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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Karakteristik Air 

 Air adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jumlahnya sangat 

melimpah di muka bumi ini tetapi sangat disayangkan kualitasnya mengalami 

penurunan dikarenakan aktivitas manusia yang berdampak pada pencemaran 

lingkungan hidup. Dengan adanya penurunan kualitas air ini, saat ini sangat 

sulit menemukan air bersih untuk dikonsumsi manusia maupun untuk industri. 

Air berasal dari dua sumber yaitu air permukaan (surface water) dan 

air tanah (ground water). Air permukaan adalah air yang berada di danau, 

waduk, rawa, sungai dan badan air lain yang tidak mengalami infiltrasi ke 

bawah tanah sedangkan air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan 

tanah. Air tanah dapat berupa air sumur dalam maupun air sumur dangkal. Air 

sumur dalam ialah air yang telah merembes melalui lapisan-lapisan mineral 

masuk ke tanah, dimana selama perembesan bahan-bahan organiknya tertahan, 

sehingga air sumur dalam dapat diminum karena bebas dari bakteri sebaliknya 

air sumur dangkal tidak dapat langsung diminum. [11-12] 

Karakteristik air tanah sangat berbeda dengan air permukaan, dimana 

kandungan bahan-bahan terlarut dalam air tanah ditunjukkan dalam Tabel 2.1.  

Tabel 2.1 : Kandungan bahan-bahan terlarut dalam air tanah [12] 

Ion Utama atau 

Mayor Constituents 

(1,0 - 1.000 mg/liter) 

Ion Sekunder atau 

Secondary Constituents 

(0,01 - 10,0 mg/liter) 

Ion Minor atau 

Minor Constituents 

(0,0001 – 1 mg/liter) 

Sodium (Natrium) 

Kalsium 

Magnesium 

Bikarbonat 

Sulfat 

Klorida 

Silika  

Besi 

Aluminium 

Kalsium 

Karbonat  

Nitrat 

Fluorida 

Boron 

Selenium  

Arsen 

Barium 

Bromida 

Cadmium 

Kromium 

Kobalt 

Copper 

Iodide  

Lead/Timbal 

Litium 

Mangan 

Nikel 

Fosfat 

Strontium 

Uranium 

Zinc  
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Kandungan bahan terlarut (TDS : total dissolved solid) dan CO2 

tergantung dari mana air tanah itu berasal, air tanah yang berasal dari lapisan 

deposit pasir memiliki kandungan CO2 tinggi dan TDS rendah tetapi yang 

berasal dari lapisan deposit kapur kada CO2 nya rendah tetapi TDS-nya tinggi. 

 

2.2 Detergen dan Limbah Laundry 

Detergen merupakan suatu senyawa sintetis zat aktif muka (surface 

active agent) yang dipakai sebagai zat pencuci yang baik untuk keperluan 

rumah tangga, industri tekstil, kosmetik, obat-obatan, logam, kertas, dan karet. 

Detergen memiliki sifat pendispersi, pencucian dan pengemulsi. Penyusun 

utama senyawa ini adalah Dodecyl Benzena Sulfonat (DBS) yang memiliki 

kemampuan untuk menghasilkan busa (Ginting, 2007). 

Limbah laundry yang dihasilkan oleh detergen mengandung pospat 

yang tinggi. Pospat ini berasal dari Sodium Tripolyphospate (STPP) yang 

merupakan salah satu bahan yang kadarnya besar dalam detergen (HERA, 

2003). Dalam detergen, STPP ini berfungsi sebagai builder yang merupakan 

unsur terpenting kedua setelah surfaktan karena kemampuannya 

menonaktifkan mineral kesadahan dalam air sehingga detergen dapat bekerja 

secara optimal. STPP ini akan terhidrolisa menjadi PO4 dan P2O7 yang 

selanjutnya juga terhidrolisa menjasi PO4 (HERA, 2003). Reaksinya adalah 

sebagai berikut 

P3O10
5-

 + H2O  PO4
3-

 + P2O7
4-

 + 2H
+
 

P2O7
4-

 + H2O  2PO4
3-

 + 2H
+
 

Pemutih, air sorftener, surfaktan merupakan bahan terpenting pada 

detergen laundry (Jakobi dan Lohr, 1987). Kandungan limbah laundry yang 

sangat kotor mengandung mineral oil, logam berat, dan senyawa berbahaya di 

mana harga COD mencapai 1200 sampai 20.000 mg O2/L. Limbah laundry 

dari hotel, harga COD mencapai 600-2500 mg O2/L (Gosolits dkk, 1999). 

Kandungan limbah laundry dapat dilihat pada tabel 2.1 (Sostar-Turk, 2004) : 
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Tabel 2.2. Kandungan limbah laundry 

Parameter Kondisi limbah laundry Konsentrasi batas pada 

emisi air 

Temperatur (
o
C) 62 30 

pH 9.6 6.5-9 

Suspended substances (mg/L) 35 80 

Sediment substances (mg/L) 2 0.5 

Cl2 (mg/L) 0.1 0.2 

Total nitrogen (mg/L) 2.75 10 

Nitrogen ammonia (mg/L) 2.45 5 

Total pospat (mg/L) 9.9 1 

COD (mg O2/L) 280 200 

BOD5 (mg O2/L) 195 30 

Mineral oil (mg/L) 4.8 10 

AOX (mg/L) 0.12 0.5 

Anionic surfactant (mg/L) 10.1 1 

 

2.3 Teknologi Ultrafiltrasi 

2.3.1 Fundamental Proses Ultrafiltrasi 

Membran adalah suatu lapisan tipis yang memisahkan dua fase dan 

membatasi pengangkutan berbagai bahan kimia secara selektif. Membran 

dapat berupa heterogen atau homogen, simetrik atau asimetrik dalam 

strukturnya, padat atau cairan, yang dapat membawa muatan positif atau 

negatif, netral atau bipolar. Membran dapat memanfaatkan berbagai driving 

force untuk memisahkan material. 

Ultrafiltrasi adalah teknik proses pemisahan membran untuk 

menghilangkan berbagai zat terlarut dengan BM (berat molekul) tinggi, 

aneka koloid, mikroba sampai padatan tersuspensi dari air larutan. Membran 

semipermeabel dipakai untuk memisahkan makromolekul dari larutan. 

Ukuran dan bentuk molekul terlarut merupakan faktor penting. 
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Tabel 2.3. Perbedaan antara proses membran dengan driving force berupa 

tekanan 

Proses Membran 

Karakteristik 

Air Ion 

monovalen 

Ion 

multivalen 

Virus Bakteri Padatan 

tersuspensi 

Mikrofiltrasi + + + + - - 

Ultrafiltrasi + + + - - - 

Reverse Osmosis + - - - - - 

Nanofiltrasi   + + ± - - - 

 

Dalam teknologi pemurnian air, membran ultrafiltrasi dengan berat 

molekul membran (MWC) 1000 – 20000 lazim untuk penghilangan pirogen, 

sedangkan berat molekul membran (MWC) 80.000- 100.000 untuk 

pemakaian penghilangan koloid. Terkadang pirogen (BM 10.000- 20.0000) 

dapat dihilangkan oleh membran 80.000 karena adanya membran dinamis. 

Tekanan sistem ultrafiltrasi biasanya rendah, 10-100 psi (70-700 kPa), maka 

dapat menggunakan pompa sentrifugal biasa. Membran ultrafiltrasi 

sehubungan dengan pemurnian air dipergunakan untuk menghilangkan 

koloid (penyebab fouling) dan penghilangan mikroba pirogen dan partikel 

dengan modul higienis. Membran ultrafiltrasi dibuat dengan mencetak 

polimer selulosa acetate (CA) sebagai lembaran tipis. Fluks maksimum bila 

membrannya anisotropic, ada kulit tipis rapat dan pengemban berpori. 

Membran selulosa acetate (CA) mempunyai sifat pemisahan yang bagus 

namun dapat dirusak oleh bakteri dan zat kimia, rentan pH. Ada pula 

membran dari polimer polisulfon, akrilik, juga polikarbonat, PVC, 

poliamida, piliviniliden fluoride, kopolimer AN-VC, poliasetal, poliakrilat, 

kompleks polielektrolit, PVA ikat silang. Juga dapat dibuat membran dari 

keramik, aluminium oksida, zirconium oksida, dsb. 
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2.3.2 Keuntungan dan Kelemahan Membran 

Sebagai teknologi pemisah, teknologi membran mempunyai 

keuntungan dibandingkan dengan proses pemisahan lain seperti: 

1. Pemisahan berdasarkan ukuran molekul (bentuk, muatan) 

2. Energi yang dibutuhkan relatif rendah karena biasanya tidak terjadi 

perubahan fase. 

 Beroperasi pada temperatur rendah 

 Menghindari kerusakan dari zat terlarut yang sensitif terhadap panas. 

3. Dapat beroperasi secara kontinyu ataupun bacth 

4. Tidak ada penambahan produk buangan [5] 

5. Proses membran dapat digabungkan dengan proses pemisahan lainnya  

6. Pemisahan dapat dilakukan dalam kondisi yang mudah diciptakan  

7. Mudah dalam scale up [4] 

Di samping mempunyai keuntungan, proses membran juga mempunyai 

kekurangan di antaranya: 

1. Penyumbatan pori membran (fouling) 

Adanya fouling dapat menyebabkan penurunan fluks. Fluks 

berbanding terbalik dengan selektifitas. Semakin tinggi fluks seringkali 

berakibat menurunnya selektifitas dan sebaliknya. Sedangkan hal yang 

diinginkan dalam proses berbasiskan membran adalah mempertinggi 

fluks dan selektifitas [16]. Fouling dikendalikan dengan pembersihan 

secara berkala. Dalam penyaringan air, ion Fe dan Mn menjadi salah satu 

penyebab terjadinya fouling. Ion Fe dalam air berupa Fe
2+

  dan jika 

teroksidasi dengan udara akan berubah menjadi ferri (Fe
3+

) sehingga 

akan terbentuk endapan Fe(OH)3. Mn dalam air berbentuk Mn
2+

 dan 

Mn
4+

. Dalam kondisi cukup udara maka Mn
2+

 teroksidasi menjadi Mn
4+

. 

Dalam kondisi anaerob maka Mn
2+

 teroksidasi menjadi Mn
4+

  

membentuk MnO2. Kedua endapan ini dapat membentuk lapisan pada 

permukaan membran, yang biasa disebut dengan fouling [6]. 
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2. Stabilitas membran 

Kebanyakan material membran terkendala polimer yang mempunyai 

keterbatasan terhadap pH, temperatur, dan ketahanan kimia. 

 

2.3.3 Membran Ultrafiltrasi 

Membran adalah suatu lapisan tipis bersifat selektif permeabel 

diantara dua fase yang membolehkan perpindahan spesi-spesi tertentu. 

Secara umum membran dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu 

(Sari, 2008) : 

a. Membran berpori (porous) dan tidak berpori (non porous) 

b. Membran polimer (organic) dan keramik (non organic) 

c. Membran bermuatan dan tidak bermuatan 

UF adalah membran yang spektrum filtrasinya terletak antara 

nanofiltrasi dan mikrofiltrasi dan memisahkan konstituen yang berukuran 1 

– 100 nanometer, atau beratnya sekitar 500-500.000 dalton. Mekanisme 

kerja membran UF berdasarkan perbedaan ukuran molekul dengan tekanan. 

UF dapat mengontrol mikroorganisme pathogen kecil seperti virus dengan 

sangat efektif dan mengurangi kekeruhan air (Ingmar, 2004 dan Guigui, 

2002). 

UF bekerja dengan model crossflow yaitu aliran umpan mengalir 

paralel terhadap membran filtrasi. Crossflow bekerja pada ”sweep steam” 

yang terus membersihkan permukaan membran dari endapan. Ada 2 produk 

dari UF yaitu permeat yang mengandung komponen yang kecil yang 

sanggup melewati membran, dan konsentrat yang mengandung endapan. 

Pada proses pemisahan crossflow, aliran umpan searah dengan permukaan 

membran dan permeat keluar tegak lurus dengan arah aliran umpan. Hal ini 

dapat mengurangi kemungkinan terjadinya fouling pada membran, 

mengurangi polarisasi konsentrasi, adsorpsi dan pembentukan cake. 

Crossflow lebih banyak digunakan pada hampir semua proses membran 

dengan driving force beda tekanan  berskala besar. Sebagian besar 
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membran-membran ultrafiltrasi yang digunakan secara komersial akhir-

akhir ini disiapkan dari bahan – bahan polymer misalnya: 

-  polysulfone/ poly (ether sulfone)/ sulfonated polysulfone 

- poly vinylidene fluoride 

- polyacrylonitrile (dan block-copolymer yang berhubungan) 

- cellulocies (misalnya, asetat selulose) 

- aliphatic polyamides 

- polyetheretherketone 

Selain bahan-bahan tersebut, keramik juga telah digunakan untuk 

membran-membran ultrafiltrasi, khususnya alumina (Al2O3) dan zirconia 

(ZrO2) (Mulder, 1996).  

 

2.3.4 Fouling Membran  

Fouling membran merupakan perubahan irreversibel yang terjadi pada 

membran yang disebabkan oleh interaksi fisik dan atau kimia spesifik antara 

membran dan komponen-komponen yang ada dalam aliran proses. 

Terjadinya fouling membran tidak dapat dihindari dan inilah tantangan 

terberat dalam teknologi membran. Lapisan fouling membran (foulant) ini 

menghambat filtrasi. Foulant ini dapat berupa endapan organik 

(makromolekul, substansi biologi), endapan inorganik (logam hidroksida, 

garam kalsium) dan partikulat. Foulant akan terakumulasi pada permukaan 

membran karena tidak ikut ambil bagian dalam transfer massa. Akibatnya 

foulant ini akan mengurangi efektivitas dan fluks membran. Berbagai cara 

telah dilakukan untuk menghindari terjadinya fouling membran. Prefilter 

atau screen digunakan untuk memisahkan partikel berukuran besar yang 

dapat menutupi permukaan membran. Tingginya kecepatan cross flow dapat 

menyapu foulant yang berada di permukaan membran. Tekanan yang rendah 

menghindari pemadatan gel di permukaan membran. Beberapa polimer dan 

bahan kimia memiliki kepekaan yang tinggi sebagai penyebab terjadinya 

fouling. 
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Fouling pada membran dapat menurunkan fluks pelarut melewati 

membran. Ada dua proses yang terjakit dengan fenomena fouling ini, yaitu 

secara internal akan terjadi proses peracunan (poisoning) dan secara 

eksternal adalah pertumbuhan fouling itu sendiri (N.M Rifaid, 2000). 

Berikut adalah mekanisme terbentuknya fouling pada membran : 

 

 

 

1. Terbentuk Pore Narrowing/Constriction. Butiran foulant teradsopsi ke 

dalam membran sampai menutupi lubang permukaan membran, tetapi 

masih ada celah untuk meresapnya cairan masuk ke membran (d < dp) 

 

 

 

2. Terbentuk Pore Plugging. Butiran foulant mulai menutupi permukaan 

membran sehingga tidak ada celah untuk cairan masuk ke membran 

(d=dp) 

 

 

3. Terbentuk lapisan gel. Butiran foulant mulai menutupi permukaan 

membran dan membentuk lapisan gel (d > dp) 

 

 

Beberapa cara untuk mengurangi terjadinya fouling : 

1. Perlakuan awal larutan umpan 

Perlakuan awal pada air umpan dimaksudkan untuk menghilangkan 

kekeruhan atau padatan tersuspensi, mengontrol pH umpan, mengurangi 

kecenderungan terbentuknya kerak dan menghilangkan zat teremulsi/zat 

organik lainnya. 

 

 

dp d 

d’p d 

lost pore 

d 

d’p 
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2. Merubah sifat membran 

Merubah sifat membran dapat mengurangi terbentunya fouling pada 

membran berpori. Umumnya fouling lebih mudah terjadi pada membran 

berpori dibandingkan dengan membran yang tebal. Distribusi ukuran pori 

yang tipis dapat mengurangi penyumbatan. Pemakaian membran 

hidrofilik dibandingkan dengan membran hirofobik juga dapat 

mengurangi fouling. 

3. Kondisi operasi 

Fenomena fouling dapat berkurang seperti pada polarisasi konsentrasi. 

Polarisasi konsentrasi dapat berkurang dengan meningkatkan koefisien 

perpindahan massa. Selain itu penggunaan aliran turbulen dapat 

mengurangi terjadinya fouling. 

 

2.3.5 Metode Reduksi Fouling 

Beberapa cara untuk mengurangi terjadinya fouling : 

1. Perlakuan awal larutan umpan 

Perlakuan awal pada air umpan dimaksudkan untuk menghilangkan 

kekeruhan atau padatan tersuspensi, mengontrol pH umpan, 

mengurangi kecenderungan terbentuknya kerak dan menghilangkan zat 

teremulsi/zat organik lainnya. 

2. Merubah sifat membran 

Merubah sifat membran dapat mengurangi terbentunya fouling pada 

membran berpori. Umumnya fouling lebih mudah terjadi pada 

membran berpori dibandingkan dengan membran yang tebal. Distribusi 

ukuran pori yang tipis dapat mengurangi penyumbatan. Pemakaian 

membran hidrofilik dibandingkan dengan membran hirofobik juga 

dapat mengurangi fouling. 

3. Kondisi operasi 

Fenomena fouling dapat berkurang seperti pada polarisasi konsentrasi. 

Polarisasi konsentrasi dapat berkurang dengan meningkatkan koefisien 
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perpindahan massa. Selain itu penggunaan aliran turbulen dapat 

mengurangi terjadinya fouling. 

4. Pembersihan membran 

4 metode pembersihan membran : 

 Pembersihan secara hidrolik 

Termasuk back-flashing, penekanan, pengurangan tekanan, serta 

merubah arah aliran.  

 Pembersihan secara mekanik 

Hanya dapat diterapkan pada sistem turbular menggunakan bola 

pembersih 

 Pembersihan secara kimia 

Bahan kimia yang dapat digunakan antara lain asam kuat (H3PO4), 

asam lemah (asam sitrat), alkali (NaOH), deterjen (alkalin, non 

ionic), complexing agent (EDTA), disinfektan (H2O2 dan NaOCl) 

dan gas (etilen axida) sterilisasi. Bahan kimia untuk pembersihan 

yang digunakan hanya sebagian atau kombinasi. Konsentrasi bahan 

kimia dan waktu pencucian sangat penting dalam menangani fouling.  

 Pembersihan secara elektrik 

Metode pembersihan ini menggunakan medan elektrik di sekitar 

membran.Partikel akan tertarik pada medan elektrik. Pemindahan 

partikel dari interfase dapat diterapkan tanpa menganggu proses 

(Sari, 2008) 

 

2.3.6 Aplikasi Ultrafiltrasi untuk Pengolahan Laundry 

Filtrasi membran yang biasanya digunakan untuk pengolahan limbah 

adalah RO dan UF. UF yang digunakan adalah membran ceramix dengan 

modul turbular. Permeat dari UF akan dipompa ke RO. COD, BOD5, 

mineral oil, AOX dan ion surfaktan tidak direduksi secara cukup, sehingga 

RO dikombinasikan dengan UF. Hasilnya adalah semua ion surfaktan 

direduksi sebesar 99,2%, COD 98,9%, BOD5 99,2 % dan mineral oil 75%. 
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Kandungan limbah laundry setelah dilewatkan UF dan RO dapat dilihat 

pada tabel 2.4 (Sostar Turk, 2004) 

 

Tabel 2.4. Kandungan limbah laundry setelah dilewatkan UF dan RO 

Parameter Kondisi 

limbah 

laundry 

Setelah  

UF 

Setelah  

RO 

Konsentrasi batas 

pada emisi air 

Temperatur (
o
C) 62 53.8 27.8 30 

pH 9.6 8.3 7.62 6.5-9 

Suspended substances (mg/L) 35 18 8 80 

Sediment substances (mg/L) 2 0.5 0.5 0.5 

Cl2 (mg/L) 0.1 0.1 0.1 0.2 

Total nitrogen (mg/L) 2.75 0.03 0.03 10 

Nitrogen ammonia (mg/L) 2.45 0.03 0.03 10 

Total pospat (mg/L) 9.9 0.46 0.14 2.0(1.0) 

COD (mg O2/L) 280 130 3 120 

BOD5 (mg O2/L) 195 86 1.5 25 

Mineral oil (mg/L) 4.8 4.4 1.2 10 

AOX (mg/L) 0.12 0.11 0.08 0.5 

Anionic surfactant (mg/L) 10.1 7.2 0.91 1.0 

 


