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RINGKASAN 

Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan tidak bisa 

dilepaskan dari kehidupan makhluk hidup di bumi, terutama manusia. 

Sumberdaya air digunakan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya dalam proses 

metabolisme tubuh dan juga sangat diperlukan untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan kegiatan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan jumlah manusia, 

air telah banyak mendapat perhatian untuk dipertahankan fungsi dan dijaga 

kelestariannya, terutama dari ancaman pencemaran. Terkait dengan 

pemanfaatannya sebagai sumber air minum, kebutuhan akan sumberdaya air akan 

terus meningkat karena pertumbuhan penduduk yang signifikan.  

Permasalahan yang muncul terhadap penggunaan air sebagai sumber air 

minum adalah adanya pencemaran terhadap air tersebut hingga diatas ambang 

batas yang telah ditentukan. Bakteri patogen merupakan sumber pencemar biologi 

utama yang umum ditemukan pada sumber air, salah satunya adalah bakteri 

dengan spesies Escherichia coli. Apabila masuk kedalam saluran pencernaan 

dalam jumlah banyak, dapat membahayakan kesehatan. Pengolahan menjadi 

sebuah keharusan untuk dilakukan terhadap sumber air yang akan digunakan 

sebagai air minum.  

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan data berupa karakteristik fisik dan 

mekanik membran serta pengaruh penerapan membran untuk merejeksi bakteri 

Escherichia coli. Membran yang terbentuk berupa film tipis berwarna putih 

kekuningan. Nilai kuat tarik didapatkan mengalami kenaikan dari 1.13 Mpa 

menjadi 2.67 Mpa. Fluks air membran tercatat mengalami penurunan dari 123.33 

L/m
2.
jam menjadi 12.92 L/m

2. 
Membran komposit Kitosan-Selulosa juga terbukti 

mampu menurunkan kandungan bakteri patogen. Golongan koliform mampu 

diturunkan dari 139 sel/100 ml menjadi 0.7 sel/100 ml dengan efisiensi rejeksi 

sebesar 99.5%. Golongan koliform fekal dan spesies Escherichia coli juga mampu 

diturunkan berturut turut dari 19.5 sel/100 ml dan 16.5 koloni/100 ml menjadi 

masing masing 0.5 koloni/100 ml. Koefisien rejeksi dari penurunan tersebut 

adalah 97.44% dan 96.96%.  

 

Kata Kunci : Air, Membran komposit Kitosan-Selulosa, Escherichia coli 

 



vii 

 

ABDUL WAHID SANTOSO. 0611020001-102. Application Study of 

Chitosan-Cellulose Composite Membrane for Rejection Bacteria Escherichia 
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SUMMARY 

 

Water is a natural resources which is very important and can not be 

separated from the lives of living things on erth, especially human beings. Water 

resources used by humans and other living things in the process of metabolism 

and is also very necessary to meet the various needs of everyday activities. Along 

with the development of human numbers, the water has a lot of attention to be 

maintened and preserved function, especially from the threat of pollution. 

Associated with its utilization as a sources of drinking water, the need for water 

resources will continue to increase due to significant population growth. 

 

The problem that arise on the use of water as a source of drinking water is 

the presence of pollution to the water is up to above a predetermined threshold. 

Bacterial pathogens is a major sources of biological contaminants commonly 

found in water seources, one of which is a species of bacterium Escherichia coli. 

When entered into tract in large amounts, can endanger for human healthy. 

Processing becomes anecessity to be done on water resources that will be used as 

drinking water  

 

Based on research result, data obtained in the form of physical an 

mechanical characteristics of the membrane and influence the application of 

membranes for bacterial separates. Membrane that forms a thin film of yellowish 

white. Tensile strength values obtained increased from 2.11 Mpa to 3.37 Mpa. 

Recorded membrane water flux decreased from 123.33 L/m
2
.hour to 12.92 

L/m
2
.hour. Chitosan-Cellulose composite membranes also proved capable of 

lowering the content of pathogenic bacteria. Coliform group capable derived from 

139 cells/ml to 0.7 cells/ml with rejection efficiency 99.5%. Group of fecal 

coliform and Escherichia coli species are also capable of consecutive derived 

from 19.5 cells/ml and 16,5 colony/ml to 0.5 cells/ml and 0.5 colony/ml. 

Rejection coefficient of the decrease was 97.44% and 96.96% 

 

 

Keyword: Water, Chitosan-Cellulose Composite Membrane, Escherichia coli 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan tidak bisa 

dilepaskan dari kehidupan makhluk hidup di bumi, terutama manusia. Sumber 

daya air digunakan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya dalam proses 

metabolisme tubuh dan juga sangat diperlukan untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan kegiatan sehari-hari, diantaranya adalah kegiatan pertanian, perikanan, 

peternakan, industri, pertambangan, rekreasi dan olahraga. Air juga menjadi 

kebutuhan utama bagi kehidupan manusia dalam hubungannya untuk memenuhi 

keperluan hayati tubuh seperti memasak, mandi, minum maupun untuk 

menunjang produksi pangan dan industri. 

Seiring dengan perkembangan jumlah manusia, air telah banyak mendapat 

perhatian untuk dipertahankan fungsi dan dijaga kelestariannya, terutama dari 

ancaman pencemaran yang semakin sering terjadi akhir-akhir ini. Masalah yang 

sering timbul berkaitan dengan pemanfaatan air adalah terjadinya pencemaran 

yang terjadi apabila sebuah badan air tercampur dengan materi, mahluk hidup atau 

energi dari luar sehingga peruntukan dan kualitasnya terganggu. Peruntukan yang 

dimaksud adalah berkaitan dengan fungsi air untuk memenuhi kebutuhan 

manusia, seperti untuk keperluan pertanian, industri dan yang paling utama adalah 

sebagai sumber air minum. 

Terkait dengan pemanfaatannya sebagai sumber air minum, kebutuhan 

sumberdaya air akan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk yang 



 2 

signifikan. Tubuh manusia tersusun dari jutaan sel dan hampir keseluruhan sel 

tersebut mengandung senyawa air (H2O). Menurut penelitian, hampir 67% dari 

berat tubuh manusia terdiri dari air. Manfaat air bagi tubuh manusia adalah 

membantu proses pencernaan, mengatur proses metabolisme, mengangkut zat-zat 

makanan dan menjaga keseimbangan suhu tubuh. Menurut dokter dan para ahli 

kesehatan, tubuh membutuhkan air untuk dikonsumsi sebanyak 2,5 liter atau 

setara dengan 8 gelas setiap harinya. Apabila jumlah air yang dikonsumsi kurang 

dari jumlah ideal, tubuh akan mengalami kekurangan cairan (dehidrasi) yang 

menyebabkan mudah lemas, capek dan mengalami gangguan kesehatan 

(Awaluddin, 2007). 

Permasalahan yang muncul terhadap penggunaan air sebagai sumber air 

minum adalah adanya pencemaran terhadap air tersebut hingga diatas ambang 

batas yang telah ditentukan, baik pencemaran fisik, kimia ataupun pencemaran 

biologi. Pencemaran biologi terjadi karena masuknya organisme mikro ke dalam 

badan air hingga menurunkan kualitas air tersebut. Bakteri patogen merupakan 

sumber pencemar biologi utama yang umum ditemukan pada sumber air, salah 

satunya adalah bakteri dengan spesies Escherichia coli. Escherichia coli 

merupakan spesies bakteri yang berasal dari tinja dan jumlahnya terbayak 

dibandingkan spesies lainnya (Sanropic dkk., 1984 dalam Temenggung, 2004).  

Apabila masuk kedalam saluran pencernaan dalam jumlah banyak, 

Escherichia coli dapat membahayakan kesehatan. Menurut Pelczar & Chan 

(1988) walaupun Escherichia coli merupakan bagian dari mikroba normal saluran 

pencernaan, tapi saat ini telah terbukti bahwa galur-galur tertentu mampu 

menyebabkan gastroeritris taraf sedang hingga parah pada manusia. Beberapa 
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waktu yang lalu, Eropa mengalami wabah Escherichia coli yang menyebabkan 18 

orang meninggal dunia dan sedikitnya 1600 orang menderita sakit. Sebelumnya 

dua orang dilaporkan meninggal pada wabah di Jepang tahun 1996 dan membuat 

sakit 9.000 orang. Sementara itu, pada tahun 2000 di Kanada dilaporkan 7 orang 

meninggal karena wabah Escherichia coli. 

Peristiwa itu memberikan bukti bahwa pencemaran mikrobiologis oleh 

bakteri Escherichia coli terhadap sumber air, khusunya sumber air untuk 

penggunaan sebagai air konsumsi akan mengakibatkan dampak serius. Oleh 

karena itu, pengolahan menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan terhadap 

sumber air yang akan digunakan sebagai air minum. Pengolahan tersebut 

dimaksudkan untuk mengurangi potensi pencemaran dan mengurnagi potensi 

dampak yang ditimbulkan. Filtrasi membran bisa diterapkan dalam pengolahan 

tersebut. Teknologi membran semakin berkembang pesat dewasa ini. 

Penggunaannya telah merambah ke beberapa bidang, terutama lingkungan, 

pangan dan energi.  

Membran Kitosan-Selulosa merupakan membran komposit yang terdiri 

Kitosan dan Selulosa. Kitosan merupakan produk turunan dari polimer Kitin, 

yakni produk samping dari udang dan rajungan. Dalam kaitannya dengan upaya 

mereduksi pencemaran bakteri patogen terhadap sumber air minum, Kitosan akan 

berperan sebagaia anti mikrobial yang efektif. Hal ini disebabkan karena Kitosan 

memiliki gugus NH2 yang merupakan sisi reaktif yang dapat berikatan dengan 

protein dinding sel bakteri. Terjadinya proses pengikatan ini disebabkan oleh 

perbedaan keelektronegatifan antara Kitosan dengan permukaan sel bakteri. Oleh 

karena itu, membran Kitosan-Selulosa diharapkan akan menjadi filter efektif 
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untuk menurunkan kandungan bakteri Escherichia coli. Berdasarkan latar 

belakang diatas, maka penulis menyusun proposal penelitian ini dengan judul “ 

Studi Aplikasi Membran Komposit Kitosan-Selulosa Terhadap Rejeksi 

Bakteri Escherichia coli Pada Sumber Air Minum “. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah karakteristik fisik dan mekanik membran komposit Kitosan 

berpendukung Selulosa? 

2. Bagaimanakah pengaruh penerapan membran komposit Kitosan-Selulosa 

dalam melakukan rejeksi terhadap bakteri Escherichia coli pada sumber air 

minum? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Untuk mengetahui karakteristik fisik dan mekanik dari membran komposit 

Kitosan berpendukung Selulosa. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan membran komposit Kitosan-Selulosa 

dalam merejeksi bakteri Escherichia coli pada sumber air minum. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu : 

1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan terhadap teknologi dan penerapan 

membran di bidang pengelolaan kualitas air, khususnya air yang dimanfaatkan 

untuk sumber air minum. 

2. Bagi akademisi, dapat dijadikan sebagai masukan dan sumber informasi 

ilmiah mengenai penerapan teknologi membran dalam pengelolaan kualitas 

sumber air minum  
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3. Bagi pihak lain, terutama rekan-rekan mahasiswa serta para pembaca sebagai 

sumbangan pemikiran dan informasi dalam bidang penyediaan sumber air 

minum. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian dapat mengarah pada tujuan, maka masalah dibatasi pada:  

1. Penelitian dilaksanakan dalam skala laboratorium. 

2. Penelitian difokuskan pada studi aplikasi penerapan membran pada 

sumber air minum masyarakat. 

3. Tidak membahas hasil samping dari rejeksi bakteri Escherichia coli 

(retenteat) yang dihasilkan. 

4. Tidak membahas faktor ekonomi dan studi kelayakan penerapan membran.  

1.6 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengajukan hipotesis 

bahwa ada pengaruh penerapan membran Kitosan-Selulosa terhadap rejeksi 

bakteri Escherichia coli pada sumber air minum.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Membran 

Menurut Mulder (1991), membran dapat diartikan sebagai sekat 

permselektif diantara dua fasa. Sedangkan menurut Agustina dkk. (2003), 

membran diartikan sebagai sebuah penghalang selektif diantara dua fasa. 

Berdasarkan ketebalannya, membran terbagi menjadi dua yaitu membran tipis dan 

tebal, sedangkan apabila ditinjau dari bahannya, membran terdiri dari bahan alami 

dan bahan sintetis. Bahan alami adalah bahan yang berasal dari alam misalnya 

pulp dan kapas, sedangkan bahan sintetis dibuat dari bahan kimia, misalnya 

polimer. Menurut Ariyanti (2009), membran adalah lapisan tipis yang dapat 

digunakan untuk memisahkan komponen yang berbeda berdasarkan sifat 

permeabilitasnya. Perbedaan sifat permeabilitas inilah yang menunjang proses 

membran untuk diterapkan di hampir seluruh bidang terutama industri kimia. 

Membran merupakan suatu lapisan tipis antara dua fasa fluida yang 

bersifat penghalang (barrier) terhadap suatu spesi tertentu, yang dapat 

memisahkan zat dengan ukuran berbeda, serta membatasi transport dari berbagai 

spesi berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Proses pemisahan dengan membran 

dapat terjadi karena adanya perbedaan ukuran pori, bentuk, serta struktur 

kimianya. Membran demikian biasa disebut sebagai membran semi-permeabel, 

artinya dapat menahan spesi tertentu, tetapi dapat melewatkan spesi yang lainnya. 

Fasa campuran yang akan dipisahkan disebut umpan (feed), dan fasa hasil 

pemisahan disebut permeat (permeate). Sifat-sifat membran perlu dikarakterisasi, 
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yang meliputi efisiensi serta mikrostruktumya. Efisiensi membran ditentukan oleh 

permeabilitas dan permselektivitasnya (Pratomo, 2001). 

Membran berfungsi memisahkan material berdasarkan ukuran dan bentuk 

molekul, menahan komponen dari umpan yang mempunyai ukuran lebih besar 

dari pori-pori membran dan melewatkan komponen yang mempunyai ukuran yang 

lebih kecil. Larutan yang mengandung komponen yang tertahan disebut 

konsentrat dan larutan yang mengalir disebut permeat. Filtrasi dengan 

menggunakan membran selain berfungsi sebagai sarana pemisahan juga berfungsi 

sebagai sarana pemekatan dan pemurnian dari suatu larutan yang dilewatkan pada 

membran tersebut. Teknik pemisahan dengan membran umumnya berdasarkan 

ukuran partikel dan berat molekul dengan gaya dorong berupa beda tekanan, 

medan listrik dan beda konsentrasi. 

Keuntungan dalam penggunaan teknologi membran terletak pada beberapa 

hal, antara lain: sederhana dalam proses pemisahannya, dapat berlangsung pada 

suhu kamar, sifatnya yang tidak destruktif sehingga tidak menimbulkan perubahan 

(degradasi) dari zat yang dipisahkan baik secara fisik maupun kimia. Selain itu 

membran juga memiliki beberapa kelebihan dalam proses pemisahan, yaitu 

pemisahan dapat berjalan secara sinambung serta tidak terlalu banyak 

membutuhkan energi (Mulder, 1996). 

Permeabilitas merupakan ukuran kecepatan dari suatu zat untuk melewati 

membran. Sifat ini dipengaruhi oleh jumlah dan ukuran pori, tekanan yang 

diberikan, serta ketebalan membran. Permeabilitas dinyatakan sebagai suatu 

besaran fluks dan dilambangkan dengan , yang didefinisikan sebagai jumlah 

volume permeat yang melewati satu satuan luas membran dalam satuan waktu 
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tertentu. Untuk mengetahui besaran nilai fluks pada membran, digunakan 

persamaan berikut (Lindu dkk., 2008) : 

……………………………………………………………………. (1) 

 

Keterangan : 

 = Fluks (L/m
2
.jam) 

V = Volume (L) 

A = Luas membran (m
2
) 

t = Waktu pengukuran (jam) 

Membran yang baik adalah membran yang memiliki permselektivitas dan 

permeabilitas tinggi. Permselektivitas membran diukur dengan menentukan 

koefisien rejeksinya, yaitu kemampuan membran untuk menahan partikel terlarut, 

sementara pelarutnya melewati membran. Permselektivitas dapat digunakan untuk 

mengetahui kemampuan membran dalam menahan atau melewatkan suatu 

partikel. Permeselektivitas dinyatakan sebagai koefisien rejeksi, dilambangkan 

dengan R, yaitu fraksi konsentrasi zat yang tertahan oleh membran. Untuk 

mengetahui koefisien rejeksi dari membran, digunakan persamaan berikut ini : 

……………………………………………………..  (2) 

 

Keterangan : 

R  =  koefisien rejeksi (%) 

Cp   =  konsentrasi partikel dalam permeat 

Cf   =  konsentrasi partikel dalam umpan 



9 

 

 

 

Karakterisasi sifat mekanik perlu dilakukan untuk mengetahui kekuatan 

membran terhadap gaya dari luar yang dapat merusak membran. Semakin rapat 

struktur membran, berarti jarak antar molekul dalam membran semakin rapat 

sehingga mempunyai kekuatan tarik dan daya jebol yang besar. Untuk mengetahui 

morfologi membran, digunakan alat Scanning Elektron Microscope (SEM), yang 

dapat memberikan informasi mengenai struktur permukaan dan penampang 

lintang. Dengan SEM juga dapat diperoleh data mengenai ukuran porinya, 

sehingga dari hasil ini dapat ditentukan standar keseragaman struktur membran 

yang akan digunakan. 

Operasi membran dapat diartikan sebagai proses pemisahan dua atau lebih 

komponen dari aliran fluida melalui suatu membran. Membran berfungsi sebagai 

penghalang tipis yang sangat selektif diantara dua fasa, hanya dapat melewatkan 

komponen tertentu dan menahan komponen lain dari suatu aliran fluida yang 

dilewatkan melalui membran (Mulder, 1996). Proses pemisahan pada membran 

terjadi karena adanya proses fisika-kimia antara membran dengan komponen yang 

akan dipisahkan serta adanya gaya dorong yang berupa gradien konsentrasi, 

gradien tekanan (ΔP) dan gradien potensial (Peter,1996). 

2.2 Klasifiksi Membran 

Mulder dan Wenten (1996), mengklasifikasikan membran berdasarkan 

materi asal, morfologi (struktur pori) bentuk dan fungsinya. Berdasarkan materi 

asalnya, membran dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu membran alami dan 

sintesis. Membran alami merupakan membran yang terdapat pada sel tumbuhan, 

hewan dan manusia. Sedangkan membran sintesis merupakan membran yang 

dibuat sesuai dengan kebutuhan dan sifatnya disesuaikan dengan membran 
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alamiah. Membran sintesis dibagi lagi menjadi membran organik dan membran 

anorganik. Kemudian berdasarkan struktur porinya, membran dibagi menjadi 

membran simetrik dan asimetrik. Membran simetrik adalah suatu membran yang 

memiliki struktur pori teratur atau seragam. Sedangkan membran asimetrik 

merupakan membran yang memiliki struktur pori yang tidak teratur dan seragam. 

 Berdasarkan proses yang menyebabkan transfer zat atau mekanisme 

pemisahan, dikenal beberapa jenis membrane, yaitu filtrasi, dialisis dan 

elektrodialisis. Filtrasi, yaitu suatu proses pemisahan dengan membran dimana 

penggeraknya yaitu berupa perbedaan tekanan. Dialisis, yaitu proses pemisahan 

dengan membran dimana tenaga penggeraknya berupa perbedaan konsentrasi. 

Elektrodialisis, yaitu proses pemisahan dengan membran dimana tenaga 

penggeraknya berupa beda potensial listrik. 

Berdasarkan bentuknya, membran dapat dibagi menjadi membran datar 

dan turbular. Membran datar memiliki bentuk melebar dan penampang lintang 

yang besar. Membran turbular memliliki bentuk seperti tabung dengan diameter 

tertentu. Berdasarkan fungsinya, membran dibagi menjadi membran mikrofiltrasi, 

ultrafiltrasi, osmosis, balik, dialisis, dan elektrodialisis. Membran mikrofiltrasi 

merupakan membran yang berfungsi untuk menyaring makromolekul dengan 

berat melekul lebih dari 500.000 g/mol atau partikel berukuran 0,1-10 µm. 

Tekanan yang digunakan 0,5-2.0 atm. Membran ultrafiltrasi adalah membran yang 

berfungsi untuk menyaring makromolekul dengan berat molekul lebih dari 5000 

g/mol atau partikel berukuran 0,001-3,0 µm dengan tekanan 1,0-3.0 atm. 

Membran osmosis balik berfungsi untuk menyaring garam-garam organik 

dengan berat molekul lebih dari 50 g/mol atau partikel berukuran 0,0001-0,0010 
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µm. Tekanan yang digunakan 8.0-12.0 atm. Membran dialisis berfungsi untuk 

memisahkan larutan koloid yang mengandung elektrolit dengan berat molekul 

kecil. Membran elektrodialisis berfungsi untuk memisahkan larutan melalui 

membran dengan pemberian muatan listrik. Selain itu, membran juga dapat 

berupa membran padatan atau cairan, dapat membawa muatan positif, negatif, 

tidak bermuatan atau dapat pula bersifat bipolar (Srikanthi, 2006). 

Berdasarkan gradien tekanan sebagai gaya dorong dan pemeabilitasnya, 

membran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu (Mulder,1996). 

a. Mikrofiltrasi (MF), membran jenis ini beroperasi pada tekanan berkisar 0,1-2 

bar dan batasan permeabilitasnya lebih besar dari 50 L/m
2
.jam.bar  

b. Ultrafiltrasi (UF), membran jenis ini beroperasi pada tekanan antara 1-5 bar dan 

batasan permeabilitasnya adalah 10-50 L/m
2
.jam.bar  

c. Nanofiltrasi, membran ini beroperasi pada tekanan antara 5-20 bar dan batasan 

permeabilitasnya mencapai 1,4 – 12 L/m
2
.jam.bar 

d. Reverse Osmosis (RO), membran jenis ini beroperasi pada tekanan antara 10-

100 bar dan batasan permeabilitasnya mencapai 0,05-1,4 L/m
2
.jam.bar. 

2.3 Kitosan 

Kitosan merupakan produk turunan dari polimer Kitin, yakni produk 

samping (limbah) dari pengolahan industri perikanan, khususnya udang dan 

rajungan. Limbah kepala udang mencapai 35-50 persen dari total berat udang. 

Kadar Kitin dalam berat udang, berkisar antara 60-70 persen dan bila diproses 

menjadi Kitosan menghasilkan rendemen 15-20 persen. Kitosan mempunyai 

bentuk molekul mirip dengan Selulosa dan perbedaan terletak pada gugus rantai 

C-2. Proses utama dalam pembuatan Kitosan meliputi penghilangan protein dan 
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kandungan mineral melalui proses kimiawi yang disebut deproteinasi dan 

demineralisasi yang masing-masing dilakukan dengan menggunakan larutan basa 

dan asam. Kitosan diperoleh melalui proses deasetilasi dengan cara memanaskan 

dalam larutan basa. 

Karakteristik fisiko-kimia Kitosan berwarna putih dan berbentuk kristal, 

dapat larut dalam larutan asam organik, tetapi tidak larut dalam pelarut organik 

lainnya. Pelarut Kitosan yang baik adalah Asam asetat. Kitosan sedikit mudah 

larut dalam air dan mempunyai muatan positif yang kuat, yang dapat mengikat 

muatan negatif dari senyawa lain, mudah mengalami degradasi secara biologis, 

tidak beracun dan mahal serta pembuatannya sederhana. Membran Kitosan relatif 

murah dan aman karena tidak membutuhkan pelarut organik yang bersifat 

karsinogenik (Poerwadi, 2005). Standar mutu Kitosan dapat dilihat pada Tabel 1. 

        Tabel 1. Standar Mutu Kitosan 

No Karakteristik Ukuran 

1 Bentuk partikel Serpihan-bubuk 

2 Kadar air < 10 % 

3 Kadar abu < 2 % 

4 Persen diasetilasi > 70 % 

5 Warna larutan Jernih 

6 Viskositas         

                          Rendah < 200 

                          Medium 200-799 

                          Tinggi 800-2000 

                          Ekstra Tinggi > 2000 

7 Berat Molekul < 10
6
 

         Sumber : Robert, 1992 dalam Meriatna, 2008 

Kitosan disebut juga dengan (1→4)-2amina-2-dioksi-β-D-glukosa yang 

merupakan turunan dari Kitin melalui proses deastelisasi. Kitosan juga merupakan 

suatu polimer multifungsi karena mengandung tiga jenis gugus fungsi yaitu asam 
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amina, gugus hidroksil primer dan sekunder (Yoshida, 1993). Kitosan tidak 

beracun, anti bakteri, mudah mengalami biodegradasi dan bersifat polielektrolitik 

Unsur-unsur yang menyusun kitosan hampir sama dengan unsur-unsur yang 

menyusun kitin yaitu C, H, N, O dan unsur-unsur lainnya (Wang dan Tsai, 2008). 

Kitosan merupakan biopolimer dengan berbagai macam manfaat dan kegunaan di 

berbagai bidang. Aplikasi dan fungsi Kitosan di berbagai bidang dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Aplikasi dan Fungsi Kitosan di Berbagai Bidang 

No Bidang Aplikasi Fungsi 

1. Pengolahan Limbah Bahan koagulasi/flokulasi untuk limbah cair 

  Penghilangan ion ion metal dari limbah cair 

2. Pertanian Menurunkan kadar asam sayur, buah dan 

ekstrak kopi 

  Sebagai pupuk 

  Bahan anti mikrobial 

3. Industri Tekstil Serat tekstil 

  Meningkatkan ketahanan warna 

4. Biotektenologi Bahan immobilisasi enzim 

5. Klarifikasi/penjernihan  

 Limbah industri pangan Koagulasi/flokulasi 

 Industri sari buah Flokulan pektin/ protein 

 Minuman beralkohol Flokulan protein/mikroba 

 Penjernihan air minum Koagulasi 

 Penjernihan kolam 

renang 

Flokulan mikroba 

 Penjernihan zat warna Pembentuk komplek 

 Penjernihan tannin Pembentuk komplek 

6. Kosmetik Bahan untuk rambut dan kulit 

7. Biomedis Mempercepat penyembuhan luka 

  Menurunkan kadar kolesterol 

8. Fotografi Melindungi film dari kerusakan 

Sumber : Robert, 1992 dalam Meriatna, 2008 

Kitosan termasuk polimer elektronik kationik (pKa = 6,5) yang 

memberikan sifat basa sehingga mudah larut dalam larutan asam encer dan 
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membentuk larutan kental yang dapat digunakan untuk pembuatan membran 

hidrogel (Wang dkk., 2004). Asam yang paling banyak digunakan untuk 

melarutkan Kitosan adalah Asam asetat dengan jumlah 1-4% (v/v) tergantung dari 

banyak polimer Kitosan yang digunakan. 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. Profil fisik Kitosan dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 

                  Gambar 1. Kitosan 

Kitosan juga tidak larut dalam beberapa pelarut organik seperti alkohol, 

aseton, dimetil formamida dan dimetilselfoksida (Suharman, 2001). Membran 

Kitosan merupakan membran hidrogel. Membran hidrogel adalah membran yang 

dapat mengikat sejumlah air dalam struktur rantai tanpa larut dalam air. Kitosan 

digunakan sebagai pengawet pada beberapa produk ikan asin seperti jambal roti, 

teri dan cumi. Beberapa indikator parameter daya awet hasil pengujian pada 

efektifitas dalam mengurangi jumlah lalat yang hinggap. Konsentrasi Kitosan 

1,5% dapat mengurangi jumlah lalat secara signifikan. Kitosan juga berfungsi 

sebagai pelapis (Wang dkk., 2004).  
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Membran Kitosan merupakan produk yang relatif murah, aman karena 

tidak membutuhkan pelarut organik yang umumnya bersifat karsinogenik dan 

mahal serta pembuatan sederhana. Kitosan dapat dibuat film dengan membuat 

campuran antara Kitosan dan pati jagung, campuran tersebut dapat dilapiskan 

pada media padat dengan cara penguapan pelarut. Hasilnya berupa lapisan tipis 

tidak berwarna dan transparan dengan kekuatan mekanis yang konsisten.  

Kitosan merupakan senyawa hasil deasetilasi Kitin, terdiri dari unit N-

asetil glukosamin dan N glukosamin. Adanya gugus reaktif amino pada atom C-2 

dan gugus hidroksil pada atom C-3 dan C-6 pada Kitosan bermanfaat dalam 

aplikasinya yang luas yaitu sebagai pengawet hasil perikanan dan penstabil warna 

produk pangan, sebagai flokulan dan membantu proses reverse osmosis dalam 

penjernihan air, aditif untuk produk agrokimia dan pengawet benih (Muzzarelli 

dkk., 1997). Struktur kimia Kitosan dapat dilihat pada Gambar 2 (Hartati, 2002). 

 

Gambar 2. Struktur Kimia Kitosan  

Kitin adalah biopolimer tersusun oleh unit-unit N-asetil- D-glukosamin 

berikatan b (1-4) yang paling banyak dijumpai di alam setelah Selulosa. Produksi 

alamiah Kitin di dunia diperkirakan mencapai 109 metrik ton per tahun. Senyawa 

ini dijumpai sebagai komponen eksoskeleton kelompok Crustaceae, dinding sel 

insekta, kapang dan kamir (Patil dkk., 2000). Kitin merupakan senyawa organik 

yang tersebar luas dan sangat melimpah di bumi, dapat dibiodegradasi dan tidak 
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beracun. Kitin tidak terdapat dalam keadaan bebas di alam, kitin berikatan dengan 

protein, mineral dan beberapa pigmen.  

Polimer ini terutama terdapat sebagai penyusun kulit keras atau cangkang 

Crustacea (jenis udang-udangan) dan serangga, serta terdapat dalam dinding-

dinding sel yeast dan jamur. Kitin membentuk kristal berwarna putih, tidak 

berasa, tidak berbau dan tidak dapat larut dalam pelarut organik umumnya seperti 

alkohol, aseton, heksan dan dalam asam atau basa encer dan pekat. Struktur kimia 

Kitin dapat dilihat pada Gambar 3 (Hartati, 2002). 

 

Gambar 3. Struktur Kimia Kitin 

Kitosan dan oligomer Kitosan sangat potensial untuk digunakan sebagai 

antimikroba karena senyawa ini merupakan polimer alami sehingga diharapkan 

aman bagi manusia. Tsai dan Su (1999), menunjukkan adanya efek bakterisidal 

(menghancurkan bakteri) dari Kitosan udang terhadap bakteri Escherichia coli. 

Tsai dkk. (2000), menghasilkan antibakteri kitooligosakarida dengan derajat 

polimerisasi 1-8 yang didegradasi dari Kitosan udang menggunakan Selulosa. 

Sampai saat ini aktivitas antibakteri oligomer Kitosan masih menjadi hal baru 

yang terus diteliti (Meidiana dkk., Tanpa tahun).  

Kitosan banyak digunakan dalam bidang pangan, diantaranya adalah 

sebagai bahan pembungkus makanan yang berbentuk lembaran, dapat langsung 

dimakan dan bersifat dapat terdegredasi (Purwanti, 2010). Selain itu, Kitosan juga 



17 

 

 

 

banyak digunakan sebagai bahan makanan siap santap karena memiliki sifat 

biofisik yang menguntungkan, seperti kandungan kolesterolnya yang rendah 

bahkan tidak mengandung sedikitpun kolesterol, tekstur yang sangat disenangi, 

dapat berfungsi sebagai pengemulsi, dapat membentuk gel dan dapat memfilter 

mikroba yang merugikan (Hawab, 2004 dalam Sudarwati, 2007) 

Menurut Rahmi (2007), proses pembuatan Kitosan dilaksanakan dengan 

langkah berikut ini. Kulit udang dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan 

kotoran yang melekat, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 80
0 

C selama 

24 jam. Kulit udang yang telah kering digiling hingga ukuran kulit kepala udang 

menjadi 3 mm (antara 6-7 mesh). Kulit udang yang telah digiling lalu diproses 

untuk mendapatkan Kitin dengan uraian sebagai berikut : 

a. Deproteinasi 

Merupakan proses penghilangan protein. Kulit udang yang telah digiling 

ditambahkan NaOH 3% dengan perbandingan 1:6 (b/v) dan dipanaskan 

pada suhu 80-85
0 

C selama 30 menit. Pencucian dengan NaOH dilakukan 

dua kali, kemudian larutan didinginkan dan disaring sehingga didapat 

padatan, setelah itu dikeringkan pada suhu 80
0 
C selama 24 jam. 

b. Demineralisasi 

Merupakan proses penghilangan mineral. Kulit yang telah mengalami 

penghilangan protein dicampur dengan Asam klorida (HCl) 1,25N dengan 

perbandingan 1:20 (b/v), lalu dipanaskan pada suhu 70 – 75
0 

C selama 1 

jam. Pencucian memakai Asam klorida dilakukan dua kali, kemudian 

larutan didinginkan dan disaring sehingga didapatkan padatan. Padatan 
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tersebut dicuci dengan air sampai pH netral, kemudian dikeringkan pada 

suhu 80
0
C selama 24 jam. Produk yang dihasilkan ini merupakan Kitin. 

Kitin ditambah dengan NaOH 50 % dengan perbandingan 1:20 (b/v) lalu 

dipanaskan pada suhu 120
0 

C dengan waktu pemanasan 120 menit, padatan yang 

diperoleh dicuci dengan air sampai pH netral lalu dikeringkan dengan oven pada 

suhu 80
0 
C selama 24 jam. Produk yang dihasilkan ini dinamakan Kitosan 

2.4 Selulosa 

Selulosa adalah homopolisakarida yang tersusun atas satuan-satuan 

anhidroglukopiranosa yang berikatan dengan ikatan glikosida-β-(1,4) membentuk 

rantai molekul linier glukan. Selulosa secara empiris dapat ditulis sebagai (C6 H10 

O5)n, dengan n adalah derajat polimerisasinya yang menyatakan jumlah satuan 

glokosa yang berikatan (Widjaja, 2009). Selulosa terdiri atas glukosa berantai 

panjang yang dapat dipecah melalui reaksi hidrolisis dengan air dan dikatalis oleh 

enzim yang disebut dengan enzim selulosa, atau menggunakan asam. Meskipun 

demikian ikatan hidrogen mengikat kuat rantai selulosa dalam bentuk struktur 

kristal, yang menghalanginya pecah menjadi glukosa (Riyanti, 2009).  

Selulosa adalah rantai polisakarida yang terkandung dalam tanaman. Berat 

molekulnya bervariasi dari 500.000 sampai 1.500.000, sedangkan jumlah 

segmennya berkisar antara 3000 dan 9000. Struktur rantai selulosa adalah linier 

sehingga bersifat kristalin dan polimer ini juga sangat hidrofilik tetapi tidak larut 

dalam air. Hal ini dikarenakan kristalinitas dan ikatan hidrogen intermolekuler 

antara gugus hidroksil. Selulosa atau turunan selulosa terutama digunakan sebagai 

bahan untuk membran dialisis. Struktur kima Selulosa dapat dilihat pada Gambar 

4 (Mulder, 1991). 



19 

 

 

 

 

 

 

                         Gambar 4. Struktur Selulosa 

Selulosa merupakan komponen utama penyusun dinding sel tanaman. 

Kandungan selulosa pada dinding sel tanaman tingkat tinggi sekitar 35-50% dari 

berat kering tanaman (Lynd dkk., 2002).Selulosa merupakan salah satu polimer 

alam yang melimpah dan dapat dimodifikasi dimana kegunaannya sangat luas 

mulai dari bidang industri kertas, film transparan, film fotografi, plastik 

biodegradable, sampai untuk membran yang digunakan diberbagai bidang 

industri.  

Turunan Selulosa dikembangkan pada awal tahun 1883, pada saat 

Braconnot mensintesis Selulosa nitrat dari berbagai material Selulosa dan 

memperoleh bubuk yang mudah meledak, yang dapat dilarutkan dalam Asam 

asetat. Selulosa dapat dimodifikasi melalui reaksi esterifikasi menghasilkan suatu 

ester organik dengan hasil akhir berupa Selulosa asetat (Misdawati, 2005). Profil 

fisik Selulosa (kertas saring) dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Selulosa (Kertas Saring) 
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Selulosa mempunyai sifat seperti kristalin dan tidak mudah larut dalam air 

walaupun polimer ini sangat hidrofilik. Hal ini disebabkan oleh sifat kristalinitas 

dan ikatan hidrogen intermolekuler antara gugus hidroksil (Mulder, 1996). Dalam 

penggunaannya sebagai salah satu bahan pembuatan membran, Selulosa dipilih 

sebagai bahan pendukung karena termasuk bahan biopolimer dengan struktur 

kimiawi yang mirip dengan Kitosan, dimana kemiripan struktur kimiawi Kitosan 

dan Selulosa akan menjadikan kedua biopolimer bersifat kompatibel dan 

mempunyai gaya adhesi yang baik (Herwanto dan Santoso, 2006). Sifat mekanik 

Selulosa dapat dilihat pada Tabel 3  

Tabel 3. Sifat Mekanik Selulosa 

Sifat Selulosa Kisaran Nilai 

Kekuatan tarik kering (g/denier) 2 – 2,3 

Kekuatan tarik basah (%) 65 – 75 

Perpanjangan pada saat putus kering (%) 12 – 16 

Perpanjangan pada saat putus basah (%) 14 – 19 

Sumber  : Chandasekaran, 1992 dalam Imamah 2002 

Berdasarkan teknis turunannya,  Selulosa yang paling penting adalah Ester 

dan Eter-Selulosa yang lingkup penggunaannya sangat luas. Selulosa dapat 

dimodifikasi melalui reaksi esterifikasi menghasilkan suatu ester organik dan 

salah satu diantaranya yang dikenal dengan nama Selulosa asetat. (Whistler, 1993 

dalam Misdawati, 2005). Menurut Yang dkk. (2001), membran dengan kekuatan 

mekanik yang baik dapat dibuat dengan polimer pendukung, salah satu polimer 

pendukung, misalnya adalah Selulosa. Serat Selulosa relatif kuat, selain itu 

selulosa juga merupakan polimer alami yang dapat terdegradasi dan melimpah. 

Pembuatan membran berpendukung Selulosa dapat menggabungkan masing 

masing kelebihan dari Kitosan dan Selulosa. 
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2.5 Air Minum 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)  

mendefinisikan air minum sebagai air yang melalui proses pengolahan atau tanpa 

proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum 

(BAPPENAS, 2003). Dalam definisi lain, air minum diartikan sebagai air yang 

digunakan untuk konsumsi manusia yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Menurut Departemen Kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, 

tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air 

dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah 

tercemar oleh bakteri (misalnya Escherichia coli) atau zat-zat berbahaya lainnya. 

Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100
o
 C, banyak zat 

berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini (Suprihatin, 

2006 dalam Zuhri, 2009).  

Air minum merupakan kebutuhan manusia yang paling utama. 

Sebagaimana diketahui, kadar air tubuh manusia mencapai 68 persen dan untuk 

tetap hidup air dalam tubuh tersebut harus dipertahankan. Kebutuhan air minum 

setiap orang bervariasi dari 2,1 liter hingga 2,8 liter per hari, tergantung pada berat 

badan dan aktivitasnya. Namun, agar tetap sehat, air minum harus memenuhi 

persyaratan fisik, kimia, maupun bakteriologis (Suriawiria, 1996 dalam Zuhri, 

2009).  

2.6 Sumber Air Minum 

Semakin meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan jumlah kebutuhan 

akan air bersih semakin meningkat. Peningkatan itu diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari hari seperti untuk air minum. Pemenuhan kebutuhan akan air 
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bersih tersebut dilakukan melalui pengambilan dari sumber air. Sumber air 

merupakan salah satu komponen utama yang ada pada suatu sistem penyediaan air 

bersih, karena tanpa sumber air maka suatu sistem penyediaan air bersih tidak 

akan berfungsi (Sutrisno, 2000). Macam-macam sumber air yang dapat di 

manfaatkan sebagai sumber air minum adalah sebagai berikut : 

1. Air laut 

Air laut merupakan air yang mempunyai sifat asin karena mengandung 

garam NaCl. Kadar garam NaCl dalam air laut 3 %, dengan keadaan ini 

maka air laut tidak memenuhi syarat untuk diminum. 

2. Air atmosfer 

Merupakan air atmosfer yang turun sebagai air hujan. Untuk menjadikan 

air hujan sebagai sumber air minum hendaknya tidak menampung air 

hujan pada waktu mulai turun, karena air hujan yang baru turun masih 

mengandung banyak kotoran. Selain itu, air hujan mempunyai sifat agresif 

terutama terhadap pipa-pipa penyalur maupun bak-bak reservoir, sehingga 

hal ini akan mempercepat terjadinya korosi atau karatan. Juga air ini 

mempunyai sifat lunak, sehingga akan boros terhadap pemakaian sabun. 

3. Air permukaan 

Air permukaan adalah air hujan yang mengalir di permukaan bumi. Pada 

umumnya air permukaan ini akan mendapat pengotoran selama 

pengalirannya, misalnya oleh lumpur, batang-batang kayu, daun-daun, 

kotoran industri dan lainnya. Air permukaan ada dua macam yaitu air 

sungai dan air rawa. Air sungai digunakan sebagai air minum, seharusnya 

melalui pengolahan yang sempurna, mengingat bahwa air sungai ini pada 
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umumnya mempunyai derajat pengotoran yang tinggi. Debit yang tersedia 

untuk memenuhi kebutuhan akan air minum pada umumnya dapat 

mencukupi. Air rawa kebanyakan berwarna disebabkan oleh adanya zat-

zat organik yang telah membusuk, yang menyebabkan warna kuning 

coklat, sehingga untuk pengambilan air sebaiknya dilakukan pada 

kedalaman tertentu di tengah-tengah. 

4. Air tanah 

Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah di dalam 

daerah jenuh dimana tekanan hidrostatiknya sama atau lebih besar dari 

tekanan atmosfer. Air tanah terbagi atas air tanah dangkal dan air tanah 

dalam. Air tanah dangkal, terjadi karena adanya daya proses peresapan air 

dari permukaan tanah. Air tanah dangkal ini berada pada kedalaman rata-

rata 15 m sebagai sumur air minum, air dangkal ini ditinjau dari segi 

kualitas agak baik, segi kuantitas kurang cukup dan tergantung pada 

musim. sedangkan air tanah dalam, terdapat setelah lapis rapat air yang 

pertama. Pengambilan air tanah dalam tidak semudah pada air tanah 

dangkal karena harus digunakan bor dan memasukkan pipa. 

5. Mata air 

Merupakan air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah 

dalam hampir tidak terpengaruh oleh musim dan kualitas atau kuantitasnya 

sama dengan air dalam. 

2.7 Bakteri Escherichia coli 

Escherichia coli merupakan salah satu species bakteri yang termasuk 

dalam famili Enterobacteria dan tergolong dalam kelompok koliform. (Edwards 
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dan Emings, 1972 dalam Supar, 1986). Escherichia coli pertama kali 

diidentifikasikan oleh dokter hewan Jerman, Theodor Escherich dalam studinya 

mengenai sistem pencernaan pada bayi hewan. Pada 1885, beliau menggambarkan 

organisme ini sebagai komunitas bakteri coli dengan membangun segala 

perlengkapan patogenitasnya di infeksi saluran pencernaan. Nama “Bacterium 

coli” sering digunakan sampai pada tahun 1991. Ketika Castellani dan Chalames 

menemukan genus Escherichia dan menyusun tipe spesies Escherichia coli. 

Escherichia coli merupakan spesies bakteri yang berasal dari tinja dan 

jumlahnya terbanyak dibandingkan spesies lainnya (Sanropic dkk, 1984 dalam 

Temenggung, 2004). Dalam saluran pencernaan, Escherichia coli berkembang 

biak dan mengalami proses alamiah, seperti mutasi dari patogen menjadi tidak 

patogen atau sebaliknya. Salah satu faktor virulensi penting Escherichia coli 

berupa Enterotocsigenik coli yang mampu merangsang sel-sel mukosa usus untuk 

mensekresikan air dan garam garam elektrolit secara berlebihan sehingga 

menyebabkan diare dan dehidrasi (Hasuji, 1995 dalam Temenggung, 2004). Profil 

fisik bakteri Escherichia coli dapat dilihat pada Gambar 6.  

 

Gambar 6. Escherichia coli 
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Taksonomi bakteri Escherichia coli (Anonim, 2011) : 

Superdomain  : Phylogenetica 

Filum   : Proterobacteria 

Kelas   : Gamma Proteobacteria 

Ordo   : Enterobacteriales 

Family  : Enterobacteriaceae 

Genus   : Escherichia 

Species  : Escherichia coli 

Bakteri ini memiliki panjang 2,0 – 6,0 μm dan lebar 1,1 – 1,5 μm dan tidak 

ditemukan spora. Escherichia coli batang gram negatif. Selnya bisa terdapat 

tunggal, berpasangan, dan dalam rantai pendek dan biasanya tidak berkapsul. 

Bakteri ini aerobik dan dapat juga aerobik fakultatif. Escherichia coli merupakan 

penghuni normal usus, seringkali menyebabkan infeksi. Parameter mikrobiologi 

seperti bakteri Escherichia coli termasuk kedalam baku mutu air.  

Bakteri jenis Escherichia coli atau coli tinja merupakan petunjuk atau 

indikator pencemaran tinja. Keberadaan Escherichia coli dalam air sampel 

menunjukkan pencemaran oleh tinja manusia atau hewan berdarah panas. 

Keadaan tersebut dimungkinkan dapat berupa fekal (baru tercemar tinja) atau non 

fekal (pernah tercemar tinja). Dengan demikian beberapa indikator tersebut 

ditemui dalam sampel air, berarti air tersebut tercemar oleh tinja dan ada 

kemungkinan cukup besar bahwa air tersebut mengandung bakteri patogen, 

sebaliknya apabila air tidak mengandung organisme petunjuk, berarti tidak ada 

pencemaran oleh tinja dan air tidak mengandung bakteri patogen asal tinja. 
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Escherichia coli jika masuk kedalam saluran pencernaan dalam jumlah 

banyak dapat membahayakan kesehatan. Menurut Pelczar & Chan (1988) 

walaupun Escherichia coli merupakan bagian dari mikroba normal saluran 

pencernaan, tapi saat ini telah terbukti bahwa galur-galur tertentu mampu 

menyebabkan gastroeritris taraf sedang hingga parah pada manusia dan hewan. 

Escherichia coli dapat menyebabkan diare dengan metode: 1) produksi 

enterotoksin yang secara tidak langsung dapat menyebabkan kehilangan cairan 

dan 2) invasi yang sebenarnya lapisan epitelium dinding usus yang menyebabkan 

peradangan dan kehilangan cairan (Feliatra, 2002). Escherichia coli umumnya 

terdapat di dalam saluran pencernaan dan tersebar pada semua individu. Pengujian 

mikrobiologi dengan hasil mikroorganisme tersebut merupakan indikator adanya 

mikroorganisme patogen dan pencemaran pada suatu ekosistem (World Health 

Organization 1982, dalam Feliatra, 2002).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia Fisik, jurusan Kimia 

Fakultas MIPA Universitas Brawijaya dan Laboratorium Material, Jurusan Fisika, 

Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Waktu penelitian adalah 4 bulan, dimulai 

pada bulan Mei sampai Agustus 2011. 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah 

sebagai berikut : 

Alat 

- Oven   = Sebagai sterilisator alat 

- Beaker glass  = Tempat pelarutan 

- Magnetic Stirrer = Sebagai pengaduk  

- Mikrometer  = Mengukur dimensi 

- Gelas ukur  = Mengukur volume 

- Stopwatch  = Menghitung waktu 

- Secreen sablon = Sebagai alat pencetak membran 

- Rakel   = Untuk meratakan membran dalam sablon 

- Timbangan Digital = Menimbang berat bahan 

- Ember   = Sebagai wadah air 

- Kaca   = Sebagai alas sablon pada saat proses pencetakan 

- Pipet Ukur  = Mengambil dan mengukur volume larutan 
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- Kertas Kasa  = Alas membran pada saat aplikasi membrane 

- Sel Ultrafiltrasi = Sebagai tempat membran saat pengujian 

- Botol kaca  = Sebagai wadah hasil permeate 

Bahan 

1. Kitosan  

2. Selulosa, bahan selulosa yang digunakan dalam penelitian ini adalah kertas 

saring lembaran dengan merk Whatman  

3. Asam asetat (CH3COOH) 

4. NaOH 

5. Natrium azida 

6. Aquades 

7. Air umpan berupa air sumur  

3.3 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian yang berjudul studi aplikasi membran komposit Kitosan-

Selulosa ini dilaksanakan dalam tiga tahap. Penelitian tahap pertama adalah 

pembuatan dan karakterisasi fisik dan mekanik membran hasil pembuatan, 

melalui pengamatan profil fisik membran, pengukuran nilai fluks dan pengukuran 

kuat tarik membran. tahap kedua merupakan penentuan karakteristik air umpan, 

dan dilanjutkan penelitian tahap ketiga yaitu studi aplikasi membran untuk 

menurunkan konsentrasi bakteri E. coli pada sumber air minum. Deskripsi 

pelaksanaan penelitian dijelaskan sebagai berikut : 

a. Tahap pertama 

Tahap pertama dari penelitian ini adalah pembuatan dan karakterisasi fisik 

dan mekanik membran Kitosan berpendukung Selulosa yang akan digunakan 
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dalam pelaksanaan penelitian. Pada tahap pertama ini, penelitian akan difokuskan 

pada preparasi dan pembuatan membran. Selanjutnya, dilakukan penentuan nilai 

fluks untuk mengetahui karakteristik fisik dan kuat tarik untuk mengetahui 

karakteristik mekanik membran. Penentuan nilai fluks (J) membran dilakukan 

dengan melewatkan air murni (aquades) pada membran yang telah diletakkan 

pada sel ultrafiltrasi dengan waktu pengukuran selama 60 detik. Proses tersebut 

dilakukan berulang ulang dengan tiga kali ulangan. Nilai fluks (J) untuk masing-

masing tekanan operasi diperoleh dengan membagi gradien kurva aliran volume 

permeat (V) terhadap waktu (t) pada keadaan konstan dengan luas permukaan 

membran (A). Untuk mengukur nilai fluks membran, digunakan persamaan 3 di 

bawah ini 

  
     

     
  ……………………………            ( 3 ) 

Keterangan : 

J  = Fluks (L / m
2
. Jam) 

V = Volume permeat (L) 

A  = Luas permukaan membran (m
2
) 

t = Waktu pengukuran (jam) 

Kemudian dengan persamaan dibawah ini didapatkan nilai koefisien permeabilitas 

membran 

              ……………………...       ( 4 ) 

Keterangan : 

J  = Fluks 

Lp  = Koefisien permeabilitas 

ΔP = Gradien tekanan 
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Proses pembuatan membran Kitosan-Selulosa yang digunakan dalam penelitian 

akan dilaksanakan dengan uraian seperti berikut : 

1. Serbuk Kitosan ((1→4)-2amina-2-dioksi-β-D-glukosa) dengan variasi 

2; 2.5; 3; 3.5 gram dicampurkann dalam Asam asetat (CH3COOH) 

dengan konsentrasi 1; 1.5; 2; 2.5 % 

2. Campuran Kitosan dan Asam asetat kemudian diaduk pada suhu kamar 

(20
0
C) selama 24 jam dengan pengaduk otomatis (magnetic stirrer) 

sampai terbentuk larutan  

3. Larutan yang sudah terbentuk didiamkan selama 1 jam pada suhu 

kamar untuk homogenisasi 

4. Dilakukan pencetakan terhadap Kitosan di lembaran Selulosa yang 

berupa kertas saring dengan metode casting menggunakan screen 

sablon ukuran 48 untuk mendapatakan ukuran pori dan ketebalan yang 

seragam 

5. Dope Kitosan yang sudah tertuang kemudian diratakan dengan 

menggunakan rakel sampai menjadi rata 

6. Membran komposit yang sudah tercetak kemudian sesegera mungkin 

direndam dalam larutan NaOH 4% selama 1 jam pada suhu kamar 

7. Segera dikoagulasikan dalam bak koagulasi yang berisi air 

8. Membran yang sudah terkoagulasi dicuci berulang-ulang 

menggunakan air mengalir untuk menghilangkan sisa pelarutnya 

9. Membran yang sudah jadi kemudian dikeringanginkan dalam ruangan 

10. Kemudian disimpan dalam larutan natrium azida untuk mencegah 

pertumbuhan mikroba 
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Proses pembuatan membran Kitosan-Selulosa secara lengkap dapat dilihat pada 

Gambar 7. 

              Gambar 7. Proses Pembuatan Membran Komposit Selulosa-Kitosan 
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b. Tahap kedua 

Tahap kedua dari penelitian ini adalah penentuan dan karakterisasi air 

umpan yang berupa air yang digunakan sebagai sumber air minum. Air umpan 

yang digunakan diambil dengan metode acak di sumur penduduk di wilyah Kota 

Malang. Air umpan dibawa dari sumber ke laboratorium dengan wadah berupa 

ember dan pada suhu lingkungan sekitar 25
0
 C. Kemudian dilakukan karakterisasi 

secara langsung tanpa jeda waktu. Karakterisasi yang dilakukan dalam tahap 

kedua ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi bakteri Escherichia coli pada 

air umpan.  

c. Tahap ketiga 

Tahap ketiga dari penelitian ini adalah studi aplikasi membran Selulosa-

Kitosan tersebut terhadap rejeksi bakteri Escherichia coli pada sumber air minum. 

Pada tahap ini akan dilakukan pengambilan data berupa koefisien kandungan 

bakteri Escherichia coli setelah dilewatkan pada membran dengan umpan berupa 

sumber air minum. Prosedur pada tahap ini sama dengan prosedur pada 

pengukuran fluks membran, yaitu melewatkan air pada membran yang telah 

diletakkan pada sel ultrafiltrasi, akan teapi air umpan yang digunakan pada tahap 

ini adalah berupa air sumur dengan waktu pengukuran selama 30 menit. 

3.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian eksperimental, yaitu mengadakan percobaan untuk melihat pengaruh 

variabel yang diteliti. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

yang disusun secara faktorial dalam 3 (tiga) kali ulangan. Pada penelitian tahap 

pertama, percobaan menggunakan 2 faktor yaitu : 
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1. Faktor 1 : Konsentrasi Kitosan, dalam penelitian ini, konsentrasi Kitosan 

yang digunakan terdiri dari 4 variasi, yaitu : 

a. K1 : 2 % 

b. K2 : 2,5 % 

c. K3 : 3 % 

d. K4 : 3,5 % 

2. Faktor 2 : Konsentrasi asam asetat, dalam penelitian ini, variasi 

konsentrasi asam asetat yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. A1 : 1 % 

b. A2 : 1,5 % 

c. A3 : 2 % 

d. A4 : 2,5 % 

Rancangan percobaan untuk kedua faktor tersebut dalam proses pembuatan 

membran dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Rancangan Percobaan Pembuatan Membran Kitosan-Selulosa 

 Kitosan 

 

Asam asetat 

 

K1 

 

K2 

 

K3 

 

K4 

 

A1 A1K1 A1K2 A1K3 A1K4 

A2 A2K1 A2K2 A2K3 A2K4 

A3 A3K1 A3K2 A3K3 A3K4 

A4 A4K1 A4K2 A4K3 A4K4 
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Pengukuran fluks membran dilaksanakan dengan percobaan menggunakan 

2 faktor. Faktor pertama yang digunakan adalah keseluruhan membran hasil 

perlakuan yang didapatkan dari data tahap pertama. Sedangkan faktor kedua 

adalah tekanan filtrasi yang digunakan. Tekanan yang digunakan pada tahap ini 

adalah sebesar 1 atmosfer (tekanan udara) dengan umpan yang digunakan berupa 

air murni. Setelah data yang diperlukan di penelitian tahap pertama dan kedua 

telah didapatkan, kemudian penelitian dilanjutkan ke tahap yang ketiga. Pada 

penelitian tahap ketiga, membran yang akan digunakan adalah membran yang 

mempunyai nilai fluks terkecil.  

Penentuan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penelitian. Fluks 

yang terbesar berarti bahwa ukuran porinya besar sehingga tidak akan efektif 

untuk diterapkan dalam studi aplikasi menurunkan konsentrasi bakteri 

Escherichia coli, karena bakteri tersebut mempunyai ukuran 0,2 – 2 mikro meter. 

Sedangkan fluks terkecil berarti bahwa ukuran pori dalam membran tersebut kecil 

sehingga mempunyai tingkat selektivitas yang tinggi. Oleh karena itu, jenis 

membran yang digunakan dalam studi aplikasi pada air umpan adalah membran 

dengan fluks terkecil.  

3.5 Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian yang berjudul Studi Aplikasi Membran Komposit 

Kitosan-Selulosa Terhadap Rejeksi Bakteri Escherichia coli pada Sumber Air 

Minum dapat dilihat pada Gambar 8. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Preparasi Membran Kitosan-Selulosa 

Proses pembuatan membran Kitosan berpendukung Selulosa dalam 

penelitian ini dilakukan dengan metode inversi fasa atau pembalikan fasa. Metode 

pembalikan fasa merupakan metode yang paling umum dilakukan dalam proses 

pembuatan membran. Metode tersebut dilakukan dengan mengubah fasa dari 

padat, cair dan kembali ke padat dari polimer penyusun dengan melarutkannya ke 

pelarut Asam asetat dan perendaman di larutan pengendap yang berupa NaOH. 

Proses pembuatan membran sangat mempengaruhi ukuran pori dan struktur 

membran yang terbentuk (Mulder, 1991). Kitosan dilarutkan dalam Asam asetat 

dan dilakukan pengadukan secara mekanis selama 24 jam untuk membuat dope 

Kitosan. Dope Kitosan yang sudah terbentuk kemudian didiamkan selama 1 jam 

untuk homogenisasi dan langsung dilapiskan pada Selulosa yang berupa kertas 

saring dengan menggunakan screen sablon. Kertas saring dalam hal ini berperan 

sebagai lapisan pendukung membran Kitosan. 

Selulosa digunakan sebagai lapisan pendukung karena memiliki nilai fluks 

air yang besar (2483.5 L/m
2
.jam) dan koefisien rejeksi yang kecil, yaitu 0.59% 

sehingga tidak mempengaruhi fluks air dan koefisien rejeksi membran Kitosan. 

Kombinasi lapisan Selulosa dan lapisan Kitosan akan memberikan kekuatan 

mekanik yang lebih baik pada membran yang terbentuk. Pada proses pelapisan, 

dope Kitosan akan mengisi pori-pori permukaan lapisan Selulosa dan selanjutnya 

membentuk lapisan membran Kitosan diatas Selulosa. Diantara lapisan Kitosan 
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dengan Selulosa terjadi interaksi yang berupa ikatan hidrogen intermolekuler 

antara gugus aktif Kitosan dengan gugus aktif Selulosa (Purdianto, 2007). 

Proses pembalikan fasa dilakukan dengan memasukkan lapisan tipis dope 

Kitosan-Selulosa ke dalam bak pengendap yang berisi larutan pengendap NaOH. 

Pada tahap ini terjadi pertukaran antara pelarut dengan larutan NaOH sebagai non 

pelarut (larutan pengendap) dan segera terjadi pengendapan yang disebabkan oleh 

perubahan kelarutan polimer. Pelarut berdifusi ke bak pengendap dan larutan 

pengendap berdifusi ke lapisan dope Kitosan sampai pada beberapa waktu hingga 

terjadi perubahan fasa yang diikuti dengan pemadatan. Laju difusi yang cepat 

akan membentuk lapisan aktif (skin) membran yang tipis dengan ukuran pori kecil 

dan struktur pori yang teratur (kristalin) dan rapat (Kirk-Othmer, 1981). Laju 

pergantian pelarut oleh non pelarut melalui proses difusi sangat dipengaruhi oleh 

komposisi non pelarut dan suhu non pelarut (Routenbach and Albrect, 1989).  

Proses pemadatan selalu diawali oleh adanya kesetimbangan fasa. Salah 

satu fasa yang memiliki kandungan polimer (Kitosan) lebih besar atau fasa kaya 

polimer akan memadat sehingga membentuk matriks membran dan fasa cair yang 

memiliki kandungan polimer sedikit atau fasa kurang polimer akan membentuk 

pori yang akan mempengaruhi morfologi membran. Difusi larutan pengendap ke 

dalam lapisan dope tidak hanya terjadi pada lapisan atas, namun juga di lapisan 

bawah skin membran. Laju difusi pada bagian bawah lebih lambat karena difusi 

terhalang oleh lapisan skin membran yang rapat pada bagian atas. Lapisan bawah 

skin memiliki struktur yang tidak teratur dan mempunyai ukuran pori yang relatif 

lebih besar daripada pori pada skin membran sehingga terbentuk membran 

asimetris (Purdianto, 2007). 
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4.2 Karakteristik Membran Kitosan-Selulosa 

Karakterisasi merupakan pengamatan terhadap pencirian membran, baik 

pencirian secara fisik maupun mekanik. Karakterisasi fisik perlu dilakukan 

terhadap membran yang meliputi pengukuran terhadap fungsi dan efisiensi 

membran. Karakterisasi fisik terhadap membran dilakukan dengan pengukuran 

secara fisik membran yang meliputi warna, kadar air dan fluks membran. Selain 

itu, karakterisasi mekanik juga dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kekuatan mekanik membran. Pada penelitian ini, karakterisasi mekanik dilakukan 

dengan pengukuran kuat tarik membran. 

4.2.1. Profil Fisik Membran Kitosan-Selulosa 

Membran komposit Kitosan Selulosa merupakan media filtrasi yang dibuat 

dari dua bahan berbeda dengan tujuan untuk memperbaiki sifat fisik maupun 

mekaniknya. Kitosan dipilih sebagai bahan utama karena memiliki banyak 

kelebihan, diantaranya adalah murah, mampu mengikat air tanpa larut dalam air, 

mampu menyerap berbagai unsur logam, bersifat antibakteri, tidak bersifak 

karsinogenik atau menyebabkan penyakit kanker, dapat terdegradasi dengan baik 

dan proses pembuatannya sederhana.  

Kertas saring dipilih sebagai bahan pendukung karena selain memiliki 

nilai fluks air yang besar dan koefisien rejeksi yang kecil, polimer ini juga 

memiliki karakteristik mekanik cukup baik sehingga diharapkan mampu 

memperbaiki sifat mekanik membran Kitosan yang mempunyai karakteristik 

mekanik relatif kurang baik. Setelah proses pembuatan membran, didapatkan 

membran dengan berbagai variasi komposisi. Profil fisik membran komposit 

Kitosan - Selulosa dapat dilihat pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Profil Fisik Membran Kitosan-Selulosa 

 

Berdasarkan hasil membran yang diperoleh, diketahui bahwa secara umum 

seluruh variasi komposisi membran mempunyai kadar air rata-rata seragam 

sebesar 3,5%. Sedangkan warna membran yang terbentuk secara umum adalah 

putih kekuningan dengan warna larutan dope jernih. Warna putih kekuningan 
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terjadi karena pada proses pembuatannya, Kitosan mengalami tiga tahap yaitu, 

deproteinasi, demineralisasi dan deasetilasi dari bahan awal cangkang udang. 

Proses deproteinasi akan merubah warna kuning keruh kemerahan menjadi kuning 

lebih muda 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 (Kusumawati, 2009). Proses inilah yang 

menyebabkan warna membran yang terbentuk adalah putih kekuningan. 

4.2.2. Kuat Tarik Membran 

Uji kuat tarik digunakan merupakan sebuah uji yang digunakan untuk 

melihat kekuatan tegangan, yaitu kekuatan tarik pada saat putus dan kekuatan 

regangan pada saat putus. Dalam pengaplikasian membran, khususnya terhadap 

membran datar, perlu dilakukan uji kuat tarik, dimana hal ini diperlukan untuk 

memilih komposisi membran dengan kuat tarik terbesar. Membran dengan kuat 

tarik terbesar berarti bahwa jarak dan ikatan antar molekulnya sangat kuat 

sehingga yang dipilih sebagai bahan uji adalah membran dengan kuat tarik 

terbesar. 

Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan, F hitung perlakuan 

didapatkan sebesar 12.42, lebih besar daripada F tabel dengan nilai 2.3 pada α 

0.05 dan 3.3 pada α 0.01, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing masing 

perlakuan berpengaruh sangat nyata pada nilai kuat tarik membran. Demikian juga 

untuk faktor A dan K faktor A, dimana F hitung dari faktor A dan K berturut turut 

adalah 43.20 dan 17.05. Nilai itu lebih besar daripada F tabel pada tingkat 

kepercayaan 95% dan 99% dimana nilainya berturut turut adalah 3.2 dan 5.18. 
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Mengacu pada data tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa faktor A dan K sangat 

berpengaruh terhadap nilai kuat tarik membran.  

Interaksi faktor A dan K, berdasarkan uji statistik tidak mempunyai 

pengaruh terhadap kuat tarik membran. Kesimpulan tersebut didapatkan dengan 

membandingkan nilai F hitung faktor A dan K dengan F tabel, dimana nilai yang 

didapatkan adalah lebih kecil. Nilai F hitung untuk interaksi faktor A dan K 

adalah 0.62 sedangkan nilai F hitung pada α 0.05 adalah 2.5 dan 3.68 pada α 0.01. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap nilai 

kuat tarik membran adalah konsentrasi Asam asetat dan Kitosan.  

Kecenderungan yang terjadi pada setiap kenaikan konsentrasi Asam asetat 

menyebabkan kenaikan kuat tarik rata rata pada membran. Pada perlakuan dengan 

konsentrasi Asam asetat 1%, kuat tarik rata rata yang terukur sebesar 7.14 Mpa, 

kemudian menunjukkan peningkatan pada konsentrasi 1.5% dengan nilai kuat 

tarik 7.48 Mpa. Sedangkan pada konsentrasi 2%, kuat tarik membran yang terukur 

adalah 8.40 Mpa, selanjutnya kembali menunjukkan peningkatan kuat tarik rata 

rata pada konsetrasi 2.5%, yaitu 8.82 Mpa.  

Masing masing perlakuan juga menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

pada BNT 5 %. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perlakuan berbeda nyata 

dengan lainnya dalam mempengaruhi nilai kuat tarik rata-rata membran. 

Perlakuan A1 mempunyai notasi a, menuujukkan perbedaan yang nyata dengan 

perlakuan A2 dengan notasi b. Demikian juga perlakuan A3 yang mempunyai 

notasi c, berbeda nyata dengan perlakuan A4 dengan notasi d. Pengaruh 

konsentrasi Asam asetat terhadap nilai kuat tarik rata rata membran dapat dilihat 

pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Pengaruh Konsentrasi Asam asetat Terhadap Kuat Tarik Membran 

Perlakuan Kuat Tarik Notasi*) BNT 5 % 

A1 (1%) 7.14 a 

BNT = 0.200 
A2 (1.5%) 7.48 b 

A3 (2%) 8.40 c 

A4 (2.5%) 8.82 d 

*) Bilangan rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama menunjukkan tidak 

berbeda nyata pada BNT 5% 

 

Grafik kenaikan nilai kuat tarik rata-rata membran pada setiap kenaikan 

konsentrasi Asam asetat dapat dilihat pada Gambar 10.  

 

  Gambar 10. Pengaruh Konsentrasi Pelarut Terhadap Kuat Tarik Membran  

Mengacu pada gambar tersebut, dapat diketahui bahwa kenaikan nilai kuat 

tarik rata rata berbanding lurus dengan kenaikan konsentrasi Asam asetat yang 

digunakan dalam perlakuan. Dengan kata lain, setiap kenaikan konsentrasi Asam 

asetat, akan menyebabkan kenaikan kuat tarik rata rata membran. Hal ini terjadi 

karena peningkatan konsentrasi pelarut berkaitan dengan naiknya konsentrasi 

keasaman pada sistem membran. Semakin besar konsentrasi Asam asetat, gradien 

konsentrasi antara pelarut dan nonpelarut (NaOH) menjadi semakin besar. Hal ini 

menyebabkan gugus amino pada rantai polimer Kitosan akan semakin mudah 
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terprotonasi dan diikuti dengan semakin besarnya laju difusi non pelarut ke dalam 

lapisan dope. Pada konsentrasi pelarut yang tinggi pelarut akan lebih cepat 

tergantikan non pelarut dan membentuk pori dengan ukuran kecil dan rapat 

sehingga niali kuat tariknya semakin besar. 

Asam asetat sangat berperan dalam pembentukan struktur membran. 

Selain berfungsi untuk melarutkan polimer, Asam asetat juga berfungsi sebagai 

agen pembalik fasa yang mengalami pertukaran dengan larutan pengendap yaitu 

NaOH melalui difusi. Semakin tinggi tingkat keasaman pelarut, maka proses 

pembalikan fasa akan berlangsung semakin cepat dengan hasil struktur yang lebih 

rapat dan teratur. Sebaliknya, proses pembalikan fasa yang lamban yang 

disebabkan oleh rendahnya tingkat keasaman pelarut juga berpengaruh terhadap 

struktur membran yang terbentuk. Struktur membran yang terbentuk dari kondisi 

tersebut kurang rapat sehingga memiliki kuat tarik yang kecil. 

Konsentrasi Kitosan juga berpengaruh sangat nyata terhadap nilai kuat 

tarik rata-rata membran, dimana setiap kenaikan konsentrasi Kitosan, nilai kuat 

tarik rata-rata yang terukur juga semakin meningkat. Pengaruh konsentrasi 

Kitosan terhadap kuat tarik rata rata membran dapat dilihat pada Tabel 6  

Tabel 6. Pengaruh Konsentrasi Kitosan Terhadap Kuat Tarik Membran 

Perlakuan Kuat Tarik Notasi BNT 5 % 

K1 (2%) 7.16 a 

BNT = 0.200 
K2 (2.5%) 7.64 b 

K3 (3%) 8.14 c 

K4 (3.5%) 8.51 d 

*) Bilangan rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama menunjukkan tidak 

berbeda nyata pada BNT 5% 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa kecenderungan yang 

terjadi pada setiap kenaikan konsentrasi Kitosan menyebabkan kenaikan kuat tarik 
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rata-rata pada membran. Pada perlakuan dengan konsentrasi Kitosan 2%, kuat 

tarik rata-rata yang terukur sebesar 7.16 Mpa, kemudian menunjukkan 

peningkatan pada konsentrasi 2.5% dengan nilai kuat tarik 7.64 Mpa. Sedangkan 

pada konsentrasi 3%, kuat tarik membran yang terukur adalah 8.14 Mpa, 

selanjutnya kembali menunjukkan peningkatan kuat tarik rata-rata pada konsetrasi 

3.5%, yaitu 8.51 Mpa.  

Masing masing perlakuan juga menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

pada BNT 5 %. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perlakuan berbeda nyata 

dengan lainnya dalam mempengaruhi nilai kuat tarik rata-rata membran. 

Perlakuan K1 mempunyai notasi a, menuujukkan perbedaan yang nyata dengan 

perlakuan K2 dengan notasi b. Demikian juga perlakuan K3 yang mempunyai 

notasi c, berbeda nyata dengan perlakuan K4 dengan notasi d. Grafik kenaikan 

kuat tarik membran pada setiap konsentrasi Kitosan disajikan pada Gambar 11. 

 

Gambar 11. Pengaruh Konsentrasi Kitosan Terhadap Kuat Tarik Membran 

Mengacu pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa kecenderungan yang 

terjadi pada setiap kenaikan konsentrasi Kitosan terhadap nilai kuat tarik adalah 
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meningkat. Nilai kuat tarik yang meningkat pada membran berkaitan dengan 

pembentukan morfologi struktur membran. Semakin rapat struktur membran, 

berarti jarak antar molekul dalam membran semakin rapat sehingga mempunyai 

kekuatan tarik dan daya jebol yang besar (Pratomo, 2001). Sedangkan morfologi 

struktur membran sangat berkaitan dengan konsentrasi polimer penyusunnya. 

Semakin tinggi konsentrasi polimer penyusun, semakin kuat pula ikatan antar 

molekul di dalamnya sehingga menghasilkan kekuatan tarik yang besar pula.  

Hasil penelitian berupa kuat tarik tersebut memberikan kesimpulan bahwa 

membran komposit yang dibuat dari bahan polimer dengan dukungan dari polimer 

lain terbukti mampu meningkatkan karakteristik mekanik dari Kitosan dan 

polimer pendukungnya (Selulosa). Menurut Chandrasekaran dalam Imamah 

(2002), Selulosa murni hanya mempunyai rentang kuat tarik sebesar 2-2.3 Mpa. 

Demikian pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Meriatna pada tahun 2008, 

yang membuat membran Kitosan tanpa bahan pendukung. Penelitian tersebut 

menghasilkan data kuat tarik maksimal sebesar 1.43 Mpa. 

4.2.3. Fluks Membran 

Fluks merupakan ukuran kecepatan dari suatu zat untuk melewati 

membran. Sifat ini dipengaruhi oleh jumlah dan ukuran pori, tekanan yang 

diberikan, serta ketebalan membran. Berdasarkan uji statistik, F hitung perlakuan 

didapatkan adalah 458.34, lebih besar dari F tabel dengan nilai 2.33 pada α 0.05% 

dan 3.35 pada α 0.01%. Terhadap masing masing variabel dan interaksi antara 

keduanya, didapatkan F hitung variabel A adalah 1635.63, lebih besar daripada F 

tabel dengan nilai 3.2 dan 5.18 pada α 0,05% dan 0,01%. Demikian juga F hitung 

variabel K dengan nilai 599.00, lebih besar daripada F tabel dengan nilai 3.2 dan 
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5.18 pada α 95% dan α 99%. Sedangkan F hitung interaksi A dan K didapatkan 

sebesar 19.02, lebih besar daripada F tabel dengaan nilai 2.5 pada α 0.05 dan 3.68 

pada α 0.01. Pengaruh perlakuan terhadap fluks membran dapat dilihat pada Tabel 

7 di bawah ini. 

Tabel 7. Pengaruh Perlakuan Terhadap Fluks Membran 

Perlakuan 
Fluks 

(L/m
2
.jam) 

Notasi*) BNT 5% 

AIKI 123.333 p 

BNT  = 4.844 

A1K2 114.583 mn 

A1K3 110.000 l 

A1K4 88.750 i 

A2K1 117.917 no 

A2K2 111.250 lm 

A2K3 90.833 ij 

A2K4 72.500 h 

A3K1 95.000 jk 

A3K2 60.000 f 

A3K3 47.917 de 

A3K4 40.000 c 

A4K1 64.583 g 

A4K2 47.083 d 

A4K3 29.167 b 

A4K4 12.917 a 

*) Bilangan rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama menunjukkan tidak 

berbeda nyata pada BNT 5% 

 

Hasil analisa ragam diatas menunjukkan bahwa masing masing perlakuan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata pada nilai fluks membran. Demikian 

juga faktor A, K dan interaksi A dan K yang juga memberikan pengaruh sangat 

nyata terhadap fluks membran. Sedangkan berdasarkan tabel di atas, dapat 

diketahui bahwa secara statistik, sebagian besar perlakuan menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata dalam pengaruhnya terhadap nilai fluks membran 

meskipun ada beberapa perlakuan yang menunjukkan kesamaan.  
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Sebagaimana yang terjadi pada membran A3K3 dengan membran A4K2. 

Secara statistik dengan BNT 5%, perlakuan keduanya tidak menunjukkan 

perbedaan, artinya secara statistik A3K3 dan A4K2 adalah sama. Secara umum, 

nilai fluks dari setiap perlakuan menunjukkan kecenderungan menurun meskipun 

pada beberapa perlakuan menunjukkan adanya fluktuasi. Grafik fluks membran 

secara lebih lengkap disajikan pada Gambar 10. 

 

Gambar 12. Fluks Membran 

Fluks terbesar terjadi pada Kitosan dengan konsentrasi 2% dan Asam 

asetat 1% atau dengan simbol A1K1 dengan nilai 123. 333 L/m
2
.jam. Fluks 

terbesar pada perlakuan ini disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama adalah 

konsentrasi Kitosan yang rendah sehingga ruang yang terbentuk diantara sistem 

membran relatif lebih banyak daripada membran dengan konsentrasi Kitosan yang 

lebih tinggi sehingga air mudah menembus membran. Kondisi ini terjadi karena 

konsentrasi Kitosan berpengaruh terhadap pembentukan morfologi membran. 

Marcel Mulder (1991), berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi 

morfologi membran antara lain adalah konsentrasi larutan polimer, waktu 

evaporasi, temperatur non pelarut dan komposisi non pelaru. Untuk mendapatkan 
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morfologi membran yang memiliki karakteristik tertentu, maka dalam setiap tahap 

harus dilakukan pengendalian terhadap faktor faktor tersebut. Demikian halnya 

menurut Routenbach dan Albrect. (1989), yang menyatakan bahwa salah satu 

parameter yang mempengaruhi struktur dan sifat membran antara lain adalah 

komposisi larutan polimer penyusunnya. Membran dengan struktur yang berbeda 

dapat dicapai dengan mengubah konsentrasi polimer penyusun. 

Konsentrasi Kitosan yang rendah akan menyebabkan semakin sedikit 

jumlah molekul Kitosan yang melapisi kertas saring sehingga menyebabkan 

terbentuknya lebih banyak ruang diantara matriks membran hidrogel. Semakin 

banyak ruang terbentuk, maka semakin mudah molekul air melalui matriks 

membran sehingga fluksnya akan semakin besar. Kenaikan konsentrasi Kitosan 

pada dope menyebabkan semakin banyak molekul Kitosan yang melapisi kertas 

saring sehingga jarak antara molekulnya menjadi semakin kecil dan terbentuk 

membran dengan struktur yang lebih rapat (Saiful, 2007). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilaksanakan oleh Saiful (2007), dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa 

interaksi antara konsentrasi Kitosan dan Asam asetat berpengaruh pada 

pembuatan membran berpendukung selulosa terhadap karakteristik yang meliputi 

fluks air dan koefisien rejeksi membran. Semakin besar konsentrasi Kitosan maka 

fluks air menjadi semakin kecil dan koefisien rejeksi semkin besar. Sedangkan 

meningkatnya konsentrasi Asam asetat menyebabkan fluks air menurun dan 

cenderung menyebabkan kenaikan koefisien rejeksi 1-2 %. akan tetapi pada 

rentang 2-3%, koefisien rejeksi membran mengalami penurunan. 
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Faktor kedua adalah konsentrasi pelarut, yaitu Asam asetat. Kemampuan 

Asam asetat untuk melarutkan juga berpengaruh terhadap morfologi yang pada 

akhirnya mempengaruhi fluks membran. Semakin larut Kitosan, maka pori pori 

yang terbentuk semakin halus dan seragam. Demikian pula sebaliknya, semakin 

tidak melarut Kitosan, maka akan menyebabkan lubang pada membran (Meriatna, 

2008). Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan 

konsentrasi Asam asetat akaan berpengaruh terhadap nilai fluks yang dihasilkan, 

dimana hubungan diantara keduanya berbanding terbalik.  

Hal ini terjadi karena peningkatan konsentrasi pelarut, dalam hal ini adalah 

Asam asetat berkaitan dengan naiknya konsentrasi keasaman pada sistem 

membran. Semakin besar konsentrasi Asam asetat, gradien konsentrasi antara 

pelarut dan nonpelarut menjadi semakin besar, gugus amino pada rantai polimer 

Kitosan akan semakin mudah terprotonasi dan diikuti dengan semakin besarnya 

laju difusi non pelarut ke dalam lapisan dope. Pada konsentrasi pelarut yang 

tinggi, pelarut akan lebih cepat tergantikan non pelarut dan membentuk pori 

dengan ukuran kecil dan rapat sehingga fluksnya juga semakin kecil. 

Purdianto (2007), menyatakan bahwa konsentrasi larutan pengendap 

(NaOH) mempengaruhi ukuran pori membran yang terbentuk. Semakin tinggi 

konsentrasi larutan pengendap maka perbedaan potensial kimia antara pelarut dan 

larutan pendendap akan semakin besar dan akan meningkatkan laju difusi larutan 

pengendap ke dalam lapisan dope yang berarti larutan pengendap semakin banyak 

berada dalam lapisan dope. Kecepatan pergantian pelarut oleh larutan pengendap 

ditentukan oleh laju difusi pelarut ke dalam larutan pengendap dan laju larutan 

pengendap ke dalam lapisan dope.  
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Semakin tinggi laju difusi larutan pengendap ke dalam lapisan dope, pori 

yang terbentuk akan memiliki diameter yang lebih kecil dan rapat. Dengan 

demikian tampak bahwa konsentrasi larutan pengendap sangat berpengaruh pada 

struktur pori lapisan aktif (skin) membran dan suhu larutan pengendap sangat 

berpengaruh pada lapisan amorf dari membran dan antara konsentrasi dan suhu 

larutan pengendap saling mempengaruhi satu sama lain. 

Pada membran dengan nilai fluks terbesar tersebut, konsentrasi pelarut 

adalah 1%. Konsentrasi pelarut yang kecil menyebabkan waktu penggantian 

pelarut dan non pelarut melalui proses difusi dalam proses inversi fasa pada 

(pembalikan fasa) membran berlangsung lebih lama. Hal ini berpengaruh terhadap 

pembentukan pori yang semakin besar dan kurang rapat sehingga fluks yang 

terukur sangat besar. Pada konsentrasi pelarut yang tinggi, pelarut akan lebih 

cepat tergantikan non pelarut dan membentuk pori dengan ukuran kecil dan rapat 

sehingga fluks yang terukur lebih kecil (Saiful, 2007). 

Fluks terkecil terjadi pada perlakuan A4K4, yaitu membran dengan 

komposisi Asam asetat 2.5% dan Kitosan 3.5%. Data ini juga dipengaruhi oleh 

dua faktor yaitu konsentrasi Kitosan dan Asam asetat. Konsentrasi Kitosan yang 

tinggi pada membran A4K4 menyebabkan proses pelapisan Kitosan terhadap 

material pedukung terjadi lebih baik sehingga air tidak mudah menembus. 

Demikan juga pada konsentrasi Asam asetat, konsentrasi yang tinggi, yaitu 2,5% 

menyebabkan proses inversi fasa melalui difusi berlangsung cepat. Pelarut cepat 

digantikan oleh non pelarut, yaitu NaOH dalam mengisi rongga Kitosan dan 

membentuk pori yang lebih kecil dan rapat sehingga sukar dilewati oleh air.  
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Mengacu pada data hasil penelitian yang menunjukkan nilai fluks tersebut, 

dapat disimpulkan juga bahwa dari keseluruhan hasil perlakuan, didapatkan 

membran dengan berbagai klasifikasi. Marcel mulder mengklasifikasikan 

membran ke dalam 4 golongan. Jenis pertama adalah membran mikrofiltrasi 

(MF), yang mempunyai batasan permeabilitas lebih besar dari 50 L/m
2
.jam. Jenis 

kedua adalah membran ultrafiltrasi yang mempunyai batasan permeabilitas 10-50 

L/m
2
.jam. Ketiga, nanofiltrasi dengan batasa permeabilitas mencapai 12 - 1.4 

L/m
2
.jam dan Reverse Osmosis (RO) yang mempunyai batasan permeabilitas 

mencapai 0.05-1.4 L/m
2.
jam. Sehingga membran yang dihasilkan dalam penelitian 

ini masuk ke dalam klasifikasi membran mikrofiltrasi dan ultrafiltrasi. 

4.3 Hubungan Kuat Tarik Terhadap Fluks 

Kuat tarik merupakan sifat mekanik membran yang berkaitan dengan 

morfologi struktur membran. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan data 

hubungan kuat tarik dan fluks membran yang disajikan dalam Tabel 8. 

Tabel 8. Hubungan Kuat Tarik Terhadap Fluks 

Perlakuan Kuat Tarik (Mpa) 
Fluks rata rata 

(L/m
2.
jam) 

A1K1 2.118 123.33 

A1K2 2.257 114.58 

A1K3 2.385 110.00 

A1K4 2.502 88.75 

A2K1 2.237 117.92 

A2K2 2.360 111.25 

A2K3 2.557 90.83 

A2K4 2.565 72.50 

A3K1 2.528 95.00 

A3K2 2.633 60.00 

A3K3 2.857 47.25 

A3K4 2.915 40.00 

A4K1 2.668 64.58 

A4K2 2.938 47.08 

A4K3 3.055 29.17 

A4K4 3.370 12.92 
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Mengacu pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai kuat tarik 

berbanding terbalik dengan nilai fluks air membran. Semakin tinggi nilai kuat 

tarik, maka semakin kecil nilai fluks. Sebaliknya, semakin rendah nilai kuat tarik, 

maka nilai fluks semakin besar. Nilai kuat tarik terkecil terjadi pada membran 

A1K1, namun nilai fluks yang terukur justru terbesar. Sedangkan nilai kuat tarik 

terbesar terjadi pada membran A4K4, namun sebaliknya, fluks yang terukur juga 

terkecil. Grafik hubungan kuat tarik dan fluks dapat dilihat pada Gambar 13. 

 

Gambar 13. Hubungan Kuat Tarik dan Fluks  

Hubungan yang berbanding terbalik tersebut terjadi karena berkaitan 

dengan struktur membran. Fluks sangat terpengaruh oleh morfologi membran 

karena nilai fluks sangat tergantung pada struktur morfologi membran yang 

terbentuk Semakin rapat struktur membran, maka nilai kuat tariknya semakin 

besar karena ikatan antar molekulnya besar, akan tetapi nilai fluksnya akan 

semakin menurun karena dengan semakin rapat struktur, semakin sulit pula 

membran tersebut ditembus oleh air. Sebaliknya, semakin renggang struktur 

membran, maka nilai kuat tariknya akan mengecil karena ikatan molekulnya juga 
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kecil, akan tetapi nilai fluksnya akan semakin meningkat karena dengan struktur 

yang kurang rapat, air akan mudah melalui skin membran. 

4.4 Karakteristik Air Umpan 

 Analisa sampel air umpan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

karakteristik awal kandungan air umpan yang berupa sumber air minum, 

khususnya terhadap kandungan bakteri Escherichia coli. Penentuan ini dilakukan 

untuk mengetahui efektifitas penerapan membran komposit Kitosan - Selulosa 

dalam pengolahan sumber air minum dengan cara membandingkan antara air 

umpan sebelum dilakukan perlakuan dan setelah dilakukan perlakuan terhadap 

kandungan bakteri Escherichia coli.  

Berdasarkan hasil analisa air umpan yang berupa kandungan total 

golongan koliform. dapat diketahui bahwa air baku tersebut mengandung 139 sel 

dalam 100 ml air. Menurut baku mutu air baku yang mengacu pada Peraturan 

Menteri Kesehatan No 492 tahun 2010, jumlah koloni koliform total adalah 0/100 

ml air. Sehingga status air baku tersebut tidak diijinkan atau tidak layak digunakan 

sebagai sumber air minum tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. 

Analisa juga dilakukan terhadap air umpan untuk mengetahui kandungan 

koliform fekal total. Koliform fekal merupakan bakteri patogen golongan coli 

yang telah tercemar tinja dan dapat membahayakan kesehatan manusia apabila 

masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang berlebih. Berdasarkan hasil analisa 

tersebut, diketahui bahwa air baku dalam penelitian mengandung 19,5 koloni 

dalam 100 ml air. Berdasarkan baku mutu air yang mengacu pada Peraturan 

Menteri Kesehatan No 492 tahun 2010, jumlah koloni koliform fekal total yang 

dijinkan dalam air minum adalah 0/100 ml air. Sehingga status air baku tersebut 
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tidak diijinkan atau tidak layak digunakan sebagai sumber air minum tanpa 

dilakukan pengolahan terlebih dahulu. 

Analisa air umpan yang berupa sumber air minum juga dilakukan terhadap 

kandungan total bakteri Escherichia coli. Berdasarkan hasil analisa tersebut, 

diketahui bahwa air baku dalam penelitian mengandung 16,5 koloni dalam 100 ml 

air. Berdasarkan baku mutu air yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan 

No 492 tahun 2010, jumlah koloni Escherichia coli total yang dijinkan dalam air 

baku adalah 0/100 ml air. Sehingga status air baku tersebut tidak diijinkan atau 

tidak layak digunakan sebagai sumber air minum apabila tidak dilakukan 

pengolahan terlebih dahulu. 

Air umpan tersebut tergolong kedalam kategori air dengan golongan B, 

Air dengan klasifikasi golongan A merupakan air yang dapat digunakan untuk air 

minum tanpa pengolahan terlebih dahulu. Sedangkan air dengan kategori 

golongan B adalah air yang dipakai sebagai bahan baku air minum melalui 

pengolahan. Air dengan kategori golongan C adalah air untuk pemanfaatan 

perikanan dan peternakan dan Air golongan D adalah air untuk pertanian dan 

usaha perkotaan, industri dan PLTA. 

4.5 Aplikasi Membran Terhadap Rejeksi Bakteri Koliform, Koliform Fekal 

dan Escherichia coli 

 

Setelah mengatahui data tentang karakteristik fisik, mekanik dan pengaruh 

variabel yang berhubungan dengan membran, selanjutnya dilakukan pengujian 

aplikasi membran terhadap rejeksi bakteri Escherichia coli pada sumber air 

minum. Untuk mengetahui pengaruh penerapan membran terhadap rejeksi bakteri 

Escherichia coli, dilakukan studi aplikasi membran terhadap air umpan yang 

mengandung bakteri golongan koliform total, koliform fekal dan bakteri species 
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Escherichia coli. Membran yang digunakan untuk aplikasi adalah membran 

dengan nilai fluks terkecil. Hal ini dikarenakan, membran dengan fluks terkecil 

berarti memiliki pori yang kecil dengan kerapatan yang tinggi. Menurut Mulder 

(1991), membran yang digunakan untuk operasi pemisahan dalam sebuah zat 

harus memiliki struktur pori dengan ukuran pori yang kecil dengan distribusi yang 

rapat sehingga dapat menghasilkan koefisien rejeksi tinggi.  

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa aplikasi membran komposit 

Kitosan berpendukung Selulosa mampu menurunkan nilai MPN (Most Probably 

Number) dari bakteri koliform total yang ada pada air umpan. Penurunan tersebut 

terjadi dari jumlah awal sebesar 139 sel/ml menjadi 0.7 sel/ml. Persentase 

penurunan jumlah koliform tersebut (koefisien rejeksi) adalah 99.5 %. Grafik 

penurunan jumlah total koliform dalam air umpan sebelum dan setelah perlakuan 

dapat dilihat pada Gambar 14. 

 

Gambar 14. Nilai MPN Koliform Total Sebelum dan Setelah Perlakuan 

Penerapan membran komposit Kitosan Selulosa juga terbukti mampu 

menurunkan kandungan bakteri koliform fekal total. Berdasarkan hasil penelitian, 
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diketahui bahwa aplikasi membran komposit Kitosan-Selulosa mampu 

menurunkan nilai MPN (Most Probably Number) dari bakteri koliform fekal total 

yang ada pada air umpan yaitu sumber air minum. Penurunan tersebut terjadi dari 

jumlah awal sebesar 19,5 sel/ml menjadi 0.5 sel/ml. Nilai koefisien rejeksi dari 

penurunan jumlah koliform fekal tersebut adalah 97, 43 %. Grafik penurunan 

jumlah total koliform fekal pada air umpan sebelum dan setelah perlakuan dapat 

dilihat pada Gambar 15. 

 

Gambar 15. Nilai MPN Koliform Fekal Sebelum dan Setelah Perlakuan 

Membran komposit Kitosan-Selulosa, selain terbukti mampu menurunkan 

nilai MPN koliform total dan koliform fekal, juga terbukti secara ilmiah mampu 

menurunkan nilai MPN (Most Probably Number) dari koloni bakteri Escherichia 

coli yang ada pada air umpan. Penurunan tersebut terjadi dari jumlah awal koloni 

bakteri Escherichia coli sebesar 16,5 koloni/ml menjadi 0.5 koloni/ml. Penurunan 

tersebut mempunyai nilai koefisien rejeksi sebesar 96,96%. Grafik penurunan 

jumlah total Escherichia coli sebelum dan setelah perlakuan dapat dilihat pada 

Gambar 16. 
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 Gambar 16. Nilai MPN Escherichia coli Sebelum dan Setelah Perlakuan 

Berdasarkan data secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa membran 

komposit Kitosan-Selulosa mampu menurunkan kandungan bakteri golongan 

koliform dengan koefisien rejeksi rata-rata diatas 95%. Penurunan yang terjadi 

pada membran tersebut disebabkan oleh perbedaan ukuran antara pori dan ukuran 

bakteri. Hal ini sesuai dengan pustaka ilmiah dimana menurut Mulder (1996), 

membran dengan klasifikasi terkecil sekalipun (mikrofiltrasi) sudah dapat 

memisahkan bakteri dari air umpan.  

Penurunan jumlah bakteri ini, baik koliform total ataupun koliform fekal 

total juga disebabkan karena terjadi proses pengikatan sel bakteri pada dindingnya 

oleh Kitosan. Kitosan merupakan biopolimer yang memiliki gugus NH2 yang 

merupakan sisi reaktif yang dapat dengan mudah berikatan dengan protein 

dinding sel bakteri (Muzzarelli, 1986). Terjadinya proses pengikatan ini 

disebabkan oleh perbedaan keelektronegatifan antara Kitosan dengan permukaan 

sel bakteri (Tsai dan Su 1999 dalam Suptijah 2006). 
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Kitosan sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan antimikroba, 

karena mengandung enzim lysosim dan gugus aminopolysacharida yang dapat 

menghambat pertumbuhan mikroba dan efisiensi daya hambat Kitosan terhadap 

bakteri tergantung dari konsentrasi pelarutan Kitosan. Kemampuan dalam 

menekan pertumbuhan bakteri disebabkan Kitosan memiliki polikation bermuatan 

positif yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan kapang. Salah satu 

mekanisme yang mungkin terjadi dalam pengawetan makanan yaitu molekul 

Kitosan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan senyawa pada 

permukaan sel bakteri kemudian teradsorbi membentuk semacam layer (lapisan) 

yang menghambat saluran transportasi sel sehingga sel mengalami kekurangan 

substansi untuk berkembang dan mengakibatkan matinya sel bakteri (Wardaniati 

dan Setyaningsih, 2009). 

Kitosan mengandung gugus amino bebas yang bermuatan positif, yang 

dapat mengikat muatan negatif dari mikroba. Mekanisme kerja zat antimikroba 

secara umum adalah dengan merusak struktur-struktur utama dari sel mikroba 

seperti dinding sel, sitoplasma, ribosom, dan membran sitoplasma. Kitosan yang 

bersifat asam akan menyebabkan denaturasi protein. Keadaan ini menyebabkan 

inaktivasi enzim, sehingga sistem metabolisme terganggu atau menjadi rusak dan 

akhirnya tidak ada aktivitas sel mikroba. Sebagai kation, Kitosan mempunyai 

potensi untuk mengikat banyak komponen seperti protein. 

Muatan positif dari gugus NH3
+
 pada Kitosan dapat berinteraksi dengan 

muatan negatif pada permukaan sel bakteri yang dilanjutkan dengan perusakan 

dinding sel bakteri. Adanya kerusakan tersebut mengakibatkan pelemahan 

kekuatan dinding sel, bentuk dinding sel menjadi abnormal, dan poripori dinding 
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sel membesar. Hal tersebut mengakibatkan dinding sel bakteri tidak mampu 

mengatur pertukaran zat-zat dari dan ke dalam sel, kemudian membran sel 

menjadi rusak dan mengalami lisis sehingga aktifitas metabolisme akan terhambat 

dan pada akhirnya akan mengalami kematian (Mahatmanti dkk., 2008). 

Kitosan memang telah banyak digunakan dalam bidang farmasi dan 

kesehatan, antara lain sebagai antidiabetes mellitus, antihiperlipidemia, antijamur, 

bahan baku teknologi farmasi. Sebagai antimikrobia kitin dan Kitosan sudah 

dilakukan oleh Okawa dkk. (2003) bahwa pemberian Kitin, Kitosan dan N-acetyl 

chitohexaose dapat mencegah terjadinya infeksi pada mencit karena infeksi jamur 

Candida albicans. Selain itu telah terbukti bahwa pada tingkat in vivo Kitin, 

Kitosan dan Nacetyl chitohexaose dapat digunakan sebagai pencegahan infeksi 

akibat bakteri Pseudomonas aeruginosa yang diinfeksikan pada mencit. 

Membran Kitosan-Selulosa telah terbukti mampu menurunkan kandungan 

bakteri golongan koliform khususnya Escherichia coli, namun demikian 

penurunan tersebut tidak bisa menghilangkan secara penuh kandungan bakteri 

dalam air umpan. Sedangkan disisi lain, berdasarkan baku mutu yang telah 

ditetapkan pemerintah, jumlah kandungan total koliform fekal, termasuk 

Escherichia coli harus 0 dalam setiap 100 ml air. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa hasil penurunan tersebut masih belum sesuai dengan standar 

baku mutu atau tidak layak digunakan sebagai air minum sebelum dilakukan 

pengolahan terlebih dahulu. 

Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, filtrasi membran 

merupakan metode pemisahan (rejeksi) yang hanya berdasarkan kapasitas 

adsorbsi bahan penyusun dan perbedaan ukuran pori yang terbentuk dengan 
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ukuran sel bakteri tanpa metode disinfeksi dengan sinar ultraviolet. Sehingga 

bakteri tidak bisa dimatikan secara keseluruhan dan bisa kembali tumbuh dengan 

cepat, termasuk pada saat bakteri tersebut sudah berada pada wadah permeat hasil 

percobaan. Bakteri merupakan organisme yang dapat berkembang biak secara 

aseksual dengan pembelahan sel sehingga pertumbuhannya sangat cepat. 

Penyebab kedua diduga karena faktor derajat deasetilasi Kitosan yang 

dipakai sebagai polimer utama dalam penyusunan membran. Derajat deasetilasi 

Kitosan yang dipakai dalam penelitian adalah Kitosan yang didapatkan dari 

laboratorium polimer Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) dengan nilai 

derajat deasetilasi sebesar 68,30%. Deasetilasi adalah suatu proses penggantian 

gugus asetil oleh atom hidrogen pada rantai molekul Kitin menjadi senyawa 

Kitosan dengan derajat reaktivitas kimia yang lebih tinggi karena adanya gugus 

amino (NH2), dari nilai derajat deasetilasi juga dapat diketahui perubahan Kitin 

menjadi Kitosan.  

Derajat deasetilasi (DD) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

sifat Kitosan. Derajat deasetilasi menyatakan persentase gugus amino primer 

setelah proses deasetilasi. Nilai derajat deasetilasi yang tinggi menunjukkan sifat 

kelarutan Kitosan yang lebih baik dalam Asam asetat daripada nilai derajat 

deasetilasi yang lebih rendah. DD Kitosan bervariasi berkisar antara 56% sampai 

99% tergantung pada jenis Kitin dan metode preparasi. Rata-rata Kitosan 

memiliki derajat deasetilasi sebesar 80% (Saiful, 2007).  

Tsai dkk. (1999) menyatakan bahwa aktivitas antimikrobia Kitosan 

dipengaruhi oleh derajat deasetilasi (DD). Semakin tinggi nilai derajat deasetilasi, 

maka semakin tinggi pula aktivitas antimikrobia Kitosan. Mekanisme Kitosan 
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sebagai antifungi yaitu, dengan adanya ikatan antara polikation pada Kitosan 

dengan anion pada permukaan bakteri sehingga mengganggu permeabilitas 

membran. Gugus asetil yang masih berikatan dengan Kitin menyebabkan 

resistensi terhadap berbagai pelarut sehingga Kitin sulit dilarutkan. Kitosan 

merupakan turunan dari Kitin yang telah melepaskan gugus asetilnya, dan 

aktivitas Kitosan juga lebih besar dari pada Kitin serta lebih applicable dalam 

berbagai bidang.  

Gambaran reaksi pelepasan gugus asetil (COCH3) pada Kitin sehingga 

menjadi Kitosan dapat diamati pada Gambar 17 berikut ini : 

 

 

 

 

          

 

 

     Gambar 17. Reaksi Pelepasan Gugus Asetil pada Kitin Menjadi Kitosan 

Pelepasan gugus asetil seperti yang ditampilkan pada gambar tersebut lebih 

disebabkan oleh basa kuat yang dicampurkan dalam proses deasetilasi atau sering 

disebut transformasi Kitin menjadi polimer lain dengan kandungan gugus asetil 

yang lebih rendah, yaitu Kitosan. 

Derajat deasetilasi Kitosan sebesar 68,30 % menunjukkan bahwa tidak 

seluruhnya gugus asetil yang terdapat pada Kitin mengalami deasetilasi sehingga 

pada struktur Kitosan yang digunakan masih terdapat gugus asetil. Kitosan 
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dengan derajat deasetilasi 68,30% tergolong sebagai Kitosan dengan kualitas yang 

kurang baik karena berdasarkan standar mutu Kitosan, derajat deasetilasi minimal 

harus lebih besar dari 70%. Rendahnya kualitas Kitosan yang digunakan tersebut 

menyebabkan gugus amino yang terbentuk dalam membran relatif sedikit karena 

belum mengalami transformasi dari asetil. Sementara disisi lain gugus amino 

(NH2) merupakan agen pengikat bakteri, sehingga daya serap Kitosan terhadap 

bakteri menjadi kurang baik.   

Keberadaan gugus asetil yang tinggi pada Kitosan akibat belum proses 

transformasi yang belum sempurna juga akan berpengaruh pada karakter Kitosan 

yang digunakan, terutama pada proses pelarutan. Semakin tinggi derajat 

deasetilasi, keberadaan gusus amino akan lebih banyak jumlahnya pada struktur 

Kitosan sehingga ikatan silang yang terbentuk antar antar polimer Kitosan 

menjadi lebih rapat. Hal ini akan meningkatkan kerapatan struktur jaringan dari 

membran Kitosan sehingga kekuatan mekaniknya juga meningkat. Derajat 

deasetilasi rendah menunjukkan masih banyak gugus asetil pada struktur Kitosan 

(Saiful, 2007). Hal ini menyebabkan ikatan yang terbentuk antar polimer Kitosan 

kurang rapat sehingga bakteri tidak bisa sepenuhnya tertahan dengan baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Membran komposit Kitosan-Selulosa mempunyai karakteristik fisik 

berwarna putih kekuningan. Nilai fluks membran terbesar adalah 123.33 

L/m
2
.jam dan nilai fluks terkecil adalah 12.92 L/m

2
.jam. 

2. Nilai kuat tarik terkecil adalah 2.11 Mpa dan kuat tarik terbesar adalah 

3.37 Mpa. Kuat tarik dan fluks mempunyai hubungan berbanding terbalik. 

3. Nilai fluks membran sangat dipengaruhi oleh konsentrasi larutan polimer 

penyusun dan konsentrasi pelarut. Membran yang dihasilkan dalam 

penelitian termasuk dalam golongan membran mikrofiltrasi dan 

ultrafiltrasi. 

4. Membran komposit Kitosan-Selulosa mampu merejeksi bakteri golongan 

koliform yang ada pada air umpan dengan koefisien rejeksi rata-rata 

sebesar 99.50% terhadap bakteri koliform total, 97.43% terhadap bakteri 

koliform fekal dan 96.96% terhadap bakteri Escherichia coli. 

5.2 Saran 

1. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya karakterisasi membran dilakukan 

dengan lebih menyeluruh sampai ke morfologi sehingga karekateristik 

membran dapat lebih diketahui dengan pasti. 

2. Pada penelitian selanjutnya Kitosan yang digunakan sebaiknya Kitosan 

dengan kualitas yang baik dan memenuhi standar mutu, khususnya derajat 

deasetiasi yang tinggi agar hasil yang didapatkan lebih baik.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Preparasi Larutan 

1. Larutan Asam asetat 1 % 

Larutan Asam asetat 1 % = 
                

              
 

Jadi untuk membuat larutan Asam asetat 1%, langkah pertama adalah 

menimbang sebanyak 1 ml Asam asetat 100%, kemudian dimasukkan dalam 

labu ukur dan ditambahkan Aquades hingga volume 100 ml. 

2. Larutan NaOH 4 % 

Larutan NaOH4% =  
         

              
 

Jadi unutuk membuat larutan NaOH 4%, langkah pertama adalah menimbang 

NaOH 4 g di dalam gelas ukur, kemudian ditambahkan Aquades hingga volume 

100 ml 

3. Laruran Natrium azida 0.1 % 

Larutan Natrium azida 0.1 % =  
                    

              
 

Jadi unutuk membuat larutan Natrium azida 0.1%, langkah pertama adalah 

menimbang Natrium azida 0.1 gram di dalam gelas ukur, kemudian ditambahkan 

Aquades hingga volume 100 ml 

4. Kitosan 1 % 

Larutan Kitosan 1 % =  
            

                  
 

Sebanyak 1 gr Kitosan 100% dimasukkan dalam labu ukur. Kemudian 

ditambahkan larutan Asam asetat hingga volume 100 ml 
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Lampiran 2. Kuat Tarik Membran 

Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Rerata 

AIKI 2.105 2.1 2.15 2.11 

A1K2 2.25 2.265 2.255 2.25 

A1K3 2.37 2.4 2.385 2.38 

A1K4 2.47 2.56 2.475 2.5 

A2K1 2.25 2.235 2.225 2.23 

A2K2 2.33 2.395 2.355 2.36 

A2K3 2.515 2.55 2.605 2.55 

A2K4 2.555 2.445 2.695 2.56 

A3K1 2.41 2.67 2.505 2.52 

A3K2 2.7 2.61 2.59 2.63 

A3K3 2.825 2.88 2.865 2.85 

A3K4 2.9 2.97 2.875 2.91 

A4K1 2.765 2.56 2.68 2.66 

A4K2 2.985 2.935 2.895 2.93 

A4K3 3.26 2.865 3.04 3.05 

A4K4 2.96 3.65 3.5 3.37 

 

Lampiran 3. Prosedur Uji Kuat Tarik (Tensile strength)  

1. Perangkat Imada force measurement ZP-200N disambungkan dengan 

perangkat komputer. 

2. Setelah terhubung, mesin dinyalakan diikuti penyalaan komputer. 

3. Program dijalankan Zp-recorder pada komputer. 

4. Sampel yang telah dipotong bentuk persegi panjang disiapkan dan letakkan 

pada tempat pengujian  

5. Kecepatan tarik alat diatur (“ test speed”) sesuai dengan yang diinginkan. 

6. Dipilih mekanisme pengujian (manual/otomatis) dengan menekan tombol 

MODE. 

7. Kemudian sebelum pengujian, tekan panel ZERO pada program ZP-recorder 

menunjukkan angka pengujian awal 0. 
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8. Jalankan alat dengan menekan panel GO, dan setelah sampel putus, tekan 

panel STOP untuk menghentikan pengujian. 

9. Perlakuan sebanyak 16 sampel dengan tiga kali ulangan 

10. Data pengujian berupa nilai gaya tarik masing-masing sampel, untuk 

mendapatkan nilai tensile strength digunakan  rumus. 

Kuat tarik = σ = Fmaks      …………………………………………     (5) 

                             A 

Dimana : 

Fmaks =  Gaya Tarik Maksimum (Newton) 

A      =  Luas Penampang (cm
2
) 

Lampiran 4. Data Fluks Membran 

Perlakuan 

Fluks (L/m
2.
jam) Fluks rata 

rata 

(L/m2.jam) Ulangan 

1 
Ulangan 2 Ulangan 3 

AIKI 125.00 121.25 123.75 123.33 

A1K2 115.00 113.75 115.00 114.58 

A1K3 112.50 108.75 108.75 110.00 

A1K4 88.75 87.50 90.00 88.75 

A2K1 118.75 116.25 118.75 117.92 

A2K2 111.25 112.50 110.00 111.25 

A2K3 90.00 92.50 90.00 90.83 

A2K4 71.25 72.50 73.75 72.50 

A3K1 93.75 96.25 95.00 95.00 

A3K2 62.50 56.25 61.25 60.00 

A3K3 51.25 46.25 46.25 47.25 

A3K4 38.75 40.00 41.25 40.00 

A4K1 62.50 67.50 63.75 64.58 

A4K2 48.75 45.00 47.50 47.08 

A4K3 31.25 30.00 26.25 29.17 

A4K4 12.50 10.00 16.25 12.92 
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Lampiran 5. Data Volume Pengukuran 

 

Perlakuan 

  

Volume 

Rata Rata 

(ml) 

Volume (ml) 

  

Ulangan 1 Ulangan 2 

  

Ulangan 3 

  

A1K1 10.0 9.7 9.9 10.30 

A1K2 9.2 9.1 9.2 9.20 

A1K3 9.0 8.7 8.7 8.80 

A1K4 7.1 7.0 7.2 7.10 

A2K1 9.5 9.3 9.5 9.40 

A2K2 8.9 9.0 8.8 8.90 

A2K3 7.2 7.4 7.2 7.30 

A2K4 5.7 5.8 5.9 5.60 

A3K1 7.5 7.7 7.6 7.60 

A3K2 5.0 4.5 4.9 4.80 

A3K3 4.1 3.7 3.7 3.60 

A3K4 3.1 3.2 3.3 3.20 

A4K1 5.0 5.4 5.1 5.20 

A4K2 3.9 3.6 3.8 3.80 

A4K3 2.5 2.4 2.1 2.30 

A4K4 1.0 0.8 1.3 1.00 

 

Lampiran 6. Prosedur Pengukuran Fluks 

1. Membran dipasang pada seperangkat alat sel ultrafiltrasi 

2. Kran input dan output diatur agar air bisa masuk dan keluar dari sel 

ultrafiltrasi 

3. Air umpan disiapkan dalam wadah dan selang air dipasang pada kran input  

4. Setelah semuanya terpasang, kran input dibuka dan air umpan mengalir ke 

dalam membran melalui sel ultrafiltrasi 

5. Setelah 60 detik (1 menit), kran input ditutup dan selang air umpan dicabut 

dari kran input 
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6. Volume hasil pengukuran dicatat  

7. Langkah tersebut diulang sebanyak tiga kali ulangan 

Fluks dihitung dengan menggunakan data hasil pengukuran volume dengan 

persamaan berikut  

  
     

     
 

dimana ;  

J  = Fluks ( L / m
2
. jam ) A  = Luas permukaan membran ( m

2 
) 

V = Volume permeat ( L ) t = Waktu pengukuran ( jam ) 

Lampiran 7. Prosedur Pengukuran Koefisien Rejeksi 

1. Konsentrasi zat terlartu dalam umpan diukur terlebih dahulu 

2. Membran dipasang pada seperangkat alat sel ultrafiltrasi 

3. Kran input dan output diatur agar air bisa masuk dan keluar dari sel 

ultrafiltrasi 

4. Air umpan disiapkan dalam wadah dan selang air dipasang pada kran input  

5. Setelah semuanya terpasang, kran input dibuka dan air umpan mengalir ke 

dalam membran melalui sel ultrafiltrasi 

6. Setelah 60 detik (1 menit), kran input ditutup dan selang air umpan dicabut 

dari kran input 

7. Volume hasil pengukuran dicatat  

8. Kemudian konsentrasi zat terlarut dalam permeat kembali diukur 

Koefisien rejeksi dihitung dengan menggunakan persamaan berikut : 

     
  

     
        

dimana ;  
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R  =  koefisien rejeksi 

Cp   =  konsentrasi partikel dalam permeat 

Cf   =  konsentrasi partikel dalam umpan 

Lampiran 8. Hasil Analisa MPN Coliform Air Umpan 

No 
Jenis 

Sampel 

Nilai MPN Coliform (sel/ml) 
PP No. 20 

Tahun 1990 

(Jml/100 

ml) 

Kualitas 

Air 
Ulangan 1 Ulangan 2 Rerata 

1 Air 

Sumur 
240 38 139 10000 

Golongan 

B 

 

Lampiran 9. Hasil Analisa MPN Coliform Fekal Air Umpan 

No 
Jenis 

Sampel 

Nilai MPN Coliform Fekal (sel/ml) 
PP No. 20 

Tahun 1990 

(Jml/100 

ml) 

Kualitas 

Air 
Ulangan 1 Ulangan 2 Rerata 

1 Air 

Sumur 
16 23 19,5 2000 

Golongan 

B 

  

Lampiran 10. Hasil Analisa Escherichia coli Air Umpan 

No 
Jenis 

Sampel 

Nilai MPN E. coli (koloni/ml) BPOM 

(Jml/100 

ml) 

Kualitas 

Air 
Ulangan 1 Ulangan 2 Rerata 

1 Air 

Sumur 
10 23 16,5 0 

Golongan 

B 
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Lampiran 11. Tabel Hubungan Kuat Tarik dan Fluks Membran 

Perlakuan Kuat Tarik (Mpa) 
Fluks rata rata 

(L/m
2.
jam) 

A1K1 2.118 123.33 

A1K2 2.257 114.58 

A1K3 2.385 110.00 

A1K4 2.502 88.75 

A2K1 2.237 117.92 

A2K2 2.360 111.25 

A2K3 2.557 90.83 

A2K4 2.565 72.50 

A3K1 2.528 95.00 

A3K2 2.633 60.00 

A3K3 2.857 47.25 

A3K4 2.915 40.00 

A4K1 2.668 64.58 

A4K2 2.938 47.08 

A4K3 3.055 29.17 

A4K4 3.370 12.92 

 

Lampiran 12. Hasil Analisa MPN Coliform Setelah Perlakuan 

No 
Jenis 

Sampel 

Nilai MPN Coliform (sel/ml) 
PP No. 20 

Tahun 1990 

(Jml/100 

ml) 

Kualitas 

Air 
Ulangan 1 Ulangan 2 Rerata 

1 Air 

Sumur 
1 0.4 0.7 10000 

Golongan 

B 

 

Lampiran  13. Hasil Analisa MPN Coliform Fekal Setelah Perlakuan 

No 
Jenis 

Sampel 

Nilai MPN Coliform (koloni/ml) 
PP No. 20 

Tahun 1990 

(Jml/100 

ml) 

Kualitas 

Air 
Ulangan 1 Ulangan 2 Rerata 

1 Air 

Sumur 
0.5 0.5 0,5 2000 

Golongan 

B 
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Lampiran 14. Hasil Analisa MPN Escherichia coli Setelah Perlakuan 

No 
Jenis 

Sampel 

Nilai MPN Coliform (koloni/ml) 
PP No. 20 

Tahun 1990 

(Jml/100 

ml) 

Kualitas 

Air 
Ulangan 1 Ulangan 2 Rerata 

1 
Air 

Sumur 
0 1 0.5 0 

Golongan 

B 

 

 

Lampiran 15. Uji Statistik Perlakuan dan BNT Terhadap Fluks Membran 

 
 

Perlakuan 

Fluks Air 

Total Rataan 
Std. 

Dev 
Ulangan 

1 

Ulangan 

2 

Ulangan 

3 

AIKI 125.00 121.25 123.75 370.00 123.333 1.909 

A1K2 115.00 113.75 115.00 343.75 114.583 0.722 

A1K3 112.50 108.75 108.75 330.00 110.000 2.165 

A1K4 88.75 87.50 90.00 266.25 88.750 1.250 

A2K1 118.75 116.25 118.75 353.75 117.917 1.443 

A2K2 111.25 112.50 110.00 333.75 111.250 1.250 

A2K3 90.00 92.50 90.00 272.50 90.833 1.443 

A2K4 71.25 72.50 73.75 217.50 72.500 1.250 

A3K1 93.75 96.25 95.00 285.00 95.000 1.250 

A3K2 62.50 56.25 61.25 180.00 60.000 3.307 

A3K3 51.25 46.25 46.25 143.75 47.917 2.887 

A3K4 38.75 40.00 41.25 120.00 40.000 1.250 

A4K1 62.50 67.50 63.75 193.75 64.583 2.602 

A4K2 48.75 45.00 47.50 141.25 47.083 1.909 

A4K3 31.25 30.00 26.25 87.50 29.167 2.602 

A4K4 12.50 10.00 16.25 38.75 12.917 3.146 

TOTAL 1233.75 1216.25 1227.5 3677.50     

       
       Faktor Koreksi = 281750.1302 

  Jumlah Kuadrat Total = 54477.99479 
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  K1 K2 K3 K4 Total A 

 A1 370.00 343.8 330.00 266.25 1310.0 

 A2 353.8 333.8 272.50 217.50 1177.5 

 A3 285.0 180.0 143.75 120.00 728.8 

 A4 193.8 141.3 87.50 38.75 461.3 

 Total K 1202.5 998.8 833.8 642.5   

 

        
 

      Jumlah Kuadrat Perlakuan = 54343.61979 

  Jumlah Kuadrat Perlakuan A = 38786.06771 

  Jumlah Kuadrat Perlakuan K = 14204.29688 

  Jumlah Kuadrat Interaksi AK = 1353.2552 

   

 

SK db JK KT F Hitung*) 
F Tabel 

0.05 0.01 

Perlakuan 15 54343.62 3622.91 458.34** 2.33 3.35 

A 3 38786.07 12928.69 1635.63** 3.2 5.18 

K 3 14204.30 4734.77 599.00** 3.2 5.18 

Interaksi AxK 9 1353.26 150.36 19.02** 2.5 3.68 

Galat Perc. 17 134.38 7.90 
   Total 47 54477.99 1159.11 
   Keterangan :  - = Tidak ada pengaruh 

* = Mempunyai pengaruh signifikan 

** = Mempunyai pengaruh sangat signifikan 

 

Untuk menghitung beda nyata tiap perlakuan, maka dibuat hipotesis nol statistik 

(H0) dan hipotesis alternatif (H1) sebagai berikut : 

H0 : Tidak ada pengaruh perlakuan terhadap rejeksi membran 

H1 : Minimal 1 pasang pengaruh perlakuan menunjukkan perbedaan 

Berdasarkan tabel , diketahui bahwa 

a. F Hitung untuk Asam asetat lebih besar dari F tabel pada @0,05 dan 

@0,01 sehingga H0 ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang sangat 

nyata pada pengaruh Asam asetat terhadap nilai fluks membran    
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b. F Hitung untuk Kitosan lebih besar dari F tabel pada @0,05 dan @0,01 

sehingga H0 ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang sangat nyata 

pada pengaruh Kitosan terhadap nilai fluks membran    

c. F Hitung untuk Asam asetat dan Kitosan lebih besar dari F tabel pada 

@0,05 dan @0,01 sehingga H0 ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan 

yang sangat nyata pada pengaruh Asam asetat dan Kitosan terhadap nilai 

fluks membran 

 

Beda Nyata Terkecil (BNT) 

BNT =  








n

KTG
tTabel

2)17/05,0(
 

                     =  








3

)90.7(2
110,2   

                     =   4.844 

Perlakuan 

Asam  

Asetat 

(%) 

Kitosan 

(%) 

Fluks 

(L/m
2
.jam) 

Notasi*) BNT 5% 

AIKI 1 2 123.333 p 

BNT  = 

4.844 

A1K2 1 2.5 114.583 mn 

A1K3 1 3 110.000 l 

A1K4 1 3.5 88.750 I 

A2K1 1.5 2 117.917 no 

A2K2 1.5 2.5 111.250 lm 

A2K3 1.5 3 90.833 ij 

A2K4 1,5 3.5 72.500 h 

A3K1 2 2 95.000 jk 

A3K2 2 2.5 60.000 f 

A3K3 2 3 47.917 de 

A3K4 2 3.5 40.000 c 

A4K1 2.5 2 64.583 g 

A4K2 2.5 2.5 47.083 d 

A4K3 2.5 3 29.167 b 

A4K4 2.5 3.5 12.917 a 

*) Bilangan rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama menunjukkan tidak 

berbeda nyata pada BNT 5% 
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Lampiran 16. Uji Statistik Perlakuan dan BNT Terhadap Kuat Tarik 

 

Perlakuan 

Kuat Tarik 

Total Rataan 
Std. 

Dev 
Ulangan 

1 

Ulangan 

2 

Ulangan 

3 

AIKI 2.105 2.100 2.150 6.36 2.118 0.028 

A1K2 2.250 2.265 2.255 6.77 2.257 0.008 

A1K3 2.370 2.400 2.385 7.16 2.385 0.015 

A1K4 2.470 2.560 2.475 7.51 2.502 0.051 

A2K1 2.250 2.235 2.225 6.71 2.237 0.013 

A2K2 2.330 2.395 2.355 7.08 2.360 0.033 

A2K3 2.515 2.550 2.605 7.67 2.557 0.045 

A2K4 2.555 2.445 2.695 7.70 2.565 0.125 

A3K1 2.410 2.670 2.505 7.59 2.528 0.132 

A3K2 2.700 2.610 2.590 7.90 2.633 0.059 

A3K3 2.825 2.880 2.865 8.57 2.857 0.028 

A3K4 2.900 2.970 2.875 8.75 2.915 0.049 

A4K1 2.765 2.560 2.680 8.01 2.668 0.103 

A4K2 2.985 2.935 2.895 8.82 2.938 0.045 

A4K3 3.260 2.865 3.040 9.17 3.055 0.198 

A4K4 2.960 3.65 3.500 10.11 3.370 0.363 

TOTAL 41.65 42.09 42.095 125.84     

       
       Faktor Koreksi = 329.8843172 

  Jumlah Kuadrat Total = 5.504557812 

  

       
         K1 K2 K3 K4 Total A 

 A1 6.36 6.8 7.16 7.51 27.8 

 A2 6.7 7.1 7.67 7.70 29.2 

 A3 7.6 7.9 8.57 8.75 32.8 

 A4 8.0 8.8 9.17 10.11 36.1 

 Total K 28.7 30.6 32.6 34.1   

 

       
       Jumlah Kuadrat Perlakuan = 5.04439 

  Jumlah Kuadrat Perlakuan A = 3.50812 

  Jumlah Kuadrat Perlakuan K = 1.38442 

  Jumlah Kuadrat Interaksi AK = 0.1518 
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SK db JK KT F Hitung*) 
F Tabel 

0.05 0.01 

Perlakuan 15 5.04 0.34 12.42** 2.33 3.35 

A 3 3.51 1.17 43.20** 3.2 5.18 

K 3 1.38 0.46 17.05** 3.2 5.18 

Interaksi AxK 9 0.15 0.02 0.62 2.5 3.68 

Galat Perc. 17 0.46 0.03 
   Total 47 5.50 0.12 
   Keterangan :  -  = Tidak ada pengaruh 

* = Mempunyai pengaruh signifikan 

** = Mempunyai pengaruh sangat signifikan 

 

Untuk menghitung beda nyata tiap perlakuan, maka dibuat hipotesis nol statistik 

(H0) dan hipotesis alternatif (H1) sebagai berikut : 

H0 : Tidak ada pengaruh perlakuan terhadap rejeksi membran 

H1 : Minimal 1 pasang pengaruh perlakuan menunjukkan perbedaan 

Berdasarkan tabel , diketahui bahwa 

a. F Hitung untuk Asam asetat lebih besar dari F tabel pada @0,05 dan 

@0,01 sehingga H0 ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang sangat 

nyata pada pengaruh Asam asetat terhadap nilai kuat tarik membran    

b. F Hitung untuk Kitosan lebih besar dari F tabel pada @0,05 dan @0,01 

sehingga H0 ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang sangat nyata 

pada pengaruh Kitosan terhadap nilai kuat tarik membran    

c. F Hitung untuk Asam asetat dan Kitosan lebih kecil dari F tabel pada 

@0,05 dan @0,01 sehingga H0 diterima. Hal ini berarti tidak terdapat 

perbedaan yang nyata pada pengaruh Asam asetat dan Kitosan terhadap 

nilai kuat tarik membran 
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Beda Nyata Terkecil (BNT)  

BNT =  








n

KTG
tTabel

2)3/05,0(
 

                     =  








3

)03.0(2
110.2   

                     =   0.200 

 

  K1 K2 K3 K4 Total A Rerata A 

A1 6.36 6.8 7.16 7.51 27.8 7.14 

A2 6.7 7.1 7.67 7.70 29.2 7.48 

A3 7.6 7.9 8.57 8.75 32.8 8.40 

A4 8.0 8.8 9.17 10.11 36.1 8.82 

Total K 28.7 30.6 32.6 34.1     

Rerata K 7.16 7.64 8.14 8.51     

 

 

Beda Nyata Terkecil (BNT) Faktor A 

 

Perlakuan Kuat Tarik Notasi*) BNT 5 % 

A1 7.14 a 

BNT = 0.200 
A2 7.48 b 

A3 8.40 c 

A4 8.82 d 

*) Bilangan rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama menunjukkan tidak 

berbeda nyata pada BNT 5% 

 

 

Beda Nyata Terkecil (BNT) Faktor K 

 

Perlakuan Kuat Tarik Notasi*) BNT 5 % 

K1 7.16 a 

BNT = 0.200 
K2 7.64 b 

K3 8.14 c 

K4 8.51 d 

*) Bilangan rata-rata yang didampingi oleh huruf yang sama menunjukkan tidak 

berbeda nyata pada BNT 5% 
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Lampiran 17. Tabel Sebaran t  
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Lampiran 18. Hasil Uji Laboratorium Sampel Air 
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Lampiran 19. Hasil Uji Laboratorium Sampel Air (Lanjutan) 
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Lampiran 19. Baku Mutu Air Minum (Permenkes No 492 Tahun 2010) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lampiran 14. Baku Mutu Air Minum (lanjutan) 

 

 

 

 

Lampiran 14. Baku Mutu Air Minum (lanjutan) 
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Lampiran 20. Dokumentasi Penelitian 

 

 
Gambar 18. Proses Penimbangan Kitosan 

 

 

 
Gambar 19. Kitosan-Asam asetat 

 

 

 
Gambar 20. Proses Pengadukan  
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Gambar 21. Dope Kitosan 

 

 

 
Gambar 22. Proses Pencetakan 

 

 

 
Gambar 23. Proses Perendaman NaOH 
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Gambar 24. Proses Perendaman  

Natrium Azida 

 

 
Gambar 25. Proses Pencucian  

 

 

 
Gambar 26. Pengeringan 
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