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ABSTRAK 
   
 
 
 

Membran adalah lapisan penghalang atau pembatas selektif yang 
diletakkan diantara dua fasa. Proses membran adalah pemisahan pada tingkat 
molecular atau partikel yang sangat halus. 

Hemodialisis adalah terapi pengganti ginjal pada pasien gagal ginjal akut, 
gagal ginjal kronis dan gagl ginjal terminal.Fungsi hemodialisis adalah untuk 
mengeluarkan sisa-sisa metabolisme protein dan koreksi gangguan keseimbangan 
air dan elektrolit tubuh, namun tidak bisa mengambil alih fungsi ginjal untuk 
menghasilkan endokrin. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk 
mengetahui prinsip pencucian darah pada pasien gagal ginjal dan 
memperkenalkan proses-proses hemodialisis. 

Mekanisme proses hemodialisis, darah di sedot dari tubuh masuk kedalam 
mesin dialisis dibersihkan pada dializer(ginjal buatan), disaring cairan urine 
dikeluarkan darah yang sudah bersih dikembalikan ke tubuh pasien. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini penggunaan membran tidak hanya dipakai untuk keperluan 

industri, tapi sudah berkembang ke semua aspek kehidupan. Salah satunya adalah 

di bidang kesehatan, seperti hemodialisis, hemofiltrasi, oksigenasi darah, 

controlled release, organ buatan, plasmapheresis, biosensor dan industri 

biofarmasi lainnya. 

Hemodialisis adalah terapi pengganti ginjal pada pasien gagal ginjal akut, 

gagal ginjal kronis dan gagal ginjal terminal. Fungsi hemodialisis adalah untuk 

mengeluarkan sisa-sisa metabolisme protein dan koreksi gangguan keseimbangan 

air dan elektrolit tubuh, namun tidak dapat mengambil alih fungsi ginjal untuk 

menghasilkan endokrin. Hemodialisis tidak dapat dihentikan kecuali kalau anda 

menjalani transplantasi ginjal. 

Pada aplikasi ini, untuk membersihkan darah manusia dipisahkan sisa-sisa 

metabolisme berupa parrikel-partikel kecil, seperti urea, kalium, uric acid, fosfat 

dan kelebihan klorida menggunakan membran khusus yang tebalnya sekitar 0.025 

mm. Membran ini membiarkan partikel yang lebih kecil berdifusi tetapi menahan 

protein darah yang ukurannya lebih besar. 

 

1.2 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah: 

1. Mengetahui prinsip pencucian darah pada pasien gagal ginjal 

2. Memperkenalkan jenis – jenis proses hemodialisis 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada makalah ini penulis hanya mengkhususkan pembahasan tentang 

aplikasi penggunaan membran pada bidang kesehatan, yaitu proses hemodialisis. 

Untuk aplikasi lainnya, tidak dijelaskan secara spesifik. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Singkat Teknologi Membran 

Pada pertengahan abad 18 diketahui adanya fenomena membran sebagai 

penghalang yang selektif untuk proses pemisahan. Penelitian tentang hal ini 

awalnya dilakukan oleh ahli biologi, biokomia dan zoology. Periode  sejarah 

perkembangan membran : 

1. Tahun  1848-1960 :  untuk keperluan penelitian saja 

2. Tahun 1960-1980: terjadi pengembangan baik pengembangan material 

maupun teknologi prosesnya 

3. Tahun 1980-sekarang: teknologi membran untuk pemisahan. 

 

Teknologi membran telah berkembang dengan pesatnya dalam beberapa 

dekade terakhir ini. Teknologi membran memiliki berbagai keunggulan baik 

secara teknik maupun secara ekonomi, sehingga sering kali digunakan dalam 

proses-proses pemisahan maupun pemurnian. 

Membran merupakan suatu fasa yang berlaku sebagai rintangan yang 

selektif terhadap aliran molekul atau ion yang terdapat dalam cairan atau uap yang 

berhubungan dengan kedua sisinya. Metode pemisahan dengan proses membran 

bisa dikatakan masih baru. Filtrasi dengan membran belum diakui sebagai 

pemisahan yang secara teknis sangat bagus sampai dua puluh lima tahun yang 

lalu. Tapi sekarang, proses membran digunakan dalam aplikasi yang sangat luas 

dan dapat dipastikan penggunaannya akan semakin meningkat dimasa yang akan 

datang. Dari sudut pandang ekonomi, sekarang ini kita berada diantara 

perkembangan proses membran generasi pertama dan membran generasi kedua. 

Adapun yang termasuk generasi pertama dari proses membran adalah: 

 Microfiltration (MF) 

 Ultrafiltration (UF) 

 Nanofiltration (NF) 

 Reverse Osmosis (RO) 
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 Electrodialysis (ED) 

 Membrane Electrolysis (ME) 

 Diffusion Dialysis (DD) 

 Dialysis 

Sedangkan yang termasuk generasi kedua adalah: 

 Gas Separation (GS) 

 Vapour Permeation (VP) 

 Pervaporation (PV) 

 Membrane Destillation (MD) 

 Membrane Contactors (MC) 

 Carrier Mediated Process 

 ( Mulder,1996) 

 

Mulder (1996) mendefinisikan membran sebagai penghalang atau 

pembatas selektif yang diletakkan diantara dua fasa. Proses membran adalah 

pemisahan pada tingkat molekular atau partikel yang sangat halus. Molekul atau 

partikel yang dipindahkan melalui membran dari satu fasa ke fasa lain, disebabkan 

oleh adanya : 

1. Gradien temperatur (∆T) 

2. Gradien konsentrasi (∆C) 

3. Gradien tekanan (∆P) 

4. Gradien energi (∆E) 

 

Kinerja membran ditentukan oleh dua parameter yaitu selektivitas dan laju 

alir melalui membran (fluks) yang dinyatakan sebagai volume permeat per unit 

area per waktu tertentu yang dirumuskan sebagai berikut: 

tA
VJ
⋅

=  

dimana:  J = fluks (m3/m2.jam) 

 V = volume permeat (m3) 

 A = luas permukaan membran (m2) 
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 t = waktu (jam) 

 

Tujuan proses pemisahan dengan membran berdasarkan fungsinya adalah: 

1. Konsentrasi: dimana komponen yang diinginkan berada pada konsentrasi 

yang rendah sehingga pelarutnya yang akan dikeluarkan 

2. Purifikasi: dimana terdapat bahan pengotor yang tidak diinginkan dan 

harus dikeluarkan 

3. Fraksionasi: dimana suatu campuran harus dipisahkan menjadi dua 

komponen yang sama-sama diinginkan 

 

              Proses pemisahan dengan membran dapat diilustrasikan dalam gambar 

2.1 di bawah ini : 

 
Gambar 2.1 Proses pemisahan membran 

 

Aliran umpan masuk ke dalam membran, dengan adanya gaya dorong (driving 

force) molekul atau partikel dalam umpan dapat berpindah dari fasa 1 ke fasa 2, 

kemudian molekul atau partikel yang dapat melewati membran dinamakan aliran 

permeat sedangkan yang tertahan di permukaan membran disebut retentat. 

Dalam teknologi pemisahan dengan menggunakan membran ini 

mempunyai keunggulan di bandingkan dengan teknologi pemisahan lainnya, 

keuntungan yang dimilikinya antara lain adalah : 

Umpan Permeat 

Membran Fasa 2 Fasa 1 

driving force 

ΔP, ΔC, ΔT, ΔE 



 5

• Dengan teknologi membran pemisahan berdasarkan ukuran molekular 

sehingga beroperasi pada temperatur rendah (temperatur ambeint). Hal ini 

dapat menghindari kerusakan zat pelarut maupun partikel terlarut yang 

sensitif terhadap panas. 

• Pemakaian energi yang relatif rendah, karena biasanya pemisahan 

menggunakan membran tidak melibatkan perubahan fasa. Meskipun terjadi 

perubahan fasa seperti pada distilasi membran, namun temperatur yang 

dibutuhkan jauh lebih rendah daripada titik didih larutan yang akan 

dipisahkan. Fane (1996) menyatakan bahwa pergantian 10% peralatan 

distilasi atau evaporasi konvensional dengan peralatan pemisahan dengan 

menggunakan membran dapat menghemat 2 x 1017 J/Y atau setara dengan 34 

x 106 barrel minyak/Y. 

• Tidak menggunakan zat bantu kimia dan tidak ada tambahan produk 

buangan. 

• Bersifat modular artinya modul membran dapat discale-up dengan 

memperbanyak unitnya. 

• Dapat digabungkan dengan jenis operasi lainnya. 

 

Berdasarkan struktur dan prinsip pemisahan membran dapat dibedakan 

menjadi beberapa tiga jenis yaitu membran berpori (porous membrane), membran 

tidak berpori (non porous membrane), Membran cair (carrier membrane). Dari 

ketiga jenis membran di atas dapat di jelaskan sebagai berikut: 

• Membran berpori 

Prinsip pemisahan membran berpori adalah didasarkan pada perbedaan 

ukuran partikel dengan ukuran pori membran, ukuran pori membran 

memegang peranan penting dalam pemisahan dengan menggunakan 

membran berpori, membran dengan jenis ini biasanya digunakan untuk: 

1. Mikrofiltrasi  (melewatkan air, menahan mikroba) 

2. Ultrafiltrasi (melewatkan air menahan garam mineral) 
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Gambar 2.2. Perbedaan karakteristik antara beberapa membran 

 

• Membran tidak berpori 

Pada membran tidak berpori ini prinsip pemisahannya didasarkan pada 

perbedaan kelarutan dan kemampuan berdifusi, sifat intrinsik polimer 

membran mempengaruhi tingkat selektifitas dan permeabilitas, membran 

dengan jenis ini digunakan untuk proses : 

1. Gas 

2. Pervaporasi, dan 

3. Dialisa 
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• Membran cair 

Pada jenis membran ini prinsip pemisahannya tidak ditentukan oleh 

membran itu sendiri, tetapi oleh sifat molekul pembawa spesifik. Molekul 

pembawa (carrier)  berada tetap di dalam membran dan dapat bergerak jika 

dilarutkan dalam cairan. Carrier juga harus menunjukan afinitas yang sangat 

spesifik terhadap satu komponen pada umpan sehingga diperoleh selektifitas 

yang tinggi. Selain itu permselectivity komponen sangat tergantung pada 

spesifikasi bahan pembawa tersebut. Komponen yang dapat dipisahkan dapat 

berupa gas atau cair, ionik atau non ionik. 

 

 

 
Gambar 2.3 Skema diagram prinsip type membran 

 

Membran non pori Membran cair Membran berpori 
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Dalam prakteknya penggunaan membran untuk pemisahan harus 

ditempatkan dalam suatu alat yang sesuai sehingga membentuk konfigurasi 

tertentu. Konfigurasi tersebut sering disebut modul membran. Modul membran 

dirancang sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat untuk pemisahan dan aspek 

keteknikan lainnya dipertimbangkan.  

Konfigurasi membran dalam modul membran dirancang agar aliran 

menuju dan keluar dari membran mencapai keadaan yang optimum yaitu 

kehilangan tekanannya rendah, dapat mengurangi terjadinya polarisasi konsentrasi 

(konsentrasi zat terlarut pada permukaan membran menjadi lebih tinggi daripada 

larutan) dan membran fouling (proses terdekomposisinya suspensi atau zat terlarut 

pada permukaan membran, pori atau jaringan berpori membran) yang 

menyebabkan berkurangnya unjuk kerja membran. 

Secara umum, ada dua macam konfigurasi membran dalam modul 

membran, yaitu konfigurasi datar (flat) dan konfigurasi tubular. 

1. Konfigurasi datar (flat) 

Ada dua macam konfigurasi datar yang biasa digunakan, yaitu membran 

yang menyerupai alat filtrasi yang disebut jenis plate and frame dan jenis 

spiral wound.  

 
Gambar 2.4 Skema prinsip kerja membran modul plate and frame 

 

Gambar 2.5 Membran modul spiral wound 
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2. Konfigurasi tubular 

Berdasarkan ukuran diameter tubular membran yang dipakai, konfigurasi 

tubular digolongkan atas tiga modul: 

• Modul Tubular, umumnya memiliki diameter 5-25 mm dan panjangnya 3 

m. Membran tubular adalah membran yang dibentuk pada bagian dalam 

tube plastik, keramik atau stainless steel porous dengan fungsi sebagai 

penyangga. 

• Modul kapiler, memiliki diameter 0.5 hingga 10 mm. 

• Modul hollow fiber, memiliki ukuran yang lebih kecil dari 0.5 mm dan 

diperlukan ratusan hingga ribuan fiber untuk membentuk satu kesatuan 

(bundle) (Mulder, 1996) 

 
Gambar 2.6 Skema prinsip kerja modul tubular 

 
Gambar 2.7 Skema prinsip kerja modul hollow fiber 
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2.2 Hemodialisis 

Hemodialisis adalah terapi pengganti ginjal pada pasien gagal ginjal akut, 

gagal ginjal kronis, dan gagal ginjal terminal melalui mesin. Hemodialisis 

termasuk dalam jenis membran dialisis selain cangkok ginjal. Kelebihan dari 

hemodialisis adalah pasien hanya datang ke rumah sakit minimal 2 kali per 

minggu sedangkan cangkok ginjal hanya dapat digantikan dengan ginjal asli yang 

diberikan oleh donor ginjal.  

 
Gambar 2.8 Mesin hemodialisis 

 

Mekanisme proses pada mesin hemodialisis, darah pompa dari tubuh 

masuk kedalam mesin dialisis lalu dibersihkan pada dializer (ginjal buatan), lalu 

darah pasien yang sudah bersih dipompakan kembali ke tubuh pasien.. Mesin 

dialisis yang paling baru dipasaran telah dilengkapi dengan sistem komputerisasi 

dan secara terus-menerus memonitor array safety-critical parameter, mencakup 

laju alir darah dan dialysate, tekanan darah, tingkat detak jantung, daya konduksi, 

pH, dan lain lain. Bila ada yang tidak normal, alarm akan berbunyi. Dua di antara 

mesin dialisis yang paling besar adalah Fresenius dan Gambro. 

 
Gambar 2.9 Sirkulasi darah pada proses hemodialisis 
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Dalam proses hemodialisis diperlukan Akses Vaskuler -pembuluh darah- 

Hemodialisis (AVH) yang cukup baik agar dapat diperoleh aliran darah yang 

cukup besar, yaitu diperlukan kecepatan darah sebesar 200 - 300 ml/menit secara 

kontinu selama hemodialisis 4-5 jam.  AVH dapat berupa kateter yang dipasang di 

pembuluh darah vena di leher atau paha dan bersifat temporer. Untuk yang 

permanen dibuat hubungan antara arteri dan vena, biasanya di lengan bawah 

disebut Arteriovenous Fistula, lebih populer disebut (Brescia-) Cimino Fistula. 

Kemudian aliran darah dari tubuh pasien masuk ke dalam sirkulasi darah mesin 

hemodialisis yang terdiri dari selang Inlet/arterial (ke mesin) dan selang 

Outlet/venous (dari mesin ke tubuh).  Kedua ujungnya disambung ke jarum dan 

kanula yang ditusukkan ke pembuluh darah pasien. Darah setelah melalui selang 

Inlet masuk ke dialiser. Jumlah darah yang menempati sirkulasi darah di mesin 

berkisar 200 ml. Dalam dialiser ini darah dibersihkan, sampah-sampah secara 

kontinu menembus membran dan menyeberang ke kompartemen dialisat.  Di 

pihak lain cairan dialisat mengalir dalam mesin hemodialisis dengan kecepatan 

500 ml/menit masuk ke dalam dialiser pada kompartemen dialisat. Cairan dialisat 

merupakan cairan yang pekat dengan bahan utama elektrolit dan glukosa, cairan 

ini dipompa masuk ke mesin sambil dicampur dengan air bersih yang sudah 

menjalani proses pembersihan yang rumit (water treatment).  Selama proses 

hemodialisis, darah pasien diberi Heparin agar tidak membeku ketika berada di 

luar tubuh yaitu dalam sirkulasi darah mesin. 

 
Gambar 2.10 Diagram alir proses hemodialisis 
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Prinsip hemodialisis sama seperti metoda dialisis. Melibatkan difusi zat 

terlarut ke seberang suatu selaput semipermeable. Prinsip pemisahan 

menggunakan membran ini terjadi pada dialyzer. Darah yang mengandung sisa-

sisa metabolisme dengan konsentrasi yang tinggi dilewatkan pada membran 

semipermeabel yang terdapat dalam dialyzer, dimana dalam dialyzer tersebut 

dialirkan dialysate  dengan arah yang berlawanan (counter current).  

 
Gambar 2.11 Aliran counter current antara darah dan dialysate pada dialyzer 

 

Driving force yang digunakan adalah perbedaan konsentrasi zat terlarut 

berupa racun seperti parrikel-partikel kecil, seperti urea, kalium, uric acid, fosfat 

dan kelebihan klorida pada darah dan dialysate. Semakin besar beda konsentrasi 

racun tersebut di dalam darah dan dialysate maka proses difusi akan semakin 

cepat. Berlawanan dengan peritoneal dialysis, dimana pengangkutan adalah antar 

kompartemen cairan yang statis, hemodialisis bersandar pada pengangkutan 

konvektif dan menggunakan konter mengalir, dimana jika diasylate mengalir 

berlawanan arah dengan mengalir extracorporeal sirkuit. Metoda ini dapat 

meningkatkan efektifitas dialisis. 

Dialysate yang digunakan adalah larutan ion mineral yang sudah 

disterilkan. Urea dan sisa metabolisme lainnya, seperti kalium dan fosfat, 

berdifusi ke dalam dialysate.  
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Gambar 2.12 Proses difusi partikel racun dari darah ke dialysate melalui membran 

semipermeabel pada mesin hemodialisis 

 

Selain itu, untuk memisahkan yang terlarut dalam darah digunakan prinsip 

ultrafiltrasi. Driving force yang digunakan pada ultrafiltrasi ini adalah perbedaan 

tekanan hidrosatik antara darah dan dialyzer. Tekanan darah yang lebih tinggi dari 

dialyzer memaksa air melewati membran. Jika tekanan dari dialyzer diturunkan 

maka kecepatan ultrafiltrasi air dari darah akan meningkat. 

 
Gambar 2.13 Proses ultrafiltrasi partikel air dari darah ke dialysate melalui 

membran semipermeabel pada mesin hemodialisis 
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Jika kedua proses digabungkan, maka akan didapatkan darah yang bersih 

setelah dilewatkan melalui dialyzer. Prinsip inilah yang digunakan pada mesin 

hemodialisi modern, sehingga keefektifitasannya dalam menggantikan peran 

ginjal sangatlah tinggi. 

 
Gambar 2.13 Proses yang terjadi di dalam dialyzer pada mesin hemodialisis 

 

 

 
Gambar 2.14 Beberapa modul membran yang biasa dipakai untuk hemodialisis 

darah

lar. 
dialisis

dialisat 

darah

Hollow-fiber dialyzer Parallel-plate dialyzer 
darah dialisat 



 15

2.3 Aplikasi Membran dalam Bidang Kesehatan Lainnya 

Selain hemodialisis, masih ada beberapa aplikasi penggunaan membran 

dalam bidang kesehatan, diantaranya: 

1. Oksigenator Darah 

Oksigenator darah adalah peralatan yang berfungsi sebagai paru-paru buatan, 

berfungsi  untuk menjaga kandungan oksigen dalam tubuh pasien selama 

operasi pembedahan jantung. Modul membran yang digunakan adalah hollow 

fiber membrane contactor, dimana pada sisi shell dialirkan darah dan pada sisi 

lumen dialirkan udara dengan kandungan oksigen yang tinggi.  Proses yang 

terjadi dalam oksigenator adalah darah mengasorbsi oksigen dan melepaskan 

karbon dioksida melalui melalui membran. Keunggulan dari oksigenator 

antara lain desain HF yang kompak meminimalkan keperluan transfusi darah 

selama operasi. 

 
Gambar 2.15 Prinsip kerja oksigenator darah 

 

2. Organ Buatan 

Beberapa organ buatan yang menggunakan membran sebagai prinsip kerjanya 

seperti liver buatan, pankreas buatan, ginjal buatan, dan lain-lain. 

Penggunaan membran dalam organ buatan: 

• Membran sintetis dikombinasikan dengan sel-sel hidup untuk membentuk 

organ-organ biohibrid 
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• Membran berfungsi sebagai penghalang yang mengisolasi sel-sel hidup 

sebagai bentuk “pertahanan terhadap pendatang” dalam tubuh manusia 

• Membran berfungsi sebagai perangkat kultivasi sel 

 kultivasi sel pankreas di permukaan luar membran tubular 

semipermeabel (permeabel terhadap glukosa dan insulin, namun tidak 

permeabel terhadap antibodi dan limfosit), untuk mengembangkan 

pankreas buatan yang mampu mengembalikan fungsi fisiologis insulin  

Colton dkk. (1980).  

 Membran HF untuk mengkultivasi sel-sel hybridoma yang dapat 

menghasilkan antibodi-antibodi monoklonal. 

 

3. Plasmapheresis 

Plasmapheresis adalah pemisahan plasma dari sel-sel darah. Plasma yang 

diperoleh umumnya diproses lebih lanjut untuk menghasilkan komponen 

murni seperti albumin atau faktor anti-hemofilik (Faktor VIII). Aplikasinya 

digunakan sebagai sumber plasma untuk bank darah, untuk terapi kanker 

payudara, kelainan metabolis/imunologis, detoksifikasi, dan lain-lain. 

Jenis-jenis plasmapheresis: 

 Donasi plasma  

 Pemisahan plasma  

 Pemekatan sel-sel darah  

 Fraksionasi plasma 

Teknik plasmapheresis yang biasa digunakan adalah dengan teknik 

konvensional yaitu berupa sentrifugasi serta tingkat lanjut yaitu pemisahan 

dengan membran. Keunggulan pemisahan plasma dengan membran antara lain 

didapatkan kualitas plasma yang lebih tinggi, prosedur yang lebih efisien dan 

aman serta biaya lebih rendah. 
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Gambar 2.16 Plasmapheris 

 

4. Industri Farmasi Lainnya 

Aplikasi penggunaan membran di industri farmasi diantaranya penghilangan 

virus, pemisahan, pemurnian, dan pemekatan antibiotik, produksi oksigen 

medis dan lain-lain. 



BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

1. Membran adalah penghalang atau pembatas selektif yang diletakkan 

diantara dua fasa 

2. Hemodialisis adalah terapi pengganti ginjal pada pasien gagal ginjal akut, 

gagal ginjal kronis, dan gagal ginjal terminal melalui mesin yang 

menggunakan membran. 

3. Hemodialisis lebih efektif untuk pasien penderita gagal ginjal akut jika 

dibandingkan dengan cangkok ginjal. 

4. Aplikasi penggunaan membran di bidang kesehatan lainnya diantaranya 

oksigenator darah, organ buatan, plasmapheresis, dan penerapan di 

industri farmasi lainnya seperti penghilangan virus dan pemurnian 

antibiotik. 
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