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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Karbon merupakan suatu material yang memiliki berbagai keunggulan dari 

segi sifat fisika dan kimia, sehingga banyak dikembangkan oleh para peneliti saat 

ini. Keunggulan yang dimiliki oleh karbon ini menjadikannya sebagai material 

dengan aplikasi, seperti elektroda baterai, penyerap limbah, dan sensor antibodi [1]. 

Nanopartikel didefinisikan sebagai partikel dari 1 sampai 100 nm [2]. 

Nanopartikel menjadi kajian yang sangat menarik, karena nanopartikel 

menunjukkan sifat yang benar-benar baru atau lebih baik berdasarkan karakteristik 

spesifik (ukuran, distribusi, morfologi, fasa, dll.), jika dibandingkan dengan partikel 

bulk yang lebih besar [3]. Secara umum, produksi nanopartikel masuk dalam dua 

pendekatan. Dua pendekatan dalam produksi nanopartikel yaitu top-down dan 

bottom-up [4]. Di antara semua pendekatan top-down, High Energy Milling (HEM), 

telah banyak digunakan untuk produksi nanopartikel [5]. 

Sampai saat ini, produksi nanopartikel dari berbagai sumber karbon telah 

dilakukan oleh banyak peneliti, seperti gula, glukosa, siklodekstrin, fruktosa, 

selulosa, sukrosa, amilopektin, tepung, molekul organik, dan limbah biomassa 

(monosakarida, heksosa, dan pentosa) dengan menggunakan metode karbonisasi, 

metode hidrotermal, dan metode template untuk sintesis karbon berpori [1]. J. Ryu 

et al., [6] telah melakukan sintesis karbon mikrosperik dari senyawa monosakarida 

(xylosa dan fruktosa) dan fenolik (fenol, resersinol, dan floroglusinol) dengan 

metode hidrotermal. Q. Wang et al., [7] telah melakukan sintesis karbon dengan 

ukuran yang homogen dari larutan gula sebagai sumber karbon. Proses sintesis 

dilakukan dalam reaktor autoclave. S. Ratchahat et al., [8] telah melakukan sintesis 

karbon mikrosperik yang bersumber dari tepung menggunakan metode hidrotermal 

diiringi karbonisasi. R. Cui dan J. Zhu, [9] telah melakukan sintesis material karbon 

yang digunakan sebagai komposit Au nanopartikel-karbon dalam sensor antibodi. 

Karbon koloidal berhasil dibentuk dengan metode hidrotermal gelombang mikro 

dari larutan glukosa. J. Pang et al., [10] telah melakukan sintesis karbon berpori 

dengan menggunakan bahan baku karbon dari sukrosa dan template merupakan 

Tetra Etil Orto Silikat (TEOS) dengan metode karbonisasi. J. Schuster et al., [11] 
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telah melakukan sintesis karbon nanopartikel berpori yang bersumber dari Poli 

Metil Meta Akrilat (PMMA) dan silika sebagai pembentuk pori dengan metode 

karbonisasi. M. Liu et al., [12] telah mensintesis karbon berpori yang bersumber 

dari parafin cair, silika sebagai pengatur porositas karbon, dan surfaktan sebagai 

pendispersi parafin dalam medium air dengan metode karbonisasi. N. Brun et al., 

[13] telah membuat karbon berpori dengan metode hidrotermal didukung oleh 

karbonisasi menggunakan monosakarida (xylosa dan glukosa) sebagai sumber 

karbon dan silika yang berasal dari sintesis metode stober dari TEOS sebagai 

template. J. Liu et al., [14] telah membuat partikel karbon mikropori dari poli 

(furfuril alkohol) dengan metode karbonisasi. C. Falco et al., [15] telah melakukan 

sintesis karbon berpori dengan metode hidrotermal. Sumber karbon yang digunakan 

adalah hemiselulosa yang dihidrolisis, bonggol jagung, dan glukosa. Template pori 

yang digunakan adalah silika nanopartikel. Z. Shuo et al., [16] telah melakukan 

fabrikasi karbon berbentuk bulat dari tepung kentang dengan metode karbonisasi. 

A. N. Mohan dan B. Manoj, [17] telah melakukan sintesis karbon nanosperik dari 

jelaga yang diperoleh dari hasil dekomposisi termal bensin, diesel, parafin, dan 

pelumas. 

Produksi nanopartikel menggunakan High Energy Milling (HEM) dari 

berbagai sumber juga telah dilakukan oleh banyak peneliti. Beragam sumber seperti 

silikon karbida, Fe203, zeolit, Na-zeolitic tuff, Fe2TiO5, Co-Cr-Mo, dan kulit kayu 

akasia. J. B. Rao et al., [18] telah melakukan penelitian untuk memodifikasi serbuk 

silikon karbida berukuran mikro menjadi serbuk silikon karbida terstruktur nano 

dengan menggunakan High Energy Milling (HEM). T. B. Waluyo et al., [19] telah 

melakukan penggabungan ball-milling dan ultrasonic-milling untuk pembuatan 

nanopartikel Fe203. M. Muhriz et al., [20] telah melakukan pembuatan zeolit 

nanopartikel dari zeolit alam dengan menggunakan High Energy Milling (HEM). 

A. M. Ghrair et al., [21] telah melakukan penelitian yang menghasilkan dan 

mengkarakterisasi Na-zeolitic tuff dalam nanorange, menstabilkan nanotuff dalam 

suspensi, dan menyelidiki efek Na-zeolitic nanotuff pada penyerapan Cadmium 

dengan menggunakan High Energy Milling (HEM) model planetary ball mill. R. 

Fajarin et al., [22] telah melakukan penelitian pada Fe2TiO5 yang merupakan salah 

satu jenis titanate MxTiyOz serta memiliki sifat elektrik dan magnetik dengan 

menggunakan mechanical alloying model planetary ball mill. S. G. Sukaryo dan 
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W. A. Adi, [23] telah melakukan penelitian pada paduan Co-Cr-Mo dengan proses 

milling basah dengan metode pemaduan mekanik menggunakan High Energy 

Milling (HEM) PW700i mixer/mill. Herminiwati et al., [24] telah melakukan 

penelitian yang bertujuan untuk membuat bahan penyamak nano nabati dari ekstrak 

kulit kayu akasia dengan pengecilan ukuran menggunakan High Energy Milling 

(HEM) model planetary ball mill. 

Produksi karbon hitam dari bambu juga telah dilakukan oleh peneliti. F. G. 

Salihati dan H. Ardhyananta, [25] telah melakukan penelitian pembuatan karbon 

hitam dari bambu ori (Bambusa arundinacea) dan bambu petung (Dendrocalamus 

asper) dapat dihasilkan dari pemanasan dengan furnace dengan temperatur 

pemanasan 300° C, 500° C, 800° C dengan waktu tahan 1 jam. 

Salah satu sumber karbon yang juga dapat digunakan untuk produksi 

nanopartikel dan belum banyak diteliti oleh para peneliti adalah bambu. Bambu 

memiliki kadar karbon dan oksigen melebihi 90% dari berat keseluruhan. Bambu 

merupakan alternatif penghasil karbon yang tepat karena merupakan sumber daya 

alam yang dapat diperbaharui [25]. Keberadaan bambu banyak dijumpai di berbagai 

tempat, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja dibudidayakan. 

Populasi bambu di dunia diperkirakan ada 1200-1300 jenis. Jumlah 143 jenis 

bambu tersebut terdapat di Indonesia, yang 60 jenisnya ada di pulau Jawa termasuk 

di dalamnya adalah bambu wulung [26]. Di dunia ini, bambu merupakan salah satu 

tanaman dengan pertumbuhan paling cepat. Karena memiliki sistem rhizoma-

dependen unik, dalam sehari bambu dapat tumbuh sepanjang 60 cm (24 inchi) 

bahkan lebih, tergantung pada kondisi tanah dan klimatologi tempat bambu ditanam 

[27]. 

Pada penelitian ini dilakukan produksi nanopartikel arang bambu wulung 

menggunakan High Energy Milling (HEM) model shaker mill. Diameter bola baja 

yang digunakan adalah 1/8 inchi, 5/32 inchi, 3/16 inchi, dan 1/4 inchi. Siklus HEM 

model shaker mill yang digunakan adalah 2 juta siklus, 3 juta siklus, dan 4 juta 

siklus. Karakterisasi nanopartikel dengan Particle Size Analyzer (PSA) untuk 

menganalisa diameter partikel, sedangkan Scanning Electron Microscopy (SEM) 

dan Energy Dispersive X-ray (EDX) untuk menganalisa distribusi diameter partikel 

dan komposisi kimia yang terkandung dalam material hasil tumbukan. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana mengetahui hubungan antara siklus, bola baja, dan rata-rata 

diameter partikel yang dihasilkan. 

2. Bagaimana mengetahui distribusi diameter partikel pada 4 juta siklus. 

3. Bagaimana mengetahui komposisi kimia pada 4 juta siklus. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui hubungan antara siklus, bola baja, dan rata-rata diameter 

partikel yang dihasilkan. 

2. Mengetahui distribusi diameter partikel pada 4 juta siklus. 

3. Mengetahui komposisi kimia pada 4 juta siklus. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :  

1. Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan informasi untuk 

pengembangan produksi nanopartikel arang bambu wulung menggunakan 

High Energy Milling (HEM) model shaker mill. 

2. Menjawab tantangan produksi masal karbon nanopartikel. 

 

1.5. Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini adalah : 

1. Material yang diuji adalah arang bambu wulung lolos ukuran 200 mesh. 

2. Produksi nanopartikel menggunakan High Energy Milling (HEM) model 

shaker mill dengan panjang langkah 54 mm dan putaran 233 rpm. 

3. Siklus HEM model shaker mill yang digunakan adalah 2 juta siklus (setara 

dengan 151,52 jam proses milling), 3 juta siklus (setara dengan 227,27 jam 

proses milling), dan 4 juta siklus (setara dengan 303,03 jam proses milling).  

4. Diameter bola baja yang digunakan adalah 1/8 inchi, 5/32 inchi, 3/16 inchi, 

dan 1/4 inchi. 
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5. Tabung terbuat dari silinder stainless steel dengan diameter 2 inchi dan 

panjang 120 mm. 

6. Tabung diisi dengan perbandingan volume 1:3 dimana 1/3 arang bambu 

wulung, 1/3 bola baja dan 1/3 ruang kosong. 

7. Hasil pengujian dilakukan pada partikel karbon yang menempel di tabung. 

8. Karakterisasi nanopartikel menggunakan Particle Size Analyzer (PSA) 

dilakukan pada 2 juta siklus, 3 juta siklus, dan 4 juta siklus. 

9. Karakterisasi nanopartikel menggunakan Scanning Electron Microscopy 

(SEM) dan Energy Dispersive X-ray (EDX) dilakukan pada 4 juta siklus. 

 

1.6. Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Bab I pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika 

penelitian.  

Bab II kajian teori memuat kajian penelitian terdahulu yang berisi telaah 

(review) terhadap jurnal berkaitan dengan topik penelitian dan landasan teori 

meliputi morfologi bambu, bambu wulung, definisi nanopartikel, sifat nanopartikel, 

produksi nanopartikel, prinsip milling, High Energy Milling (HEM) model shaker 

mill dan karakterisasi nanopartikel.  

Bab III metodologi penelitian berisi uraian singkat mengenai bahan 

penelitian, alat penelitian, diagram alir penelitian, dan prosedur penelitian meliputi 

pembuatan arang bambu wulung, penghancuran arang bambu wulung, pengayakan 

arang bambu wulung, pengisian tabung, produksi nanopartikel, pengambilan hasil, 

pemisahan partikel padat dalam cairan, pengujian hasil dengan PSA, pengeringan 

hasil, pengujian hasil dengan SEM dan EDX, dan karakterisasi nanopartikel. 

Bab IV menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

Bab V penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 


