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ABSTRAK
Membran keramik dengan struktur asimetris sangat efektif digunakan dalam proses
pemurnian, produksi dan pemisahan oksigen. Struktur asimetris pada membran
memperlihatkan berbagai macam morfologi yang dipengaruhi oleh ukuran partikel perovskit,
suhu sintering dan komposisi bahan membran. Pada penelitian ini, membran asimetris dibuat
dari serbuk oksida perovskit CaTiO3. Karakterisasi dengan difraksi sinar-X (XRD) terhadap
serbuk perovskit menunjukkan puncak khas CaTiO3 tanpa adanya puncak lain. Hal ini
menunjukkan bahwa serbuk perovskit memiliki kemurnian tinggi. Pembuatan membran
asimetris dilakukan dengan metode inversi fasa pada berbagai variasi ukuran serbuk perovskit
CaTiO3, yakni serbuk yang lolos 60 mesh (-60), lolos 120 mesh (-120), dan lolos 200 mesh (200). Variasi ukuran serbuk CaTiO3 tersebut mempengaruhi bentuk, morfologi dan tingkat
kerapatan membran. Pengamatan dengan Scanning Electron Microscope (SEM) menunjukkan
struktur asimetris dengan tingkat kerapatan yang berbeda pada kedua lapisan permukaan
membran. Semakin kecil ukuran serbuk CaTiO3, semakin rapat permukaan membran asimetris
yang dihasilkan. Ukuran serbuk CaTiO3 tidak terlalu berpengaruh pada morfologi penampang
lintang membran.

Kata Kunci: CaTiO3, oksida perovskit, membran keramik, membran asimetris
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PENDAHULUAN
Teknologi
membran

reaksi reoksidasi. Hal ini menunjukkan

membran

keramik

khususnya

menjadi

kestabilan struktur perovskit [5].

sangat

Kemampuan membran perovskit

penting untuk dikembangkan karena

untuk

dapat

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu

digunakan

aplikasi.

Contoh

tersebut

dalam

berbagai

aplikasi

membran

adalah

jenis

oksida

ion

oksigen

perovskit,

ketebalan

proses

membran dan luas permukaan. Untuk

pemisahan gas oksigen [1] dan sebagai

meningkatkan fluks oksigen sehingga

oksidator untuk proses oksidasi parsial

bisa mencapai target yang diharapkan,

hidrokarbon [2]. Penggunaan membran

ketebalan membran perlu dikurangi.

pada

kedua

mengharuskan
memiliki

dalam

menghantarkan

proses

tersebut

Semakin tipis ketebalan lapisan rapat

membran

keramik

membran,

semakin

oksigennya.

Akan

morfologi

membran

yang

tinggi

tetapi,

fluks

membran

rapat. Pada membran yang tidak rapat,

yang sangat tipis mudah retak dan tidak

proses

mampu

permeasi

oksigen

melalui

membran akan terjadi melalui pori dan
retakan

sehingga

Aliran

oksigen

dalam

reaksi

metana

menjadi

melalui

penggunaan

material

menghantarkan

ion

maupun

syngas,

pengontrolan

dikontrol
yang

oksigen
terhadap

ketebalan lapisan rapat membran [4].
Oksida perovskit merupakan material
yang
proses

berpotensi
tersebut

suhu

dan

Peningkatkan fluks oksigen dari
membran oksida perovskit diperoleh

oksidasi parsial hidrokarbon, misalnya

dapat

pada

tekanan tinggi [6].

menurunkan

selektivitas membran [3].

bertahan

digunakan
karena

dalam

dari

membran

rapat

asimetris.

Membran ini terdiri dari lapisan rapat
dan

lapisan

Lapisan

pendukung

berpori.

pendukungnya

berpori

sehingga

dapat

membantu

meningkatkan

permeabilitas

oksigen

membran [7].
Membran rapat asimetris dapat dibuat
dengan beberapa metode. Pada penelitian
sebelumnya

dilaporkan

pembuatan

mampu

membran jenis La1-xSrxCo1-yFeyO3-δ melalui

memiliki kekosongan oksigen pada kisi

metode pelapisan slurry pada pendukung

kristalnya. Oksigen kisi pada kerangka

mentah.

stuktur perovskit ABO3 mampu terlepas

asimetris yang rapat dan bebas retak.

tanpa mengalami perubahan struktur

Kelemahan dalam metode ini adalah waktu

yang berarti dan kekosongan oksigen
tersebut dapat segera diisi melalui

Hasilnya

adalah

membran

yang dibutuhkan untuk penyiapan membran
adalah cukup panjang karena tahapannya
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yang banyak. Pada tahun 2008, Wei dkk.

CaTiO3. Ukuran partikel yang berbeda dapat

melaporkan pembuatan membran keramik

menyebabkan perbedaan tingkat kerapatan

rapat asimetris Yttria-stabilised zirconia

pada membran perovskit yang dihasilkan

(YSZ) dengan metode inversi fasa–rendam

menggunakan metode penekanan langsung

endap. Membran yang dihasilkan memiliki

sebagaimana telah dilaporkan sebelumnya [12].

struktur asimetris dan dapat dilakukan

Penelitian ini berkonsentrasi pada pengaruh

dengan biaya produksi yang rendah [8].

perbedaan ukuran tersebut pada membran

Faktor-faktor yang harus diperhatikan
pada metode inversi fasa yaitu jenis polimer
pelarut,

non-pelarut,

kekentalan,

sintering, dan distribusi

suhu

partikel oksida

mentah yang disiapkan melalui metode inversi
fasa.

perovskit [9]. Salah satu faktor yang erat

METODE PENELITIAN

kaitannya dengan peningkatkan selektivitas

Sintesis Perovskit CaTiO3

dari membran yaitu ukuran partikel serbuk
oksida

perovskit.

Das

dkk.

(1998)

melaporakan bahwa ukuran partikel dan

Oksida perovskit CaTiO3 disintesis dengan
metode

solid

state.

Bahan-bahan

yang

siginifikan

digunakan adalah CaCO3 dan TiO2. Proses

terhadap ukuran pori dan distribusinya

sintesis diawali dengan mencampurkan kedua

pada membran [10].

bahan sesuai jumlah stoikiometri ke dalam

distribusinya

memiliki

efek

Pada proses inversi fasa pembuatan

mortar porselin. Campuran tersebut digerus

pembentukan

hingga homogen. Campuran serbuk homogen

membran mentah (greenbody) merupakan

yang diperoleh kemudian dikalsinasi secara

tahapan yang penting. Hal ini karena morfologi

bertahap dengan laju kenaikan 3°C/menit

membran mentah akan sangat mempengaruhi

sampai suhu 1200°C selama 4 jam. Hasil

morfologi membran keramik yang dihasilkan.

kalsinasi serbuk oksida perovskit kemudian

Pembuatan

dengan

dianalisis dengan XRD (Philips X’pert PN-1830

dilakukan

X-ray diffractometer) pada sudut 2θ 20° sampai

membran

metode

asimetris,

membran

inversi

menggunakan
polimer

proses

asimetris

fasa

dapat

polieterimida

pengikat

(PEI)

serbuk

sebagai
perovskit.

Polieterimida mampu menghasilkan struktur
membran

polimer

asimetris

sehingga

diharapkan pula mempu membentuk membran
mentah perovskit yang diharapkan [11].
Salah
pembentukan

satu

faktor

membran

penting

dalam

perovskit

adalah

ukuran partikel. Penelitian ini membahas
tentang pengaruh ukuran partikel serbuk
perovskit pada membran mentah perovskit

80° menggunakan radiasi sinar CuKα.
Pembuatan Membran Asimetris CaTiO3 dan
Karakterisasinya
Pembuatan membran asimetris CaTiO3
dilakukan melalui metode inversi fasa dengan
ketebalan membran 0,5 mm. Bahan yang
digunakan

dalam

pembuatan

membran

tersebut adalah polieterimida (PEI), pelarut Nmetil-pirolidon (NMP) serta serbuk hasil sintesis
CaTiO3 yang sudah diayak dengan variasi
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ukuran partikel lolos 60 mesh, lolos 120 mesh,

PCPDF nomor 00-022-0153 tahun 2011.

dan lolos 200 mesh.

Puncak-puncak CaTiO3 yang dihasilkan

Pembuatan membran diawali dengan
pencampuran PEI dan NMP. Kedua bahan
tersebut diaduk dengan magnetik stirer hingga

memiliki intensitas tinggi dan tajam yang
menunjukkan

bahwa

serbuk

CaTiO3

tersebut adalah kristalin.

membentuk larutan polimer yang homogen.
Selanjutnya, serbuk CaTiO3 ditambahkan ke
dalam larutan polimer sehingga membentuk
pasta yang homogen. Komposisi bahan yang
digunakan adalah sama untuk variasi ukuran
serbuk CaTiO3 lolos 60 mesh, lolos 120 mesh,
dan lolos 200 mesh. Larutan pasta yang
terbentuk kemudian dicetak menggunakan plat
kaca dan dicelupkan ke dalam bak koagulan
berisi air untuk membentuk membran mentah
yang keras.
Morfologi membran mentah dianalisa
menggunakan Scanning Microscopy Electron

Gambar 1. Pola XRD oksida perovskit
CaTiO3 hasil sintesis
Pembuatan Membran Asimetris CaTiO3
dan Karakterisasinya

(SEM) ZEISS EVO MA10.

Pembuatan

membran

asimetris

CaTiO3 dilakukan melalui metode inversi
fasa
dan

melibatkan

sistem

polimer,

pelarut, dan non-pelarut [13]. Ketiga sistem

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sintesis

yang

Karakterisasi

Oksida

Perovskit

tersebut adalah PEI, NMP, serta air.
Membran dibuat dari pencampuran larutan

Oksida

perovskit

CaTiO3

telah

polimer

dengan

serbuk

CaTiO3

hasil

berhasil disintesis menggunakan metode

sintesis yang akan menghasilkan pasta.

solid state. Hasil sintesis berupa serbuk

Serbuk CaTiO3 yang digunakan adalah

kecoklatan yang homogen. Serbuk tersebut

dengan variasi ukuran partikel lolos 60

kemudian

menggunakan

mesh, lolos 120 mesh, dan lolos 200 mesh.

XRD untuk mengetahui fasa kristalin yang

Pasta dicetak menggunakan cetakan plat

terbentuk. Analisa XRD dilakukan pada 2θ

kaca hingga membentuk membran datar.

antara 20° sampai 80° dengan radiasi sinar

Membran tersebut kemudian dicelupkan ke

CuKα.

dalam bak koagulan hingga mengeras.

dikarakterisasi

Morfologi

Gambar 1 menunjukkan puncak khas

membran

CaTiO3

selanjutnya

dilihat

oksida perovskit CaTiO3 pada sudut 2θ

yang

23,36°; 33,21°; 39,22°; 47,60°; 58,96°; dan

menggunakan

59,42°

menunjukkan foto SEM pada permukaan

yang

sesuai

dengan

database

dihasilkan

datar

SEM.

Gambar

2
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rapat membran mentah (membran sebelum
dikalsinasi

dan

disinter)

sedangkan

permukaan berpori membran ditampilkan
pada Gambar 3.

(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

Gambar 3. Mikrograf SEM permukaan
berpori membran sebelum sintering yang
(c)

dibuat dari variasi ukuran partikel (a) lolos

Gambar 2. Mikrograf SEM permukaan rapat

60 mesh, (b) lolos 120 mesh, (c) lolos 200

membran sebelum sintering yang dibuat

mesh

dari variasi ukuran partikel CaTiO3 (a) lolos
60 mesh, (b) lolos 120 mesh, (c) lolos 200
mesh

Gambar
permukaan

2

menunjukkan

bahwa

rapat

membran

mentah
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(sebelum proses sintering) dengan variasi

terjadi baik pada lapisan rapat maupun

ukuran partikel serbuk CaTiO3 memiliki

lapisan berpori.

kecenderungan

yang

sama.

Ketiganya

Proses

pengamatan

tampak rapat terselimuti polimer. Namun

dilakukan

pada

bahwa

membran mentah perovskit. Pengamatan

permukaan membran yang dibentuk dari

ini bertujuan untuk mengetahui morfologi

perovskit yang lolos ayakan 60 mesh (-60

dan bentuk pori yang terbentuk pada badan

mesh) lebih rata dibandingkan dengan

(penampang lintang) membran mentah.

kedua

Hasil

gambar

tersebut

membran

tampak

lainnya.

Hal

ini

mengindikasikan bahwa terdapat banyak
polimer

PEI

perovskit

yang

menyelimuti

tersebut

pengamatan

penampang

tersebut

lintang

ditampilkan

pada Gambar 4.
Gambar

4

menunjukkan

bahwa

bagian

membran mentah memiliki bentuk pori yang

membran

mirip satu sama lain. Pori-pori terbentuk

polimer berpotensi menghasilkan membran

secara memanjang (finger-like) pada ketiga

keramik perovskit dengan porositas tinggi

membran mentah. Pada proses inversi

(kerapatan rendah) karena polimer ini akan

fasa, difusi pelarut akan menyebabkan

terdekomposisi

butiran

permukaanya.

pada

serbuk

terhadap

selanjutnya

Banyaknya

pada

saat

sintering.

Morfologi yang cukup berbeda tampak
pada

permukaan

berpori

serbuk

diselimuti polimer

perovskit

yang

telah

bergerak menuju ke

membran

permukaan. Hal ini akan mengakibatkan

mentah. Semakin kecil ukuran serbuk

adanya ruang kosong yang ditinggalkan

perovskit,

permukaan

butiran perovskit beserta polimer ketika

membran. Hasil ini mengindikasikan bahwa

menuju ke permukaan. Ruang kosong ini

pada lapisan berpori, membran dengan

lah yang membentuk pori pada penampang

ukuran

lintang membran mentah.

semakin

serbuk

rata

-200

mesh

dapat

membentuk porositas yang tinggi. Namun

Hasil SEM pada Gambar 4

demikian, membran dengan ukuran serbuk

menunjukkan kecenderungan

yang lebih besar yakni -120 dan -60 mesh

pembentukan pori finger-like untuk

berpotensi menghasilkan pori yang lebih
besar karena pada membran mentahnya
telah

membentuk

pori

sebagaimana

ditunjukkan oleh tanda panah.
Hasil pengamatan kedua permukaan
membran

mentah

menunjukkan

bahwa

masing-masing membran dengan
variasi ukuran partikel lolos 60 mesh,
lolos 120 mesh, dan lolos 200 mesh.
Pada ukuran partikel lolos 60 mesh,
pori finger-like terlihat lebih jelas dan

ukuran partikel yang besar berpotensi

lebih teratur dibandingkan dengan

menghasilkan membran keramik dengan

ukuran partikel lolos 120 mesh dan

tingkat kerapatan yang rendah. Semakin

lolos 200 mesh. Pembentukan pori

kecil

finger-like tersebut disebabkan oleh laju

ukuran

partikel,

porositas

yang

dihasilkan semakin rendah atau tingkat

difusi non-pelarut (air) yang terlalu

kerapatan menjadi lebih tinggi. Hal ini
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cepat dibandingkan dengan laju pelarut
(N-metil-2-pirolidon) pada permukaan
luar membran [14].

KESIMPULAN
Membran asimetris CaTiO3 dapat
dibuat dari serbuk oksida perovskit
CaTiO3 yang disintesis dengan metode
solid state. Perbedaan ukuran partikel
menyebabkan

terjadinya

perbedaan

morfologi membran mentah khususnya
pada

bagian

permukaan

permukaan

lapisan

rapat

baik
maupun

lapisan berpori. Ukuran partikel yang
(a)

semakin kecil berpotensi menghasilkan
membran

dengan

kerapatan

yang

semakin tinggi. Namun perbedaan itu
tidak

terlalu

penampang

berpengaruh
lintangnya

menghasilkan morfologi

pada
karena

yang

mirip

pada ketiga membran mentah.
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Gambar 4. Mikrograf SEM penampang

disediakan.

lintang membran mentah CaTiO3 (a)
lolos 60 mesh, (b) lolos 120 mesh, (c)
lolos 200 mesh
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