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UJI STABILITAS DAN KEMAMPUAN MEMBRAN PIM (POLYMER 

INCLUSION MEMBRANE) YANG MENGANDUNG KOPOLI (DIVINIL 

BENZENE) 8% 
 

 

Oleh 

 

 

Nelda Rosa Oktarida 

 

 

Telah dilakukan penelitian mengenai uji stabilitas dan kemampuan membran PIM 

( Poymer Inclusion Membrane) yang  mangandung kopoli (Divinil Benzen) 8%.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui stabilitas dan ketahanan 

membran PIM.  Studi stabilitas dan kemampuan membran PIM dilakukan dalam 

beberapa variasi uji yaitu konsentrasi plasticizer, jenis garam, konsentrasi garam 

di fasa sumber, konsentrasi garam di fasa penerima, pemakaian membran PIM 

berulang, dan lifetime membran PIM.  Konsentrasi fenol pada fasa penerima dan 

fasa sumber dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang 

gelombang 456 nm dengan penambahan 4-aminoantipirin.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa fenol dapat tertranspor secara optimum pada penggunaan 

plasticizer sebesar 0,3132 g dan menggunakan senyawa pembawa co-EDVB 8% 

yaitu sebesar 83,99% dengan persentase ML Loss sebesar 24,22%.Banyaknya 

fenol yang tertranspor ke fasa penerima menggunakan membran dengan 

pemakaian satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali dan lima kali adalah 83,80%; 

68,58%; 60,28%; 58,34% dan 51,14% dengan persentase membran yang hilang 

19,46%; 14,72%; 10,53%; 7,66% dan 2,91%.  Tanpa penambahan garam NaNO3, 

ketahanan membran hanya 13 hari tetapi dengan penambahan garam NaNO3 0,01 

M ketahanannya meningkat menjadi 34 hari.  Penambahan garam NaNO3akan 

menambah kestabilan dan lifetime yang lebih lama. 
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ABSTRACT 

 

 

STABILITY AND ABILITY TEST OF PIM MEMBRANE (POLYMER 

INCLUSION MEMBRANE) CONTAINING COPOLY (DIVINIL 

BENZENE) 8% 

 

By 

 

Nelda Rosa Oktarida 

 

 

Research on stability and ability of phenol transport using (Polymer Inclusion 

Membrane)  PIM 8% copoly (Divinil Benzene)  as a carrier has been carried 

out.The purpose of this study was to determine the stability and resistance of the 

PIM membrane.Studies on the stability and capability of PIM membranes were 

carried out in a number of test variations namely plasticizer concentration, type of 

salt, salt concentration in the source phase, salt concentration in the receiving 

phase, repeated use of PIM membrane, and lifetime of PIM membrane. Phenol 

concentrations in the receiving phase and source phase were analyzed using a UV-

Vis spectrophotometer at a wavelength of 456 nm with the addition of 4-

aminoantipirin.The results showed that phenol can be transported optimally in the 

use of plasticizers of 0.3132 g and using a 8 % co-EDVB  carrier compound that 

is equal to 83.99% with a ML Loss percentage of 24.22%.The amount of phenol 

that is transported to the receiving phase using a membrane with the use of once, 

twice, three times, four times and five times is 83.80 %; 68.58%; 60.28%; 58.34% 

and 51.14% with the percentage of membrane lost 19.46%; 14.72%; 10.53%; 

7.66%; and 2.91%.Without the addition of NaNO3 salt, membrane resistance was 

only 13 days but with the addition of 0.01 M NaNO3 salt the resistance increased 

to 34 days. The addition of NaNO3 salt will add stability and a longer lifetime. 
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MOTTO 

 

 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kadar kesanggupannya” 
(QS. Al Baqarah :286) 

 

 

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan 
(QS. Asy Syarh:5-6) 

 
 
 

Akar dari pendidikan memang pahit, tapi buahnya 

manis 

(Aristoteles) 

 

 

 

“You get in life what you have the courage to ask for” 

(Oprah Winfrey) 

 

 

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan” 

(Najwa Shihab) 

 

 

 
“Satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri” 

(Franklin D. Roosevelt) 

 

 

 

 

 

 

  



Bismillaahirrohmaanirrohiim 
 

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih 

Lagi Maha Penyayang 

 

 
Puji syukur kuucapkan kepada Allah SWT, karena telah 

menghadirkan orang-orang “berarti” disekelilingku yang selalu 

memberikan doa dan motivasi sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik. 

 

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda cinta 

dan kasih sayang serta baktiku kepada: 

 

Kedua orang tuaku tercinta. 

Papa Juanda dan Mama Neliyanti 
 

Yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus, merawat dan 

mendidik dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, mengajarkanku tentang 

kebaikan, serta tak henti-hentinya mendoakan, mendukung, berjuang dan 

berkorban untuk anakmu. 

 

Adikku tersayang. 

A.Fikram Bastian dan A. Arif Firdaus 

 

Bapak Dr. Agung Abadi Kiswandono,M.Sc., Bapak Prof. Sutopo 

Hadi, Ph.D dan Prof.John Hendri,M.S atas bimbingan selama saya 

mengerjakan penelitian dan skripsi serta, Bapak dan Ibu Dosen 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Lampung yang telah memberikan 

banyak ilmu, motivasi, dan pengalaman. 

 

Seluruh sahabat terbaikku yang selalu ada selama perjuangan 

mendapatkan gelar ini. 

 

Almamater tercinta Universitas Lampung 

  



 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan 

rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Uji Stabilitas Kemampuan Membran PIM (Polymer Inclusion 

Membrane) yang Mengandung Kopoli (Divinil Benzene) 8%” sebagai salah 

satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sains Jurusan Kimia, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. 

 

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesulitan dan rintangan, namun itu semua 

dapat Penulis lalui berkat ridho dan pertolongan Allah SWT serta bantuan dan 

dukungan dari orang-orang terdekat Penulis. Pada kesempatan ini Penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Kedua orang tuaku tercinta, Papa Juanda dan Ibu Neliyanti yang telah 

berjuang, bekerja keras, dan berkorban demi Penulis. Terima kasih atas segala 

doa yang senantiasa dipanjatkan untuk Penulis, segala perhatian, motivasi dan 

dukungan yang luar biasa kepada Penulis. Semoga papa dan mama selalu 

diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah SWT. 

2. Bapak  Diky Hidayat, M.Sc., selaku pembimbing akademik yang telah 

memberikan bimbingan, ilmu, motivasi, kritik dan saran sehingga Penulis 

mampu menyelesaikan skripsiini. 

3. Bapak Dr. Agung Abadi Kiswandono, M.Sc., selaku pembimbing I yang 

selalu memberikan bimbingan, ilmu, nasihat, semangat, saran, motivasi dan 

kesabaran kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 



i 

 

4. Bapak Prof. Sutopo Hadi, Ph.D., selaku pembimbing II yang selalu 

memberikan bimbingan, ilmu, motivasi, kritik dan saran sehingga Penulis 

mampu menyelesaikan skripsiini. 

5. Bapak Prof. John Hendri, M.S.., selaku pembahas yang telah memberikan 

ilmu, motivasi, nasihat, kritik dan saran sehingga Penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak Mulyono, S.Si.,M.Si.,Ph.D., selaku Ketua Jurusan Kimia Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UniversitasLampung. 

7. Bapak Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, M.T., selaku Dekan Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UniversitasLampung. 

8. Bapak dan Ibu Dosen Kimia FMIPA Universitas Lampung yang telah 

mendidik serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat 

kepada Penulis selama kuliah dan semoga ilmu yang diberikan dapat berguna 

danbarokah. 

9. Bapak Syaifuddin, S.T., selaku Laboran Kimia Analitik dan Instrumentasi 

FMIPA Unila yang telah banyak membantu dalam menyediakan alat dan 

bahan untuk penelitianPenulis. 

10. Seluruh laboran, staff dan karyawan FMIPA Universitas Lampung atas semua 

bantuannya selamaini. 

11. Adikku tercinta, Ahmad Fikram Bastian dan Ahmad Arif Firdaus yang selalu 

memberikan keceriaan, bantuan, serta dukungan kepada Penulis. 

12. Keluarga besar yang telah mendukung, mendoakan dan selalu memberikan 

motivasi kepadaPenulis. 

13. Sahabat-Sahabatku tersayang M.Fajar, M.Iqbal, Astomo Ardi, Elsa Maharani, 

Shelly Evita, Suci Rahmadani. Terima kasih atas dukungan,kebersamaan, dan 

semangat serta selalu memberi motivasi hingga Penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 

14. Teman-Teman seperbimbingan ku “Membrane Research”yang baik hati 

Sangaji Ilham Prasetyo, Dela Ananda, Lola Erdianes . Terima kasih ataskerja 

sama, dukungan, dan kesabaran untuk menyelesaikan penelitian hingga 

Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

15. Pasukan “Lambe Turah” Aiga, Amel, Grace, Indah, Iffah, Innama, Nikita, 



ii 

 

Putri,Retta. Terimakasih sudah menjadi teman yang baik serta memberikan 

keceriaan dan kegilaan selama kuliah. 

16. Teman-Teman “ Abdul Muis Lovers” Andreas Tua Parulian Sibuea, 

Davincent Andreas Lihardo Sinaga dan M. Rizky Fadhilah Simanulang. 

Terimakasih atas dedikasinya serta kepedulianya selama perkuliahan. 

17. Teman-Teman Berisiku Dini Aulia, Diah Ekarini, dan Lola Erdianes. 

Terimakasih atas motivasinya, Dukunganya serta fikiran-fikiran anehnya bisa 

membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. 

18. Teman-Teman Kimia Angkatan 2017 dan Kelas C . Terimakasih atas 

dukunganya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 

19. Adik-adik kimia Angkatan 2018,2019 yang telah memberikan semangat, serta 

motivasinya untuk penulis menyelesaikan Skripsi ini. 

 

 

Bandar Lampung, 20Agustus 2021  

Penulis 

 

 

 

 

Nelda Rosa Oktarida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

         Halaman 
DAFTAR ISI ..................................................................................................... iii 

DAFTAR TABEL ............................................................................................. iii 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ vii 

I. PENDAHULUAN .................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang....................................................................................... 1 

1.2 Tujuan Penelitian ................................................................................... 3 

1.3 Manfaat Penelitian ................................................................................. 4 

II. TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................... 5 

2.1 Fenol ..................................................................................................... 5 

2.2 Eugenol dan Kopoli (Eugenol-DVB) ..................................................... 6 

2.3 Membran Cair ........................................................................................ 9 

2.4 Teknik Polymer Inclusion Membrane (PIM) ........................................ 11 

2.5 Mekanisme Transpor dan Senyawa Pembawa untuk Fenol ................... 13 

2.6 Plasticizer ............................................................................................ 14 

2.7 Stabilitas Membran PIM dan Pengaruh Garam pada Transpor Fenol .... 15 

2.8 Kemampuan Membran PIM ................................................................. 16 

2.9 Karakterisasi ........................................................................................ 17 

2.9.1   Spektrofotometri Ultra Violet-Visible (UV-Vis) ...................................... 17 

2.9.2   Fourier Transform Infrared (FT-IR) ......................................................... 19 

2.9.3   Scanning Electron Microscopy (SEM) ..................................................... 20 

III. METODE PENELITIAN ...................................................................... 22 

3.1 Waktu dan tempat ................................................................................ 22 

3.2 Alat dan bahan ..................................................................................... 22 

3.3 Metode ................................................................................................ 23 

i 



iv 

 

3.3.1 Pencetakan Membran PIM ................................................................... 23 

3.3.2 Variasi Konsentrasi Plasticizer ............................................................ 24 

3.3.3 Variasi Jenis Garam ............................................................................. 24 

3.3.4 Variasi Konsentrasi Garam pada Fasa Sumber ..................................... 25 

3.3.5 Variasi Konsentrasi Garam pada Fasa Penerima ................................... 25 

3.3.6 Pemakaian Berulang pada Membran PIM ............................................ 25 

3.3.7 Lifetime................................................................................................ 26 

3.3.8 Diagram alir penelitian ........................................................................ 27 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................................. 28 

4.1. Membran PIM ..................................................................................... 28 

4.2 Variasi Konsentrasi Plasticizer ............................................................ 29 

4.3 Variasi Jenis Garam ............................................................................. 33 

4.4 Variasi Konsentrasi Garam pada Fasa Sumber ..................................... 35 

4.5 Variasi Konsentrasi Garam pada Fasa Penerima ................................... 37 

4.6 Pemakaian Berulang pada Membran PIM ............................................ 39 

4.7 Lifetime................................................................................................ 41 

4.8 Karakterisasi ........................................................................................ 42 

V. KESIMPULAN DAN SARAN .............................................................. 47 

5.1 Kesimpulan.......................................................................................... 47 

5.2 Saran ................................................................................................... 48 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 49 

LAMPIRAN ..................................................................................................... 55 

Lampiran 1. Perhitungan pembuatan larutan ................................................. 56 

Lampiran 2. Perhitungan Kadar Logam Na dan K ......................................... 61 

Lampiran 3. Konsentrasi Fenol Hasil Transpor dan % ML Loss .................... 63 

Lampiran 4. Rata-rata ketebalan membran PIM ............................................ 78 

Lampiran 5. Dokumentasi penelitian ............................................................. 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii 



v 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

 

Tabel 1. Sifat fisik dan kimia eugenol .................................................................. 7 
Tabel 2. Beberapa jenis senyawa pembawa untuk transpor fenol ........................ 14 

Tabel 3. Lifetime membran PIM ........................................................................ 17 
Tabel 4. Daftar bilangan gelombang FT-IR dari berbagai jenis ikatan ................ 20 

Tabel 5. Komposisi komponen pembentuk membran PIM ................................. 23 
Tabel 6.Perbandingan persen transpor fenol terhadap kadar ion Na dan K dari 

beberapa jenis garam................................................................................34 
Tabel 7. Lifetime membran PIM ......................................................................... 41 

Tabel 8. Perbandingan gugus fungsi hasil IR eugenol dengan kopoli eugenol 

divinil benzen 8% ................................................................................. 45 

Tabel 9. Perbandingan bilangan gelombang hasil FT-IR membran PIM sebelum   

dan sesudah transpor ...............................................................................46 

Tabel 10.Kurva standar fenol plasticizer ............................................................ 63 
Tabel 11. Absorbansi fenol plasticizer di fasa sumber dan fasa penerima ........... 63 

Tabel 12.Konsentrasi fenol plasticizer di fasa sumber dan fasa penerima ........... 64 
Tabel 13. Persentase fenol plasticizer di fasa sumber dan fasa penerima ............ 64 

Tabel 14. % ML Loss Plasticizer ....................................................................... 64 
Tabel 15. Kurva standar jenis garam .................................................................. 65 

Tabel 16. Absorbansi fenol jenis garam di fasa sumber dan fasa penerima ......... 66 
Tabel 17. Konsentrasi fenol jenis garam di fasa sumber dan fasa penerima ........ 66 

Tabel 18. Persentase fenol jenis garam di fasa sumber dan fasa penerima........... 66 
Tabel 19. % ML Loss jenis garam ...................................................................... 67 

Tabel 20. Kurva Standar fenol variasi Konsentrasi garam fasa sumber ............... 68 
Tabel 21. Absorbansi fenol pada variasi konsentrasi garam di fasa sumber dan 

fasa penerima ..................................................................................... 69 
Tabel 22. Konsentrasi fenol pada variasi konsentrasi garam di fasa sumber dan 

fasa penerima ..................................................................................................... 69 
Tabel 23. Persentase fenol pada konsentrasi garam di fasa sumber dan fasa 

penerima ............................................................................................ 70 
Tabel 24. % ML Loss konsentrasi garam pada fasa sumber ................................ 70 

Tabel 25. Kurva Standar fenol pada konsentrasi garam di fasa penerima ............ 71 
Tabel 26. Absorbansi fenol pada konsentrasi garam di fasa sumber dan fasa 

penerima ............................................................................................ 72 
Tabel 27. Konsentrasi fenol di fasa sumber dan fasa penerima ........................... 72 

Tabel 28. Persentase fenol pada konsentrasi garam di fasa sumber dan fasa 

penerima ............................................................................................ 73 

Tabel 29. % ML Loss pada konsentrasi garam fasa penerima ............................. 73 
Tabel 30. Kurva Standar fenol pada pemakaian berulang membran PIM ............ 74 

Tabel 31. Absorbansi fenol pada pengulangan membran PIM di fasa sumber dan 

fasa penerima ..................................................................................... 75 

iii 



vi 

 

Tabel 32. Konsentrasi fenol pada pengulangan membran PIM dia fasa sumber dan 

fasa penerima ..................................................................................... 75 
Tabel 33. Persentase fenol pada pengulangan membran PIM di fasa sumber dan 

fasa penerima ..................................................................................... 75 
Tabel 34. % ML Loss pada pengulangan membran PIM ..................................... 76 

Tabel 35. Lifetime tanpa penambahan garam NaNO3 .......................................... 77 
Tabel 36. Lifetime penambahan garam NaNO3 ................................................... 77 

Tabel 37. Ketebalan membran PIM plasticizer ................................................... 78 
Tabel 38. Ketebalan membran PIM variasi jenis garam ...................................... 78 

Tabel 39. Ketebalan membran PIM pada konsentrasi garam di fasa sumber ....... 78 
Tabel 40. Ketebalan membran PIM pada konsentrasi garam di fasa penerima .... 79 

Tabel 41. Ketebalan membran PIM life tame tanda garam dan menggunakan 

garam NaNO3 .................................................................................... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

iv 



vii 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 

Gambar 1. Struktur fenol...................................................................................... 6 

Gambar 2. Struktur eugenol ................................................................................. 7 
Gambar 3. Struktur polieugenol ........................................................................... 8 

Gambar 4. Prediksi struktur kopoli (eugenol divinil benzene) .............................. 9 
Gambar 5. Membran cair (a) BLM (b) ELM (c) SLM ........................................ 10 

Gambar 6. Skema spektrofotometer UV-Vis  ..................................................... 18 
Gambar 7. Diagram alir penelitian ..................................................................... 27 

Gambar 8. Membran PIM Co-EDVB 8% ........................................................... 28 
Gambar 9. Skema transpor fenol menggunakan membran cair ........................... 29 

Gambar 10.Grafik pengaruh konsentrasi plasticizer terhadap % fenol ................ 30 
Gambar 11.Grafik pengaruh variasi plasticizer terhadap % ML Loss ................. 32 

Gambar 12. Grafik variasi jenis garam terhadap % fenol dan ML Loss ............... 33 
Gambar 13. Grafik pengaruh konsentrasi garam NaNO3 pada fasa sumber 

terhadap % fenol dan ML Loss......................................................... 36 
Gambar 14.Grafik pengaruh konsentrasi garam NaNO3 pada fasa penerima 

terhadap % fenol dan ML Loss......................................................... 38 
Gambar 15. Grafik pengaruh pemakaian berulang terhadap % fenol................... 39 

Gambar 16. Grafik pengaruh pemakaian berulang  terhadap % ML Loss ............ 40 
Gambar 17. Kurva pengukuran pH lifetime tanpa penambahan garam dan 

penambahan garam .......................................................................... 42 
Gambar 18. Morfologi permukaan membran PIM (a) sebelum transpor (b) 

sesudah transpor 34 hari ................................................................... 43 
Gambar 19. Spektra IR dari (a) eugenoldan (b) kopoli (Co-EDVB) 8 % ............. 44 

Gambar 20 . Perbandingan spektra IR (a) sebelum transpor (b) sesudah transpor 45 
Gambar 21. Kurva kalibrasi fenol pada variasi plasticizer .................................. 63 

Gambar 22.Grafik pengaruh variasi konsentrasi plasticizer terhadap%fenol ....... 64 
Gambar 23. Grafik pengaruh variasi konsentrasi plasticizer terhadap%ML Loss 65 

Gambar 24. Kurva kalibrasi fenol pada variasi jenis garam ................................ 66 
Gambar 25. Grafik pengaruh variasi jenis garam terhadap transpor fenol ........... 67 

Gambar 26.Grafik pengaruh penambahan variasi garam di fasa sumber 

terhadap%ML Loss .......................................................................... 68 

Gambar 27. Kurva kalibrasi fenol pada variasi konsentrasi garam fasa penerima 69 
Gambar 28. Grafik pengaruh penambahan garam NaNO3 di fasa sumber 

terhadap%fenol ................................................................................ 70 
Gambar 29. Grafik pengaruh konsentrasi garam  di fasa sumber terhadap %ML 

Loss ................................................................................................. 71 

v 



viii 

 

Gambar 30. Kurva kalibrasi fenol pada konsentrasi garam di fasa penerima ....... 72 

Gambar 31. Grafik pengaruh konsentrasi garam terhadap % fenol...................... 73 
Gambar 32. Grafik pengaruh konsentrasi di fasa penerima terhadap % ML Loss 74 

Gambar 33. Kurva standar fenol pada pemakaian berulang membran PIM ......... 74 
Gambar 34. Grafik pemakaian berulang membran PIM terhadap % fenol........... 76 

Gambar 35. Grafik pemakaian berulang membran PIM terhadap % ML Loss ..... 76 
Gambar 36. Cetakan Membran PIM ................................................................... 80 

Gambar 37. (a) Membran PIM sebelum transpor (b) membran PIM setelah 

transpor ......................................................................................... 80 

Gambar 38. (a) Proses transpor (b) setelah transpor 24 jam ................................ 80 
Gambar 39. (a) Lifetime tanpa garam (b) lifetime menggunakan garam .............. 81 

 

 

vi 



1 

 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

 

Semakin pesatnya perkembangan industri berpotensi untuk menghasilkan 

berbagai jenis limbah, salah satunya yaitu limbah cair.  Limbah cair merupakan 

unsur pencemaran yang sangat potensial bagi lingkungan air sedangkan air 

merupakan salah satu sumber daya alam yang dibutuhkan oleh manusia, hewan 

dan tumbuhan.  Salah satu limbah cair yang biasa dihasilkan oleh beberapa 

industri yaitu limbah fenol.  Fenol dapat dihasilkan dari berbagai macam limbah 

industri seperti limbah industri kertas, minyak bumi, kayu lapis, plastik dan pulp.  

 

Fenol merupakan polutan utama dalam air, limbah pengolahan dan pemurnian 

tanaman.  Hal ini akan menyebabkan pengaruh yang kronis pada manusia 

(Kalaiarasan et al., 2014).  Fenol dan turunanya juga ditemukan sebagai polutan 

dalam limbah cair industri seperti industri petrokimia, agrokimia, batu bara dan 

beberapa proses kimia lainnya.  Senyawa-senyawa tersebut sangat beracun, 

berbahaya, korosif, karsinogenik serta sulit untuk didegradasi.  Senyawa ini dapat 

mengakibatkan kerusakan hati, ginjal, penurunan darah dan pelemahan detak 

jantung (Alva et al., 2003).  Menurut Tchobanoglous et al.(2004), toleransi 

keberadaan fenol dalam air limbah industri adalah 500 mg/L, jika melebihi batas 

tersebut akan sulit untuk diuraikan secara biologis.  Senyawa fenol dapat 

dikatakan aman bagi lingkungan jika konsentrasinya berkisar antara 0,5-1,0 mg/L 

sesuai dengan KEPMEN No.51/MENLH/10/1995 dan ambang fenol dalam air 

baku air minum adalah 0,002 mg/L.  Oleh karena itu, pengolahan lebih lanjut pada 
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limbah cair yang mengandung fenol beserta turunannya harus dilakukan sebelum 

limbah tersebut dibuang ke perairan (Mohammadi et al., 2014). 

 

Polutan di perairan seperti fenol dapat dihilangkan dengan beberapa teknik, yaitu 

teknik tradisional dan modern.  Teknologi tradisional meliputi penyulingan uap, 

ekstraksi cair-cair (LLE), adsorpsi, oksidasi kimia dan biodegradasi.  Teknologi 

modern meliputi proses foto-oksidasi dan teknologi pemisahan membran.  

Kiswandono (2016) ada alternative lain yang dapat menangani limbah fenol yaitu 

menggunakan membran cair.  Kusumastuti (2007), juga menyatakan bahwa 

menggunakan membran lebih ekonomis dibanding metode ekstraksi cair-cair.  Hal 

ini ditunjukkan melalui eksperimen bahwa 90% fenol dapat diambil ulang 

(recovery) dari limbah dengan menggunakan membran cair emulsi.  Berbagai 

penelitian, mulai dari selektivitas dan kemampuan transpor sampai pemodelan 

matematika untuk transpor merupakan topik yang berkembang pada penelitian 

berbasis membran cair ini. 

 

Teknologi pemisahan berbasis membran cair pada saat ini semakin banyak 

menarik perhatian para peneliti karena teknologi ini mempunyai spektrum 

pemisahan yang luas, selektif dan mudah dilakukan.  Keunggulan tersebut 

dikarenakan dalam pemisahan dengan membran tidak membutuhkan zat kimia 

tambahan dan juga kebutuhan energinya sangat minimum, sederhana, praktis dan 

mudah dilakukan sehingga dapat berkembang dimasa yang akan datang dan 

diminati oleh banyak peneliti.  Beberapa peneliti bahkan telah mempublikasikan 

penelitian terbarunya pada jurnal internasional, seperti Cho et al.(2018) dan 

Djunaidi et al.(2018). 

Metode polymer inclusion membrane (PIM) memiliki kelebihan dibandingkan 

membran cair lainnya diantaranya adalah senyawa pembawa yang dibutuhkan 

sedikit, memiliki kestabilan yang tinggi, carrier yang hilang selama proses dapat 

diabaikan, flux yang lebih tinggi, pengoperasian yang sederhana serta lebih 

serbaguna (Kusmacahyu et al., 2006).  Membran PIM merupakan membran film 

tipis yang fleksibel dimana membran tersebut sangat mudah dibuat dari larutan 

yang mengandung suatu senyawa carrier, plasticizer dan polimer dasar sebagai 
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pendukung (Ngihem et al., 2006).  Recovery dengan PIM sangat ditentukan oleh 

selektivitas dan efektivitas senyawa pembawa.  Pada teknik membran cair, 

senyawa carrier (pembawa) sebagai fasilitator yang terdapat pada fasa membran  

memainkan peranan penting dan merupakan hal penentu dalam kinerja pemisahan 

(Huidong et al., 2009). 

Rahmawati (2020) telah melakukan transpor fenol dengan membran PIM 

menggunakan divinil benzene (DVB) sebagai senyawa pembawa, polivinil klorida 

(PVC) sebagai polimer pendukung, dan dibenzil eter (DBE) sebagai plasticizer.  

Hasil penelitian Rahmawati (2020) menyatakan bahwa pada transpor fenol 60 

ppm dapat digunakan kondisi pH optimum 5,5 pada fasa sumber dan NaOH 0,1 M 

pada fasa penerima.  Pada kondisi tersebut membran PIM mampu mentranspor 

fenol dengan baik, pada waktu optimum 24 jam.  Akan tetapi, membran PIM 

tersebut belum dilakukan uji stabilitas dan kemampuan terhadap transpor fenol, 

sehingga perlu dilakukan penelitian tersebut.  Oleh karena itu, pada penelitian ini 

akan dilakukan uji stabilitas dan kemampuan transpor fenol meliputi variasi 

konsentrasi plasticizer, variasi jenis garam, variasi konsentrasi garam, dan 

kemampuan membran meliputi pemakaian berulang, dan umur membran (lifetime) 

menggunakan membran PIM yang mengandung senyawa pembawa Kopoli 

Eugenol Divinil Benzen (co-EDVB) 8%. 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan uji stabilitas membran PIM dengan parameter pengaruh 

konsentrasi plasticizer, konsentrasi garam dan jenis garam. 

2. Melakukan uji kemampuan membran PIM melalui pemakaian berulang dan 

umur membran (lifetime). 

3. Melakukan karakterisasi membran PIM sebelum dan sesudah transpor 

menggunakan SEM (Scanning Electron Microsope) dan FTIR (Fourier 

Transform Infrared). 
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1.3 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian yang akan diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Menambah pemanfaatan polimer tersambung silang kopoli (DVB) 8% sebagai 

membran carrier. 

2. Memberikan wacana baru dalam pemanfaatan polimer dalam bidang analisis 

kimia serta meningkatkan nilai ekonomis dari eugenol. 

3. Meningkatkan aplikasi metode membran cair terutama PIM dalam upaya 

pengurangan polutan organik, khususnya senyawa fenol pada lingkungan 

perairan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Fenol 

 

 

 

Fenol (C6H6O) merupakan senyawa organik yang mempunyai gugus hidroksil 

yang terikat pada cincin benzena (Gambar 1).  Fenol dan turunannya ditemukan 

sebagai polutan dalam limbah cair industri seperti industri petrokimia, agrokimia, 

batu bara dan beberapa proses kimia lainnya.  Senyawa-senyawa tersebut sangat 

beracun, berbahaya, korosif, karsinogenik serta sulit untuk didegradasi.  Senyawa 

ini dapat mengakibatkan kerusakan hati, ginjal, penurunan darah dan pelemahan 

detak jantung (Alva et al., 2003).  Apabila mencemari perairan dapat 

menimbulkan rasa dan bau tidak sedap serta pada konsentrasi tertentu dapat 

menyebabkan kematian organisme di perairan tersebut.  Apabila masuk ke dalam 

tubuh dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia seperti gangguan 

pada otak, paru-paru, ginjal dan limfa serta dapat menyebabkan kegagalan 

sirkulasi darah dan kematian akibat kegagalan pernapasan. 

 

Environmental Protection Agency (EPA) dan European Union (EU) memasukkan 

fenol dalam daftar prioritas yakni total fenol dalam air minum adalah 0,5 µg/L 

(Trivunac and Stevanovic, 2004).  Oleh karena itu, pengolahan lebih lanjut pada 

limbah cair yang mengandung fenol beserta turunannya harus dilakukan sebelum 

limbah tersebut dibuang ke perairan. Struktur fenol dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Struktur fenol 

 

Adsorpsi merupakan salah satu metode recovery fenol.  Hameed et al (2008), 

melakukan removal fenol dari perairan dengan menggunakan karbon teraktivasi.  

Hasilnya menunjukan bahwa kapasitas maksimum adsorpsi sebesar 149,25 mg/g 

dan model kinetika yang sesuai untuk proses adsorpsinya adalah model kinetik 

pseudo orde dua.  Penangan fenol dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

adsorpsi.  Metode adsorpsi memiliki kelemahan yaitu diperlukannya regenerasi 

adsorben ketika sudah jenuh dengan senyawa organik.  Selain itu, polutan organik 

yang telah diadsorpsi dalam adsorben masih tetap berbahaya karena tidak dapat 

didegradasi menjadi senyawa lain yang tidak berbahaya (Slamet et al., 2006). 

Penanganan fenol dapat juga dilakukan dengan menggunakan metode ekstraksi. 

Ekstraksi fenol di perairan dengan menggunakan N-oktanoilpirolidin telah 

dilakukan (Li et al., 2004).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa N-

oktanoilpirolidin dalam kerosen sulfonat pada kondisi asam mampu mengekstrak 

fenol secara efektif.  Metode adsorpsi memiliki kelemahan yaitu diperlukannya 

regenerasi adsorben ketika sudah jenuh dengan senyawa organik.Selain itu, 

polutan organik yang telah diadsorpsi dalam adsorben masih tetap berbahaya 

karena tidak dapat didegradasi menjadi senyawa lain yang tidak berbahaya 

(Slamet et al., 2006).  Penanganan fenol dapat menggunakan metode lainnya, 

seperti metode penanganan fenol dengan menggunakan membran. 

2.2 Eugenol dan Kopoli (Eugenol-DVB) 

 

Eugenol merupakan salah satu komponen kimia dalam minyak daun cengkeh 

yang dihasilkan melalui destilasi uap (Sastrohamidjojo, 2004).  Eugenol memiliki 

rumus molekul C10H12O2 memiliki warna bening hinga kuning pucat, kental 

seperti minyak dan mudah larut dalam pelarut organik, memiliki nama lain 4–alil–
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2–metoksi–fenol, eugenol mudah larut dalam eter, kloroform dan alkohol.  

Struktur eugenol dapat dilihati pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Struktur eugenol 

 

Eugenol mempunyai gugus hidroksi, metoksi, dan alil.  Adanya gugus hidroksi 

menyebabkan eugenol sebagai senyawa fenolik yang bersifat asam dan mudah 

dipisahkan dari senyawa non fenolik lainnya dengan cara ekstraksi cair–cair 

menggunakan pelarut aktif (Sastrohamidjojo, 1981).  Spesifikasi eugenol dapat 

dilihat dari Tabel 1. 

 

Tabel 1. Sifat fisik dan kimia eugenol (Guenther, 1990) 

Karakteristik Eugenol 
Berat jenis (g/cm3) 1,06 
Indeks bias (25° C) 1,53-1,54 
Titik didih (°C) 256 
Titik leleh (°C) -9 
Warna Bening ke kuning pucat 
Aroma  Aroma cengkeh 
Kelarutan  Larut 1:2 dalam alcohol 70%, tidak 

larut dalam air, larut dalam eter, 
kloroform dan asam asetat 

 

Pada umumnya polieugenol dapat dihasilkan melalui sintesis langsung 

menggunakan katalis, baik asam sulfat (Handayani, 2001) maupun boron triflouro 

dietil eter (La Harimu et al., 2010), tetapi polimer hasil sintesis ini belum efektif 

karena memiliki kemampuan interaksi dengan senyawa target yang rendah. Hal 

ini dimungkinkan karena polimer hasil sintesis ini memiliki berat molekul yang 

rendah. Hasil sintesis yang telah dilakukan oleh La Harimu et al. (2010) 
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menghasilkan berat molekul polieugenol 39380 g/mol. Polimer dengan berat 

molekul yang rendah dimungkinkan memiliki sisi aktif terbatas. 

Eugenol digunakan sebagai bahan awal sintesis suatu senyawa karena adanya tiga 

gugus fungsional yang terkait padanya, yaitu gugus alil, hidroksi dan metoksi.  

Melalui gugus alil, eugenol mampu dipolimerisasi menjadi polieugenol 

(Ngadiwiyana, 2005).  Sintesis polieugenol dilakukan dengan menambahkan 

katalis BF3–dietileter.  Proses polimerisasi eugenol menjadi polieugenol 

merupakan proses polimerisasi adisi kationik.  Proses ini dikatakan polimerisasi 

adisi kationik karena gugus vinil dari eugenol mengalami reaksi adisi (Cholid, 

2016).  Polimer yang terbentuk.dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Struktur polieugenol 

 

Peningkatan sisi aktif suatu polimer dapat dilakukan dengan cara kopolimerisasi 

melalui ikatan rangkap dua (senyawa-senyawa diena).  Divinil benzene 

merupakan salah satu contoh senyawa diena yang dapat digunakan.  Ikatan 

rangkap dua pada senyawa diena mempunyai sifat yang reaktif sehingga proses 

sintesis dapat dengan mudah dilakukan hanya pada suhu kamar menggunakan 

katalis asam lunak.  Polimerisasi senyawa diena akan terjadi pada bagian gugus 

alil.  Polimerisasi antara eugenol dengan divinil benzena menghasilkan kopolimer 

(eugenol-DVB).  Kopoli (eugenol-DVB) diharapkan dapat meningkatkan jumlah 

sisi aktif pada polimer yang digunkan sebagai senyawa carrier pada proses 

transpor fenol. 

 

Struktur dari kopoli (eugenol-DVB) pada Gambar 4 memiliki kemiripan struktur 

dengan eugenol pada Gambar 2.  Kesamaannya adalah memiliki gugus –OH dan 
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senyawa benzena, maka dapat diprediksi bahwa ikatan dan interaksi yang 

terbentuk antara kopoli (eugenol-DVB) dengan fenol adalah ikatan hidrogen dan 

interaksi π-π.  Interaksi π-π fenol dan kopoli (eugenol-DVB) dapat terbentuk dari 

benzena yang berasal dari struktur DVB dan benzena yang berasal dari eugenol.  

Kedua benzena tersebut akan berinteraksi membentuk ikatan π-π dengan fenol 

pada proses transpor fenol.  Reaksi fenol dengan basa pada fasa penerima yang 

membentuk anion fenolat tidak dapat kembali ke membran hidrofobik maupun ke 

fasa sumber.  Transpor pada membran dapat terjadi dengan syarat komponen 

fenolik harus berada pada keadaan tidak terdisosiasi pada fasa sumber dan sebagai 

ion fenolat pada fasa penerima.  Pada kondisi ini pH sumber berpengaruh terhadap 

proses transpor fenol (Le et al., 2002) 

 

 

Gambar 4. Prediksi struktur kopoli (eugenol divinil benzene) ( Mukiarti, 2011) 

 

2.3 Membran Cair 

 

Membran didefinisikan sebgai sebuah lapisan semipermeabel yang tipis dan 

berfungsi sebagai penghalang di antara dua fasa.  Jika senyawa dari campuran 

berpindah melewati membran lebih cepat dari campuran senyawa lainnya maka 

dengan penggunaan membran ini akan menyempurnakan sebuah proses 

pemisahan (Kislik, 2010).  Membran cair sangat menarik dalam hal pemisahan 

dan efektif di berbagai aplikasi.  Proses pemisahan membran cair dapat dilakukan 

pada suhu kamar, tidak bersifat destruktif dan dapat dikombinasikan dengan 
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proses lainnya tanpa penambahan zat lain.  Membran cair terbagi menjadi tiga, 

yaitu membran cair ruah Bulk Liquid Membranes (BLM), membran cair emulsi 

Emulsion Liquid Membranes (ELM) dan membran cair pendukung Supported 

Liquid Membrane (SLM) (Wang et al., 2000).  Bentuk membran cair dapat dilihat 

pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Membran cair (a) BLM (b) ELM (c) SLM (Pattilo, 1995) 

 

Prinsip pemisahan pada membran cair tidak ditentukan oleh membran itu sendiri, 

tetapi oleh sifat molekul carrier (pembawa yang spesifik).  Molekul carrier 

berada tetap di dalam membran dan dapat bergerak jika dilarutkan dalam cairan.  

Molekul carrier juga harus menunjukan afinitas yang sangat spesifik terhadap 

satu komponen pada fasa umpan sehingga diperoleh selektivitas yang tinggi.  

Selain itu permselectivity komponen sangat tergantung pada spesifikasi bahan 

senyawa carrier tersebut.  Komponen yang dapat dipisahkan dapat berupa gas atau 

cair serta ionik atau nonionik (Mulder, 1996). 

Mekanisme transpor senyawa melewati membran cair dibagi menjadi beberapa 

tahap: 

1. Penyerapan pada permukaan fasa sumber 

2. Terjadinya reaksi kompleks 

3. Difusi antara senyawa target atau kompleks senyawa target dengan senyawa 

carrier melewati membran cair 

4. Penguraian kompleks carrier pada permukaan fasa penerima 

5. Pelepasan senyawa target (Ferraz et al., 2007) 
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2.4 Teknik Polymer Inclusion Membrane (PIM) 

 

Metode Polymer Inclusion Membrane (PIM) merupakan salah satu metode 

membran cair yang mampu meningkatkan kestabilan membran karena dua hal, 

yaitu adanya polimer dasar dan plasticizer.  Polimer dasar misalnya polyvinyl 

chloride (PVC) pada membran diharapkan dapat mengatasi kebocoran dari 

senyawa carrier.  Plasticizer misalnya dibenzil eter (DBE) pada membran 

berfungsi untuk membuat sistem membran menjadi lebih stabil (Dzygiel and 

Wieczorek, 2010).  PIM telah diakui memiliki stabilitas yang baik karena tingkat 

kebocoran senyawa carrier pada saat proses transpor sangat kecil (rendah) 

dibandingkan dengan membran cair Supported Liquid Membrane (SLM) (Nghiem 

et al., 2006). 

 

Metode PIM merupakan sistem membran terbaru yang telah dikembangkan 

beberapa tahun terakhir.  Membran PIM biasanya terdiri dari ekstraktan (senyawa 

carrier), polimer dasar (umumnya PVC atau cellulose triacetate-CTA) dan 

plasticizer (Fontas et al., 2007).  Senyawa carrier adalah agen pengompleks 

penting atau ion-exchanger, yang bertanggung jawab untuk mengikat spesies dan 

membawanya melintasi PIM.  PIM telah berhasil diterapkan dalam pemisahan ion 

logam, sedangkan laporan yang melibatkan ekstraksi dan pemisahan fenol dengan 

PIM masih terbatas.  PIM biasanya dibuat dengan teknik pencetakan dan 

penguapan pelarut.  Teknik pencetakan meliputi pelarutan komponen membran 

seperti polimer dasar dan komponen lainnya dengan pelarut yang sesuai dalam 

suatu cetakan.  Penguapan pelarut yang dimaksud yaitu pelarut dibiarkan 

menguap secara alami (Pereira et al., 2009).  PVC dan CTA banyak digunakan 

sebagai polimer dasar karena kekuatan mekanik, ketahanan kimia yang baik dan 

kemudahan pelarutan dalam pelarut yang mudah menguap seperti THF 

(tetrahidrofuran) untuk PVC dan diklorometana untuk CTA.  Polimer ini juga 

bersifat kompatibel dengan banyak ekstraktan komersial dan plasticizer untuk 

membentuk PIM yang homogen (Qin et al., 2002). 
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Membran PIM melibatkan transpor selektif dan menargetkan zat terlarut (senyawa 

target) dari satu larutan melalui membran yang memisahkan antara fasa sumber 

dan fasa penerima.  Membran PIM terdiri dari polimer pendukung, molekul 

pembawa dan plasticizer.  Pemakaian PVC pada membran akan menstabilkan 

membran dengan cara menahan molekul pembawa agar tetap berada pada 

membran.  Modifikasi menggunakan PVC untuk pembentukan gel merupakan 

keuntungan dari metode PIM (Kislik, 2010). 

Pembuatan membran di dalam metode PIM menggunakan komponen di atas akan 

membentuk lapisan yang tipis, stabil dan fleksibel.  Hasilnya adalah membran 

self-supporting yang dapat digunakan untuk memisahkan larutan yang diinginkan 

dengan cara yang serupa dengan SLM (Nghiem et al., 2006).  Membran PIM 

meskipun memiliki permeabilitas dan selektivitas yang rendah, namun tetap 

memiliki stabilitas yang lebih baik dan memadai dibandingkan jenis membran cair 

lainnya.  Sehingga metode ini berpotensi dan dapat diaplikasikan secara praktis di 

lapangan.  Komponen penyusun membran yang hilang (ML loss) saat transpor 

digunakan sebagai parameter ketahanan, kekuatan dan umur suatu membran 

(Dzygiel and Wieczorek, 2010). 

Ada tiga langkah utama karakteristik transpor senyawa target dari fasa sumber ke 

fasa penerima PIM 

 Tahap pertama 

Senyawa target yang telah menyebar pada fasa antar muka sumber membran, 

akan berikatan dengan senyawa carrier membentuk kompleks.  Setelah 

kompleks tersebut terbentuk, lalu diangkut melintasi fasa antar muka ini dan 

akan digantikan oleh molekul lain dari senyawa carrier. 

 Tahap kedua 

Kompleks berdifusi melalui membran menuju ke fasa penerima 

 Tahap ketiga 

Pada fasa antarmuka membran penerima, kompleks terdisosiasi dan senyawa 

target dilepaskan ke fasa penerima.  Kemudian di fasa penerima senyawa 

target ditarik oleh anion untuk membentuk garam (Venkateswaran et al., 

2006). 
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2.5 Mekanisme Transpor dan Senyawa Pembawa untuk Fenol 

 

Senyawa pembawa merupakan salah satu komponen dalam membran sehingga 

proses pemisahan dapat berjalan.Senyawa pembawa mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam membran tiruan ataupun membran biologi yang selektif 

untuk kation, anion, molekul organik ataupun molekul anorganik (Cleij et al., 

1997). Contoh beberapa jenis senyawa pembawa untuk transpor fenol seperti pada 

Tabel 2. Senyawa pembawa yang sangat efisien dan menunjukkan selektivitas 

yang tinggi dalam mengekstraksi ion-ion logam transisi dari fasa air ke fasa 

organik dapat memberikan transpor yang rendah atau sebaliknya ligan yang 

mempunyai kemampuan ekstraksi rendah tetapi kemampuan transpor tinggi 

(Hiratani et al., 1992). 

Suatu transpor melalui membran merupakan proses difusi antara fasa sumber, 

membran dan fasa penerima. Mekanisme transpor berlangsung dalam empat tahap 

yaitu : 

1. Pada fasa sumber-antarmuka, senyawa pembawa mencoba membentuk 

kompleks netral dengan kation 

2. Pasangan ion berdifusi melewati membran 

3. Reaksi pertukaran kation dan pelepasan kation ke fasa penerima 

4. Kompleks senyawa pembawa dengan ion lawan yang tertranspor berdifusi 

balik melewati  membran. 

Peneliti lain, Ferraz (2007) membagi mekanisme transpor menjadi tiga tahap, 

yaitu difusi antara senyawa target dengan senyawa pembawa pada membran, 

pembentukan kompleks senyawa atau interaksi senyawa target dengan senyawa 

pembawa dan pelepasan senyawa target ke fasa penerima. 

Proses transpor membran meliputi dua tahap yaitu tahap pertama, senyawa target 

yang telah berdifusi pada fasa sumber bereaksi dengan senyawa pembawa 

(carrier) membentuk kompleks yang selanjutnya akan ditranspor melewati 

membran cair menuju fasa penerima.  Selanjutnya kompleks antara senyawa 

target dan senyawa pembawa terpisah dan senyawa target terlepas menuju fasa 
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penerima, sehingga reaksi ini dapat terjadi secara terus menerus.  Transpor balik 

senyawa target ke fasa sumber dicegah dengan menambahkan senyawa pengikat 

berupa NaOH ke dalam fasa penerima.  Senyawa pengikat bekerja dengan 

mengkonversi senyawa target menjadi senyawa natrium fenolat dan menjerat 

senyawa tersebut dalam fasa penerima sehingga tidak kembali ke fasa membran. 

Tabel 2Beberapa jenis senyawa pembawa untuk transpor fenol 

Jenis senyawa pembawa 

(ekstraktan) 
Metode Referensi 

Span 80, soltrol, 

poliisobutilena (PIB) 
ELM 

Park et al., 

(2006) 

Vegetable oil (minyak 

sayur) 
SLM 

Venkateswaran dan 

Palanivelu (2006) 

Cyanex 923 ELM Reis et al.,(2007) 

Tributil posfat SLM Huidong et al., (2009) 

Tributil posfat dan 

minyak wijen 
SLM 

Kazemi et al., 

(2014) 

Polyeugenol PIM Kiswandono et al.,(2010) 

Copoly(eugenol-DVB) PIM Kiswandono et al.,(2012) 

Aliquat 336 PIM Cho et al.,(2018) 

LIX 841 PIM Wang et al.,(2018) 

 

2.6 Plasticizer 

 

Pada pembuatan membran, plasticizer sering digunakan untuk meningkatkan 

fleksibilitas membran.  Peran dari plasticizer adalah untuk menembus antar 

molekul polimer, menetralisir senyawa polar dari polimer dengan senyawa polar 

dari plasticizer itu sendiri, untuk meningkatkan jarak antara molekul polimer dan 

mengurangi kekuatan gaya antar molekul.  Sebagian besar plasticizer banyak 

tersedia secara komersial.  Beberapa di antaranya telah diuji dalam aplikasi 

pembuatan membran PIM. 2-nitrofenil oktil eter (2-NPOE) dan 2-nitrofenill pentil 

eter (2-NPPE) adalah salah satu contoh plasticizer yang sudah digunakan dalam 

pembutan membran PIM dan terbukti berhasil digunakan sebagai plasticizer 

dalam pembuatan membran PIM.  Plasticizer umumnya adalah senyawa organik 

yang mengandung gugus alkil hidrofobik dengan satu atau beberapa senyawa 

polar yang sangat solvating. 

Plasticizer dengan konsentrasi yang rendah dapat menyebabkan membran 
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menjadi lebih kaku dan rapuh akibat fenomena yang biasa disebut sebagai efek 

“anti-plasticizing”.  Konsentrasi plasticizer minimum bervariasi tergantung pada 

kedua plasticizer dan polimer dasar. untuk PVC, konsentrasi ini dapat berada 

dalam jangkauan hingga 20% (b/b).  Konsentrasi plasticizer yang berlebihan 

bermasalah karena kelebihan plasticizer itu bisa bermigrasi atau memancarkan ke 

antar muka membran atau air dan membentuk film pada permukaan membran, 

yang akan menciptakan penghalang tambahan untuk transpor pada membran.  

Plasticizer yang berlebihan secara signifikan dapat mengurangi kekuatan mekanik 

pada film tipis (Nghiem et al., 2006). 

 

2.7 Stabilitas Membran PIM dan Pengaruh Garam pada Transpor Fenol 

 

Stabilitas membran dipengaruhi oleh plasticizer dan garam.  Peran plasticizer 

adalah untuk menembus antar molekul polimer, menetralisir senyawa polar dari 

polimer dengan senyawa polar dari plasticizer untuk meningkatkan jarak antar 

molekul polimer dan  mengurangi kekuatan gaya antar molekul.  Beberapa jenis 

plasticizer yang banyak tersedia secara komersial, beberapa jenis plasticizer telah 

diuji untuk aplikasi dalam pembuatan membran PIM.  2-nitrofenil-oktil eter (2-

NPOE) dan 2-fenil-oktil eter (2-POE) adalah salah satu jenis plasticizer yang saat 

ini berhasil digunakan di sebagian besar studi PIM.  Kebanyakan plasticizer 

tersebut telah diaplikasikan pada membran ISE bukan karena ketersediaan 

komersial, namun karena biaya rendah dan dapat digunakan dalam skala industri.  

Plasticizer umumnya senyawa organik yang mengandung gugus alkil hidrofobik 

dengan satu atau beberapa senyawa polar yang sangat solvating. 

 

Konsentrasi rendah pada plasticizer tidak diinginkan karena dapat menyebabkan 

membran menjadi lebih kaku dan rapuh akibat fenomena tersebut disebut sebagai 

efek “anti-plasticizing”.  Konsentrasi plasticizer minimum bervariasi, tergantung 

pada polimer dasar yang digunakan.  Pada PVC, konsentrasi minimum dapat 

berada dalam jangkauan hingga 20%.  Konsentrasi plasticizer yang berlebihan 

akan bermasalah, karena kelebihan plasticizer bisa bermigrasi ke membran cair 

dan membentuk sebuah film pada permukaan membran, yang akan menjadi 
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penghalang tambahan untuk transportasi ion logam melintasi membran.  Bahkan, 

plasticizer yang berlebihan secara signifikan dapat mengurangi kekuatan mekanik 

pada film tipis, sehingga tidak dapat digunakan dalam situasi praktis (Ngihem et 

al., 2006). 

 

Penambahan garam yang memiliki kekuatan ionik dapat menyebabkan efek pada 

kestabilan membran PIM.  Hasil menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi 

NaNO3  yang ditambahkan semakin rendah persen konsentrasi fenol yang 

tertranspor ke fasa pelucutnya.  NaNO3 merupakan garam dengan kelarutan yang 

tinggi,  keadaan tersebut memberikan dampak persaingan antara NaNO3 dengan 

zat utama dalam mengikat air.  Konsentrasi NaNO3 yang semakin besar, 

menyebabkan kekuatan ionik NaNO3 semakin kuat sehingga garam lebih dapat 

mengikat molekul air.  Hal ini menyebabkan penurunan kelarutan fenol dan 

NaOH dalam air.  Menurunnya kelarutan zat utama ini mengurangi kemampuan 

transpor fenol ke fasa penerima.  Peristiwa penurunan kelarutan zat utama dalam 

pelarut akibat penambahan garam dikenal dengan salting out.  Pengaruh kekuatan 

ionik akan semakin besar seiring bertambahnya konsentrasi NaNO3 yang 

ditambahkan, mempengaruhi ML loss membran.  Hasil menunjukkan dengan 

adanya garam secara nyata mengurangi ML loss.  Membran PIM semakin stabil 

dengan bertambahnya konsentrasi NaNO3, yang dinyatakan dengan ML loss 

semakin kecil.  Semakin besar kekuatan ionik akan menghambat terbentuknya 

emulsi (Happy, 2012). 

 

2.8 Kemampuan Membran PIM 

 

Kestabilan membran dapat diamati dari kemampuan membran untuk mentranspor 

fenol dalam waktu yang lama, efisiensi transpor dalam satu periode berjalannya 

proses tersebut.  Lifetime membran termasuk salah satu yang dilakukan untuk 

menguji ketahanan membran.  Lifetime (umur membran) PIM ditentukan dengan 

cara yang mirip dengan perhitungan ML loss.  Dalam rentang waktu tertentu, 

larutan fenol di fasa sumber diukur dengan pH nya sampai pH mencapai 9.  Saat 
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pH mencapai pH 9, proses transpor dihentikan dan diketahui bahwa membran 

telah mengalami kebocoran dengan fasa penerima (Kiswandono et al., 2013). 

 

Menurut Tifani (2019), Lifetime pada membran PIM bertujuan untuk menguji 

ketahanan membran PIM dengan adanya garam NaNO3 0,01 M dan tanpa 

penambahan garam NaNO3.  Lifetime membran PIM dilakukan dengan dua variasi 

yaitu penambahan garam NaNO3 0,01 M dan tanpa penambahan garam NaNO3 

difasa sumber dalam larutan fenol 60 ppm pH 5,5.  Hasil penelitian lifetime 

membran PIM dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Lifetime membran PIM (Tifani, 2019) 

Tanpa Garam Penambahan garam NaNO3 0,01M 

Hari pH Hari pH 

0 5,5 0 5,5 

1 5,6 11 6,1 

4 6,2 18 6,14 

6 6,3 24 6,27 

12 7,2 30 6,32 

14 7,8 36 6,49 

18 8,3 42 6,55 

22 8,6 49 6,61 

24 9,26 54 6,99 

- - 75 7,42 

- - 100 8,21 

- - 108 8,51 

 

2.9 Karakterisasi 

 

Pada penelitian ini membran PIM yang telah di transpor dianalisis menggunakan 

spektrofotemeter UV-Vis dan dikarakterisasi menggunakan FT-IR dan SEM 

 

2.9.1 Spektrofotometri Ultra Violet-Visible (UV-Vis) 

 

Spektrofotometri UV-Vis merupakan teknik analisis spektroskopi yang 

menggunakan sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat (190-380 nm) dan 

sinar tampak (380-780 nm) dengan instrumen spektrofotometer.  Spektrofotometri 

UV-Vis umumnya menggunakan energi elektronik yang cukup besar pada 

molekul yang dianalisis sehingga lebih banyak dipakai untuk analisis kuantitatif 
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(Mulja dan Suharman, 1995).  Molekul hanya menyerap radiasi elektromagnetik 

dengan panjang gelombang yang khas (spesifik untuk molekul tersebut).  

Absorbsi cahaya ultraviolet (radiasi berenergi tinggi) mengakibatkan 

berpindahnya suatu elektron ke orbital yang lebih tinggi.  Radiasi elektromagnetik 

yang dipancarkan menyerupai partikel yang disebut foton.  Energi foton 

berbanding terbalik dengan panjang gelombang.  Radiasi dengan panjang 

gelombang lebih pendek mempunyai energi yang lebih tinggi, sehingga foton dari 

cahaya UV mempunyai energi yang lebih tinggi dibandingkan foton gelombang 

radio (Fessenden and Fessenden, 1997).  Sumber sinar polikromatis untuk sinar 

UV adalah lampu deuterium, sedangkan sinar tampak adalah lampu wolfram.  

Monokromator pada spektrofotometer UV-Vis menggunakan lensa prisma dan 

filter optik.  Sel sampel berupa kuvet yang terbuat dari kuarsa atau gelas dengan 

lebar yang bervariasi.  Detektor berupa detektor foto atau detektor panas atau 

detektor dioda foto, yang berfungsi menangkap cahaya yang diteruskan dari 

sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik.  Arus listrik yang terbaca akan 

ditampilkan oleh monitor.  Skema spektrofotometer UV-Vis dapat dilihat pada 

Gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Skema spektrofotometer UV-Vis (Skoog, 1996) 

 

Serapan radiasi UV-Vis sering dikenal sebagai spektroskopi elektronik. 

Penggunaan spektrofotometri UV-Vis didasarkan pada hukum Lambert-Beer.  

Hukum Lambert-Beer didasarkan atas pengukuran absorbansi yang diserap 

sampel pada panjang gelombang tertentu sehingga konsentrasinya dapat diketahui 

(Dachriyanus, 2004).  Senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometer 
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UV-Vis merupakan senyawa yang memiliki gugus kromofor seperti adanya ikatan 

rangkap terkonjugasi (misalnya fenol) dan auksokrom (misalnya –OH).  Serapan 

pada spektroskopi tergantung dari jumlah ikatan rangkap yang terkonjugasi (Yim 

et al., 2004). 

 

2.9.2 Fourier Transform Infrared (FT-IR) 

 

Fourier Transform Infrared (FT-IR) adalah spektrofotometer yang digunakan 

untuk menganalisis struktur molekul dengan cara mengidentifikasi gugus fungsi 

dan jenis ikatan pada suatu molekul.  Tujuan karakterisasi dengan menggunakan 

FT-IR yaitu untuk mengetahui jenis-jenis vibrasi antar atom.  Selain itu FT-IR 

juga digunakan untuk menganalisis senyawa organik dan anorganik serta analisis 

kualitatif dan analisa kuantitatif dengan melihat kekuatan absorbsi senyawa pada 

panjang gelombang tertentu (Hindryawati dan Alimuddin, 2010).  Frekuensi 

radiasi elektromagnetik untuk senyawa organik pada inframerah akan 

diserapsebagian atau seluruhnya.  Penyerapan ini berhubungan dengan adanya 

perubahan momen dipol dari ikatan kovalen pada waktu terjadinya vibrasi 

(Supriyanto, 1999). 

 

Daerah inframerah pada spektrum gelombang elektromagnetik mencakup 

bilangan gelombang 1400 cm-1 hingga 10 cm-1.  Daerah inframerah sedang (4000-

400 cm-1) berkaitan dengan transisi energi vibrasi dari molekul yang memberikan 

informasi mengenai gugus-gugus fungsi dalam molekul tersebut.  Daerah 

inframerah jauh (400-10 cm-1) bermanfaat untuk menganalisis molekul yang 

mengandung atom-atom berat seperti senyawa anorganik, namun membutuhkan 

teknik khusus yang lebih baik.  Daerah inframerah dekat (12500-4000 cm-1) yang 

peka terhadap vibrasi overtone (Litani et al., 1997). 

 

Setiap senyawa organik memiliki gugus fungsi tertentu yang masing-masing 

gugus menunjukkan bilangan gelombang yang khas pada spektrum FT-IR.  Pada 

penelitian ini eugenol dan divinil benzen digunakan sebagai bahan dasar 

pembentuk senyawa carrier dalam transpor fenol.  Eugenol memiliki beberapa 
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gugus fungsional, yaitu alil (–CH2–CH=CH2), gugus hidroksi (–OH) dan metoksi 

(–OCH3).  Sedangkan pada divinil benzen hanya mengandung gugus fungsi vinil 

(–CH=CH2).  Bilangan gelombang beberapa gugus fungsi lainnya pada FT-IR 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Daftar bilangan gelombang FT-IR dari berbagai jenis ikatan (Litani et 

al., 1997) 

Bilangan Gelombang (cm
-1

) Jenis Ikatan 
3750-3000 Regangan O–H dan N–H 
3000-2700 Regangan –CH3, –CH2, C–H dan C–H aldehid 

1900-1650 
Regangan C=O (asam, aldehid, keton, amida, ester 

dan anhidrida) 
1675-1500 Regangan C=C (aromatik dan alifatik) dan C=N 
1475-1300 C–H bending 
1000-6500 C=C–H dan Ar–H bending 

 

2.9.3 Scanning Electron Microscopy (SEM)  

 

adalah suatu instrumen penghasil berkas elektron pada permukaan spesimen target 

dan mengumpulkan serta menampilkan sinyal-sinyal yang diberikan oleh material 

target.  Data yang diperoleh merupakan data dari permukaan atau lapisan yang 

tebalnya sekitar 20 µm dari permukaan yang diperoleh merupakan topografi 

dengan segala tonjolan, lekukan dan lubang pada permukaan.  Gambar topografi 

diperoleh dengan penangkap elektron sekunder yang dipancarkan oleh spesimen.  

Sampel yang akan dianalisis dengan menggunakan teknik ini harus mempunyai 

permukaan dengan konduktivitas yang tinggi, karena polimer mempunyai 

konduktivitas yang rendah maka bahan perlu dilapisi dengan bahan konduktor 

(bahan pengantar) yang tipis.  Bahan yang biasa digunakan adalah perak, tetapi 

jika dianalisis dalam waktu yang lama lebih baikmenggunakan emas atau 

campuran emas dan paladium.   

 

Berkas elektron diarahkan pada suatu permukaan spesimen yang telah dilapisi 

oleh suatu film konduktor.  Pelapisan ini bertujuan agar polimer yang digunakan 

dapat menghantarkan arus listrik sehingga dapat berinteraksi dengan berkas 

elektron.  Berkas elektron yang berinteraksi dengan spesimen dikumpulkan untuk 

mengetahui intensitas elektron pada suatu tabung televisi yang diarahkan serentak 
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dengan sinar dari mikroskop.  Interaksi berkas elektron dengan spesimen akan 

menghasilkan pola difraksi elektron yang dapat memberikan informasi mengenai 

kristalografi, jenis unsur serta distribusinya dan morfologi dari permukaan bahan 

(Wu et al., 2007). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Waktu dan tempat 

 

 

 

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan April 2021 sampai dengan Agustus 2021 

di Laboratorium Kimia Analitik dan Instrumentasi FMIPA Universitas Lampung. 

Karakterisasi senyawa carrier co-EDVB 8% dan membran PIM menggunakan 

alat Scanning Electron Microscopy (SEM)  telah dilakukan di laboratorium 

PUSLABFOR Sentul Bogor dan Fourier Transform Infrared (FTIR) telah 

dilakukan di UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (LTSIT) 

Universitas Lampung.  Analisis optimasi transpor dan evaluasi ketahanan 

membran serta analisis aplikasi limbah buatan menggunakan dan 

Spektrofotometer UV-Vis telah dilakukan di Laboratorium Botani Biologi FMIPA 

Universitas Lampung. 

 

3.2 Alat dan bahan 

 

Peralatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah magnetic stirrer, 

magnetic bar, neraca digital analitik, pipet tetes, spatula, corong pisah, statif dan 

klem, chamber berdiameter 3,5 cm, mortal dan alu, pH meter, gelas ukur, gelas 

beaker, alumunium foil, tisu, batang pengaduk, spatula, oven, labu ukur, cetakan 

membran, tisu dan alumunium foil. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kopoli (Eugenol-DVB) 8% 

hasil sintesis kopolimerisasi Rahmawati (2020).  Bahan kimia semua kualitas pure 

analysis produksi Merck yaitu fenol (C6H5OH), 4-aminoantipirin, dibenzileter 

(DBE), polivinil klorida (PVC), tetrahidrofuran (THF), natrium hidroksida 
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(NaOH), kalium klorida (KCl), natrium klorida (NaCl), natrium nitrat (NaNO3), 

natrium sulfat (Na2SO4), kalium nitrat (KNO3), kloroform (CHCl3), K4Fe(CN)6, 

asam klorida (HCl), kalium ferrisianida, pH indikator, dan buffer fosfat  

 

3.3 Metode 

 

3.3.1 Pencetakan Membran PIM 

 

Pencetakan membran PIM dibuat dengan variasi konsentrasi plasticizer (DBE) 

masing-masing adalah 0,3032; 0,3100; 0,3132; 0,3200; dan 0,323 g dengan 

variasi berat PVC dan senyawa carrier masing-masing sebesar 0,1728 g dan 0,054 

g dalam suatu cetakan yang telah dilengkapi dengan magnetic stirrer.  Komposisi 

membran PIM dapat dilihat pada Tabel 5.  Tetrahidrofuran (THF) sebanyak 10 

mL ditambahkan pada komponen membran PIM.  THF berfungsi sebagai pelarut 

untuk menghomogenkan campuran dalam cetakan.  Pelarutan berlangsung selama 

30 menit.  Membran hasil cetakan didiamkan selama 3 hari untuk menguapkan 

pelarut 

 

Tabel 5. Komposisi komponen pembentuk membran PIM 

Membran Kopoli (E-DVB) 

(g) 

PVC 

(g) 

DBE 

(g) 

Total 

(g) 

1 0,0540 0,1728 0,3032 0,5300 

2 0,0540 0,1728 0,3100 0,5368 

3 0,0540 0,1728 0,3132 0,5400 

4 0,0540 0,1728 0,3200 0,5468 

5 0,0540 0,1728 0,3232 0,5500 

        (Nghiem et al., 2006) 

 

Membran PIM yang telah selesai dibuat, kemudian digunakan untuk proses 

transpor fenol.  Diameter membran yang langsung bersentuhan dengan larutan 

adalah 2,5 cm.  Fasa sumber berisi fenol dengan konsentrasi 60 ppm pada fasa 

penerima berisi larutan NaOH 0,1 M.  Karakterisasi membran PIM sebelum dan 

sesudah transpor menggunakan FT-IR dan SEM serta diukur ketebalanya 

menggunakan thickness gauge. 
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3.3.2 Variasi Konsentrasi Plasticizer 

 

Membran PIM dibuat dengan variasi konsentrasi plasticizer (DVB).  Konsentrasi 

yang digunakan plasticizer adalah 0,3032; 0,3100; 0,3132; 0,3200; dan 0,323 g.  

Variasi konsentrasi plasticizer optimumnya dengan tetap memperhatikan 

perbandingan rasio berat membran carrier : PVC: plasticizer = 10 : 32 : 58. 

(Ngihem et al., 2006). 

Membran dengan variasi konsentrasi tersebut ditempatkan pada tengah pipa 

transpor fenol, kemudian pada kolom fasa sumber diisi 50 mL fenol 60 ppm pH 

5,5 dan pada kolom fasa penerima diisi 50 mL NaOH 0,1M.  Pipa transpor ditutup 

dan diaduk dengan pengaduk magnet pada fasa sumber dan fasa penerima selama 

24 jam pada suhu kamar.  Setelah 24 jam, membran PIM dilepas, dikeringkan 

selama 24 jam, dan ditimbang.  Konsentrasi fenol pada fasa penerima dan fasa 

sumber dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang 

gelombang 456 nm (Rahmawati, 2020).  Membran PIM yang telah digunakan 

untuk transpor fenol dikarakterisasi dengan Fourier Transform Infrared (FTIR). 

 

3.3.3 Variasi Jenis Garam 

 

Membran PIM dengan komposisi optimum plasticizer sebelum digunakan 

ditimbang terlebih dahulu.  Kemudian membran PIM ditempatkan pada pipa 

transpor fenol.  Pada kolom masing-masing fasa sumber (5 chamber) diisi 

campuran 50 mL fenol (60 ppm pH 5,5) dengan garam 0,01 M.  Garam tersebut 

adalah KCl, NaCl, NaNO3, Na2SO4, dan KNO3.  Sementara pada fasa penerima 

dimasukkan 50 mL NaOH 0,1 M.  Selanjutnya, pipa transpor ditutup dan diaduk 

dengan pengaduk magnet pada fasa sumber dan fasa penerima selama 24 jam 

pada suhu kamar.  Setelah 24 jam, membran PIM dilepas, dikeringkan selama 24 

jam, dan ditimbang.  Konsentrasi fenol pada fasa penerima dan fasa sumber 

dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 456 

nm. 
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3.3.4 Variasi Konsentrasi Garam pada Fasa Sumber 

 

Transpor fenol dengan penambahan garam pada fasa sumber.  Membran PIM 

dengan komposisi optimum jenis garam sebelum digunakan ditimbang terlebih 

dahulu.  Kemudian membran PIM ditempatkan pada pipa transpor fenol.  Pada 

kolom fasa sumber diisi 50 mL fenol 60 ppm pH 5,5 yang telah ditambahkan 

garam dengan variasi konsentrasi 0 M; 0,001 M; 0,01 M; 0,1 M dan 1 M dan pada 

kolom fasa penerima diisi 50 mL NaOH 0,1 M.  Pipa transpor ditutup dan diaduk 

dengan pengaduk magnet pada fasa sumber dan fasa penerima selama 24 jam 

pada suhu kamar.  Setelah 24 jam, membran PIM dilepas, dikeringkan selama 24 

jam, dan ditimbang.  Konsentrasi fenol pada fasa penerima dan fasa sumber 

dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 456 

nm. 

 

3.3.5 Variasi Konsentrasi Garam pada Fasa Penerima 

 

Transpor fenol dengan penambahan garam pada fasa penerima.  Membran PIM 

dengan komposisi optimum jenis garam sebelum digunakan ditimbang terlebih 

dahulu.  Kemudian membran PIM ditempatkan pada pipa transpor fenol.  Pada 

fasa sumber diisi dengan 50 mL larutan fenol 60 ppm dengan pH 5,5 sedangkan 

untuk fasa penerimanya diisi dengan larutan garam dengan variasi konsentrasi 0 

M; 0,001 M; 0,01 M; 0,1 M dan 1 M dalam 50 mL NaOH 0,1 M.  Pipa transpor 

ditutup dan diaduk dengan pengaduk magnet pada fasa sumber dan fasa penerima 

selama 24 jam pada suhu kamar.  Setelah 24 jam, membran PIM dilepas, 

dikeringkan selama 24 jam, dan ditimbang.  Konsentrasi fenol pada fasa penerima 

dan fasa sumber dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang 

gelombang 456 nm. 

 

3.3.6 Pemakaian Berulang pada Membran PIM 

 

Membran PIM dengan komposisi optimum plasticizer sebelum digunakan 

ditimbang terlebih dahulu.  Kemudian membran PIM ditempatkan pada pipa 
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transpor fenol.  Pada kolom fasa sumber diisikan 50 mL fenol 60 ppm dengan pH 

yang telah diatur menjadi 5,5 dan pada kolom fasa penerima diisikan 50 mL 

NaOH 0,1 M.  Pipa transpor ditutup dan diaduk dengan pengaduk magnet pada 

fasa sumber dan fasa penerima selama 24 jam pada suhu kamar.  Setelah 24 jam, 

membran PIM dilepas, dikeringkan selama 24 jam, dan ditimbang.  Konsentrasi 

fenol pada fasa penerima dan fasa sumber dianalisis menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 456 nm. 

 

3.3.7 Lifetime 

 

Membran PIM dengan komposisi optimum plasticitizer ditempatkan pada tengah 

pipa transpor fenol, kemudian pada kolom fasa sumber diisi 50 mL fenol 60 ppm 

pH 5,5 yaitu tanpa garam, menggunakan garam dengan konsentrasi 0,01 M.  Pada 

kolom fasa penerima diisi 50 mL NaOH 0,1 M.  Pipa transpor ditutup dan diaduk 

dengan pengaduk magnet pada fasa sumber dan fasa penerima. Lifetime 

ditentukan dengan cara mengukur nilai pH pada fasa sumber.  Naiknya nilai pH 

pada fasa sumber mengindikasikan bahwa membran PIM sudah mengalami 

kebocoran.  pH pada fasa sumber dicek secara berkala hingga pH pada fasa 

sumber ±9,0. 

 

Diagram alir penelitian ini dapat di lihat pada Gambar 7. 
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3.3.8 Diagram alir penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 7. Diagram alir penelitian 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 

 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pembuatan polymer inclusion membrane(PIM) dengan senyawa pembawa 

co-EDVB 8% menghasilkan membran tipis berwarna kuning membayang 

yang dapat digunakan untuk transpor fenol. 

2. Stabilitas membran PIM dicapai pada penambahan plasticizersebesar 

0,3132 g dengan persentase hasil transpor sebesar 83,99%.  Penambahan 

garam NaNO3difasa sumber dan di fasa penerima membuat membran PIM 

menjadi lebih stabil karena dapat mengurangi persentase ML Loss. 

3. Membran PIM dapat digunakan untuk transpor fenol dengan lima kali 

pengulangan dengan persentase hasil transpor fenol berturut-turut sebesar 

83,80; 68,58; 60,28; 58,34 dan 51,14%.  Penambahan garam pada transpor 

fenol membuat umur membran menjadi lebih lama yaitu 34 hari 

dibandingkan dengan tanpa penambahan garam yang hanya 13 hari 
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5.2 Saran 

 

 

 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang stabilitas dan ketahanan membran 

PIM dengan menambahkan variasi konsentrasi garam di fasa penerima dan 

mengukur tensile strength pada membran 
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