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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pengembangan nanoteknologi terus dilakukan oleh para peneliti 

baik di kalangan akademisi maupun industri hingga saat ini. 

Nanoteknologi adalah ilmu dan rekayasa dalam penciptaan material, 

struktur fungsional maupun piranti dalam skala nanometer. Semakin 

banyak orang yang berkeyakinan bahwa material yang berukuran 

nanometer mempunyai sejumlah sifat kimia dan fisika yang lebih unggul 

dari material berukuran besar (bulk). Selain itu sifat-sifat tersebut dapat 

diubah-ubah dengan pengontrolan ukuran dan bentuk geometri 

material, komposisi kimiawi, modifikasi permukaan maupun 

pengontrolan interaksi antar partikel. Nanomaterial mempunyai luas 

permukaan dan volume yang yang lebih besar dibandingkan dengan 

partikel sejenis dalam ukuran besar yang membuat nanomaterial lebih 

reaktif.   

Penelitian ini menggunakan karbon sebagai sumber material. Bahan 

karbon dipilih karena relatif tidak terlalu mahal dan memiliki luas 

permukaan yang sangat besar, yaitu 1000 m2/g (Mustofa, S. 2012). 

Karbon memiliki berbagai macam morfologi sehingga memiliki aplikasi 

yang luas. Selain dari morfologi dan aplikasinya yang luas, partikel 

karbon juga banyak diteliti karena memiliki beberapa keunggulan, 

seperti: tidak berbahaya, murah, kapasitas volumetrik tinggi, kapasitas 
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refersibel tinggi, mudah dikompositkan, berlimpah, murah, dan stabil 

(Rahman, dkk. 2015). Bahan utama karbon berasal dari arang hasil 

karbonisasi pohon bambu. Bambu dipilih karena ketersediannya yang 

melimpah dan nilai ekonomisnya. 

Penelitan kali ini adalah mengetahui hasil perubahan putaran mesin, 

siklus tumbukan dari 800 rpm berlanjut 900 rpm sampai 1000 rpm. 

Ukuran partikel sendiri dapat dipengaruhi oleh jenis penggiling, durasi 

milling, suhu penggiling, jenis material yang digiling, jumlah dan jenis 

material media penggiling, rasio massa media penggiling dan serbuk, 

serta frekuensinya (Balaz, 2008, dalam Elizabeth 2011).  

Oleh karena itu, perlu diketahui hasil dari peningkatan energi 

tumbukan yang dapat menghasilkan energi tumbukan yang diinginkan. 

Ringkasan latar belakang yang dapat ditarik berdasarkan uraian di atas 

adalah adanya potensi untuk menghasilkan partikel mendekati ukuran 

nano atau nanopartikel (partikel mikroskopis) arang bambu melalui 

metode top-down yang menggunakan bola baja (ball mill). Untuk 

mengetahui proses yang paling optimal dalam menghasilkan partikel 

berdasarkan ukuran dan kemurnian partikel, dilakukan dengan bola baja 

(ball mill) ukuran 5/32 inchi. 

1.2  Perumusan Masalah 

Untuk mempermudahkan penelitian maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 
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1) Bagaimana pengaruh penambahan energi terhadap ukuran partikel 

arang bambu? 

2) Bagaimana pengaruh ukuran partikel arang bambu terhadap stuktur 

mikronya? 

 

1.3  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka 

penelitian ini berkonsentrasi pada:  

1) Jenis arang yang digunakan berasal dari bambu wulung. 

2) Pembuatan bahan uji (arang) menggunakan metode tumbukan 

manual. 

3) Ukuran partikel awal karbon adalah lolos dari 200 mesh. 

4) Ukuran bola baja (ball mill) yang digunakan 5/32 inchi dengan bahan 

steel. 

5) Kecepatan putaran mesin yang digunakan pada alat adalah 

berlanjut dari 1 juta pertama 800 rpm kemudian 1 juta kedua 900 

rpm sampai 1 juta ketiga 1000 rpm. Siklus tumbukan total 3 juta 

putaran yang setiap 1 juta siklus di tambah 100 rpm. 

6) Pengujian penelitian dilakukan langsung pada hasil partikel karbon 

yang menempel di bola baja (ball mills), jadi proses sebelumnya 

tidak dibahas atau diabaikan. 

7) Penilaian karakteristik partikel karbon menggunakan uji PSA dan 

SEM-EDX pada material sampel uji.      



4 
 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1) Memproduksi partikel nano dengan menggunakan modifikasi alat 

shaker mills. 

2) Mengetahui ukuran nanopartikel arang bambu. 

3) Mengetahui pengaruh proses milling terhadap partikel arang 

bambu. 

4) Mengetahui komposisi dari partikel arang bambu yang telah diuji. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi 

penulis, masyarakat dan peneliti selanjutnya, yaitu: 

1. Bagi peneliti 

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti 

mengenai studi pembuatan partikel nano atau nanoteknologi. 

2. Bagi masyarakat 

a. Menambah pengetahuan dan informasi mengenai pemanfaatan 

bambu sebagai material nano. 

b. Memperluas pemanfaatan bambu sebagai material nano. 

3 Bagi peneliti lain 

Dapat digunakan sebagai salah satu bahan pustaka dan acuan untuk 

melakukan penelitian sejenis. 
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1.6  Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan studi 

eksperimental, yaitu: 

1. Studi literatur adalah metode penelitian dengan mempelajari suatu 

penelitian dari peneliti sebelumnya melalui jurnal, naskah maupun 

buku-buku sebagai teori penunjang dalam pembahasan masalah. 

2. Studi eksperimen adalah metode penelitian dengan melakukan 

pengujian secara langsung terhadap spesimen menggunakan 

metode yang dipilih yaitu, tumbukan mekanis dengan menggunakan 

penumbuk bola baja (ball mill) ukuran 5/32 inchi dengan siklus 3 juta. 

 

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 sistematika penulisan.  

BAB II DASAR TEORI  

Bab ini berisi uraian dasar-dasar teori yang diperlukan untuk 

menunjang dalam penelitian ini.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  
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Bab ini berisi tentang diagram alir penelitian, alat dan bahan 

penelitian dan langkah-langkah pengujian eksperimen.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisa hasil pengujian dan 

pembahasan data hasil pengujian.  

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan.  

DAFTAR PUSTAKA  

Berisi tentang buku-buku yang dijadikan sumber referensi 

dalam penelitian dan penulisan tugas akhir ini. 

LAMPIRAN  


