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ABSTRAKS 
Kadar Gum Dan  FFA dalam bahan baku CPO parit dapat diturunkan antara lain dengan  menggunakan teknologi 
membran. Penelitian  dilakukan terhadap membran ultrafiltrasi  Capillary bermaterial polypropilen dengan sistim aliran 
cross Flow yang beretujuan untuk mempelajari : Fluk terhadap waktu pada  berbagai tekanan, efektivitas pencucian  
kimia terhadap fluk recovery dan Resintance Removal serta rejeksi. Penelitian dilakukan pada tekanan trans-membran 
masing-masing: 0,5; 1; 1,5; dan 2 bar, dan pencucian   kimia  (NaOH) dengan  konsentrasi masing-masing 0; 0,5; dan 1 
N. Prosudur penelitian meliputi Pengukuran fluk mula-mula (Jwi) dengan aquades selama 20 menit. Pengukuran fluk 
treatment CPO parit selama 90 menit (Jw). Pengukuran fluk permeat  pada pembilasan pertama dengan aquadet selama 
20 menit (Jww). Pengukuran fluk pada pencucian kimia selama 20 menit(Jc). Pengukuran fluk pada pembilasan tahap 
kedua dengan aquades (Jwc).  Hasil penelitian menunjukkan: rejeksi  FFA dan Phosphorous  mencapai 82% dan 44%; 
Fluk permeat tertinggi mencapai  3.5 L/Jam.m2 pada tekanan trans-membran 2 bar dengan pencucian kimia 1 N ; Fluk  
Recovery (FR) dan Resistance Removal (RR)  mencapai 48 % dan 82 %. 

   Kata kunci:  Gum;FFA; Membran UF; dan Rejeksi 
 
PENDAHULUAN 

Kualitas CPO sangat berpengaruh terhadap proses Pembuatan biodiesel. CPO mutu 

rendah yang mengandung asam lemak bebas tinggi tran-esterifikasi dilakukan dua tahap, 

akibatnya konsumsi metanol menjadi dua kali lipat dan rendemen biodiesel menurun 

sebesar 20-30%.  CPO mutu rendah diperlukan perlakuan untuk  menurunkan kadar FFA 

hingga  < 5%, demikian juga kandungan gum tidak lebih dari 60 ppm agar  biodiesel yang 

dihasilkan berkualitas baik. (Prihandana R, Hendroko R dan Nuramin M, 2006).   

Degumming secara konvensional dilakukan dengan penambahan asam untuk 

menghilangkan zat-zat terlarut yang bersifat koloidal seperti  protein dan phospolipid 

(Djoehana.S, 1992).  Penyisihan gum secara konvensional hasilnya relatif belum maksimal 

dan ekonomis.  

Penelitian-penelitian  terus dilakukan untuk mendapatkan teknologi baru penyisihan   

dan FFA, termasuk penggunaan teknologi membran. Perkembangan terakhir penelitian 

penggunaan teknologi membran dalam proses pengolahan minyak nabati untuk tujuan 

degumming dan penyisihan FFA serta pengotor lainnya adalah: Alicieo et all (2002) 

mempelajari pengaruh temperatur dan tekanan transmembran terhadap fluks Crude soyben 

oil.  Koris dan Vitai (2002) mempelajari rejeksi phospolipid dari crude vegetable oi, hasil 

yang diperoleh fluks dan rejeksi phosfolipid cukup baik, tetapi terjadi emulsifikasi dan 
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rejeksi FFA masih rendah. Disamping itu  permasalahan pada membran adalah optimasi 

fluks, selektivitas, sensitifitas material, fouling dan depandablility. Fouling mampu 

mengurangi permeabilitas hidraulik (fluks) pada membran.. Permeabilitas hidraulik 

tersebut bisa reversible maupun irreversible. (Faibish dan Cohen, 2006). Material-material 

penyebab berkurangnya fluks dikenal sebagai foulant (Mallevialle et al, 1996a). Syarfi  

(2005) mengemukakan adanya deposisi kontaminan dalam lapisan membran dan deformasi 

lapisan membran. Sehingga terjadi proses penahanan emulsi (terperangkapnya sebagian 

emulsi) pada permukaan maupun pori (pore blocking) membran. Pencucian dengan NaOH 

dapat meruduksikan sejumlah foulant dan sebahagian membentuk irreversible foulant 

yang menjadi lapisan cake pada permukaan membran serta pori (Kazemimogadham, 

Muhammadi, 2006). Pada prinsipnya pencucian kimia dilakukan secara hidrolisis pada 

molekul organik, penghilangan partikel dan menyerang lapisan cake membran (Lim dan 

Bai, 2003).  

 Penelitian penggunaan teknologi membran untuk menyisihkan phospolipid,  FFA 

dan pengotor lainnya dalam minyak nabati belum mencapai hasil yang maksimal terhadap 

kinerja pada beberapa jenis membran, dengan demikian perlu dipelajari lebih luas baik 

terhadap jenis material, ukuran pori  dan kondisi proses yang digunakan sehingga dicapai 

hasil yang lebih baik. Karenanya penelitian penyisihan phosfolipid dan FFA dengan 

membran ultrafiltrasi dengan jenis material polipropylen sangat penting untuk dilakukan 

untuk mengetahui dan mempelajari kemampuan membran ultrafiltrasi dengan bahan 

polipropylen dengan module capilarly dalam menyisihkan phopolipid dan FFA serta fluks. 

Efisiensi dan efektivitas berbagai agent chemical cleaning, guna menghasilkan suatu 

teknologi alternatif   yang efektif, efisien dan ramah lingkungan.  

METODOLOGI PENELITIAN 

Bahan dan Alat. 

Bahan yang digunakan  CPO parit sebagai bahan baku, dan bahan kimia untuk 

pencucian membran yaitu NaOH serta aquadest untuk pembilasan .Alat-alat yang 

digunakan meliputi seperangkat peralatan membran Ultrafiltrasi  dengan modul Capillary 

berbahan polypropilen  sistem aliran crossflow, sebagai alat utama yang  dilengkapi 

dengan alat penunjang seperti gelas ukur, stop watch.  Diagram rangkaian peralatan 

membran seperti pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram alat Ultrafiltrasi Sistem Aliran Crossflow 

 

Prosedur Penelitian. 

Pengukuran volume aquades pada pencucian awal di aliran permeat per 5 menit 

selama 20 menit pada tekanan 0,5 bar, hasil perhitungan fluks ditandai dengan   Jwi. 

Pengukuran volume  di aliran permeat  terhadap treatment umpan per 5 menit selama 90 

menit   pada tekanan 0,5 bar, hasil perhitungan   fluk permeat ditandai dengan  Jf. 

Pengukuran volume pembilasan dengan aquades dialiran permeat per 5 menit selama 20 

menit pada tekanan 0,5 bar, hasil perhitungan  fluk permeat  ditandai dengan  Jww. 

Pengukuran volume pencucian kimia menggunakan NaOH 0,5 N, pada tahap ini 

pengukuran volume di aliran permeat per 5 menit selama 20 menit pada tekanan 0,5 bar, 

Fluk permeat  hasil perhitungan ditandai dengan  Jcc. Pengukuran volume untuk 

pembilasan akhir dengan aquades, pengukuran ini dilakukan selama 20 menit yang diukur 

per 5 menit, Fluks permeat hasil perhitungan ditandai dengan  Jwc. Tahapan yang  sama 

untuk tekanan 1; 1,5; dan 2 bar.  pencucian kimia dengan  konsentrasi 0. dan 1 N.  

Analisa Hasil. 

Persamaan  yang digunakan untuk menghitung persen resistant removal dan persen 

flux recovery (Kazemimoghadam M dan Mohammadi T, 2006) adalah :RR (%) = [(Rf – 

Rc)/Rf] x 100 dan  FR (%) = [(Jwc - Jww)/(Jwi – Jww)] x 100 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rejeksi Phosphorus dan FFA 

Selektivitas  suat membran merupakan ukuran kemampuan suatu membran untuk 

menahan suatu spesi atau melewatkan suatu spesi tertentu, hal ini sangat tergantung pada 
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interaksi antar muka  dengan spasi yang akan melewatinya, ukuran spasi dan ukuran pori. 

Hasil rejeksi seperti pada tabel 1.  

Tabel 1: Rejeksi membran 

Analisa Konsentrasi  umpan  Konsentrasi permeat Rejeksi (%) 

FFA % 23,4 4,914 79 

Phosphorus, ppm 95 53 44 

   

 Tabel 1  menunjukkan kemampuan  membran dalam merejeksi Phosphorus dan 

FFA yang relatif baik,  konsentrasi FFA dan phosphorus dalam permeat telah memenuhi 

syarat bahan baku biodiesel yang berkualitas.  

 Fluk Permeat tanpa pencucian kimia ( NaOH 0 N) 

Perubahan fluks terhadap waktu pada berbagai tekanan pada proses tanpa pencucian 

kimia, dari Gambar 2  menunjukkan  bahwa secara keseluruhan semakin besar tekanan 

maka fluks yang dihasilkan semakin besar, tetapi  pada tekanan 1,5 dan 2 bar  

kecendrungan fluksnya sama terutama pada separuh waktu operasi. Hal  ini kemungkinan 

disebabkan oleh resistensi membran dan fouling jauh lebih besar dari tekanan yang 

diberikan sehingga peningkatan tekanan tidak berpengaruh langsung pada peningkatan 

fluks. Pada tekanan 1 bar  laju penurunan fluks terhadap waktu lebih stabil dibandingan 

pada tekanan yang lain, dengan fluks tertinggi dicapai 2,5 L/Jam.m2   dan terendah 1 

L/Jam.m2 . Secara keseluruhan laju penurunnan fluks terhadap waktu separuh waktu run 

awal lebih cepat dibandingkan dengan setelahnya, hal ini kemungkinan disebabkan oleh 

peningkatan tahanan baik oleh polarisasi konsentrasi maupun pembentukan fouling pada 

membran.  

Pada sistem ultrafiltrasi peningkatan tekanan sebelum terbentuknya gel atau cake 

akan sebanding dengan peningkatan fluks, meskipun untuk larutan makromolekul 

peningkatan ini biasanya tidak linier. Pada peningkatan tekanan lebih lanjut, lapisan 

polarisasi konsentrasi suatu saat akan menjangkau suatu harga konsentrasi batas sehingga 

fluks akan menjadi bebas dari pengaruh tekanan dan berada dibawah kontrol perpindahan 

massa. Jika tekanan tetap dilanjutkan maka efeknya hanya akan meningkatkan fluks sesaat 

saja, sehingga perpindahan solut ke dan dari permukaan membran mencapai 

kesetimbangan dan fluks secara esensial tidak akan berubah (Cheryan, 1986). Keadaan ini 
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akan berubah ketika lapisan fouling terbentuk dan terpadatkan pada tekanan tinggi. 

Peningkatan tekanan pada saat ini hanya akan menghasilkan suatu fluks yang lebih rendah.  

 

 
Gambar 2. Grafik hubungan Fluks(J) terhadap waktu pada berbagai  tekanan 

untukpencucian  dengan NaOH 0N 
 

Fluks pada pencucian dengan NaOH 0.5 N    

 

  
Gambar 3. Grafik hubungan Fluks(J) terhadap waktu pada berbagai  tekanan untuk 

pencucian  dengan NaOH 0,5 N 
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 Dari Gambar 3 menunjukkan bahwa setelah dilakukan pencucian membran dengan 

NaOH 0.5 N terjadi peningkatan fluks mencapai 3 L/Jam.m2 . Hal ini karena telah terjadi 

pelarutan sejumlah kontaminan yang ada dalam umpan. Namun demikian sebagaian 

kontaminan tidak ikut terbawa kedalam permeat  dan terperangkap kembali didalam 

membran sehingga akan menyebabkan tahanan  membran menjadi meningkat dan laju 

perkembangan fluks menurun dan relatif konstan setelah 1 jam operasi membran. 

 Fluks membran sebelum perlakuan pencucian dengan NaOH  hanya mencapai 2,2 

L/Jam.m2 , namun setelah pencucian fluks mencapai 3 L/Jam.m2 , hal ini menunjukkan 

kinerja bahan kimia pencucian membran mampu menghidrolisis atau pemutusan ikatan 

pada foulant yang bersifat reversibel berlangsung. Hal yang sama terjadi untuk 

peningkatan  tekanan, pemompaan fluida berpengaruh yang berarti terhadap fluks akibat 

terjadi turbulensi didekat permukaan membran dan akan menyapu solut yang terakumulasi 

sehingga mengurangi ketebalan dari lapisan batas dan  memperkecil faktor fouling.    

Fluks pada pencucian dengan NaOH 1 N 

 Gambar 4  menunjukan setelah pencucian dengan NaOH 1N  fluks secara 

keseluruhan meningkat mencapai 3,3 L/Jam.m2. hal ini menunjukkan kinerja bahan 

pencuci lebih efektif dibandingkan pada konsetrasi lebih kecil dari 1 N. Pada konsentrasi 

yang tinggi, kemampuan bahan pencuci untuk menghidrolisis atau pemutusan ikatan pada 

foulant yang bersifat irreversibel lebih besar. Perkembangan penurunan fluks hampir sama 

untuk  semua tekanan, laju penrunan fluks untuk tekanan 2 bar jauh lebih cepat 

dibandingkan dengan tekanan  yang lain. Hal ini disebabkan terbentuknya polarisasi dan 

fouling  yang lebih cepat sehingga mendorong lebih banyak foulant  terperangkap didalam 

membran.      

 Fenomena Fluks tertinggi secara rata untuk keseluruhan proses  dicapai pada 

konsentrasi pencucian 1 N dengan NaOH dibandingkan dengan pencucian pada 

konsentrasi 0.5 N. Tingginya pengembalian fluks mengindikasikan proses pencucian 

berjalan dengan baik, sehingga tahanan-tahanan yang terbentuk berkurang seperti tahanan 

yang diakibatkan oleh pore-blocking, adsorption, pembentukan lapisan gel dan polarisasi 

konsentrasi. Perkembangan fluk seperti gambar 4. 
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   Gambar 4. Grafik hubungan Fluks(J) terhadap waktu pada berbagai  tekanan untuk 

pencucian  dengan NaOH 1N 

Fluks Recovery (FR) dan Resistance Removal (RR) 

Pencucian membran diperlukan untuk meningkatkan kembali kinerja membran. 

Kinerja membran setelah pencucian dapat dapat dilihat  antara lain  dari parameter Fluks 

Recovery  (FR) dan Resistance Removal (RR). Phenomena FR terhadap tekanan 

transmmembran dengan perncucian NaOH pada konsentrasi 0, 0.5 dan 1 N dapat dilihat 

pada Gambar 5 dan 6 

 
Gambar 5. Grafik hubungan FR(%) terhadap Tekanan pada Pencucian  dengan 

NaOH  
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Secara keseluruhan hubungan FR terhadap tekanan pada pencucian dengan NaOH  

pada berbagai konsentrasi  menunjukan semakin tinggi tekanan dan semakin besar 

konsentrasi bahan pencuci maka FR semakin meningkat.  Peningkatan FR tertinggi 

mencapai 48 % terjadi pada tekanan 1,5 bar dan konsetrasi NaOH 1N. FR paling kecil 0,5 

% dicapai pada tekanan 1 bar dan konsentrasi NaOH  0 N. Pengaruh tekanan yang tinggi 

menyebabkan foulant-foulant yang terdeposisi pada permukaan membran dengan cepat 

tersapu dan ikut kealiran pencucian. Demikian juga konsentrasi menyebabkan foulant yang 

reversibel maupun irreversibel akan mudah terhidrolisis dan terputus ikatannya dengan 

membran.  

Gambar 5 menunjukkan nilai RR semakin tinggi dengan naiknya tekanan dan 

konsetrasi. RR tertinggi mencapai 82 % dicapai pada tekanan 2 bar dan konsentrasi 1N, 

sedangkan nilai RR terendah dicapai pada tekanan 1 bar dengan konsentrasi bahan pencuci 

0 N .Tekanan dan konsetrasi memberi pengaruh yang besar terhadap nilai RR karena 

tekanan yang tinggi akan meningkatkan turbulensi aliran sehingga foulant yang terdeposisi 

pada permukaan atau pada pori membran akan terangkat dan ikut kealiran pencuci. 

Sedangkan peningkan konsentrasi akan mempercepat poroses pemutusan atau 

penghancuran foulant sehingga foulant semakin mudah mengalir kealiran pencucian.   

Pengaruh tekanan dan konsentrasi dapat mereduksi tahanan yang ditimbulkan selama 

proses berlangsung seperti tahanan karena: adsorpsi foulant, pembentukan lapisan gel, 

polarisasi konsentrasi, dan pore-blocking.  
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 Gambar 6. Grafik hubungan RR(%) terhadap Tekanan pada Pencucian    dengan 

NaOH  

 

KESIMPULAN 

 Rejeksi  FFA dan Phosphorous masing-masing mencapai 82% dan 44%. Fluk 

permeat tertinggi mencapai  3.5 L/Jam.m2 pada pencucian dengan NaOH 1 N dan tekanan 

opersi membran 2 bar. FR  mencapai 48 % pada tekanan  1,.5 bar dan konsentrasi 

pencucian 1N, sedangkan RR mencapai 82 % pada tekanan 2 bar dan konsentrasi 

pencucian 1 N.  

DAFTAR PUSTAKA 
 

Alicieo et all, 2002, Membran Ultrafiltrasion of Crude Soyben Oil, Departamento de 
Engenhario Quimical Universidade Estadual de Marnga, Colombo, Brazil, 
Desalination 148 (2002) 99-102, Desalination, Elsevier. 

Azemimoghadam dan Mohammadi (2006)  

Faibis dan Cohen, 2001, Fouling and Rejection Behavior of Ceramic and Polymer-
Modified Ceramic Membran for Ultrafiltration of Oil in Water Emulsions and 
Microemulsions, Departement of Chemical Engineering, University of California, 
Los Angeles, Choloid and Surfaces A:Pysicochemical and Engineering Aspect 191 
(2001)27-40, Elsevier. 

Joehana.S, 1992, Budidaya Kelapa SawitKanisius, Unggaran.   

Kazemimoghadam M dan Mohammadi T, 2006, Chemical Cleaning of Ultrafiltration 
Membranse in Milk Industry, Chemical Engineering Departement, Iran University 
of Science adn Technology, Tehrean, Desalination 204(2007) 213-218, 
Desalination, Elsevier. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0.5 1 1.5 2

Tekanan (bar)

R
R

 (%
)

NaOH 0 N

NaOH 0.5 N

NaOH 1 N



��������	�
������������
�����������

��������	
���	�����	�������������	�������

 

���	������������������� ����

 

Koris dan Vitai, 2002, Dry Deguming of Vegetable Oils by Membran Filtration, St. Istvan, 
Faculty of Food Science, Departement of Food Engineering, Hungary, Desalination 
148 (202 149-153, Desalination,Elsevier. 

Lim dan Bai, 2003, Membran Fouling and Cleaning in Microfiltration of Activated Sludge 
Wastewater, Department of Chemical and Environmental Engineering, National 
University of Singapore, Singapore, Journal of Membran Science, p.279-290, 
Scincedirect, Elsevier. 

Prihandana M, Hendroko R danNuramin M, 2006 Menghasilkan Biodiesel Murah, 
Agromedia Pustaka, Jakarta 

Syarfi, 2005, Pengolahan Limbah Cair Emulsi Minyak Dengan Proses Gabungan Membran 
Ultrafiltrasi Sistem Aliran Cross Flow dan Ion Exchange, Kumpulan Artikel, Ditjen 
DIKTI. 

 

 


