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Penelitian mengenai sintesis membran kitosan yang diikat silang dengan 

silika dan aplikasinya dalam proses filtrasi untuk menurunkan kesadahan air telah 

dilakukan. Membran kitosan-silika ini disintesis melalui proses sol gel. Membran 

kitosan-silika disintesis dengan memvariasikan penambahan massa TEOS (Tetra 

Ethyl Ortho Silicate) sebagai sumber silika pada kitosan. Variasi yang dilakukan 

yaitu kitosan-silika 1:0, 1:0,5, 1:1, dan 1:1,5. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui perbedaan karakteristik membran kitosan dengan 

membran kitosan-silika, mengetahui pengaruh penambahan massa silika terhadap 

karakterisitik membran kitosan-silika, serta mengetahui efektivitas membran 

kitosan-silika dalam proses filtrasi air sadah.  Uji karakteristik membran dapat 

dilihat dari swelling terhadap akuades, morfologi membran menggunakan SEM-

EDX (Scanning Electron Microscopy - Energy Dispersive X-Ray), gugus fungsi 

membran menggunakan FTIR (Fourier Transform Infra Red), serta pengukuran 

koefisien rejeksi terhadap air sadah.  Hasil karakterisasi swelling terhadap akuades 

menunjukkan bahwa indeks swelling semakin besar seiring dengan semakin 

bertambahnya massa silika. Hal ini diperkuat dengan hasil pencitraan SEM-EDX 

yang menunjukkan semakin besarnya rongga yang dihasilkan membran seiring 

dengan semakin banyak massa silika yang ditambahkan. Karakterisasi FTIR 

menunjukkan gugus fungsi yang terdapat pada membran antara lain OH, NH2, 

NHCOCH3, Si-O-R dan Si-O-Si. Pengukuran koefisien rejeksi yang menunjukkan 

selektivitas membran dilakukan pada proses filtrasi air sadah yang mengandung 

ion logam Ca
2+

 dan Mg
2+

. Membran akan semakin selektif dengan semakin 

banyak massa silika yang ditambahkan. Komposisi terbaik diperoleh pada 

membran kitosan-silika 1:1 dengan koefisien rejeksi sebesar 15,08% terhadap ion 

logam Ca
2+

 dan 5,52% terhadap ion logam Mg
2+

. Efektivitas membran kitosan-

silika dibandingkan dengan membran kitosan mencapai 11,79% terhadap ion 

logam Ca
2+

 dan 4,38% terhadap ion logam Mg
2+

 pada komposisi membran 

kitosan-silika 1:1.   


