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ABSTRAK
Pengembangan bahan bakar nabati (biofuel) seperti bioetanol sebagai energi alternatif
terus dilakukan. Pemurnian bioetanol merupakan langkah yang sangat krusial dan
mengkonsumsi biaya tinggi, dimana hal ini disebabkan oleh rendahnya kemurnian bioetanol
hasil fermentasi yang berkisar 8-12%. Pemurnian bioetanol dengan teknologi distilasi
konvensional hanya dapat memperoleh bioetanol dengan kadar maksimal 95 %, sementara
bioetanol sebagai biofuel minimal harus memiliki kemurnian99,5 %. Pervaporasi, proses
pemisahan menggunakan membran dengan gaya dorong perbedaan tekanan merupakan solusi
yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam studi ini telah dilakukan kajian
mengenai pengaruh temperatur umpan dan tekanan pada sisi permeat denganpenggunaan
membran organofilik pada proses pervaporasi campuran bioetanol-air dengan konsentrasi
umpan 9,86 %. Hasil studi menunjukkan bahwa temperatur umpan dan tekanan pada sisi
permeat berpengaruh terhadap kinerja membran pervaporasi dan proses pervaporasi terbaik
didapatkan pada temperatur umpan 35 °C dan tekanan sisi permeat 5 cmHg dengan proses
2
batch selama 1 jam yang menghasilkan fluks dan selektivitas masing-masing 0,7887 g/cm .h
dan 10,84 dengan kadar bioetanol produk 54,24 %.
Kata kunci : bioetanol; organofilik; pemurnian; pervaporasi;

PENDAHULUAN
Sumber energi bagi suatu negara
sangatlah strategis untuk mendukung
pengembangan industri, transportasi dan
energi listrik. Kenyataan bahwa cadangan
minyak bumi yang semakin menipis dan
status sebagai negara net importer bahan
bakar minyak (BBM), mendorong Indonesia
terus melakukan upaya untuk memecahkan
permasalahan ketergantungan terhadap
BBM dalam pemenuhan kebutuhan energi
nasional. Langkah ini diimplementasikan
dengan keluarnya Peraturan Presiden
(Perpres) Republik Indonesia No. 5 tahun
2006 tentang kebijakan energi nasional
untuk pengembangan sumber energi
alternatif pengganti BBM dan Instruksi
Presiden (Inpres) No. 1 tahun 2006tentang
penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar
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nabati (biofuel) sebagai bahan bakar
alternatif pengganti BBM.
Bioetanol merupakan salah satu jenis
biofuel yang telah dan terus dikembangkan
oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya
untuk mengurangi ketergantungan terhadap
bahan bakar fosil. Alasan mendasar
pengembangan tersebut karena ketersediaan biomassa sebagai bahan baku
pembuatan bioetanol yang melimpah di
Indonesiadan bioetanol juga dikenal
sebagai bahan bakar yang ramah
lingkungan[1].
Untuk dapat digunakan sebagai bahan
bakar (biofuel), kemurnian bioetanol harus
mencapai lebih dari 99,5%. Pemurnian
bioetanol merupakan langkah yang sangat
krusial dan mengkonsumsi biaya tinggi,
dimana hal ini disebabkan oleh rendahnya

172

kemurnian bioetanol hasil fermentasi yang
berkisar 8-12%. Distilasi konvensional telah
terbukti sebagai teknologi yang banyak
digunakan pada tahap ini, namun
kemurnian bioetanol maksimal yang
didapat hanya95 %, dimana hal ini
disebabkan karena terbentuknya campuran
azeotrop antara bioetanol dan air [2,3].
Untuk menghasilkan bioetanol ~100%,
dibutuhkan proses pemurnian lanjut seperti
proses extractive distillation, azeotropic
distillation, dan ion exchange resin.
Keterbatasan teknologi-teknologi tersebut
adalah kebutuhan chemical agent dan
konsumsi energinya yang besar [2].
Pervaporasi,
proses
pemisahan
menggunakan membran dengan gaya
dorong perbedaan tekanan, menawarkan
pemecahan masalah dari kondisi ini.
Kemampuannya
dalam
memisahkan
campuran azeotrop dengan proses yang
sederhana [2,4,5], dapat dianggap sebagai
teknologi yang bersih, dan memungkinkan
penghematan energi yang besar dibandingkan
dengan
distilasi
pada
proses
pemisahan cairan maupun uap [6] menjadikan teknologi initelah diaplikasikan untuk
proses pemurnian bioetanol.
Keberhasilan
proses
pervaporasi
sangat
dipengaruhi
oleh
tahanan
perpindahan massa intrinsik membran.
Selain karakteristik campuran umpan dan
membran itu sendiri, faktor hidrodinamika
serta kondisi operasi juga memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja
pervaporasi [2].
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengkaji pengaruh parameter operasi
seperti temperatur umpan dan tekanan sisi
permeat
terhadap
kinerja
membran
pervaporasi organofilik yang ditunjukkan
oleh fluks dan selektivitasnya.

METODE PENELITIAN
Bahan-bahan
yang
dipergunakan
dalam penelitian ini antara lain adalah
bioetanol teknis dengan kadar 9,86%,
etanol absolut pro analysis, air suling,dan
membran polimer organofilik (PERVAP
4060). Peralatan yang digunakan terdiri dari
unit pervaporasi, refraktometer ABBE, serta
peralatan pendukung lainnya. Skema unit
peralatan pervaporasi ditunjukkan pada
Gambar 1.Kinerja membran untuk proses
pemisahan biasanya dinyatakan dengan
fluks permeat (permeabilitas) dan faktor
pemisahan
(selektivitas).
Kualitas
pemisahan akan semakin baik dengan
meningkatnya selektivitas. Di sisi lain,
peningkatan
selektivitas
umumnya
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berbanding terbalik dengan fluks yang
dihasilkan sehingga diperlukan suatu
optimasi[7]. Untuk aplikasi praktis dari
pervaporasi, membran harus memiliki
tingkat permeasi yang tinggi dan faktor
pemisahan yang besar [8]. Fluks permeat
dan
selektivitas
dihitung
dengan
menggunakan persamaan berikut[9]:
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dimana J adalah fluks, m massa permeat, S
luas permukaan membran, t waktu
permeasi, yA berat komponen A dalam
permeat, yB berat komponen B dalam
permeat, xA berat komponen A dalam
umpan, xB berat komponen B dalam umpan
dan aA/B adalah selektivitas komponen A
yang berhubungan ke komponen B.
Konsentrasi dan jumlah bioetanol
dalam umpan dan lama waktu proses
pervaporasi (proses pervaporasi dilakukan
secara batch selama 1 jam) merupakan
variabel yang ditetapkan, sedangkan
variabel berubahnya adalah temperatur
umpan
dan
tekanan
pada
sisi
permeat.Temperatur umpan diamati pada
rentang 35-75 °C sedangkan tekanan sisi
permeat divariasikan pada rentang 525cmHg.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Temperatur Umpan
Untuk mengkaji pengaruh temperatur
umpan, percobaan dilakukan dengan
memvariasikan temperatur umpan dalam
rentang 35-75 °C.Tekanan pada sisi
permeat dijaga kondisinya pada tekanan 5
cmHg. Hasil percobaan yang memvariasikan temperatur umpan dapat dilihat pada
Gambar 2. Sebagaimana ditunjukkan pada
Gambar2,semakin
tinggi
temperatur
umpan,
nilai fluks
(laju
permeasi)
mengalami peningkatan tetapi selektivitas
proses akan menurun. Menurut Gallego
dkk. [10], peningkatan fluks dan penurunan
selektivitas tersebut disebabkan oleh
tekanan partialbioetanol dalam uap yang
meningkat
dengan
meningkatnya
temperatur larutan. Kenaikan suhu ini
menyebabkan energi kinetik molekulmolekul bioetanol bertambah besar,
sehingga lebih banyak molekul yang dapat
meninggalkan permukaan cairan memasuki
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fase gas. Akibatnya, konsentrasi uap
semakin besar dan dengan demikian
tekanan uap semakin besar, yang
selanjutnya dapat mengakibatkan rantai
polimer menjadi lebih fleksibel dan
pembengkakan
membran
(swelling
membrane). Pembengkakan membran ini
akan memudahkan pengangkutan molekul
bioetanol bersama dengan air sehingga
mengakibatkan peningkatan fluks dan akan
mengurangi faktor pemisahan air.
Perpindahan
massa
dalam
pervaporasi juga mengikuti mekanisme
solution-diffusion,
dimana
koefisien
permeabilitas komponen melalui membran
merupakan perkalian koefisien solubilitas
dan koefisien difusinya[9], sehingga energi
aktivasi
untuk
permeasi
merupakan
gabungan antara energi sorpsi pada
membran dan energi aktivasi untuk difusi
melalui
membran.
Dari
persamaanpersamaan diatas terlihat bahwa semakin
tinggi temperaturumpan, maka solubilitas
dan
difusivitas
komponen
yang
berpermeasi akan meningkat yang juga
akan mengakibatkan permeabilitas/fluks
permeat akan semakin tinggi pula[2,11].
Kenaikan
temperatur
juga
akan
meningkatkan gaya dorong perpindahan
massa. Fenomena tersebut terjadi karena
semakin tinggi temperatur umpan, tekanan
uap parsial sebagai tenaga pendorong
perpindahan massa juga akan semakin
tinggi, yang mengakibatkan peningkatan
fluks yang dihasilkan.
Penurunan selektivitas terlihat dari
konsentrasi air dalam permeat yang
semakin
menurun
seiring
kenaikan
suhu.Fenomena tersebut terjadi karena
efek temperatur terhadap permeabilitas
membran. Kenaikan temperatur akan
meningkatkan gerakan termal pada rantai
polimer
secara
acak
sehingga
memperbesar ruang kosong dalam polimer
(swelling). Hal ini dapat didasarkan pada
teori Eyring, dimana gerakan termal dari
rantai polimer di bagian yang amorphous
secara
acak
menghasilkan
“lubang”
(volume bebas). Peningkatan temperatur
menyebabkan frekuensi dan amplitudo
rantai akan meningkat dengan cepat dan
menghasilkan perbesaran lubang. Pada
pervaporasi, molekul yang terserap dapat
pula berdifusi melalui lubang tersebut. Jadi,
ketika suhu tinggi, tingkat difusi molekul
yang dapat terserap akan tinggi pula,
sehingga laju permeasi total menjadi lebih
tinggi dan faktor pemisahannya menjadi
lebih rendah [2,12-15].
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Pengaruh Tekanan Sisi Permeat
Tekanan pada sisi permeat pada
proses pervaporasi untuk pemurnian
bioetanol
juga
sangat
berpengaruh
terhadap kinerja membran pervaporasi
yang
ditunjukkan
oleh
fluks
dan
selektivitasnya. Untuk mengkaji pengaruh
tekanan pada sisi permeat, percobaan
dilakukan dengan memvariasikan tekanan
pada sisi permeat dalam rentang 5-25
cmHg.
Temperatur
umpan
dijaga
kondisinya pada suhu 35 °C. Hasil
percobaan pervaporasi yang memvariasikan tekanan pada sisi permeat dapat dilihat
pada Gambar 3.
Pengujian pengaruh tekanan sisi
permeat
terhadap
kinerja
membran
pervaporasi organofilikmenunjukkan suatu
fenomena dimana kenaikan tekanan pada
sisi permeat menyebabkan penurunan fluks
dan selektivitas proses yang kesemuanya
dapat dilihat pada Gambar 3.
Hal ini juga telah dilaporkan pada
percobaan yang dilakukan oleh Widodo
dkk. [2], Takegami dkk. [12], dan
Swayampakula dkk. [16]. Perbedaan
tekanan uap diantara kedua sisi membran
merupakan gaya dorong terjadinya difusi
komponen melalui membran. Karena
pervaporasi
bekerja
dengan
cara
menurunkan tekanan pada sisi permeat,
maka kenaikan tekanan pada sisi permeat
mengakibatkan penurunan laju permeasi.
Pada kondisi dimana tekanan sisi permeat
sama dengan tekanan jenuh komponen
yang berpermeasi, gradien aktivitasnya
menjadi nol dan akan terjadi penurunan
fluks. Pada kondisi ini selektivitas proses
hanya ditentukan oleh volatilitas relatif
diantara komponen di dalam permeat[2,16].
Faktor
yang
sangat
mempengaruhi
volatilitas diantara komponen dalam
permeat tersebut adalah nilai tekanan uap
air dan tekanan uap etanol. Air memiliki
tekanan uap yang jauh lebih rendah
dibandingkan etanol (sebagai perbandingan
adalah tekanan uap etanol pada suhu 45
°C sebesar 173,89 mmHg dan tekanan uap
air pada suhu yang sama sebesar 71,98
mmHg [17], dimana senyawa yang
mempunyai tekanan uap yang lebih tinggi
akan bersifat lebih
volatile)sehingga
peningkatan
tekanan
sisi
permeat
memberikan efek yang lebih signifikan
terhadap penurunan fluks air. Hal yang
berkaitan dengan fenomena ini adalah
proses evaporasi pada sisi permeat. Dalam
pervaporasi, evaporasi berlangsung lebih
cepat daripada pelarutan dan difusi melalui
membran. Peningkatan tekanan pada sisi
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permeat akan menurunkan laju evaporasi
sehingga gradien konsentrasi air di antara
kedua sisi membran menjadi kecil.
Fenomena yang berbeda terjadi pada
etanol, dimana kenaikan tekanan tidak
memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap fluks etanol karena tekanan uap
etanol jauh lebih tinggi dibandingkan
air[2,12]. Pada tekanan sisi permeat yang
tinggi (mendekati tekanan uap parsial air),
perbedaan volatilitas komponen merupakan
faktor
yang
menentukan
proses
pemisahan[2,16]. Konsekuensinya adalah
penurunan fluks dan konsentrasi air di
permeat
sebagai
akibat
penurunan
selektivitas dan peningkatan konsentrasi
etanol. Untuk menghindari fenomena
tersebut, tekanan pada sisi permeat harus
dipertahankan cukup rendah sehingga
memungkinkan pemisahan yang efektif dan
efisien dengan tetap memperhatikan aspek
ekonominya karena operasi pada tekanan
yang sangat rendah juga akan beresiko
meningkatkan biaya operasinya.

Pengaruh Jenis Membran
Jenis membran yang digunakan pada
proses pervaporasi memiliki kinerja yang
berlainan, yang dapat dilihat dari fluks dan
selektivitasnya. Penggunaan berbagai jenis
membran (polimer ataupun anorganik)
pada proses pervaporasi untuk pemurnian
bioetanol
akan
sangat
berpengaruh
terhadap hasil akhir proses pemurnian
(kadar bioetanol yang dihasilkan).
Penggunaan
membran
polimer
organofilik (PERVAP 4060) pada proses
pervaporasi dalam penelitian ini hanya
dapat menghasilkan kadar bioetanol
maksimal 54,24 %dengan umpan bioetanol
9,86 %. Hasil bioetanol yang didapatkan
dari proses ini masih belum dapat
digunakan sebagai biofuel. Hasil penelitian
dengan penggunaan membran pervaporasi
tersebut ditampilkan pada Tabel 1.
Dilihat dari Tabel 1, kinerja membran
pervaporasi organofilik dapat memberikan
2
fluks terbesar sebesar 0,8758 g/cm .h
dengan
selektivitas
sebesar
2,26.
Selektivitas
yang
rendah
dengan
penggunaan membran polimer organofilik
tersebut
dapat
disebabkan
karena
terjadinya pembengkakan membran pada
membran polimerkarena kondisi operasi
pervaporasi dengan temperatur umpan
yang
cukup
tinggi.
Pembengkakan
membran ini mengakibatkan pengangkutan
molekul bioetanol bersama-sama dengan
molekul airmenjadi lebih mudah yang
akhirnya
akan
menyebabkan
faktor
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pemisahan air menjadi lebih rendah. Faktor
lain yang dapat berkontribusi pada kinerja
membran pervaporasi adalah geometri
membran.Membran polimer organofilik ini
diproduksi dengan geometri pelat datar,
yang berpengaruh terhadap fluks yang
dihasilkannya [10].

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dicapai, dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :
1. Pada proses pervaporasi dengan
penggunaan
membran
polimer
organofilik(PERVAP
4060)
pada
pemurnian
bioetanol,
temperatur
umpan dan tekanan pada sisi permeat
berpengaruh
terhadap
kinerja
membran
pervaporasi
yang
ditunjukkan
oleh
fluks
dan
selektivitasnya.
Semakin
tinggi
temperatur
umpan,
fluks
akan
meningkat tetapi akan menurunkan
selektivitasnya. Tekanan sisi permeat
yang
semakin
tinggi
akan
menyebabkan penurunan fluks dan
selektivitasnya.
2. Fluks terbesar didapatkan pada suhu
75 °C dan tekanan 5 cmHg sebesar
2
0,8758 g/cm .h.Selektivitas terbesar
didapatkan pada suhu 35 °C dan
tekanan 5 cmHg sebesar 10,84
dengan kadarbioetanol produk 54,24
% dengan proses batch selama 1 jam.
Bioetanol yang dihasilkan dengan
proses pervaporasi menggunakan
PERVAP 4060 tersebut belum dapat
digunakan sebagai biofuel.
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LAMPIRAN
Tabel 1.Hasil penelitian membran pervaporasi organofilik (PERVAP 4060)

Feed charge

PI

Keterangan :

TI

PI : Pressure Indicator
TI : Temperature Indicator
TIC : Temperature Indicator
Controller

Retentate

vent

Membrane
module

TI

Permeate

PI
TIC

drain
Heating bath with
circulation pump

Permeate cold trape

Vaccum pump

Feed pump

drain

drain

Gambar 1.Skema alat pervaporasi
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Grafik Hubungan Temperatur Umpan
dengan Fluks dan Selektivitas
0.900

20
Selektivitas

0.875

Selektivitas

15
0.850
0.825

10

0.800

Fluks (g/cm 2.h)

Fluks

5
0.775
0.750

0
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Temperatur Umpan (°C)

Gambar 2.Hubungan antara temperatur umpan dengan fluks dan
selektivitasdengan penggunaan membran polimer organofilik
(PERVAP 4060)

Grafik Hubungan Tekanan pada Sisi Permeat
dengan Fluks dan Selektivitas
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Gambar 3.Hubungan antara tekanan sisi permeat dengan fluks
dan selektivitasdengan penggunaan membran polimer organofilik
(PERVAP 4060)

Tanya Jawab
Nama Penanya : Priyadi
Pertanyaan :
Bahan baku bioetanol?
Jawaban :
Bahan baku bioetanol dari bahan-bahan dari alam (nabati) yang berupa biomassa. Agar tidak
mengganggu ketahanan pangan, maka digunakan biomassa dari limbah pertanian, limbah
kehutanan dan limbah-limbah lain seperti sampah buangan rumah tangga
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