan “cake” akan terus meningkat sehingga nilai fluks 
menurun. Sistem ini masih sering digunakan dalam proses 
pemisahan mikrofiltrasi (Mulder, 1996). 

 

Gambar 2.4 Penurunan fluks pada sistem aliran dead-end 
(Sumber : Mulder, 1996)  
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2.1.4.2 Sistem Aliran Cross-Flow 

Operasi cross-flow memiliki kecenderungan terhadap 
fouling yang lebih rendah daripada dead-end  sehingga lebih 
disukai untuk aplikasi industri. Pada sistem cross-flow, larutan 

umpan dialirkan pararel atau sejajar terhadap permukaan 
membran. Komposisi larutan umpan daam modul merupakan 
fungsi jarak modul, aliran terbagi menjadi 2, yaitu aliran permeat 
dan aliran retentat sehingga pembentukan “cake” akan terjadi 
sangat lambat karena tersapu oleh gaya geser aliran cross-flow 
umpan (Mulder, 1996). 
 

2.2 Nira Tebu (Saccharum officinarum L.) 

Nira tebu (Saccharum officinarum L.)  adalah suatu 

ekstrak cairan yang berasal dari batang tebu dan mengandung 
kadar gula relatif tinggi. Selain tebu, sumber nira lain yang 
banyak digunakan adalah aren, kelapa, lontar, dan sugarbeet.  

Kandungan nira tebu terbanyak terdapat pada batang 
tebu sebesar 82,5%. Kandungan utama dari nira tebu adalah 
sukrosa. Sukrosa atau gula merupakan disakarida dengan 
rumus kimia C12H22O11.  Kandungan nira pada setiap tebu 
berbeda-beda, hal ini di sebabkan salah satunya karena 
kesuburan tanah dimana mempengaruhi pertumbuhan tanaman 
tebu sehingga mempengaruhi kandungan sukrosa pada tebu. 
Komposisi nira tebu tidak akan selalu sama, bergantung pada 
jenis tebu, kondisi geografis, tingkat kematangan serta cara 
penanganan selama penebangan dan pengangkutan (Filianty, 
2007).  

Nira mentah dari stasiun gilingan dalam keadaan normal 
mempunyai harga pH 5,4 – 5,8 dengan suhu sekitar 27 – 35oC. 
Kondisi ini merupakan media yang baik untuk pertumbuhan dan 
perkembangbiakan bakteri yang dapat menguraikan sukrosa 
menjadi asam-asam organik. Pada umumnya sukrosa dalam 
nira dapat bertahan dalam lingkungan pH lebih besar dari 7,0 
(alkalis). Jadi apabila nira dalam keadaan asam tidak segera 
dinetralkan maka akan segera mengalami inversi (kerusakan). 
Adapun asam-asam organik didalam nira tebu yaitu asam 



15 
 

asetat, asam oksalat, asam sitrat, asam laktat, asam aconitat, 
asam amino, dan lain sebagainya. Kehadiran asam organik 
tersebut semaksimal mungkin harus dihilangkan agar mutu gula 
produk baik (Sumarno, 1995). 

(Sumber : Sumarno, 1995) 

Salah satu tahap dari pembuatan gula adalah proses 
pemurnian. Pada proses pemurnian, zat bukan gula yang 
terdapat dalam gula dihilangkan dengan cara kimia. Bahan baku 
dari proses pemurnian adalah nira mentah (raw juice). Nira 
mentah mengandung sukrosa, gula invert (glukosa+fruktosa), 
atom-atom (Ca,Fe,Mg,Al) yang terikat pada asam-asam, asam 
organik dan anorganik, zat warna, lilin, asam-asam kieselgur 
yang mudah mengikat besi, aluminium, dan sebagainya. 
Parameter utama yang dapat mempengaruhi proses pemurnian 
nira adalah pH, suhu dan waktu. pH dari nira selama proses 
berpengaruh terhadap sukrosa yang terdapat dalam nira. Suhu 
berpengaruh pada kecepatan reaksi dan kerusakan sukrosa 
yang terdapat dalam nira. Berdasarkan hasil penelitian, suhu 
optimal untuk reaksi pemurnian adalah 70 – 80 0C. Parameter 

Tabel 2.3 Komposisi kimia nira tebu  

Komponen nira tebu Komponen kimia Jumlah (%) 

Air - 75-85% 

Gula 
Sukrosa 10-12% 

Monosakarida 0,5 – 1,5% 

Asam 
Organik 1,5 – 4,5 

Anorganik 1,0 – 3,0 

Komponen organik 

selain gula 

Protein 0,5 – 0,6 

Pati 0,001 – 0,100 

Gum 0,30 – 0,60 

Lilin, phospat 0,05 – 0,15 

Zat warna - 0,002% 

Lipida - 0,04-0,4% 
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lain adalah waktu yang berpengaruh terhadap kerusakan 
sukrosa dalam nira. Reaksi yang terjadi pada suhu tinggi dan 
berlangsung dalam waktu yang lama dan pH rendah (asam) 
dapat menyebabkan inversi dari sukrosa. Sedangkan pada pH 
tinggi (basa) dapat memecah warna dari gula reduksi sehingga 
warna nira menjadi gelap. Langkah terakhir pada proses 
pemurnian adalah pengendapan. Hasil dari proses 
pengendapan adalah nira jernih (clear juice) dan nira kotor. 

Nira jernih diolah untuk proses selanjutnya sedangkan nira kotor 
akan dipisahkan menjadi nira tapis dan blotong (Kuswurj, 2011). 

 

2.3 Kitosan 

Kitosan adalah hasil proses deasetilasi dari senyawa 
kitin yang banyak terdapat dalam kulit luar hewan golongan 
Crustaceae seperti udang dan kepiting. Bila dikonsumsi di 

dalam tubuh manusia kitosan bisa berfungsi menyerap lemak. 
Kemampuan kitosan untuk menyerap lemak tergantung pada 
derajat deasetilasinya (Hargono, 2008). Kitosan adalah 
senyawa yang berbentuk padatan amorf berwarna putih 
kekuningan, bersifat polielektrolit. Umumnya larut dalam asam 
organik, pH sekitar 4–6,5 dan tidak larut pada pH yang lebih 
rendah atau lebih tinggi. Kelarutan dipengaruhi oleh bobot 
molekul dan derajat deasetilasi (Dompeipen et al, 2016).  

Selain memiliki kemampuan dalam membentuk film, 
pengolahan mudah, dan ketersediaan yang melimpah, sifat 
polikationik kitosan berperan penting pada proses pemisahan 
padatan dalam aplikasi filtrasi. Sifat polikationik kitosan 
mendorong terjadinya proses adsorpsi dan absorpsi pada 
membran sehingga polutan tidak hanya tertahan di permukaan 
membran, polutan yang lolos dari permukan membran dan 
masuk ke dalam membran akan mengalami proses penyerapan 
kembali (absorpsi) oleh membran bagian dalam, sehingga 
polutan tetap tertahan didalam membran (Wahyuni et al, 2017).  
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Gambar 2.5 Kitosan 
(Sumber: indiamart, 2017) 

 

Kitosan tidak larut dalam air pada pH netral. Untuk 
melarutkan kitosan dibutuhkan asam yang mengubah gugus -
NH2 (tidak larut) menjadi gugus –NH3

+ yang larut dalam air. 
Asam yang banyak digunakan adalah asam asetat dengan 
konsentrasi 1-4% (v/v) tergantung dari banyaknya polimer 
kitosan yang digunakan (Nugroho, 2012). Menurut Li et al 

(1992) dalam Nisa (2005), asam format dan asam asetat 
dengan konsentrasi setiap 0,2 – 1,0% dan 1 – 2% merupakan 
pelarut yang baik untuk kitosan. Kitosan merupakan suatu 
polikation yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam asam 
organik seperti asam format, asetat, tartat, dan sitrat. 
Sedangkan menurut Azhar et al (2010) pelarut kitosan yang baik 

adalah asam asetat. Aplikasi dan fungsi kitosan diberbagai 
bidang dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Aplikasi dan fungsi kitosan diberbagai bidang 

No Bidang Aplikasi Fungsi 

1 Pengolahan limbah Bahan koagulasi atau flokulasi 

untuk limbah cair.  

2 Pertanian Menurunkan kadar asam sayur, 

buah, dan ekstrak kopi. Sebagai 

pupuk. 

3 Industri tekstil Serat tekstil. Meningkatkan 

ketahanan warna 

4 Bioteknologi Bahan immobilisasi enzim 

5 Klarifikasi/penjernihan  
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Sumber : Robert, 1992 dalam Triliawati, 2014 

 

2.3.1 Tahapan Pembuatan Kitosan 

Menurut Sanjaya dan Yuanita  (2007) tahapan dalam 
proses pembuatan kitosan adalah kulit udang atau bahan lain 
dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran yang 
melekat. Kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 80oC 
selama 24 jam. Kulit udang atau bahan lain yang telah kering 
digiling hingga ukuran 3 mm (antara 6 mesh). Uraian proses 
selanjutnya adalah sebagai berikut : 
1. Deproteinasi 

Merupakan proses penghilangan protein. Bahan yang telah 
digiling ditambahkan NaOH 3% dengan perbandingan 1:6 
(b/v) dan dipanaskan pada suhu 80o – 85oC selama 30 
menit. Pencucian dengan NaOH dilakukan dua kali, 
kemudian larutan didinginkan dan disaring hingga didapat 
padatan. Setelah itu dikeringkan pada suhu 80oC selama 24 
jam. 

2. Demineralisasi 
Merupakan proses penghilangan mineral. Kulit yang 
mengalami penghilangan protein dicampurkan dengan 
asam klorida (HCl) 1,25N dengan perbandingan 1:20 (b/v), 
lalu dipanaskan pada suhu 70o -75oC selama 1 jam. 
Pencucian memakai asam klorida dilakukan dua kali 
kemudian larutan didinginkan dan disaring sehingga 

 Limbah industri Koagulasi atau flokulasi 

 Industri sari buah Flokulasi pektin atau protein  

 Minuman beralkohol Flokulasi protein atau mikroba  

 Penjernihan air minum Koagulasi 

 Penjernihan kolam renang Flokulan mikroba 

 Penjernihan zat warna Pembentuk komplek 

6 Kosmetik  Bahan untuk rambut dan kulit 

7 Biomedis  Mempercepat penyembuhan 

luka dan menurunkan kadar 

kolestrol 

8 Fotografi  Melindungi film dari kerusakan 
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didapatkan padatan. Padatan tersebut dicuci dengan air 
sampai pH netral, kemudian dikeringkan pada suhu 80oC 
selama 24 jam. Produk yang dihasilkan ini merupakan kitin. 

3. Deasetilasi 
Proses deasetilasi kitosan dapat dilakukan dengan cara 
kimiawi maupun enzimatik. Proses kimiawi menggunakan 
basa misalnya NaOH, dan dapat menghasilkan kitosan 
dengan derajat deasetilasi yang tinggi, yaitu mencapai 85 – 
93%. Pada dasarnya deasetilasi secara enzimatik bersifat 
selektif dan tidak merusak struktur rantai kitosan. Sehingga 
menghasilkan kitosan dengan karakteristik yang lebih 
seragam agar dapat memperluas bidang aplikasinya. Kitin 
ditambahkan dengan NaOH 50% dengan perbandingan 
1:20 (b/v) lalu dipanaskan pada suhu 120oC dengan waktu 
pemanasan 120 menit, padatan yang diperoleh dicuci 
dengan air sampai pH netral lalu dikeringkan dengan oven 
pada suhu 80oC selama 24 jam.  
 

 
2.4 Asam Asetat (CH3COOH)  

Asam asetat atau acetic acid atau acidum aceticum 

adalah bahan kimia dalam bentuk larutan encer yang umumnya 
disebut cuka atau asam cuka. Proses pembuatannya melalui 
fermentasi alkohol menggunakan bakteri acetobacter. Asam 

asetat murni disebut juga asam asetat glasial yang memiliki titik 
beku pada suhu 16,70C, titik didih 118,10C, dan larut dalam 
alkohol, air, dan eter (Myers, 2007). Pembuatan asam asetat 
dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara sintesis/khemis 
dan secar mikrobiologis atau fermentasi, namun demikian cara 
fermentasi lebih disukai, karena lebih murah, lebih praktis dan 
resiko kegagalan relatif lebih kecil (Nurika dan Hidayat, 2001). 
Menurut Li et al (1992) dalam Nisa (2005), asam asetat dengan 
konsentrasi setiap 1 – 2% merupakan pelarut yang baik untuk 
kitosan.  
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2.5 Kinerja Membran  

Pengujian kinerja membran dilakukan untuk mengetahui 
sifat-sifat membran yang dihasilkan. Dengan mengetahui kinerja 
membran maka akan memberikan sejauh mana efisiensi dan 
efektifitas yang dapat diperoleh dari membran yang telah dibuat. 
Kinerja membran ditentukan oleh dua parameter utama yaitu 
permeabilitas dan permeselektivitas (Redjeki, 2011).  

 

2.5.1 Permeabilitas  

Permeabilitas merupakan fluks atau laju permeasi yang 
dapat diartikan sebagai volume yang melewati membran 
persatuan luas dalam satuan waktu tertentu dengan adanya 
gaya penggerak berupa tekanan yang tergantung pada jumlah 
dan ukuran pori. Permeabilitas membran dilihat dari nilai fluks. 
Semakin besar ukuran pori-pori membran menunjukkan bahwa 
volume yang dihasilkan sebagai nilai fluks juga besar. 
Penentuan fluks sebagai satuan waktu dapat dihitung dengan 
persamaan (Redjeki, 2011) :  

 

𝑱 =  
 𝑽

𝑨 𝒙 𝒕
……………….………………………………………..(1) 

Dimana : 
J = fluks (L/m2.jam) 
V = volume (L) 
A = luas penampang membran (m2) 
t   = waktu pengukuran (jam)   

Fluks dapat juga dinyatakan sebagai koefisien permeabilitas. 
Koefisien permeabilitas untuk membran didapatkan dengan 
persamaan: (Indarti et al, 2012)  

 

𝑱 = 𝑳𝒑 𝒙 𝜟𝑷 …………………………………………………..(2) 

Dimana : 
J     = fluks (L/m2.jam) 
Lp    = koefisien permeabilitas (L/m2.jam.bar) 
ΔP  = perbedaan tekanan (bar)  
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2.5.2 Permeselektivitas (Rejeksi) 

Permeselektivitas adalah kemampuan membran untuk 
menahan atau melewatkan suatu spesi tertentu. Untuk 
membran berpori permeselektivitas ditentukan oleh batas berat 
molekul yang dapat ditahan. Permeselektivitas dinyatakan 
sebagai koefisien rejeksi, dilambangkan dengan R dan 
dinyatakan dalam satuan persen (%). Nilai R bervariasi antara 0 
– 100%, dimana R 100% artinya terjadi pemisahan sempurna, 
dalam hal ini membran semi permeabel ideal sedangkan nilai R 
0% bearti partikel semua lolos dari membran. Persamaan untuk 
mengetahui koefisien rejeksi dari membran adalah sebagai 
berikut (Redjeki, 2011) : 

 

𝑹 = ( 𝟏 − 
𝑪𝒑

𝑪𝒇
) 𝒙 𝟏𝟎𝟎%……………………………………(3) 

Dimana :  
 R  = koefisien rejeksi (%) 
Cp = konsentrasi permeat 
Cf  = konsentrasi feed (partikel dalam umpan) 

 

2.6 Analisis Kualitas Nira 

2.6.1 Total Padatan Terlarut   

Pengukuran total padatan terlarut menggunakan 
refraktometer menurut SNI 3140.3:2010. Total kandungan 
padatan terlarut dari nira tebu ditentukan dengan menggunakan 
refraktometer genggam (Model: PAL-1, Atago co, Ltd, Tokyo, 
Jepang) pada 25°C dan dilakukan kalibrasi menggunakan 
aquades, sebanyak 1-2 tetes sampel dimasukkan pada prisma 
refraktometer dan jumlah kandungan padatan terlarut 
dinyatakan sebagai %Brix (Ismawati et al, 2016). Refraktometer 

bekerja menggunakan prinsip pembiasan cahaya. 
Refraktometer memakai prinsip ini untuk menentukan jumlah zat 
terlarut dalam larutan dengan melewatkan cahaya ke dalamnya. 
Sumber cahaya ditransmisikan oleh serat optik ke dalam salah 
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satu sisi prisma dan secara internal akan dipantulkan ke 
interface prisma dan sampel larutan. Bagian cahaya ini akan 

dipantulkan kembali ke sisi yang berlawanan pada sudut 
tertentu yang tergantung dari indeks bias larutannya (Hidayanto, 
2010).  

 
2.6.2 Kekeruhan secara Turbidimetri 

Kekeruhan dalam nira tebu disebabkan karena adanya 
zat tersuspensi seperti lempung, lumpur, zat organik, dan zat-
zat halus lainnya. Zat-zat tersebar secara fisik dapat berupa 
partikel-partikel yang mudah mengendap atau partikel yang 
selalu dalam keadaan melayang yang disebut koloid. Nilai 
numerik yang menunjukkan kekeruhan didasarkan pada 
ketidakjenuhan larutan nira yang dikarenakan adanya partikel 
koloid yang sulit diendapkan (Yulianingtias, 2009). Kekeruhan 
dapat diukur dengan menggunakan alat turbidimeter. Satuan 
dari kekeruhan yaitu NTU (Nephelometrix Turbidity Unit) 

(Juansah, 2009).  

2.6.3 Warna ICUMSA (Intemational Commission for 

Uniform Method of Sugar Analysis) 

Warna larutan gula ditentukan menurut warna ICUMSA 
yaitu warna larutan yang diukur pada panjang gelombang 420 
nm, pada tebal kuvet 1,00 cm yang dianjurkan oleh komisi 
internasional yang menangani penyeragaman metode-metode 
analisa gula. Prinsip dari pengukuran warna pada nira adalah  
larutan hasil filtrasi diukur pada panjang gelombang 420 nm 
menggunakan spektrofotometer U-1500 (Yulianingtias, 2009). 

Indeks warna dapat dihitung dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut (Yulianingtias, 2009):  

 

𝑾𝒂𝒓𝒏𝒂 𝑰𝑪𝑼𝑴𝑺𝑨 (𝑰𝑼) =  
𝑨𝒃𝒔𝒐𝒓𝒃𝒂𝒏𝒔𝒊 𝒏𝒊𝒓𝒂 𝒙 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝑩 𝒙 𝑪
 ………………(4) 

Dimana : 
B = tebal kuvet (cm) 

C = konsentrasi larutan (g/ml), C = 𝑏𝑟𝑖𝑥 𝑥
𝐵𝐽

100
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2.7 Scanning Elektron Microscopy (SEM) 

Scanning Elektron Microscopy (SEM) merupakan bagian 
dari mikroskop elektron yang dapat digunakan untuk mengamati 
morfologi permukaan dalam skala mikro dan nano sehingga 
menghasilkan gambar sampel dengan resolusi yang tinggi. 
Batas resolusi dari mikroskop elektron adalah 0,01 – 10 µm. 
Sedangkan mikroskop elektron yang lebih kompleks memiliki 
batas resolusi hingga 0,005 µm. Teknik analisis SEM 
menggunakan elektron sebagai sumber pencitraan dan medan 
elektromagnetik sebagai lensanya (Rianita, 2014). Prinsip kerja 
SEM diilustrasikan pada Gambar 2.6.  

 

 

Gambar 2.6 Prinsip kerja SEM  
(Sumber : Tresnawati, 2006) 
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III.   METODE PENELITIAN 

 

3.1       Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 2017 
hingga Maret 2018 dan dilakukan di Laboratorium Teknik 
Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian, Laboratorium Teknik 
Sumber Daya Alam dan Lingkungan, dan Laboratorium  Kimia 
Dasar, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat 

Tabel 3.1 Alat penelitian 

No Nama Alat Spesifikasi/Merek Fungsi 

1. Beaker glass Herma 250 ml Tempat larutan 
2. Gelas ukur Herma 100 ml Mengukur volume 

larutan 
3.  Timbangan 

digital 
Professional Digital 
Table Top Scale 

Mengukur massa 
permeat 

4. Timbangan 
analitik 

Mettler PM 460 Mengukur massa 
bahan 

5. Pipet tetes  - Mengambil bahan cair 
6. Erlenmeyer Pyrex Iwaki 250 ml Tempat melarutkan 

NAOH padat 
7. Cawan petri Steriplan Wadah bahan padat 

saat ditimbang 
8. Labu ukur Herma 100 ml Menghomogenkan 

asam asetat 
9. Plat kaca Dimensi 10x10cm, 

ketebalan 1 mm 
Mencetak membran 

10. Pengaduk 
mekanik 

- Mengaduk larutan 
kitosan - asam asetat 

11. Alumunium foil Total Wrap Melapisi plat kaca saat 
pengovenan membran 
dan menutup larutan 
agar tidak ada kotoran 
masuk 
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12. Spatula besi Bahan Stainless 
Steel, p = 18 cm 

Membantu melepas 
membran dari cetakan 

13. Oven Memmert T5052 Menguapkan air bahan 
14. pH meter ATC Mengukur pH 
15. Nampan plastik Lion Star Dimensi 

23 x 13 cm 
Wadah perendaman 
membran dengan 
larutan NaOH 

16. Kertas label Cadwell  Menandai sampel 

17. 
Plastik klip 
besar 

Plastik Polipropilen 
Ketebalan 0,12 mm 

Tempat membran 

18. Rakel   - Meratakan membran 
saat pencetakan 

19. Tissu makanan Jolly Alas sampel membran 
20. Silica gel   - Mengawetkan sampel 

membran 
21. Alat uji fluks - Mengukur nilai fluks 

dari membran 
22. Mikrometer Herma  

0 – 25 x 0.01 mm 
Mengukur ketebalan 
membrane 

23. Stopwatch   Coollpad Mengukur waktu 
pengujian fluks 

24. Hand 
Refraktometer 

ATAGO Mengukur %brix nira 

25. Spektrofotome 
ter 

Libra S12 Mengukur warna 
ICUMSA 

26. Turbidimeter Lovibond Mengukur turbiditi 
27. Kamera Collpad Merekam pengambilan 

data 

 

3.2.2 Bahan 

Tabel 3.2 Bahan penelitian 

No Nama Bahan Lokasi Pembelian Fungsi 

1. Kitosan CV. Makmur Sejati Sebagai bahan 
perlakuan 

2. Asam asetat 
Pro Analis 
(PA) 

Toko Amani Media Sebagai pelarut 
kitosan 

3. Aquades CV. Krida Tama 
Persada 

Sebagai pelarut 
NaOH, asam asetat 
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dan pembilasan 
membran 

4. Nira tebu Sukun, Malang Untuk pengujian 
permeabilitas 

5. NaOH Pro 
Analis (PA) 

Toko Amani Media Sebagai larutan non 
pelarut 

6. Air PDAM - Sebagai umpan untuk 
pengujian fluks 

7.  Susu Kapur M.T Haryono, 
Malang 

Sebagai bahan 
pretreatment nira  

8. Flokulan P3GI, Pasuruan Sebagai bahan 
pretreatment nira 

 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam percobaan ini 
adalah metode eksperimental yaitu dengan cara mengadakan 
percobaan untuk melihat pengaruh variabel yang diteliti. Proses 
pembuatan membran menggunakan teknik inversi fasa. Metode 
inversi fasa ini dilakukan dengan menuangkan larutan polimer 
diatas permukaan rata untuk membentuk lapisan tipis (film) dan 
kemudian dicelupkan kedalam larutan pengendap. Dasar 
metode ini adalah mengubah fasa dari padat, cair, dan kembali 
lagi ke padat dari polimer penyusun dengan melarutkan pelarut 
asam asetat dan perendaman menggunakan larutan NaOH 4%. 

 Pada penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok Faktorial (RAK Faktorial) yang terdiri dari 2 faktor 
yaitu faktor pertama konsentrasi kitosan dan faktor kedua 
konsentrasi asam asetat. Faktor pertama dan faktor kedua 
masing-masing terdiri dari 3 taraf, sehingga diperoleh 9 
kombinasi dan dilakukan 3 kali pengulangan sehingga akan 
didapatkan 27 kombinasi perlakuan yang dapat dilihat pada 
Tabel 3.3. Adapun variabel penelitian dan kombinasi tiap 
variabel dapat dijelaskan sebagai berikut :   
Faktor  I : Konsentrasi kitosan  

- K1 : 2,67% (w/v) 
- K2 : 4,00% (w/v) 
- K3 : 5,33% (w/v) 



28 
 

Faktor II : Konsentrasi asam asetat (CH3COOH)  
- A1 : asam asetat (CH3COOH) 1% (v/v) 
- A2 : asam asetat (CH3COOH) 1,5% (v/v) 
- A3 : asam asetat (CH3COOH) 2% (v/v) 

Didapatkan 9 kombinasi seperti yang terlihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Kombinasi perlakuan membran kitosan 

Konsentrasi Asam 

Asetat  CH3COOH (%) 

Konsentrasi Kitosan (%) 

K1 K2 K3 

A1 K1A1 K2A1 K3A1 

A2 K1A2 K2A2 K3A2 

A3 K1A3 K2A3 K3A3 

 

Keterangan : 
K1A1 : Konsentrasi kitosan 2,67% dan asam asetat 1% 
K1A2 : Konsentrasi kitosan 2,67% dan asam asetat 1,5% 
K1A3 : Konsentrasi kitosan 2,67% dan asam asetat 2% 
K2A1 : Konsentrasi kitosan 4% dan asam asetat 1% 
K2A2 : Konsentrasi kitosan 4% dan  asam asetat 1,5% 
K2A3 : Konsentrasi kitosan 4% dan asam asetat 2% 
K3A1 : Konsentrasi kitosan 5,33% dan asam asetat 1% 
K3A2 : Konsentrasi kitosan 5,33% dan asam asetat 1,5% 
K3A3 : Konsentrasi kitosan 5,33% dan asam asetat 2% 
 

Analisis data dilakukan menggunakan analisis sidik 
ragam dua arah (Two Way Analysis of Variance = Two Way 
ANOVA) dengan metode RAK dua faktorial. Analisis tersebut 
digunakan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan pengaruh 
konsentrasi kitosan dan asam asetat terhadap kekeruhan, TPT 
(Total Padatan Terlarut), dan warna ICUMSA (Intemational 
Commission for Uniform Method of Sugar Analysis) dalam nira 
tebu (Sacharum officinarum L.) yang dihasilkan. Hasil 
perhitungan dari tabel sidik ragam dilanjutkan dengan uji F yaitu 
membandingkan F hitung dari perlakuan maupun kelompok 
dengan F tabel 5% dan F tabel 1%. Apabila F hitung ≤ F tabel 
5%, artinya perlakuan tidak memberikan pengaruh nyata. 
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Apabila F hitung ≥ F tabel 5%, artinya perlakuan berpengaruh 
nyata. Sedangkan apabila F hitung ≥ F tabel 1%, artinya 
perlakuan berpengaruh sangat nyata. Apabila terdapat adanya 
pengaruh antar perlakuan maka dilanjutkan dengan uji BNT 1% 
dan 5% untuk melihat perlakuan mana yang berbeda dengan 
perlakuan yang lain.  

  

3.3.1     Alat Pengujian Fluks 

Alat untuk pengujian fluks dibuat mengunakan bahan 
dasar stainless steel supaya tahan terhadap korosi dan food 
grade. Ukuran dimensi dari alat ini dapat dilihat pada Lampiran 
26. Alat ini memilki manometer yang dipasang disamping kran 
pembuangan. Tekanan yang digunakan bersumber dari tekanan 
gas nitrogen. Komponen-komponen pada alat uji fluks dapat 
dilihat seperti pada Gambar 3.1. Adapun fungsi dari bagian-
bagian alat uji fluks yaitu kran input sebagai kran masukan 
bahan, manometer sebagai penunjuk tekanan, kran 
pembuangan sebagai kran pengatur tekanan, kran output untuk 
mengeluarkan bahan, pengunci saluran output untuk mengunci 
saluran output dengan membran, kawat kasa untuk menahan 
membran supaya tidak bergeser, dan saluran output sebagai 
saluran dari hasil penyaringan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alat uji fluks sistem dead end 
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3.3.2     Pengaduk Mekanik 

Dalam tahap pengadukan kitosan dan asam asetat 
digunakan alat pengaduk mekanik. Alat ini dibuat mengunakan 
bahan dasar plat stainless steel. Stank pengaduk digerakkan 
oleh motor DC dengan kapasitas putaran maksimal hingga 
2.000 rpm. Sedangkan untuk pengatur kecepatan menggunakan 
Super Slide Regulator tipe 500 BS dari MATSUNAGA MFG. 
CO. LTD dengan kapasitas daya putarannya 500 VA. Pada 
samping kotak pengatur kecepatan terdapat tombol ON/OFF. 
Komponen-komponen yang terdapat pada alat pengaduk 
mekanik dapat dilihat seperti pada Gambar 3.2. Adapun fungsi 
dari bagian-bagian alat pengaduk mekanik yaitu kerangka untuk 
menyangga seluruh bagian dari pengaduk mekanik, stop kontak 
untuk menghubungkan daya listrik ke pengaduk mekanik, 
tombol on/off untuk menyalakan dan mematikan alat, pengatur 
kecepatan untuk mengatur kecepatan pengaduk mekanik, 
batang pengaduk sebagai pengaduk bahan, dan motor 
penggerak untuk memutar batang pengaduk.   

            

 

Gambar 3.2 Alat pengaduk mekanik 

 

 

 

 

Motor penggerak 

Batang pengaduk 

Pengatur kecepatan 

Kerangka 

Stop kontak 

Tombol on/off 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1   Alur pelaksanaan penelitian 

Adapun tahapan pelaksanaan penelitian mulai dari 
pembuatan sampai dengan pengujian membran dapat dilihat 
pada diagram alir seperti berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studi literatur 

Pembuatan membran 

Penentuan karakteristik fluks 

membran 

Studi aplikasi membran 

Pengamatan data hasil 

penelitian 

Cross check ketersediaan 

alat 

Persiapan alat dan bahan 

A  



32 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Alur pelaksanaan penelitian 

3.4.2 Prosedur Penelitian 

Pada tahap pertama, penelitian akan difokuskan pada 
preparasi dan pembuatan membran. Tahapan dalam proses 
pembuatan membran dengan bahan kitosan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
a) Kitosan dengan massa masing-masing 2 gram; 3 gram; dan 

4 gram dilarutkan dalam 75 ml larutan asam asetat 
(CH3COOH) maisng-masing 1%; 1,5%; 2% (v/v). Sehingga 
didapatkan konsentrasi dope kitosan 2,67 %; 4%; dan 
5,33% (w/v). 

b) Bahan yang sudah dicampur selanjutnya diaduk hingga 
homogen dengan  menggunakan pengaduk mekanik 
selama 6 jam (Sinardi et al, 2013)  dengan kecepatan 
pengadukan 300 rpm (Wahyuni dan Damayanti, 2016) 
sampai terbentuk dope kitosan 

c) Dope kitosan yang terbentuk kemudian didiamkan selama ± 
2 hari dengan suhu ruang untuk menghilangkan gelembung 

d) Cetakan membran dibersihkan sebelum digunakan 
e) Dope kitosan selanjutnya dituang kedalam media cetakan 

kaca dan diratakan dengan rakel agar diperoleh ketebalan 
yang seragam (kontrol ketebalan 1mm ketebalan basah) 

f) Dioven pada suhu 400C selama 24 jam (Pratiwi, 2017) 
hingga kering 

Pengolahan data 

Penulisan laporan 

A  
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g) Membran yang sudah kering kemudian diangin-anginkan 
selama ±1 jam 

h) Membran selanjutnya direndam dalam larutan NaOH 4% 
(w/v) selama kurang lebih 1 jam pada suhu ruang 
(Fungsinya adalah sebagai bahan non pelarut yang akan 
berdifusi pada bagian bawah membran, sehingga membran 
akan terdorong untuk terlepas dari plat, sehingga tinggal 
melepasnya dengan memotong tepian membran dengan 
menggunakan cutter. Pelepasan harus dilakukan secara 
bersamaan agar membran tidak robek) 

i) Membran yang sudah terkoagulasi kemudian dicuci 
berulang-ulang menggunakan air mengalir untuk 
menghilangkan sisa larutan NaOH 

j) Membran kemudian dikeringkan dalam ruangan 
 

Diagram alir penelitian proses pembuatan membran 
kitosan dapat dilihat pada Gambar 3.4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan alat 
dan bahan 

Diaduk dengan magnetic 
strirer 300 rpm selama 6 

jam 

Kitosan  

2 gr; 3 gr; 4 gr 

 

Asam asetat 
(CH3COOH)  

1%; 1.5%; 2% 
75 ml 

 

Mulai 

A 
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Didiamkan selama ± 2 hari 

didalam suhu ruangan 

Dicetak pada cetakan kaca dan 

diratakan  

Dioven pada suhu 400C selama 24 

jam 

Direndam dengan NaOH 4% 
selama 1 jam 

Diangin-anginkan selama 1 jam  

A  

Dope Kitosan – Asam Asetat  

2.67%; 4%; 5.33% 

 

A  
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Gambar 3.4 Proses pembuatan membran kitosan 

 

3.4.3 Pengukuran Ketebalan Membran 

Membran diukur ketebalannya dengan menggunakan 
mikrometer skrup dengan ketelitian 0,01 mm. Pengukuran 
dilakukan pada lima titik yaitu tepi atas, tepi bawah, samping 
kanan, samping kiri, dan bagian tengah membran. Hasil yang 
didapat selanjutnya dirata-rata. Pengukuran ketebalan dilakukan 
pada 3 ulangan variasi membran agar hasil yang  didapatkan 
lebih akurat. 
 

  

Selesai 

Membran Kitosan 

Dilakukan pencucian dengan 

air mengalir 

- Uji 
Permeabilitas 

- Uji Rejeksi TPT 
- Uji Rejeksi 

Kekeruhan  
- Uji Rejeksi 

Warna ICUMSA 
- Uji SEM 

A  

Mulai 

Disiapkan mikrometer 

skrup 

A  
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Gambar 3.5 Pengukuran ketebalan membran 

 

3.4.4 Proses Pretreatment Nira 

Berikut ini adalah proses pretreatment nira tebu sebelum 
dilewatkan pada membran : 
a) Nira mentah hasil penggilingan batang tebu diukur kadar 

TPT dan pH awal menggunakan refraktometer dan pH 
meter 

b) Nira mentah dipanaskan sampai suhu 750C kemudian 
dimasukkan susu kapur hingga pH nira mencapai 8,5. 

A  

Disiapkan membran 

Diukur ketebalan 
membran pada 5 titik (tepi 
atas, tepi bawah, samping 
kanan, samping kiri, dan 

tengah) 

Dicatat hasil dan dirata-

rata 

Diulangi pengukuran 
pada 3 ulangan varasi 

membran 

Selesai 



37 
 

Penambahan susu kapur dilakukan untuk mendapatkan 
suasana basa pada nira, sebab pada suasana ini 
pengendapan kotoran yang dibawa nira akan lebih banyak 

c) Ditambahkan flokulan 0,1%  sebanyak 3 ml (tiap liter nira), 
lalu dipanaskan kembali sampai suhu 900C selama 5  menit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.6 Proses pretreatment nira 

Mulai 

Nira mentah Analisa awal 

TPT dan pH 

Dipanaskan sampai suhu 
750C 

Ditambahkan susu kapur 
hingga pH nira mencapai 

8,5 

Ditambahkan flokulan 
0,1%  sebanyak 3 ml (tiap 

liter nira) 

Dipanaskan sampai suhu  

900C selama 5 menit 

Selesai 

Didinginkan dan disaring 

menggunakan kain saring 

Analisa akhir 

TPT dan pH 
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3.4.5 Pengujian Permeabilitas Membran  

Berikut ini adalah proses pengujian permeabilitas pada 
membran : 
a) Membran yang telah dicetak sebelumnya dipotong sesuai 

ukuran yang dibutuhkan 
b) Dirangkai peralatan yang akan digunakan pengujian 

permeabilitas membran  
c) Disiapkan gelas ukur, kamera hp, dan timbangan digital 

untuk mengukur banyaknya fluida yang dilewatkan 
membran 

d) Dilakukan pengulangan 3 kali pada masing-masing 
konsentrasi membran agar mendapatkan hasil rata-rata 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Diletakan membran pada sel 
filtrasi 

Mulai 

Disiapkan rangkaian alat dan 

membran yang akan diuji 

Diatur tekanan sampel sebesar  1 
bar yang akan melewati membran 

Air  
Nira tebu 

hasil 
pretreatment 

A  
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Gambar 3.7 Prosedur pengujian permeabilitas pada membran 

3.4.6 Pengujian Permeselektivitas (Pengujian Rejeksi)  

Berikut ini adalah proses pengujian rejeksi pada 
membran : 

a) Nira hasil pretreatment (feed) dilakukan analisis awal 
berupa pengujian TPT, kekeruhan, dan warna ICUMSA 

b) Membran dimasukkan ke dalam sel filtrasi, selanjutnya sel 
filtrasi diisi dengan nira tebu sebanyak 1 liter dan diberikan 
tekanan 1 bar 

c) Permeat tiap perlakuan ditampung pada gelas ukur 
d) Hasil permeat diuji TPT, kekeruhan, dan warna ICUMSA 
e) Dihitung dengan persamaan (3) untuk mendapatkan besar 

koefisien rejeksi membran  
 
 
 
 
 
 

A  

Diukur perubahan massa permeat tiap 5 

detik dengan cara direkam menggunakan 

kamera  

Selesai 

Dihitung nilai permeabilitas 

membran 𝑳𝒑 =  
𝟏 𝒙 𝑽

𝑨 𝒙 𝒕 𝒙 𝜟𝑷
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Gambar 3.8 Pengujian rejeksi membran  

Diletakkan membran dalam sel 

filtrasi 

Mulai 

Diberikan tekanan 1 bar 

Diisi sel filtrasi dengan nira tebu 

 Permeat 

Dianalisa TPT, kekeruhan, dan 

warna ICUMSA akhir 

Dihitung koefisien rejeksi membran 

𝑅 = ( 1 − 
𝐶𝑝

𝐶𝑓
) 𝑥 100% 

 

% Rejeksi 

Selesai 

Analisa awal (feed): 

TPT, kekeruhan, 

warna ICUMSA 

Nira tebu hasil 

pretreatment 
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3.4.7 Pengujian Total Padatan Terlarut (TPT) 

Pengujian TPT dilakukan di Laboratorium Teknik 
Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Brawijaya 
menggunakan alat Hand Refraktometer merek Atago. Berikut ini 
adalah prosedur pengujian menggunakan Hand Refraktometer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Disiapkan alat dan sampel yang 
akan diuji 

Dibuka penutup kaca prisma 

Diletakkan dua tetes sampel nira 

 

Dipastikan sampel memenuhi 
permukaan kaca prisma 

Ditutupkan kembali secara perlahan 
penutup kaca prisma 

 

Diarahkan refraktometer pada 
cahaya terang 

 

Dilihat pembacaan skala pada 
posisi garis batas biru melalui 

lubang teropong 

A  
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Gambar 3.9 Prosedur pengujian Total Padatan Terlarut (TPT)  

 

3.4.8 Pengujian Kekeruhan 

Pengujian kekeruhan (turbidity) dilakukan di 
Laboratorium Teknik Sumber Daya Alam dan Lingkungan 
Universitas Brawijaya menggunakan alat Turbidimeter. Berikut 
ini adalah prosedur pengujian kekeruhan menggunakan 
turbidimeter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selesai 

Dicatat nilai kadar sukrosa dalam 

satuan %Brix 

A  

Mulai 

Disiapkan alat dan sampel yang 

akan diuji 

Dilepaskan tombol On/Off lalu 

diikuti tombol Mode 

Ditekan tombol On/Off dan Mode 

secara bersamaan 

A  
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Gambar 3.10 Prosedur pemakaian turbidimeter 
 

Dimasukkan sampel ke dalam vial  
yang tersedia hingga tanda batas  

Diletakkan vial pada chamber 
sampel dan pastikan dalam posisi 

yang benar, sesuai tanda (segitiga) 

 

Ditutup chamber sampel 

 

Ditekan tombol [Read] 

Diatur tanda panah hingga berada 

pada pilihan Call 

Ditekan tombol Mode, dimasukkan 
sampel yang sudah diketahui nilai 
turbiditinya untuk proses kalibrasi 

Ditekan tombol On/Off  2 kali 

A  

Selesai 

Dicatat nilai kekeruhan dalam NTU 

dilakukan pengulangan 3 kali 



44 
 

3.4.9 Pengujian Warna ICUMSA 

Pengujian warna ICUMSA dilakukan di Laboratorium 
Kimia Dasar, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 
Brawijaya menggunakan alat  spektrofotometer. Berikut ini 
adalah prosedur pengujian warna ICUMSA menggunakan 
spektrofotometer. 
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Ditekan tombol power pada 

spektrofotometer  

Ditunggu beberapa saat, dan 
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d 
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Ditekan tombol tera (u) 

A 
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Gambar 3.11 Prosedur pengujian warna ICUMSA  
 

3.4.10  Scanning Elektron Microscopy (SEM)  

Pengujian SEM dilakukan di Laboratorium Teknik Mesin, 
Universitas Brawijaya. Sampel membran  yang akan diuji SEM 
yaitu perlakuan terbaik sebelum dan setelah filtrasi. Perlakuan 
terbaik yaitu membran yang memiliki koefisien rejeksi dan 

Dibuka tutup cell holder, 

dimasukkan larutan blanko 

(aquades) lalu ditutup kembali 

Ditekan tombol tera (u) 

Dibuka tutup cell holder, 

dimasukkan kuvet berisi nira 

lalu ditutup kembali 

Dicatat nilai absorbansi yang 

tertera pada display 

A 

Nilai absorbansi yang didapat, 

dimasukkan dalam persamaan 

𝑾𝒂𝒓𝒏𝒂 𝑰𝑪𝑼𝑴𝑺𝑨 (𝑰𝑼) =  
𝑨𝒃𝒔𝒐𝒓𝒃𝒂𝒏𝒔𝒊 𝒏𝒊𝒓𝒂 𝒙 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝑩 𝒙 𝑪
 

Selesai 
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permeabilitas yang besar. Berikut ini prosedur pengujian SEM 
(Sujatno, 2015) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Prosedur pengambilan gambar SEM  

 

 

Mulai 

Dipotong sampel membran ukuran 

1 cm x 1 cm 

Diletakkan sampel pada SEM 

specimen holder dengan 

menggunakan carbon doube tip 

Diarahkan bagian penampang 

lintang spesimen vertikal ke atas 

atau ke lensa obyektif 

Divakumkan ruang sampel hingga 

10-6tor untuk menjamin bahwa 

kolom SEM bebas dari udara 

Dioperasikan SEM dengan standar 

operasi voltase 20 kV, spot size 50, 

work distance 10 mm  

 

Selesai 
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3.4.11 Analisa Perlakuan Terbaik 

Analisa perlakuan terbaik dari seluruh parameter 
ditentukan menggunakan Mutiple Attribute untuk mengetahui 
hasil perlakuan terbaik. Prosedur penilaian pemilihan perlakuan 
terbaik berdasarkan Metode Zeleny yaitu (Aprilia et al, 2014) :  
1.  Menentukan nilai ideal pada masing-masing parameter  

Nilai ideal adalah nilai yang sesuai dengan pengharapan 
yaitu nilai maksimal atau minimal dari suatu parameter. Untuk 
parameter dengan rerata semakin tinggi semakin baik, maka 
nilai terendah sebagai nilai terjelek. Berikut merupakan nilai 
ideal parameter pada penelitian ini. 

 
Parameter Asumsi nilai ideal 

Permeabilitas nira Terbesar 

Rejeksi TPT Terbesar 

Rejeksi Warna ICUMSA Terbesar 

Rejeksi Turbiditi Terbesar 

 
2. Menghitung derajat kerapatan (dk)  

Derajat kerapatan dihitung berdasarkan nilai ideal dari 
masing-masing parameter : 

Bila nilai ideal minimal, maka :  

𝑑𝑘 𝑖 =  
nilai kenyataan yang mendekati ideal 

nilai ideal dari masing−masing alternatif
  ………………(5) 

Bila nilai ideal maksimal, maka : 

𝑑𝑘 𝑖 =  
nilai ideal dari masing−masing alternatif

nilai kenyataan yang mendekati ideal 
 ……………….(6) 

 

3. Menghitung jarak kerapatan (Lp)  
Dengan asumsi bahwa semua parameter penting, jarak 

kerapatan (ʎ) dihitung berdasarkan jumlah parameter pada 
masing-masing perlakuan. 
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𝝀 =
𝟏

∑ 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓
 ………………………………………….…….(7) 

𝑳𝟏 = 𝟏 −  ∑(𝝀𝟐 𝒙 (𝟏 − 𝒅𝒌)) …………………………..………(8) 

𝑳𝟐 = ∑(𝝀𝟐 𝒙 (𝟏 − 𝒅𝒌)𝟐)………………………………………..(9) 

𝑳∞ = 𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒎𝒂𝒌𝒔 (𝝀 𝒙 (𝟏 − 𝒅𝒌))…………………………….(10) 

 

4. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang mempunyai nilai 
total  L1, L2, dan L∞ min imal.  
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IV.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari pengaruh 
konsentrasi kitosan dan asam asetat terhadap kinerja membran 
kitosan dalam penjernihan nira tebu (Saccharum officinarum L.) 
dengan sistem aliran dead-end. Penelitian terdiri dari dua 
tahapan, tahap pertama yaitu pembuatan membran filtrasi yang 
disiapkan sendiri di laboratorium dan tahap kedua yaitu 
pengaplikasian membran yang telah dibuat pada nira tebu 
(Saccharum officinarum L.) hasil pretreatment. 

4.1      Pembuatan Membran dengan Metode Inversi Fasa 

Pada penelitian ini menggunakan teknik inversi fasa 
dengan konfigurasi datar (lembaran). Pemilihan teknik inversi 
fasa karena dibandingkan dengan teknik lain, inversi fasa 
mempunyai kelebihan diantaranya mudah dilakukan, 
pembentukan pori dapat dikendalikan dan dapat digunakan 
pada berbagai macam polimer dengan syarat polimer yang 
digunakan harus larut pada pelarut yang sesuai. Tahapan dasar 
pembuatan membran dengan teknik inversi fasa yaitu 
pembuatan larutan polimer yakni dengan melarutkan kitosan 
dalam asam asetat karena kitosan tidak dapat larut dalam air 
dan tidak larut pada pH diatas 6,5. Keberadaan gugus amina 
(NH2) pada kitosan menyebabkan kitosan hanya dapat larut 
dalam media asam. Kitosan yang digunakan adalah kitosan 
yang diekstrak dari cangkang udang dengan ukuran partikel 
sebesar 200 mesh. Dalam pembuatan membran digunakan 
konsentrasi kitosan 2,67%; 4%; dan 5,33% (b/v), sedangkan 
konsentrasi asam asetat yang digunakan yaitu sebesar 1%; 
1,5%; dan 2% (v/v).  Konsentrasi kitosan 2,67%; 4%; dan 5,33% 
(b/v) didapatkan dengan cara melarutkan kitosan dengan massa 
2 gram; 3 gram; dan 4 gram dalam 75 ml larutan asam  asetat 
1%; 1,5%; 2% (v/v). Pemilihan variasi konsentrasi asam asetat 
dalam penelitian ini berdasarkan penelitian yang  dilakukan oleh 
Nisa (2005) yang menjelaskan bahwa konsentrasi asam asetat 
1 – 2% merupakan pelarut yang baik untuk kitosan.  
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Kitosan dan asam asetat kemudian diaduk pada suhu 
kamar (280C) menggunakan pengaduk mekanik selama 6 jam 
dengan kecepatan pengadukan 300 rpm.  Menurut Sinardi et al 
(2013), pengadukan kitosan selama enam jam untuk 
memastikan kitosan terlarut sempurna. Pelarutan kitosan dalam 
asam asetat akan membentuk larutan kental yang disebut  dope 
kitosan. Dope kitosan kemudian didiamkan selama ± 2 hari 
untuk menghilangkan gelembung – gelembung udara yang 
muncul pada proses pengadukan karena gelembung udara 
yang terperangkap pada saat pencetakan membran dapat 
mengakibatkan membran mudah sobek. Dope kitosan 
selanjutnya dituang kedalam media cetakan kaca, diratakan, 
dan dilakukan pengeringan menggunakan oven pada suhu 400C 
selama 24 jam.  Membran yang sudah kering selanjutnya 
diangin-anginkan selama ± 1 jam (sebab apabila langsung 
direndam membran akan mengkerut) dan setelah itu direndam 
dalam bak yang berisi larutan NaOH 4% (b/v) sebagai non 
pelarut selama kurang lebih 1 jam pada suhu kamar. Pada 
tahap ini, terjadi pertukaran antara pelarut dan non pelarut 
melalui difusi yang disebut dengan proses inversi fasa atau 
pembalikan fasa. 

Pelarut berdifusi ke bak yang berisi non pelarut dan non 
pelarut berdifusi ke lapisan membran sampai beberapa waktu 
hingga terjadi pemisahan fasa yang diikuti pemadatan. Proses 
perendaman dengan larutan NaOH ini juga bertujuan untuk 
memudahkan pelepasan membran dari cetakan, karena larutan 
NaOH akan berdifusi kebagian bawah membran yang 
menempel pada cetakan sehingga membran akan mudah 
terangkat. Membran yang sudah terlepas dari cetakan kemudian 
dicuci menggunakan air mengalir secara berulang-ulang untuk 
menghilangkan sisa larutan NaOH yang menempel pada 
membran. Selanjutnya membran yang telah dicuci dikeringkan 
kembali dengan cara diletakkan pada nampan yang beralaskan 
tissue, tujuannya supaya air yang menempel pada membran 
dapat  cepat terserap oleh tissue.  Membran yang telah kering 
lalu disimpan di dalam plastik polipropilen.  Menurut Farha dan 
Nita (2012), fasa dengan konsentrasi polimer yang tinggi dalam 
larutan polimer akan membentuk padatan atau matriks 
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membran, sedangkan fasa dengan konsentrasi polimer yang 
rendah akan membentuk pori-pori membran. Proses pembuatan 
membran dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah ini. 

 
(a)        (b)                         (c)    

 
(d)      (e) 

Gambar 4.1 Proses pembuatan membran, (a) Preparasi bahan, (b) 
Pengadukan dope kitosan, (c) Pencetakan membran, (d) Pengeringan 

membran dalam oven, (e) Membran kering  
 

4.2       Bentuk Fisik Membran dan Ketebalan Membran 

4.2.1    Bentuk Fisik Membran 

Hasil membran berbentuk persegi dengan ukuran 
seragam yaitu 10 x 10 cm. Warna membran adalah putih 
kekuningan. Kekuningan ini disebabkan oleh warna dasar yang 
telah dimiliki oleh bubuk kitosan. Menurut Kusumawati (2009), 
semakin tinggi konsentrasi kitosan yang digunakan pada 
membran, warna kuning pada membran akan semakin 
mendominasi. Warna putih kekuningan terjadi karena pada 
proses pembuatannya kitosan melalui tiga tahap yaitu 
deproteinasi, demineralisasi, dan deasetilasi dari bahan awal 
yaitu cangkang udang. Proses deproteinasi akan mengubah 
warna kuning keruh kemerahan menjadi kuning lebih muda 
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dengan hasil akhir berupa crude kitin. Demineralisasi 
menyebabkan perubahan warna dari kuning muda menjadi 
kuning pucat dengan hasil akhir berupa kitin, sedangkan proses 
deasetilasi menyebabkan perubahan warna dari kuning pucat 
menjadi putih kekuningan. Proses tersebut yang menyebabkan 
warna membran menjadi putih kekuningan. Membran kemudian 
dipotong berbentuk lingkaran sesuai ukuran lubang feed alat 
penguji fluks dengan ukuran diameter 4,8 cm. Bentuk fisik 
membran dapat dilihat pada Gambar 4.2 di bawah ini. 

  
(a) (b) 

Gambar 4.2  Hasil membran, (a) Membran dengan ukuran seragam 
10 x 10 cm, (b) Membran yang telah dipotong berbentuk lingkaran 

berdiameter 4,8 cm 

4.2.2   Ketebalan Membran  

Hasil pengujian ketebalan membran menggunakan 
mikrometer skrup diketahui nilai ketebalan didapatkan pada 
range 0,105 – 0,133 mm dengan standart deviasi didapatkan 
pada range 0,00503 – 0,02318. Nilai standart deviasi yang 
dihasilkan cukup rendah, hal ini menunjukkan data nilai 
ketebalan membran yang dihasilkan cukup seragam pada setiap 
ulangan. Data pengukuran nilai ketebalan dapat dilihat pada 
Lampiran 2. Hasil pengukuran ketebalan membran dapat dilihat 
pada Gambar 4.3 di bawah ini. 
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Gambar 4.3 Histogram ketebalan membran kitosan semua perlakuan 

Berdasarkan Gambar 4.3 diketahui bahwa semakin 
bertambahnya konsentrasi kitosan pada setiap level asam 
asetat, maka ketebalan pada membran nilainya akan semakin 
besar. Hal ini disebabkan karena perbedaan kenaikan 
konsentrasi kitosan menyebabkan semakin banyak molekul 
kitosan yang terdapat pada membran sehingga terbentuk 
membran yang lebih tebal dan lebih rapat. Berdasarkan 
penelitian Nisa (2005), semakin tinggi konsentrasi polimer yang 
ditambahkan maka akan menyebabkan larutan dope menjadi 
semakin kental dan sulit untuk dicetak, hal ini menyebabkan 
membran yang dihasilkan memiliki ketebalan yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan membran dengan konsentrasi polimer 
rendah. 

Dari Gambar 4.3 nilai standar deviasi yang diperoleh 
sangat beragam pada perlakuan asam asetat 1% dan 
konsentrasi kitosan 2,67%; 4%; dan 5,33%  didapatkan nilai 
standar deviasi berturut-turut yaitu sebesar 0,00503; 0,00757; 
0,00917. Pada perlakuan asam asetat 1,5% dan konsentrasi 

0.000
0.015
0.030
0.045
0.060
0.075
0.090
0.105
0.120
0.135
0.150
0.165

Asam asetat 1% Asam asetat 1,5% Asam asetat 2%

R
e
ra

ta
 K

e
te

b
a

la
n

 (
m

m
)

Perlakuan

Kitosan
2,67%
Kitosan
4%
Kitosan
5,33%



54 
 

kitosan 2,67%; 4%; dan 5,33%  didapatkan nilai standar deviasi 
berturut-turut yaitu sebesar 0,01562; 0,00611; 0,02318.  Pada 
perlakuan asam asetat  2% dan konsentrasi kitosan 2,67%; 4%; 
dan 5,33%  didapatkan nilai standar deviasi berturut-turut yaitu 
sebesar 0,00611; 0,00721; 0,02003. Dari nilai standar deviasi 
ini, terlihat bahwa proses pembuatan membran untuk setiap 
perlakuan hampir seragam. 
 

4.3     Pengaruh Konsentrasi Kitosan dan Asam Asetat  

terhadap Permeabilitas Air  

 
Gambar 4.4 Histogram hubungan konsentrasi kitosan dan asam 

asetat dengan permeabilitas air 
 

Berdasarkan Gambar 4.4 terlihat bahwa semakin tinggi 
konsentrasi asam asetat dan konsentrasi kitosan maka 
permeabilitas air semakin menurun. Hal ini disebabkan karena 
faktor pertama yaitu kitosan, konsentrasi kitosan yang rendah 
menyebabkan jarak antar molekul kitosan semakin besar dan 
ruang yang terbentuk pada membran hidrogel semakin besar 
sehingga memberikan ruang yang besar bagi molekul air untuk 
melewati membran. Sebaliknya konsentrasi kitosan yang  tinggi, 
menyebabkan jarak antar molekul kitosan semakin rapat dan 
mempersempit ruang pada membran sehingga tidak mudah 
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dilewati oleh molekul air. Faktor lain yaitu asam asetat, semakin 
tinggi konsentrasi asam asetat maka semakin larut kitosan 
sehingga pori-pori yang terbentuk akan semakin halus. 
Demikian sebaliknya, semakin tidak larut kitosan maka akan 
menyebabkan lubang pada membran. 

Hal ini sesuai dengan Nugroho (2012) bahwa, 
konsentrasi asam asetat yang tinggi, maka proses inversi fasa 
pelarut (asam asetat) oleh non pelarut (NaOH) akan 
berlangsung lebih cepat yang akan menjadikan pori-pori 
membran rapat sehingga tidak akan mudah terlewati oleh air. 
Menurut penelitian Setiawan (2015), semakin tinggi konsentrasi 
kitosan maka akan semakin besar nilai kuat tarik membran dan 
nilai permeabilitas membran akan semakin menurun. Hal ini 
dapat terjadi karena struktur dan pori membran dipengaruhi oleh 
massa kitosan pada pembuatan larutan kitosan. Sehingga 
semakin besar konsentrasi polimer hingga titik tertentu akan 
menghasilkan membran dengan struktur permukaan yang lebih 
baik. Sementara menurut Aufiyah dan Damayanti (2013), nilai 

fluks yang besar dipengaruhi oleh konsentrasi pembentuk 
membran, semakin tinggi konsentrasi polimer pembentuk 
membran maka membran yang dihasilkan semakin padat 
sehingga fluks yang dihasilkan juga semakin kecil. 
Permeabilitas dipengaruhi oleh jumlah dan ukuran pori, tekanan 
yang diberikan, serta ketebalan membran.  

Dari histogram pada Gambar 4.4 nilai standar deviasi 
yang diperoleh sangat beragam pada perlakuan asam asetat 
1% dan konsentrasi kitosan 2,67%; 4%; dan 5,33%  didapatkan 
nilai standar deviasi berturut-turut yaitu sebesar 31,86; 9,32; 
7,06. Pada perlakuan asam asetat 1,5% dan konsentrasi kitosan 
2,67%; 4%; dan 5,33%  didapatkan nilai standar deviasi 
berturut-turut yaitu sebesar 22,63; 51,88; 16,59.  Pada 
perlakuan asam asetat  2% dan konsentrasi kitosan 2,67%; 4%; 
dan 5,33%  didapatkan nilai standar deviasi berturut-turut yaitu 
sebesar 6,27; 4,39; 4,83. Dari nilai standar deviasi ini terlihat 
bahwa hasil nilai permeabilitas air setiap perlakuan hampir 
seragam. Penyimpangan data sangat kecil sehingga data setiap 
perlakuan merupakan representasi yang baik dari permeabilitas 
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air. Permeabilitas air membran kitosan tiap 5 detik dapat dilihat 
pada Gambar 4.5 di bawah ini. 

 

 
Gambar 4.5 Permeabilitas air semua membran tiap 5 detik 

 

Berdasarkan Gambar 4.5 diketahui bahwa nilai 
permeabilitas air pada semua variasi membran kitosan 
berfluktuatif. Hal ini menunjukkan perilaku membran selama 
proses filtrasi berlangsung fluks tidak sama setiap pertambahan 
waktu. Hal ini mungkin disebabkan karena dalam satu luasan 
permukaan membran memiliki bentuk, jumlah, dan ukuran pori 
yang tidak seragam, sehingga saat filtrasi berlangsung 
kemungkinan ada pori yang membuka dan ada pori yang 
berelaksasi (menutup) inilah yang menyebabkan nilai fluks naik 
turun.  

Berdasarkan nilai permeabilitas dan tekanan yang 
terukur pada saat pengujian fluks, dapat diketahui bahwa 
membran yang dihasilkan termasuk kedalam jenis membran 
mikrofiltrasi. Dimana nilai permeabilitas minimum  yang terukur 
yaitu 123,87  L/m2.jam.bar dan menggunakan driving force 
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berupa tekanan sebesar 1 bar. Mulder (1996), membran 
mikrofiltrasi memiliki kisaran tekanan 0,1 – 2,0 bar dan batasan 
permeabilitasnya  > 50 L/m2.jam.bar,  membran ultrafiltrasi 
memiliki kisaran tekanan 1 – 5 bar dan batasan 
permeabilitasnya 10 – 50 L/m2.jam.bar,  membran nanofiltrasi 
beroperasi pada tekanan berkisar 5 – 20 bar dan batasan 
permeabilitasnya 1,4 – 12 L/m2.jam.bar,  membran reverse 
osmosis beroperasi pada tekanan berkisar 10 – 100 bar dan 
batasan permeabilitasnya mencapai 0,05 – 1,4 L/m2.jam.bar  

 
Tabel 4.1  Uji statistik BNT semua perlakuan terhadap permeabilitas     
                 air 

Perlakuan Rataan BNT 5% Notasi  BNT 1% Notasi 

Kitosan 5.33% 
Asam asetat 2% 

123.87 

39.08 

a 

53.85 

a 

Kitosan 5.33% 
Asam asetat 1.5% 

208.33 b b 

Kitosan 5.33% 
Asam asetat 1% 

286.16 c c 

Kitosan 4% 
Asam asetat 2% 

334.42 d c 

Kitosan 4% 
Asam asetat 1.5% 

442.01 e d 

Kitosan 4% 
Asam asetat 1% 

505.99 f e 

Kitosan 2.67% 
Asam asetat 2% 

611.40 g f 

Kitosan 2.67% 
Asam asetat 1.5% 

695.40 h g 

Kitosan 2.67% 
Asam asetat 1% 

817.79 i h 

 
Berdasarkan ANOVA pada  Lampiran 13 menunjukkan 

bahwa kitosan dan asam asetat berpengaruh sangat nyata 
terhadap permeabilitas air tetapi tidak ada interaksi keduanya. 
Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa setiap perlakuan 
memberikan pengaruh yang berbeda terhadap permeabilitas air.   
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4.4 Pengaruh Konsentrasi Kitosan dan Asam Asetat 

terhadap Permeabilitas Nira  

 

Gambar 4.6 Histogram hubungan konsentrasi kitosan dan asam 

asetat dengan permeabilitas nira jernih 

 

Berdasarkan Gambar 4.6 terlihat bahwa semakin tinggi 
konsentrasi asam asetat dan konsentrasi kitosan maka 
permeabilitas nira semakin turun.  Hal ini  terjadi karena 
konsentrasi kitosan yang rendah akan menyebabkan semakin 
sedikit jumlah molekul kitosan yang ada pada membran, 
sehingga menyebabkan terbentuknya lebih banyak ruang pada 
membran. Sebaliknya semakin banyak konsentrasi kitosan pada 
membran maka jarak antar molekulnya menjadi semakin kecil 
dan terbentuk membran dengan struktur yang lebih rapat. Pada 
konsentrasi pelarut (asam asetat) yang lebih tinggi, pelarut akan 
lebih cepat tergantikan oleh non pelarut dan membentuk pori 
dengan ukuran kecil dan rapat, sehingga fluks nira juga semakin 
kecil.  

 Saiful (2007) menyatakan bahwa transport yang terjadi 
melalui pori membran melibatkan parameter struktur dari 
membran dengan adanya gaya dorong (driving force) komponen 
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akan melalui membran dari satu sisi ke sisi yang lain melalui 
difusi. Sementara menurut Anward et al (2013) penambahan 
konsentrasi kitosan menyebabkan penurunan permeabilitas, hal 
ini dikarenakan semakin tinggi konsentrasi larutan kitosan 
menyebabkan kenaikan viskositas larutan. Dengan demikian, 
pori pada film kitosan akan menjadi kecil sehingga secara 
langsung akan menyebabkan laju alir permeat menurun. 
Struktur molekul kitosan memiliki gugus kation NH+ dan gugus 
anion OH-. Adanya gugus kation ini menyebabkan terbentuknya 
ikatan ionik dalam pembentukan film kitosan. Dengan ikatan 
ionik ini, setiap molekul penyusun film kitosan terikat dengan 
relatif kuat sehingga menyebabkan pengecilan ukuran film yang 
menghambat laju permeat. 

Jika dibandingkan dengan permeabilitas air, nilai rata-
rata permeabilitas nira jauh dibawah nilai permeabilitas air. Hal 
ini disebabkan karena didalam nira  mengandung berbagai 
komponen – komponen seperti sukrosa, senyawa organik, zat 
warna, koloid, dan makro molekul yang dapat menyumbat 
permukaan membran sehingga volume permeat yang dihasilkan 
jauh lebih sedikit dibandingkan dengan air. Disamping itu ukuran 
molekul air yang jauh lebih kecil dibandingkan ukuran molekul 
nira menyebabkan molekul air lebih cepat masuk melewati pori 
membran. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang telah 
dilakukan oleh Rohman et al (2009) bahwa aquades memiliki 
nilai fluks yang paling besar dibandingkan dekstran T-500. 
Perbedaan ini disebabkan proses pemisahan membran 
dilakukan berdasarkan berat molekul. Semakin besar ukuran 
molekul  maka semakin sedikit spesi tersebut dapat menembus 
membran. Hal inilah yang terjadi pada larutan dekstran T-500 
yang memiliki berat molekul yang besar sehingga banyak spesi 
yang tidak dapat menembus membran. 

Dari histogram pada Gambar 4.6 nilai standar deviasi 
yang diperoleh sangat beragam pada perlakuan asam asetat 
1% dan konsentrasi kitosan 2,67%; 4%; dan 5,33%  didapatkan 
nilai standar deviasi berturut-turut yaitu sebesar 27,66; 14,54; 
4,23. Pada perlakuan asam asetat 1,5% dan konsentrasi kitosan 
2,67%; 4%; dan 5,33%  didapatkan nilai standar deviasi 
berturut-turut yaitu sebesar 9,54; 19,78; 5,86.  Pada perlakuan 
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asam asetat  2% dan konsentrasi kitosan 2,67%; 4%; dan 
5,33%  didapatkan nilai standar deviasi berturut-turut yaitu 
sebesar 5,53; 19,66; 7,03. Dari nilai standar deviasi ini terlihat 
bahwa nilai pengujian permeabilitas nira untuk setiap perlakuan 
cukup seragam, maka nilai rata-rata dapat digunakan sebagai 
representasi yang baik dari keseluruhan data permeabilitas nira 
jernih. 
 

 

Gambar 4.7 Permeabilitas nira jernih semua membran tiap 5 detik  
                        rentang waktu 30 menit 

  

Berdasarkan Gambar 4.7 diketahui bahwa semakin lama 
waktu filtrasi nilai permeabilitas semakin menurun. Hal ini 
diduga disebabkan karena semakin lama waktu filtrasi, akan 
terjadi penyumbatan (fouling) pada permukaan membran akibat 
terakumulasinya partikel-pertikel yang ukurannya lebih besar 
dari ukuran pori membran seperti sabut (selulosa), abu, amilum, 
kapur, sehingga semakin lama semakin menumpuk membentuk 
lapisan (cake) pada permukaan membran. Ketebalan “cake” 
akan terus meningkat dan mengakibatkan terjadinya penurunan 
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permeabilitas seiring bertambahnya waktu. Permeabilitas 
maksimal terjadi saat permulaan filtrasi karena pori membran 
masih bersih. Menurut Widyasmara dan Dewi (2013), parameter 
yang  berpengaruh pada terjadinya fouling pada membran yaitu 
konsentrasi umpan. Konsentrasi yang tinggi pada umpan akan 
meningkatkan berat jenis larutan umpan sehingga viskositasnya 
menjadi tinggi. Tingginya viskositas akan menurunkan difusifitas 
larutan tersebut. Difusivitas yang rendah akan mempersulit 
umpan melewati membran yang akan menyebabkan 
terbentuknya lapisan tebal pada membran sehingga menyumbat 
pori membran. Aufiyah dan Damayanti (2013) dalam 
penelitiannya menyatakan bahwa terjadinya fouling pada 
membran disebabkan oleh adanya adsorpsi polutan limbah ke 
dalam membran, sehingga partikel-partikel terakumulasi dan 
membentuk suatu lapisan pada bagian permukaan membran 
dan pori dalam membran yang akan menyebabkan jumlah 
umpan yang mampu melewati membran berkurang sehingga 
nilai fluks membran turun. 

Berdasarkan Gambar 4.7 terlihat bahwa tren penurunan 
permeabilitas nira setiap membran berbeda-beda. Hal ini diduga 
pada awal waktu, pori-pori membran masih mengalami 
penyesuaian sehingga belum terjadi fouling. Pada membran 
dengan konsentrasi kitosan rendah terlihat grafik penurunan 
permeabilitas cukup tajam dibandingkan dengan membran 
dengan konsentrasi kitosan yang lebih tinggi dimana grafik 
penurunan permeabilitasnya landai.  Berdasarkan data yang 
diperoleh dapat diduga masing-masing membran memiliki 
perbedaan struktur pori. Rohman et al (2009) dalam 
penelitiannya menyebutkan bahwa struktur dan pori membran 
dipengaruhi oleh massa polimer dalam pembentukan larutan 
kitosan. Sehingga semakin besar konsentrasi polimer hingga 
titik tertentu akan menghasilkan membran dengan struktur 
permukaan yang lebih baik. Kemudian akan terjadi 
penumpukkan padatan pada suatu bagian dari membran jika 
konsentrasi larutan ditingkatkan akan menimbulkan adanya 
bagian yang cacat pada membran sehingga mempengaruhi 
kualitas membran.  



62 
 

Tabel 4.2  Uji statistik BNT semua perlakuan terhadap permeabilitas  

    nira jernih 

Perlakuan Rataan BNT 5% Notasi BNT 1% Notasi 

Kitosan 5.33% 
Asam asetat 2% 

45.32 

26.66 

a 

36.74 

a 

Kitosan 5.33% 
Asam asetat 1.5% 

54.80 a a 

Kitosan 5.33% 
Asam asetat 1% 

68.46 a a 

Kitosan 4% 
Asam asetat 2% 

100.42 b b 

Kitosan 4% 
Asam asetat 1.5% 

116.44 b b 

Kitosan 4% 
Asam asetat 1% 

132.06 c b 

Kitosan 2.67% 
Asam asetat 2% 

164.07 d c 

Kitosan 2.67% 
Asam asetat 1.5% 

166.02 d c 

Kitosan 2.67% 
Asam asetat 1% 

194.67 e c 

 
Berdasarkan ANOVA  pada  Lampiran 14 menunjukkan 

kitosan dan asam asetat berpengaruh sangat nyata terhadap 
permeabilitas nira jernih. Tetapi tidak ada interaksi keduanya. 
Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa secara umum konsentrasi 
kitosan memberikan pengaruh berbeda terhadap permeabilitas 
nira jernih, tetapi ada beberapa perlakuan yang tidak memiliki 
perbedaan pengaruh terhadap nilai permeabilitas nira jernih 
ditandai adanya kesamaan notasi.   
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4.5 Koefisien Rejeksi Membran terhadap Total Padatan 

Terlarut (TPT) Nira Jernih  

 

Gambar 4.8 Pengaruh konsentrasi kitosan dan asam asetat terhadap 
rejeksi TPT nira jernih 

 

Gambar 4.8 menunjukkan semakin tinggi konsentrasi 
kitosan dan konsentrasi asam asetat maka rejeksi membran 
terhadap TPT nira jernih semakin besar. Hal ini diduga karena 
struktur membran sangat berkaitan dengan derajat penolakan 
membran dan mekanisme transport membran. Struktur dan pori 
membran dipengaruhi oleh massa kitosan pada pembuatan 
larutan kitosan. Sehingga semakin besar konsentrasi polimer 
(kitosan) maka semakin kecil ukuran pori membran, hal ini dapat 
terjadi karena semakin tinggi tingkat konsentrasi kitosan maka 
semakin padat tingkat kerapatan partikelnya yang 
mengakibatkan ukuran pori membran menjadi kecil yang pada 
akhirnya berakibat terjadinya peningkatan koefisien rejeksi TPT 
oleh membran.  

Menurut Sumarno (1995) komponen zat terlarut dalam 
nira tebu diantaranya air, sukrosa, garam, protein, zat warna, 
gums, pati, lignin, dan phospat. Komponen zat terlarut seperti 
pati dan phospat diduga tertahan pada  permukaan dan pori-pori 
membran kitosan karena memiliki ukuran partikel yang hampir 

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

Asam asetat 1% Asam asetat
1,5%

Asam asetat 2%

K
o

e
fi

si
e

n
 R

e
je

ks
i (

%
)

Membran

Kitosan 2,67%

Kitosan 4%

Kitosan 5,33%



64 
 

sama dengan rentang ukuran pori membran mikrofiltrasi antara 
0,05 sampai 10 μm (Mulder, 1996). Jane et al (1992) 
menyatakan bahwa pati memiliki ukuran diameter partikel 
berkisar antara 5 – 15 μm.  Menurut Anggresani (2010) phospat 
berbentuk spherical dan memiliki distribusi ukuran partikel 
berkisar antara 0,25 – 0,75 μm.  

Sedangkan komponen-komponen yang diduga lolos 
melewati pori membran kitosan meliputi air, sukrosa, garam, 
protein, zat warna, gums, dan lignin. Susana (2003) 
menyatakan bahwa ukuran satu molekul air sangat kecil, 
umumnya bergaris tengah sekitar 3 A (0,3 nm). Menurut 
Kaszuba et al (2007) sukrosa memiliki ukuran diameter molekul 
antara 0,9 – 0,98 nm. Selanjutnya Erickson (2009) melaporkan 
bahwa protein memiliki ukuran partikel berkisar antara 1,1 – 
5,21 nm. Garam memiliki ukuran diameter molekul sebesar 
0,0007 mikron atau sebesar 0,7 nm (Purepro, 2018). 
Sedangkan menurut Noor (2016) rata-rata ukuran partikel 
pigmen klorofil sebesar 27,26 ± 3,62 nm. Soumya et al (2010) 
menyatakan bahwa ukuran partikel gums atau getah tanaman 
berkisar antara 20 – 50 nm. Menurut Vainio et al (2004) partikel 
lignin memiliki ketebalan antara 1 – 3 nm dengan ukuran 
diameter partikel ± 3,5 nm. Jika dibandingkan dengan ukuran 
pori membran mikrofiltrasi antara 0,05 sampai 10 μm (Mulder, 
1996), ukuran molekul air, sukrosa, garam, protein, dan zat 
warna klorofil lebih kecil dibanding pori membran mikrofiltrasi 
sehingga diduga lolos melewati pori-pori membran.  

Menurut hasil penelitian Suptijah (2008), filter kitosan 
menghasilkan nilai TSS (Total Suspended Solid) lebih kecil. 
Semakin banyak jumlah kitosan maka nilai TSS air sumur 
semakin rendah. Penurunan jumlah padatan terlarut ini diduga 
karena kitosan yang digunakan sebagai filter mampu untuk 
mengikat padatan tersuspensi yang terdapat di dalam air. 
Ramadhanur dan Sari (2015) menyatakan bahwa semakin 
besar konsentrasi kitosan maka fluks semakin menurun, Kondisi 
ini disebabkan pada konsentrasi kitosan rendah, kelarutan 
kitosan sangat encer sehingga menghasilkan struktur membran 
dengan pori-pori yang tidak merata, sedangkan peningkatan 
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konsentrasi kitosan menghasilkan struktur membran dengan 
pori-pori yang lebih merata. 

Dari histogram pada Gambar 4.8 nilai standar deviasi 
yang diperoleh sangat beragam pada perlakuan asam asetat 
1% dan konsentrasi kitosan 2,67%; 4%; dan 5,33%  didapatkan 
nilai standar deviasi berturut-turut yaitu sebesar 3,01; 3,18; 2,45. 
Pada perlakuan asam asetat 1,5% dan konsentrasi kitosan 
2,67%; 4%; dan 5,33%  didapatkan nilai standar deviasi 
berturut-turut yaitu sebesar 3,03;  2,60; 2,28.  Pada perlakuan 
asam asetat 2% dan konsentrasi kitosan 2,67%; 4%; dan 5,33%  
didapatkan nilai standar deviasi berturut-turut yaitu sebesar 
3,39; 2,82; 1,76. Dari nilai standar deviasi ini terlihat bahwa 
proses pengukuran nilai rejeksi TPT untuk setiap perlakuan 
hampir seragam.  

Berdasarkan perhitungan ANOVA  pada  Lampiran 17 
menunjukkan bahwa kitosan dan asam asetat berpengaruh 
sangat nyata terhadap rejeksi TPT, tetapi tidak ada interaksi 
keduanya. Uji statistik BNT setiap perlakuan terhadap rejeksi 
TPT nira jernih ditunjukkan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Uji statistik BNT semua perlakuan terhadap rejeksi TPT 
nira jernih 

Perlakuan Rataan BNT 5% Notasi BNT 1% Notasi 

Kitosan 2.67% 
Asam asetat 1% 5.09 

3.42 

a 

4.72 

a 
Kitosan 2.67% 
Asam asetat 1.5% 7.33 a a 
Kitosan 2.67% 
Asam asetat 2% 9.10 b a 
Kitosan 4% 
Asam asetat 1% 10.00 b b 
Kitosan 4% 
Asam asetat 1.5% 12.64 c b 
Kitosan 4% 
Asam asetat 2% 16.56 d c 
Kitosan 5.33% 
Asam asetat 1% 18.29 d c 
Kitosan 5.33% 
Asam asetat 1.5% 20.03 e c 
Kitosan 5.33% 
Asam asetat 2% 21.30 e d 
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Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa perlakuan memiliki 
perbedaan yang nyata terhadap rejeksi TPT nira jernih. 
Konsentrasi kitosan dan asam setat memberikan pengaruh yang 
berbeda terhadap rejeksi TPT. Meskipun ada beberapa 
perlakuan yang memiliki kesamaan notasi yang berarti 
membran dengan perlakuan-perlakuan tersebut tidak memiliki 
perbedaan yang nyata terhadap nilai rejeksi TPT nira jernih.   

 

4.6 Koefisien Rejeksi Membran terhadap Warna ICUMSA 

Nira Jernih  

 

Gambar 4.9 Pengaruh konsentrasi kitosan dan asam asetat terhadap 
rejeksi warna ICUMSA nira jernih 

 

Gambar 4.9 menunjukkan semakin tinggi konsentrasi 
kitosan dan konsentrasi asam asetat maka rejeksi membran 
terhadap warna ICUMSA nira jernih semakin besar. Hal ini 
diduga karena semakin tinggi tingkat konsentrasi kitosan maka 
semakin padat tingkat kerapatan partikelnya yang 
mengakibatkan ukuran pori membran menjadi kecil. Selain itu 
pada konsentrasi pelarut (asam asetat) yang lebih tinggi, pelarut 
akan lebih cepat tergantikan oleh non pelarut dan membentuk 
pori dengan ukuran kecil dan rapat. 
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Warna nira berasal dari warna bahan baku (tebu giling) 
dan dekomposisi kimia (browning) akibat reaksi oksidasi. 
Menurut Kuswurj (2011), zat warna yang berasal dari tebu giling 
berupa turunan dari pigmen alami tanaman tebu antara lain 
chlorophyll dan carotene. Faktor lain yang dapat mempengaruhi 
warna nira adalah kondisi tebu waktu digiling (tebu bersih atau 
tebu kotor). Warna yang berasal dari zat tersuspensi seperti zat 
organik (abu) dan debu dapat dipisahkan dengan membran 
mikrofiltrasi. Ghosal et al (2018) menyatakan bahwa abu 
memiliki ukuran diameter partikel > 10 μm. Sedangkan menurut 
Suhariyono dan Wiyono (2003) partikel debu memiliki ukuran 
berkisar dari 0,1 – 100 μm.  Partikel abu dan debu ini dapat 
tertahan pada membran mikrofiltrasi. Membran mikrofiltrasi 
memiliki ukuran pori antara 0,05 sampai 10 μm (Mulder, 1996). 
Sedangkan untuk warna yang berasal dari pigmen alami tebu 
seperti klorofil diduga tidak dapat tertahan oleh pori membran 
mikrofiltrasi. Menurut Noor (2016) rata-rata ukuran partikel 
pigmen klorofil sebesar 27,26 ± 3,62 nm. Menurut Aviana et al 
(2014) ukuran partikel karatenoid bervariasi antara 24,2 nm – 
136,1 nm. Dengan ukuran partikel tersebut maka pigmen klorofil 
dan karatenoid bisa dipisahkan minimal dengan membran 
ultrafiltrasi. Membran ultrafiltrasi memiliki ukuran pori berkisar 
antara 1 – 100 nm (Mulder, 1996). 

Berdasarkan hasil penelitian diduga membrane 
mikrofiltrasi yang dibuat kurang efektif memisahkan warna. 
Dapat dilihat bahwa nilai rejeksi warna ICUMSA terbesar hanya 
15,23%. Menurut Aufiyah dan Damayanti (2013) untuk 
penghilangan zat warna digunakan membran nanofiltrasi. 
Membran nanofiltrasi mempunyai ukuran pori 0,001 μm. 
Nanofiltrasi bisa digunakan untuk beberapa jenis pemisahan 
seperti demineralisasi, penghilangan zat warna, dan desalinasi. 
Dari histogram pada Gambar 4.9 nilai standar deviasi yang 
diperoleh sangat beragam pada perlakuan asam asetat 1% dan 
konsentrasi kitosan 2,67%; 4%; dan 5,33%  didapatkan nilai 
standar deviasi berturut-turut yaitu sebesar 1,33; 3,85; 4,05. 
Pada perlakuan asam asetat 1,5% dan konsentrasi kitosan 
2,67%; 4%; dan 5,33%  didapatkan nilai standar deviasi 
berturut-turut yaitu sebesar 1,42;  3,16; 2,07.  Pada perlakuan 
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asam asetat 2% dan konsentrasi kitosan 2,67%; 4%; dan 5,33%  
didapatkan nilai standar deviasi berturut-turut yaitu sebesar 
3,05; 4,18; 1,50. Dari nilai standar deviasi ini maka pengujian 
rejeksi warna ICUMSA setiap perlakuan cukup seragam dan 
data yang didapat dapat dikatakan baik (mampu mewakili 
seluruh sampel). 

Tabel 4.4  Uji statistik BNT semua perlakuan terhadap rejeksi warna  
     ICUMSA 

Perlakuan Rataan BNT 5% Notasi BNT 1% Notasi 

Kitosan 2.67%  
Asam asetat 1% 

3.86 

2.36 

a 

3.25 

a 

Kitosan 2.67%  
Asam asetat 1.5% 

4.06 a a 

Kitosan 2.67% 
Asam asetat 2% 

6.11 a a 

Kitosan 4% 
Asam asetat 1% 

9.00 b b 

Kitosan 4% 
Asam asetat 1.5% 

9.89 b b 

Kitosan 4% 
Asam asetat 2% 

11.68 c b 

Kitosan 5.33% 
Asam asetat 1% 

12.34 c c 

Kitosan 5.33% 
Asam asetat 1.5% 

14.11 d c 

Kitosan 5.33% 
Asam asetat 2% 

15.23 d c 

 

Berdasarkan perhitungan ANOVA pada Lampiran 16 
terlihat bahwa kitosan dan asam asetat berpengaruh sangat 
nyata terhadap rejeksi warna ICUMSA, tetapi tidak ada interaksi 
keduanya. Dari Tabel 4.4 dapat kita lihat bahwa variasi kitosan 
memberikan pengaruh yang berbeda terhadap warna ICUMSA 
nira. Meskipun ada beberapa perlakuan yang memiliki 
kesamaan notasi yang berarti bahwa membran dengan 
perlakuan-perlakuan tersebut tidak memiliki perbedaan yang 
nyata dalam pengaruhnya terhadap nilai warna ICUMSA nira 
jernih.   
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4.7 Koefisien Rejeksi Membran terhadap Kekeruhan Nira 

Jernih 

 

Gambar 4.10 Pengaruh konsentrasi kitosan dan asam asetat terhadap 
rejeksi kekeruhan nira jernih 

 

Gambar 4.10 menunjukkan meningkatnya konsentrasi 
kitosan dan bertambahnya konsentrasi asam asetat 
menyebabkan rejeksi membran terhadap kekeruhan nira jernih 
semakin besar. Hal ini diduga karena semakin tinggi tingkat 
konsentrasi kitosan maka semakin padat tingkat kerapatan 
partikelnya yang mengakibatkan ukuran pori membran menjadi 
kecil. Selain itu pada konsentrasi pelarut (asam asetat) yang 
lebih tinggi, pelarut akan lebih cepat tergantikan oleh non 
pelarut dan membentuk pori dengan ukuran kecil dan rapat. 
Semakin kecil dan rapat pori-pori yang ada pada membran 
menyebabkan rejeksi membran kitosan terhadap kekeruhan nira 
semakin besar.  

Partikel penyebab kekeruhan yang tertahan oleh 
membran mikrofiltrasi kitosan diduga berupa abu, amilum, kapur 
(CaO), debu, dan sabut (selulosa).  Menurut Ghosal et al (2018) 
abu memiliki ukuran diameter partikel > 10 μm. Sedangkan Jane 
et al (1992) melaporkan bahwa amilum memiliki ukuran 
diameter partikel berkisar antara 5 – 15 μm. Menurut Gullett et 
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al (2001) kapur (CaO) memiliki ukuran diameter partikel ± 12,10 
μm. Menurut Suhariyono dan Wiyono (2003) partikel debu 
terbagi secara halus dengan ukuran berkisar dari 0,1 sampai 
100 μm. Sementara menurut Aiman (2016) sabut (selulosa) 
memiliki ukuran diameter partikel ± 25,52 μm. Jika dibandingkan 
dengan ukuran pori membran mikrofiltrasi antara 0,05 sampai 
10 μm (Mulder, 1996), maka partikel penyebab kekeruhan (abu, 
amilum, kapur (CaO), debu, sabut) ukurannya jauh lebih besar 
dari ukuran pori membran sehingga diduga tertahan pada 
permukaan membran. 

 Menurut Suptijah (2008) bahwa, nilai kekeruhan air 
semakin menurun seiring dengan peningkatan jumlah kitosan 
yang digunakan sebagai filter. Kitosan yang digunakan sebagai 
filter mampu mengikat pengotor yang terdapat pada air sumur. 
Mekanisme pengikatan kotoran oleh kitosan adalah dengan 
cara adsorbsi dan jembatan antar partikel. Bila molekul polimer 
bersentuhan dengan partikel koloid, maka beberapa gugusnya 
akan teradsorpsi pada permukaan partikel dan sisanya tetap 
berada dalam larutan. 

Dari histogram pada Gambar 4.10 nilai standar deviasi 
yang diperoleh sangat beragam pada perlakuan asam asetat 
1% dan konsentrasi kitosan 2,67%; 4%; dan 5,33%  didapatkan 
nilai standar deviasi berturut-turut yaitu sebesar 8,27; 1,66; 1,54. 
Pada perlakuan asam asetat 1,5% dan konsentrasi kitosan 
2,67%; 4%; dan 5,33%  didapatkan nilai standar deviasi 
berturut-turut yaitu sebesar 11,01;  2,01; 1,41.  Pada perlakuan 
asam asetat  2% dan konsentrasi kitosan 2,67%; 4%; dan 
5,33%  didapatkan nilai standar deviasi berturut-turut yaitu 
sebesar 5,28; 3,01; 1,05. Dari nilai standar deviasi ini terlihat 
proses pengujian kekeruhan untuk setiap perlakuan hampir 
seragam sehingga data yang didapat dapat dikatakan baik 
(mampu mewakili seluruh sampel).  
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Tabel 4.5 Uji statistik BNT semua perlakuan terhadap rejeksi  
                kekeruhan 

Perlakuan Rataan BNT 5% Notasi BNT 1% Notasi 

Kitosan 2.67% 
Asam asetat 1% 

22.09 

7.04 

a 

9.71 

a 

Kitosan 2.67% 
Asam asetat 1.5% 

36.28 b b 

Kitosan 2.67% 
Asam asetat 2% 

48.48 c c 

Kitosan 4% 
Asam asetat 1% 

57.88 d d 

Kitosan 4% 
Asam asetat 1.5% 

63.61 d d 

Kitosan 4% 
Asam asetat 2% 

70.47 e e 

Kitosan 5.33% 
Asam asetat 1% 

78.60 f e 

Kitosan 5.33% 
Asam asetat 1.5% 

83.51 f f 

Kitosan 5.33% 
Asam asetat 2% 

88.37 g f 

 

Berdasarkan perhitungan ANOVA pada Lampiran 15 
terlihat faktor kitosan dan asam asetat memiliki pengaruh yang 
sangat nyata terhadap rejeksi kekeruhan, dan terdapat interaksi 
antar keduanya. Berdasarkan Tabel 4.5 dapat kita lihat bahwa 
secara umum perlakuan memberikan pengaruh berbeda 
terhadap kekeruhan nira jernih. Meskipun ada beberapa 
perlakuan yang memiliki kesamaan notasi yang berarti bahwa 
membran dengan perlakuan-perlakuan tersebut tidak memiliki 
perbedaan yang nyata dalam pengaruhnya terhadap nilai 
kekeruhan nira jernih.   
 

4.8       Penentuan Perlakuan Terbaik  

Penentuan perlakuan terbaik menggunakan metode 
multiple attribute Zeleny. Parameter yang digunakan adalah 
koefisien permeabilitas nira, rejeksi warna ICUMSA, rejeksi 
kekeruhan, dan rejeksi TPT. Selanjutnya menentukan nilai ideal 
dari masing-masing parameter dimana nilai yang diharapkan 
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pada semua parameter adalah yang terbesar. Sebab tujuan 
awal yang diharapkan yaitu menghasilkan membran yang 
memiliki permeabilitas dan permeselektivitas yang tinggi. 
Perlakuan terbaik dipilih berdasarkan nilai jarak kerapatannya, 
dimana perlakuan yang memiliki tingkat kerapatan paling kecil 
dipilih sebagai perlakuan terbaik. Berdasarkan perhitungan pada 
Lampiran 18  perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang 
mempunyai nilai L1, L2, dan L∞ minimal. Didapatkan perlakuan 
terbaik adalah pada perlakuan konsentrasi kitosan 4% dan 
konsentrasi asam asetat 1,5%.  Membran dengan konsentrasi 
kitosan 4% dan konsentrasi asam asetat 1,5% terpilih sebagai 
perlakuan terbaik karena memenuhi kriteria yaitu memiliki 
permeabilitas dan rejeksi yang cukup besar. Permeabilitas nira 
mencapai 116,44 L/m2.jam.bar,  rejeksi warna ICUMSA 
mencapai 9,89%, rejeksi kekeruhan mencapai 63,61%, dan 
rejeksi TPT mencapai 12,64%. 

 

4.9       Perbandingan Perlakuan Terbaik dengan Literatur 

Tabel 4.6  Perbandingan perlakuan terbaik dengan literatur 

Uji 

Hasil Perlakuan 
Terbaik 

Membran 
mikrofiltrasi kitosan- 

asam asetat  

Yulianingtias (2009) 
Membran mikrofiltrasi 

polysulfone tipe hollow fiber 
 

Umpan 
(Feed) 

Nira jernih Nira jernih 

Rejeksi TPT  12,64% 12,10% 

Rejeksi 
Warna 
ICUMSA  

9,89% 12,93% 

Rejeksi 
Turbiditi  

63,61% 89% 

 

Dari hasil perlakuan terbaik Metode Zeleny didapatkan 
kombinasi perlakuan terbaik ada pada membran dengan 
konsentrasi kitosan 4% dan asam asetat 1,5%. Dari hasil 
perlakuan tersebut dilakukan perbandingan terhadap literatur 
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seperti pada Tabel 4.6. Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa 
dari ketiga parameter kualitas nira, penurunan tertinggi hasil 
filtrasi membran mikrofiltrasi yaitu pada turbiditi mencapai 
63,61% dan penurunan terendah  yaitu pada warna ICUMSA 
hanya 9,89%. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian 
Yulianingtias (2009), hasil rejeksi membran mikrofiltrasi buatan 
sendiri masih dibawah nilai rejeksi literatur. Hal ini dapat 
disebabkan salah satunya karena dari bahan dasar membran 
yang digunakan sudah berbeda sehingga struktur pori membran 
kemungkinan juga berbeda meskipun klasifikasi membran sama 
yaitu membran mikrofiltrasi. 

Peningkatan mutu nira jernih ini tentu akan berdampak 
positif terhadap produksi gula di PG antara lain: semakin rendah 
kadar turbiditi nira maka akan semakin jernih nira sehingga laju 
pengerakan di pan penguapan berkurang, mencegah 
pembentukan warna dan masakan yang viskos. Perlu diketahui 
semakin rendah warna ICUMSA maka semakin baik karena 
akan menghasilkan gula yang semakin putih, sebab apabila 
bahan olah banyak mengandung warna yang gelap besar 
kemungkinan menempel pada sisi kristal gula (Martoyo et al, 
2004). 
 

4.10    Hasil Uji Scanning Elektron Microscopy (SEM)  

Struktur permukaan dan penampang melintang 
membran dianalisa dengan SEM. Analisis ini memberikan 
informasi kualitatif mengenai morfologi membran. Pengujisn 
SEM dilakukan di Laboratorium Material Teknik Mesin 
Universitas Brawijaya menggunakan SEM Phenom. Hasil foto di 
bawah ini memperlihatkan bagian permukaan (Gambar 4.11) 
dan penampang lintang (Gambar 4.12) membran kitosan. 
 

 



74 
 

   
(a)                                  (b) 

Gambar 4.11 Analisa SEM pada bagian permukaan atas membran (a) 
Perbesaran 1000x, (b) Perbesaran 2000x  

 
Gambar 4.12 Analisa SEM pada bagian penampang melintang 

membran perbesaran 1500x 
 

Berdasarkan Gambar 4.11 hasil analisa SEM terhadap 
struktur permukaan membran terlihat terdapat partikel berwarna 
putih yang tersebar dipermukaan membran kitosan. Hal ini 
diduga merupakan partikel kitosan yang belum terlarut 

sempurna ikut mengering bersama dengan membran. Menurut 

Farha dan Kusumawati (2012), hal ini dapat terjadi karena 
kelarutan polimer pada suatu pelarut terbatas, sehingga pada 
konsentrasi tertentu tidak dapat larut atau mengalami 
kejenuhan.  Berdasarkan hasil analisa uji SEM diketahui pori 
membran kitosan yang ditandai lingkaran berwarna hijau 
dengan ukuran pori sebesar 1,05 μm. Ukuran pori tersebut 
menunjukkan bahwa membran kitosan hasil penelitian termasuk 
membran mikrofiltrasi. Menurut Mulder (1996), membran 
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mikrofiltrasi beroperasi pada tekanan berkisar 0,1 – 2,0 bar dan 
batasan permeabilitasnya lebih besar dari 50 L/m2.jam.bar 
dengan ukuran pori antara 0,1 sampai 10 μm. 

Sementara itu berdasarkan Gambar 4.12 hasil analisa 
SEM terhadap struktur penampang melintang membran terlihat 
bahwa penampang melintang membran seperti pejal. Hal ini 
diduga kemungkinan membran kitosan terlalu kering akibat 
pengaruh pengovenan saat proses pembuatan membran. 
Pelarut yang menguap akan meninggalkan lubang yang 
membentuk pori, kecepatan penguapan pelarut akan 
berpengaruh terhadap pori yang terbentuk. Sedangkan bentuk 
pori membran masih belum terlihat, hal ini diduga karena ukuran 
perbesaran 1.000 kali, 2.000 kali, dan 1.500 kali pada pengujian 
SEM belum dapat menunjukkan bentuk pori membran. Mulyati 
et al  (2017) menyatakan bahwa struktur permukaan membran, 
penampang melintang, dan struktur makrovoid dianalisis 
dengan SEM menggunakan perbesaran 50.000 kali untuk 
menunjukkan ukuran pori. Sementara berdasarkan penelitian 
Farha dan Kusumawati (2012) morfologi membran dilakukan 
melalui pengujian SEM dengan perbesaran 10.000 kali untuk 
memperoleh ukuran pori membran secara kasar. Selain itu 
pengaruh penanganan operator ketika pengujian SEM juga 
berpengaruh terhadap hasil gambar SEM yang didapatkan. 
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V.   PENUTUP  

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara umum perlakuan (dalam hal ini) meningkatnya 
konsentrasi kitosan dan konsentrasi asam asetat 
menunjukkan pengaruh yang sangat nyata. Terlihat dari 
meningkatnya konsentrasi kitosan dan asam asetat 
menyebabkan permeabilitas air dan permeabilitas nira 
jernih semakin kecil sedangkan koefisien rejeksi 
membran terhadap TPT, warna ICUMSA, dan kekeruhan 
nira jernih semakin besar.  

2. Berdasarkan data nilai permeabilitas dan koefisien 
rejeksi membran, didapatkan perlakuan terbaik adalah 
membran dengan konsentrasi kitosan 4% dan 
konsentrasi asam asetat 1,5% dengan nilai permeabilitas 
nira mencapai 116,44 L/m2.jam.bar, rejeksi TPT 
mencapai 12,64%, rejeksi turbiditi mencapai 63,61% dan 
rejeksi warna ICUMSA mencapai 9,89%. 
 

5.2 Saran 

Penelitian yang telah dilakukan masih memiliki banyak 
kekurangan dan kelemahan. sehingga disarankan beberapa hal 
yaitu:  

1. Perlu dilakukan perbaikan pada alat uji fluks, terutama 
penambahan lubang input sehingga lubang input umpan 
dan lubang input gas nitrogen bisa sendiri-sendiri. 
Sehingga pengisian larutan umpan dapat dilakukan 
tanpa membuka selang gas nitrogen. 

2. Pada penelitian selanjutnya, peneliti perlu menerapkan 
metode dengan benar dan teliti sehingga didapatkan 
membran yang sesuai dengan kriteria.  
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3. Pada penelitian selanjutnya, perlu dilakukan pengujian 
kandungan gula dengan polarimeter supaya dapat 
diketahui kandungan gula pada permeat secara pasti. 
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