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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  
 

Dengan semakin berkembangnya zaman dan teknologi di masa 

kini mengakibatkan kebutuhan akan suatu penelitian dan 

pengembangan keilmuan dalam segala bidang semakin meningkat 

ihan akan membantu dalam pengembangan nanoteknologi di indusri 

pesat, terutama dalam bidang material. Hal ini mendasarkan suatu 

kemajuan teknologi ini adalah semakin banyaknya di butuhkan 

material-material baru guna menunjang suatu bidang industri yang 

lain. Pengembangan material tertuju dalam material karbon, karena 

dengan keterbatasan sumber daya ini, material karbon di harapkan 

dapat memberi solusi untuk suatu pengembangan atau riset teknologi 

nanoteknologi, Karena struktur nano karbon yang memiliki banyak 

kelebihan akan membantu dalam pengembangan nnoteknologi 

industri. 

Ada dua metode yang biasa di gunakan membuat nano material, 

yaitu top-down dan bottom up. Top down yaitu menggerus material 

yang besar hingga menjadi kecil. Buttom-up adalah menyusun atom 

atau molekul-molekul hingga menjadi suatu partikel berukuran nano. 

        Arang bambu atau karbon merupakan produk yang diperoleh dari 

pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna terhadap 

bambu akan menyebabkan senyawa karbon kompleks tidak 

teroksidasi menjadi karbon dioksida peristiwa tersebut disebut sebagai 

pirolisis. Pada saat pirolisis, energi panas mendorong terjadinya 

oksidasi sehingga sebagian besar molekul karbon kompleks terurai 

menjadi karbon atau arang .Pirolisis untuk pembentukan arang terjadi 

pada temperatur 150-300 oC.Pembebentukan tersebut disebut 

sebagai pirolisis primer. Arang dapat mengalami perubahan lebih 

lanjut menjadi karbon monoksida, gas –gas hidrokarbon. 
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           Girun Alfathoni (2002) menulis dan menjelaskan karbon aktif, 

mempunyai pola struktur serta bahan yang memiliki permukaan 

dalam, sehingga memiliki daya serap yang lebih tinggi. Pada proses 

industry, karbon aktif di gunakan sebagai bahan pembantu dan dalam 

kehidupan modern ini karbon aktif semakin meningkat baik di luar 

negeri maupun dalam negeri. 

         Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. 

Tanaman bambu salah satunya, Indonesia memiliki 159 tanaman 

spesies dari total 1.250 jenis bambu yang ada di dunia. Bambu 

merupakan jenis tanaman yang bertumbuh sangat cepat. Banyaknya 

spesies bambu yang ada ini bisa di jadikan sebuah penelitian untuk 

memproduksi karbon nano partikel dari arang bambu. 

1.2 Perumusan Masalah 

       Untuk memudahkan penelitian maka dirumuskan masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana hasil peningkatan energi dan jumlah siklus terhadap 

ukuran partikel arang bambu ? 

2. Apa sajakah kandungan yang ada pada arang bambu setelah 

melakukan pengujian?  

1.3 Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka 

penelitian ini berkonsentrasi pada: 

1. Arang bambu wulung jenis bahan yang digunakan. 

2. Ukuran partikel karbon yang di gunakan 200 mesh. 

3. Metode tumbukan yang di gunakan untuk pembuatan bahan uji. 

4. Gotri ukuran 1/8 dengan bahan stil yang di gunakan. 

5. Siklus dan peningkatan energi putaran mesin yang di gunakan 

800 rpm 1 juta siklus pertama, 900 rpm 1 juta siklus kedua, 1000 

rpm 1 juta siklus ketiga.. 
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6. Pengujian penelitian di lakukan langsung pada hasil partikel 

karbon yang menempel di gotri. 

7. Proses produksi partikel nano dengan menggunakan memodifikasi 

alat shaker mils. 

                 8. Karakteristik partikel karbon menggunakan uji PSA dan SEM-EDX 

pada   material uji sampel. 

1.4 Tujuan Penelitian  

       Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Memproduksi nano partikel arang bambu dengan alat shaker mils 

dengan meningkatkan energi dan jumlah siklus. 

2. Mendapatkan visualisasi dan komposisi dari partikel arang bambu 

yang diuji.  

1.5 Manfaat Penelitian: 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang baik bagi 

penulis, masyarakat luas dan dunia pendidikan, antara lain: 

1. Memberikan pengetahuan serta pembelajaran tentang pembuatan 

partikel  dengan meningkatkan energi. 

2. Memberikan pengetahuan manfaat limbah bambu kepada 

masyarakat.   

3. Memberikan pengetahuan untuk peneliti selanjutnya agar partikel 

yang dihasilkan lebih sempurna kedepanya.  

1.6 Metode Penelitian: 

       Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah: 

a. Studi Literature yaitu cara untuk menyelesaikan persoalan dengan 

menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat 

sebelumnya, bisa melalui jurnal, buku-buku dengan menggunakan 

internet sebagai teori penunjang dalam pembahasan masalah. 
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b. Studi Eksperimen yaitu rancangan studi dengan pengujian 

terhadap spesimen dengan metode tumbukan mekanis dengan 

menggunakan penumbuk bola baja ukuran 1/8 inchi dengan 

peningkatan rpm, 800 rpm 1 juta siklus pertama, 900 rpm 1 juta 

siklus kedua, 1000 rpm 1 juta siklus ketiga 

1.7 Sistematika Penulisan: 

       Sistematika pada laporan tugas akhir ini memuat tentang: 

  BAB I     PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian dan sitematiika penulisan 

  BAB II DASAR TEORI 

Bab ini berisi tentang uraian dasar-dasar teori yang 

berhubungan tentang nano partikel untuk menunjang 

penelitian. 

  BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi diagram alir penelitian, alat dan bahan 

penelitian dan langkah-langkah penelitian. 

  BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi analisa hasil pengujian dan pembahasan hasil 

pengujian. 

  BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari pengujian yang telah dijelaskan 

sebelumnya dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan 

untuk perbaikan kedepanya. 

  DAFTAR PUSTAKA  

Berisi tentang buku-buku yang menjadi referensi penelitian 

dan penulisan tugas akhir ini. 

  LAMPIRAN 
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Berisi tentang penunjang yang berhubungan dengan 

penulisan tugas akhir ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




