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KAJIAN PRODUKSI  NANOPARTIKEL 

DARI  ARANG BAMBU TUTUL MENGGUNAKAN 

HIGH ENERGY MILLING MODEL SHAKER MILL 

 

 

Abstrak 

Arang bambu tutul sebagai karbon nanopartikel memiliki berbagai keunggulan dari 

segi sifat fisika dan kimia. Pada penelitian ini, nanopartikel arang bambu tutul 

diproduksi dengan menggunakan High Energy Milling (HEM) model shaker.  Tujuan 

dari penelitian ini adalah melakukan karakterisasi partikel arang bambo tutul hasil 

tumbukan Hihg Energy Ball Milling tipe Shaker, sebagai variable dari ruang kosong 

dalam tabung penumbuk. Karakterisasi partikel dilakukan dengan uji PSA, SEM dan 

EDX. Siklus tumbukan yang digunakan adalah 2 juta dengan kecepatan rotasi motor 

900 rpm. Diameter bola baja yang digunakan adalah 1/4 inchi. Tabung terbuat dari 

silinder stainless steel dengan diameter 2 inchi dan panjang 120 mm. Tabung diisi 

arang bambu dan bola baja dengan perbandingan volume kosong dengan material 

1:1, 1:2, 1:3, 1:4. Hasil penelitian diperoleh ukuran rata-rata partikel paling kecil 

422,7 nm pada rasio perbandingan 1:3. Dari hasil penelitian, variasi volume kosong 

pada tabung tidak bisa menjadi tolak ukur utama untuk menentukan ukuran partikel 

arang bambu. Semakin banyak ruang kosong pada volume tabung, semakin membuat 

leluasanya pergerakan bola sebagai penggiling, tetapi membuat semakin menepi 

arang bambu ke ujung-ujung tabung sehingga penggilingan dengan bola baja tidak 

merata. Dari pengujian PSA, SEM, EDX dapat diketahui karakterisasi dari partikel 

arang bambu dan komposisinya. Dari visualisasi photo SEM menunjukkan bentuk 

dari partikel arang bambu rata-rata bulat tidak sempurna dan komposisi unsur kimia 

yang dominan adalah unsur karbon mencapai 93,3%. 

Kata kunci : arang bambu tutul, High Energy Milling (HEM), shaker mill, 

nanopartikel. 

 

Abstract 

Tutul bamboo charcoal as carbon nanoparticle has various advantages in terms of 

physical and chemical properties. In this study, bamboo charcoal nanoparticle is 

produced using High Energy Ball Miling (HEBM) shaker mill model. Objective of 

this study is to characterize bamboo charcoal particles from result impact  of  Hihg 

Energy Ball Milling Shaker type, as a variable of empty space in the collector tube, 

whereas SEM and EDX to analyze particle diameter distribution and chemical 

composition contained in collision material. The cycle used is 2 million and 900 

motor  rpm. The steel ball diameter used is 1/4 inch. The tube is made of a stainless 

steel cylinder with a diameter of 2 inch and a length of 120 mm. The tube is filled 

with a ratio of 1:1, 1:2, 1:3, and 1:4. Result of the study shows that the variation of 

empty volume on the tube cannot be the main benchmark to determine bamboo 

charcoal particle size. The more empty space on tube volume, the more freely the 

ball movement as a grinder, but this situation makes bamboo charcoal bone to the 
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edge of tube so that grinding with uneven steel balls. From SEM/EDX testing can be 

known the visualization of bamboo charcoal particle and its composition. From SEM 

photo visualization shows that average bamboo charcoal particle shape is not perfect 

and and the composition of the dominant chemical element is the element carbon 

reached 93.3% 
 

Keywords : bamboo charcoal, High Energy Milling(HEM), shaker mill, nanoparticle. 

 

1. PENDAHULUAN 

Arang  merupakan  material  alami  yang diperoleh dari pembakaran minim oksigen 

dari bahan kayu  atau serat  kayu  dan telah digunakan sebagai bahan bakar selama 

bertahun-tahun. Material karbon dapat diperoleh dari arang dengan proses yang lebih 

lanjut. Material Karbon  adalah  salah satu material yang mempunyai kelebihan 

ditinjau dari sifat fisika dan kimia (Zou, 2009). 

Nanopartikel adalah ilmu dan rekayasa dalam menciptakan material, struktur 

fungsional, maupun piranti alam skala nanometer. Dalam nanoteknologi, suatu 

partikel didefinisikan sebagai objek kecil yang berperilaku sebagai satu kesatuan 

terhadap sifat dan transportasinya (Zou, 2009).  

Sampai saat ini, produksi nanopartikel dari macam-macam  sumber karbon sudah 

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

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

(Effendi, 2015). Penelitian tentang pengaruh kepadatan serat bambu terhadap 

kekuatan mekanik dan daya serap air (Kumar, 2016). Penelitian  karakteristik 

struktur nanopartikel dan sifat mekanik dari serat bambu (Zou, 2009). Penelitian 

pengaruh struktur mikro partikel bambu terhadap kekuatan tarik dan kekuatan tekan 

(Krause, 2016). Penelitian mengenai proses produksi karbon berbentuk bulat berasal 

tepung kentang dengan metode karbonisasi (Zhao, 2010).  Sintesis karbon nanosperik 

dari bahan jelaga yang diperoleh dari hasil dekomposisi termal bensin, diesel, 

parafin, dan pelumas (Mohan, 2012). Modifikasi bubuk silikon karbida berukuran 

mikrometer menjadi serbuk nanometer partikel silikon karbida dengan proses ball 

miling dengan menggunakan parmeter waktu milling 30 jam, rasio perbandingan 

berat bubuk 10 gram dan berat bola baja 50 gram (Rao J, 2011). Hubungan antara 

siklus penumbukan dan ukuran bola terhadap ukuran nanopartikel bambu wulung 
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(Wawan J, 2017).  Penelitian pembuatan karbon dari bambu ori dan bambu petung 

dapat dihasilkan dari pemanasan dengan furnace dengan temperatur pemanasan 

dengan waktu proses pemanasan selama 1 jam (Salihati F, 2013).  Pengararuh 

kecepatan milling, ukuran bola baja , dan waktu milling terhadap efek pengilingan 

pada parikel berukuran awal 20 µm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter 

ukuran bola mempunyai pengaruh tertentu terhadap ukuran partikel, semakin besar 

diameter bola maka rata-rata ukuran partikel bertambah besar (Zhang, 2014).  

Penelitian pada paduan Co-Cr-Mo  dengan metode pemaduan mekanik pada kondisi 

milling basah menggunakan High Energy Milling dengan menggunakan parmeter 

waktu milling 50 jam, rasio perbandingan berat bubuk 15 gram dan berat bola baja 

75 gram (Giat S, 2012). 

Berdasarkan uraian sebelumnya maka pada penelitian ini akan dilakukan 

karakterisasi partikel arang bambu tutul hasil tumbukan High Energy Ball Milling  

(HEBM) tipe shaker. Karakterisasi dilakukan untuk partikel sebagai variable dari 

ruang kosong pada tabung. Alat HEBM merujuk kepada alat HEBM oleh Wawan J. 

(Wawan, 2017). Karakterisasi partikel dinyatakan oleh ukuran partikel, morfologi 

partikel dan kandungan yang ada dalam partikel tersebut. 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1. Bahan penelitian 

1.  Arang bambu tutul. 

2.  Bola baja diameter 1/4 inchi (6,35 mm). 

 

2.2. Alat penelitian 

1.  Shaker mill. 

2.  Tabung. 

3.  Ayakan. 

 

2.3. Prosedur Penelitian 

Arang bambu diperoleh dari hasil pembakaran minim oksigen bambu tutul sampai 

menjadi arang. Arang bambu tutul yang masih berbentuk batangan kemudian 
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ditumbuk dengan alat penumbuk, dan dilakukan penyaringan agar mendapatkan 

ukuran 200 mesh. Gambar 1  adalah proses persiapan pembuatan bubuk arang bambu 

tutul. 

 

 
 

Gambar 1. Proses persiapan pembuatan bubuk arang bambu tutul. 

 

Bubuk arang bambu tutul 100 % dengan ukuran 200 mesh ditumbuk dengan bola 

baja ukuran 1/4 inchi (6,35 mm) dengan menggunakan alat High Energy Miilling 

(HEM) model shaker Mill. Lihat gambar 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 2. Shaker mills. 

 

Prinsip kerja shaker adalah motor berputar untuk menggerakkan poros engkol, dan 

poros engkol tersebut dihubungkan dengan tuas yang terhubung dengan sebuah plat 
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tempat tabung. Ketika motor berputar, secara otomatis mekanik  shaker  bisa 

langsung menggerakkan plat tersebut dengan gerakan horizontal bolak-balik. Tabung 

terbuat dari bahan stainless steel dengan panjang 120 mm, diameter 2 inchi (50,8 

mm), dan kapasitas volume  243 mm
3
. Lihat gambar 3. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 3.  Tabung. 

 

Rasio pengisian didasarkan pada volume kosong pada tabung yaitu kosong 50%, 

33,3%, 25%, dan 20% dari volume tabung. Perbandingan ruang kosong dan ruang isi 

material adalah 1:1, 1:2, 1:3, 1:4. Tabung diberi label tabung 1, tabung 2, tabung 3, 

dan tabung 4. Siklus penumbukan 2 juta siklus pada putaran motor 900 rpm,  

ringkasan pengisian arang bambu pada tabung 1 sampai dengan tabung 4 dapat 

ditunjukkan pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Ringkasan isi arang bambu dan bola baja pada tabung 1 – 4. 

No. 

Tabung 

Volume 

kosong 

pada 

tabung 

Takaran 
Perbandingan 

volume kosong 

dengan volume 

arang bambu 

dalam tabung 

Jumlah 

bola 

baja 

Berat 

Bola 

baja 

(gr) 
Arang  

bambu 
Bola baja 

1 50% 25% 25% 1:1 260  279,19  

2 33,3% 33,3% 33,3% 1:2 347 360,60 

3 25% 37,5% 37,5% 1:3 390 405,29 

4 20% 40% 40% 1:4 416 432,31 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari pengujian PSA arang bambu tutul berupa rata-rata ukuran partikel seperti pada 

tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil pengujian PSA 

Perbandingan 

volume kosong 

dengan volume arang 

bambu dalam tabung 

Hasil rata-rata 

ukuran partikel 

(nm) 

 

1:1 

 

547,8 

 

1:2 

 

522,9 

 

1:3 

 

422,7 

 

1:4 

 

739,4 

 
 

Dari tabel 2 dapat dibuat grafik rata-rata ukuran partikel terhadap variasi ruang 

kosong tabung pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Hasil pengujian PSA 

 

Dari gambar. 4 di atas, isi tabung yang memiliki rasio muatan yang berbeda dengan 

penumbukan 2 juta siklus pada putaran motor 900 rpm dan ukuran bola yang sama, 
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ternyata berpengaruh pada hasil penggilingan. Rata-rata ukuran partikel arang bambu 

tutul terkecil adalah 422,7 nm. Hasil tersebut ternyata belum bisa mencapai partikel 

nanometer karena masih diatas ukuran 100 nm, sebagaimana menurut Kumar, dkk 

bahwa nanopartikel dapat didefinisikan sebagai partikel dari 1 sampai 100 nm 

(Kumar, 2016). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perbandingan volume 

kosong dalam tabung dengan isi bubuk arang bambu dan ukuran bola yang sama, 

dapat berpengaruh terhadap morfologi partikel, hal  ini sejalan dengan hasil 

penelitian  Kuziora, dkk. bahwa pada rasio tertentu parameter lainnya seperti ukuran 

bola, kecepatan penggilingan juga sangat berpengaruh pada morfologi partikel 

(Kuziora, 2014).  

Pengurangan diameter partikel arang bambu pada proses High Energy Milling model 

shaker mill juga diakibatkan oleh adanya energi milling yang besarnya tergantung 

pada diameter  bola baja ditunjukkan dengan rumusan energi kinetik Ek = Iω2R [28]. 

Dalam hal ini r bola yang digunakan adalah sama yaitu 1/4 inchi atau 6,35 mm. Hal 

ini juga disebabkan oleh daerah aglomerasi dan fraktur yang lebih luas ditunjukkan 

dalam Gambar.5. 

 

 
Gambar 5. Daerah aglomerasi bola baja 

 

  
Gambar. 6. Energi kinetik ketika bola baja menggelinding. 
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Ketika bola baja bergerak menggelinding, maka bola baja di dalam tabung 

sebenarnya melakukan dua gerakan sekaligus, yaitu gerak rotasi dan gerak translasi 

sehingga energi kinetik total  bola baja adalah jumlah energi kinetik translasi dan 

energi kinetik rotasi seperti ditunjukkan pada gambar 6. 

Setelah 2 juta siklus proses milling (setara dengan 192 jam proses milling), distribusi 

diameter partikel menunjukkan bahwa diameter partikel tidak rata dan cenderung 

membentuk butiran yang agak besar seperti ditunjukkan pada gambar. 7. Gambar 7 

adalah hasil foto SEM permukaan dari partikel arang bambu tutul. Dari hasil SEM 

tersebut maka dapat dikatakan bahwa distribusi partikel sesuai dengan hasil pada 

PSA.  Pada suatu proses penggilingan partikel akan tedapat kondisi steady state, 

dimana bertambahnya jumlah siklus tidak mempengaruhi ukuran partikel. Dan 

kenyataan pada penelitian ini belum tercapai staeady state. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Kim, dkk ( 2000), menunjukkan bahwa ada batas penggilingan 

dimana kenaikan jumlah waktu penggilingan tidak berpengaruh terhadap ukuran 

partikel dalam penelitian mereka, saat proses penggilingan serbuk Fe-Co selama 30 

jam, proses penggilingan mencapai kondisi mapan dimana partikel-partikel tersebut 

menjadi homogen dalam ukuran dan bentuknya. Penelitian lain, menunjukkan batas 

penggilingan dilakukan oleh  Eckert J, dkk (1997), dalam penelitiannya, dapat 

dikatakan bahwa setelah 4 juta siklus penggilingan, batas penggilingan belum 

tercapai.  Membandingkan  rasio ruang kosong  kecil dan besar pada  tabung 

penggilingan menunjukkan bahwa dampak energi penggilingan bola yang  tinggi 

lebih baik dari pada jumlah ruang kosong  yang kecil. Meskipun tingginya jumlah 

dampak energi pada ruang kosong yang kecil secara kumulatif dapat mentransfer 

energi yang lebih besar ke partikel, namun bagian dari energi itu bisa terbuang 

karena dampaknya tidak mencapai ambang batas untuk merusak partikel. 
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Gambar  7. Foto SEM dari partikel arang bambu tutul.  

(gambar a. hasil perbandingan 1: 1, gambar b. hasil perbandingan 1: 2,  

gambar c. hasil perbandingan 1 : 3, gambar d. hasil perbandingan 1 : 4) 
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Dari pengujian EDX dapat dilihat komposisi dari bahan uji arang bambu, dan 

hasil pengujian dari EDX ditunjukkan pada tabel 3. sebagai berikut : 

 

Tabel 3. Hasil pengujian EDX 

Unsur Kimia 

Komposisi (% ) 

Perbandingan volume kosong & volume 

isi pada tabung 

1 : 1 1 : 2 1 : 3 1 : 4 

 

C (Karbon)  

 

95,6 

 

93,03 

 

97,33 

 

96,22 

SiO2 (Silika Dioksida) 0,36 0,61 0,25 0,77 

K2O (Kalium Oksida) 0,71 0,64 0,66 1,39 

CuO  (Tembaga (II) Oksida) 0,68 0,62 0,63 0,68 

ZnO (Zink Oksida) 0,26 0,32 0,38 0 

ZrO2  (Zirkonium Dioksida)  0,84 0,72 0,74 0,78 

P2O5 (Forsfor Pentoksida) 0,37 1,19 0 0,16 

K2O (Kalium Oksida)  0,49 0,47 0,66 0,51 

 

Pada pengujian EDX dapat dilihat komposisi yang paling dominan adalah 

unsur C (Karbon) dengan prosentase diatas  93,3 %  hal ini karena arang bambu juga 

merupakan karbon aktif. Terdapat juga unsur-unsur lain yang terkandung dalam 

bahan uji arang bambu sesuai dengan hasil EDX ditunjukkan dalam Tabel 3, ini 

dimungkinkan terjadi pemisahan unsur karbon dengan unsur kimia lainnya yang 

diakibatkan oleh terjadinya daerah aglomerasi. Unsur kimia yang paling dominan 

adalah karbon, sehingga arang bambu tutul merupakan sumber potensial untuk 

menghasilkan karbon nanopartikel. 

 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasill penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :  

1. Dilihat dari hasil pengujian PSA pada pengujian dengan menggunakan 2 juta siklus, 

kecepatan milling 900 rpm, diameter bola baja 1/4 inchi,  dihasilkan ukuran rata-

rata partikel paling kecil 422,7 nm pada perbandingan 1:3 ruang kosong pada 

tabung, tetapi belum bisa mencapai skala nanometer (1 – 100 nm). 
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2. Dari pengujian SEM-EDX dapat diketahui visualisasi dari partikel arang bambu 

dan komposisinya. Dari visualisasi photo SEM menunjukkan bentuk dari partikel 

arang bambu rata-rata bulat tidak sempurna dan prosentase ukuran rata-rata 

mencapai ukuran pada skala nanometer. Komposisi yang dominan penyusun dari 

sampel uji yaitu karbon dengan prosentase diatas 93% . 
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