
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Membran RO atau biasa disebut Membran Reverse Osmosis adalah 

membran yang terbuat dari selaput semipermeable yang dapat diisi ulang yang 

berfungsi untuk menyaring air dari kandungan logam, virus atau bakteri sehingga 

menghasilkan air murni bebas dari pencemaran. Membran ini dapat menurunkan 

tds (total dissolved solids) karena mempunyai ukuran pemfilteran yang sangat 

halus yaitu mencapai 1/10.000 mikron atau setara dengan sehelai rambut di bagi 

satu juta. Dengan ukuran sekecil ini maka virus, bakteri dan kandungan logam 

akan tersaring dimana ukuran membran RO jauh lebih kecil dari ukuran virus, 

bakteri dan kandungan logam. Membran RO ini harus dimasukkan kedalam 

housing RO sesuai ukuranya masing-masing.  

Dalam mesin water treatment apapun jenisnya, itu biasanya memiliki 

membran khusus. Membran tersebut memiliki fungsi yang sangat penting dalam 

menghasilkan output air bersih dalam pengolahan yang dilakukan. Hanya saja 

yang jadi masalah terkadang membran tersebut sering kotor dan harus dibersihkan 

secara berkala agar tidak mudah rusak. Jika dibiarkan dalam jangka waktu lama, 

maka yang terjadi malah akan membuat membran itu berkarat atau kotor. Nah 

maka dari itu salah satu solusi terbaiknya adalah dengan membersihkan atau 

mencucinya secara berkala. Namun demikian proses  pencucian itu harus anda  

lakukan secara benar dan terkadang susah-susah payah. 

Biasanya setelah pemakaian 1 tahun membran RO ini harus diganti atau di 

lakukan pencucian kembali, tergantung tingkat pemakaian dan kondisi air baku 

yang akan disaring. Metode pencucian membran ini secara keseluruhan memakan 

waktu 1 hari untuk mendapatkan hasil pecucian yang baik. Pada mesin pencucian 

sebelumnya yang menggunakan proses pencucian dengan cara bolak-balik. 
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Dengan sistem pencucian bolak-balik ini sangat tidak efesien sekali 

dikarenakan pada tahap pencucian pertama itu air yang masuk dan air keluar 

tekanan airnya tidak sama, maka dari itu diperlukan analisa mengenai pencucian 

membran ini supaya tekanan air yang masuk dan air keluar sama tekanannya, 

sehingga untuk waktu pencucian membran yang sebelumnya memakan waktu 1 

hari dan setelah dilakukan pengujian menjadi 4 jam lebih cepat dari sebelumnya.  

Seperti yang diketahui teknologi reverse osmosis banyak digunakan untuk 

mencukupi kebutuhan air bersih rumah tangga, industri dan lain sebagainya yang 

kemudian menjadi peluang usaha bagi banyak orang. Berbagai macam mesin RO 

ditawarkan di pasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin 

beragam. Di dalam seperangkat mesin RO (Reverse Osmosis) sendiri, komponen 

yang paling penting adalah bagian membran yang menjadi penentu kualitas air 

yang dihasilkan. Komponen ini adalah selaput semipermeable yang bisa dilepas 

pasang dan berfungsi untuk menyaring kandungan logam, virus, maupun bakteri 

dari air baku sehingga dihasilkan air bersih yang terbebas dari berbagai 

kontaminan. 

Setelah alat ini selesai dikerjakan akan diambil alih atau dibeli oleh mitra 

yang berada didaerah bantan tua. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimana membuat  alat pencucian  

air menjadi lebih cepat dari yang sebelumnya, sehingga dapat mempersingkat 

waktu dalam mencuci membran tersebut. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan pembuatan laporan skripsi ini yaitu: 

1. Menentukan tekanan air yang tepat ketika proses pencucian membran. 

2. Menentukan waktu optimal proses pencucian membran  
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1.4. Batasan Masalah 

Dalam penyusunan skripsi ini tentu saja dibatasi dengan kemampuan, 

situasi, kondisi, biaya, dan waktu yang tersedia agar masalah ini dapat tepat pada 

tujuannya. Penelitian ini dilakukan oleh penulis hanya membatasi tentang 

pembuatan mesin pencuci membran. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.  Bagi peneliti 

 Dapat mengetahui adanya pengaruh pengendalian kualitas terhadap 

 tingkat produk cacat dalam proses pembuatan. 

2.  Bagi pengusaha 

 Memberikan informasi agar pengusaha lebih meningkatkan kinerjanya 

 serta mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. 

3.  Bagi lingkungan 

 Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan 

 wawasan mengenai hal-hal yang mempengaruhi pengendalian kualitas. 

4.  Bagi akademis 

 Dapat memberikan tambahan referensi dan literatur bagi penelitian 

 yang akan dilakukan dimasa mendatang. 

5. Bagi Konsumen 

 Dapat memberikan tambahan informasi kelayakan air minum isi ulang 

 yang dikonsumsi. 

 


