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KAJIAN PRODUKSI NANOPARTIKEL DARI ARANG AKASIA DENGAN 

TUMBUKAN BOLA BAJA DIAMETER 3/16 INCHI DENGAN 

PERLAKUAN NaOH 

 

Abstrak 

Nanopartikel saat ini menjadi perhatian para peneliti untuk pengembangan dalam 

ilmu pengetahuan  dan teknologi. Bahan material dalam skala nano yang dapat 

meningkatkan sifat fisik, mekanik dan kimia suatu material tanpa harus merusak 

struktur atomnya. Dalam penelitian ini bahan yang digunakan untuk pembuatan 

nanopartikel berasal dari arang tanaman akasia. Alat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah modifikasi shaker mils dengan kecepatan motor 900 Rpm, 

selama 3 juta siklus dengan ukuran penumbuk bola baja yaitu berukuran 3/16 

inchi. Dari pengujian ini selanjutnya nanopartikel diuji dalam pengujian PSA, 

SEM dan EDX. Pengujian PSA bertujuan untuk mengetahui ukuran dari partikel 

arang akasia. Pengujian SEM bertujuan untuk mengetahui bentuk dari partikel 

yang diuji. Pengujian EDX  bertujuan untuk mengetahui komposisi dari partikel 

arang akasia. Pada pengujian PSA yang dilakukan partikel sudah mencapai ukuran 

nano tetapi ada juga yang masih berukuran mikro. Dari pengujian SEM yang 

dilakukan bentuk partikel sebagian berbentuk bulat tidak sempurna, lonjong tidak 

sempurna dan terdapat juga gumpalan-gumpalan partikel. Dari pengujian EDX 

yang dilakukan unsur karbon sangat dominan pada partikel dibandingkan unsur 

yang lain. 

Kata kunci  : Nanopartikel, PSA, SEM, EDX 

 

 

Abstract 

Nanoparticles is currently a concern of researchers for development in science and 

technology. Nanoscale materials can improve the physical, mechanical and 

chemical properties of a material without having to damage the atomic structure. In 

this study the material used for the manufacture of nanoparticles comes from the 

charcoal of acacia plants. The tool used in this study is a modification of mils 

shakers with a motor speed of 900 Rpm, for 3 million cycles with a size of steel ball 

pounder that is 3/16 inch in size. From this test, the nanoparticles were tested in 

testing PSA, SEM and EDX. The PSA test aims to determine the size of the acacia 

charcoal particles. SEM testing aims to determine the shape of the particles being 

tested. EDX testing aims to determine the composition of acacia charcoal particles. 

In PSA testing the particles have reached nano size but some are still micro-sized. 

From SEM testing, the shape of the particles is partially round, imperfect, oblong 

and imperfect and there are also particle clumps. From EDX testing, carbon 

elements are very dominant in particles compared to other elements. 

 

Keywords: Nanoparticles, PSA, SEM, EDX 
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1. PENDAHULUAN 

 

Seiring perkembangan teknologi kebutuhan akan material dengan sifat yang 

unik semakin meningkat, terutama dalam bidang material. Hal yang 

mendasarkan kemajuan teknologi ini adalah semakin dibutuhkannya material 

baru guna menunjang bidang industri yang lain. Alasan inilah yang membuat 

dibutuhkannya material baru untuk perkembangan di bidang industri. Salah 

satu material yang bisa dikembangkan adalah material karbon karena, dengan 

terbatasnya sumber daya, material karbon diharapkan dapat menjadi solusi 

untuk pengembangan nanoteknologi, karena struktur nano karbon yang 

memiliki banyak kelebihan akan membantu dalam pengembangan 

nanoteknologi. 

Penelitian ini akan membuat produksi nanopartikel menggunakan 

arang akasia. Arang adalah residu hitam berisi karbon tidak murni yang 

dihasilkan dengan menghilangkan kandungan air dan komponen volatil dari 

hewan atau tumbuhan. Proses pembuatan arang akasia menggunakan cara 

tradisional sama seperti membuat arang kayu. Dalam pembuatan arang bisa 

menggunakan drum atau tabung. Akasia yang akan dibuat arang dimasukkan 

ke dalam tabung, lalu di bakar. Tabung harus ditutup dan hanya diberi sedikit 

lubang agar akasia yang terbakar tidak hangus  dan menjadi arang. 

Arang akasia adalah produk yang dihasilkan dari pembakaran tidak 

sempurna akasia. Pembakaran tidak sempurna terhadap akasia akan 

membentuk senyawa karbon kompleks tidak teroksidasi yang menjadi karbon 

dioksida, peristiwa ini disebut pirolisis. Pirolisis adalah proses pemanasan 

suatu zat tanpa adanya oksigen sehingga terjadi penguraian komponen-

komponen penyusun kayu keras. Istilah lain dari pirolisis adalah penguraian 

yang tidak teratur dari bahan bahan organik yang disebabkan oleh adanya 

pemanasan tanpa berhubungan dengan udara luar. Hal tersebut mengandung 

pengertian bahwa apabila dipanaskan tanpa berhubungan dengan udara dan 

diberi suhu yang cukup tinggi, maka akan terjadi reaksi penguraian dari 
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senyawa-senyawa kompleks yang meyusun kayu kertas dan menghasilkan zat 

dalam tiga bentuk yaitu padatan, gas dan cair. Pirolisis untuk pembentukan 

arang terjadi pada suhu 150-1000°C. Arang dapat mengalami perubahan lebih 

lanjut menjadi karbon monoksida, gas hidrogen dan gas hidrokarbon. Pirolisis 

dapat didefinisikan juga sebagai proses penguraian yang tidak teratur dari 

bahan-bahan organik atau senyawa komplek menjadi zat dalam tiga bentuk 

yaitu padatan, cairan dan gas yang disebabkan oleh adanya pemanasan tanpa 

berhubungan dengan udara luar pada suhu yang cukup tinggi ( Siti Jamilatun, 

2014  

Ada dua metode yang bisa digunakan untuk membuat nano material, 

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

yang besar hingga menjadi kecil. Bottom-up adalah menyusun atom atau 

molekul-molekul hingga menjadi suatu partikel berukuran nanometer. 

Produksi partikel nano secara industrial masih terus disempurnakan. Partikel 

berukuran seper sejuta milimeter atau partikel nano, kini digunakan secara 

luas dalam berbagai produk canggih. Partikel nano antara lain digunakan 

dalam teknik pengecatan, pelapisan permukaan, panel sel surya, suku cadang 

mikro-elektronik, katalisator dan kedokteran modern.  

1.2  Perumusan Masalah 

Untuk mempermudah penelitian maka dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

a. Berapa hasil kadar air yang diperoleh pada arang akasia setelah 

pengujian? 

b. Bagaimana hasil perbandingan pengaruh siklus tumbukan terhadap 

ukuran rata-rata partikel arang akasia yang diuji dengan ukuran rata-

rata partikel arang bambu peneliti sebelumnya? 

c. Kandungan apa saja yang terdapat pada arang akasia setelah dilakukan 

pengujian? 
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1.2 Tinjauan Pustaka 

Nanopartikel adalah partikel yang berukuran antara 1 sampai 1.000 nanometer. 

Dalam nanoteknologi, suatu partikel didefinisikan sebagai objek kecil yang 

berperilaku sebagai satu kesatuan terhadap sifat dan transportasinya. Partikel 

lebih jauh diklasifikasikan menurut diameternya. Partikel ultrahalus serupa 

dengan nanopartikel dan berukuran antara 1 sampai 100 nanometer, partikel 

halus berukuran antara 100 sampai 1.000 nanometer. Nanopartikel merupakan 

ilmu dan rekayasa dalam menciptakan material, struktur fungsional, maupun 

piranti alam skala nanometer. Ditinjau dari jumlah dimensi yang terletak dalam 

rentang nanometer, material nano diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, 

yaitu: material nano berdimensi nol (nanoparticle) seperti oksida logam, semi 

konduktor dan fullerenes; material nano berdimensi satu (nanowire, 

nanotubes, nanorods);  material nano berdimensi dua (thin films); dan material 

nano  berdimensi  tiga  seperti  nanokomposit, nanograined, mikroporous, 

mesoporous, interkalasi, organik- anorganik hybrids. (Pokropivny,V. et al, 

2007). 

Nanopartikel adalah suatu yang mempunyai ukuran sangat kecil.   

nanopartikel yang biasa digunakan berukuran 1 sampai 100 nanometer. 

Penggunaan nanoparikel ini termasuk perkembangan dalam bidang naonains 

dan nanoteknologi. Naonains merupakan ilmu yang terfokus pada gejala alam 

yang mempunyai ukuran nanometer. Contoh gejala alam maupun objek yang 

berukuran nanometer adalah sintesis protein, partikel virus, partikel itanium 

dioksida, dan karbon naotube. Nanoteknologi bisa diartikan sebagai rekayasa 

pembuatan material dalam skala nanometer (Dwandaru,2012). 

Nanopartikel menjadi kajian yang sangat menarik, karena material yang 

berukuran nano biasanya memiliki partikel dengan sifat fisika dan kimia yang 

lebih baik dari partikel yang berukuran besar. Dua hal utama yang menjadikan 

nanopartikel berbeda dengan material lain dalam ukuran besar yaitu: 
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a) Ukuranya yang kecil membuat nanopartikel mempunyai nilai perbandingan 

antara luas permukaan dan volume yang lebih besar jika dibandingkan dengan 

partikel berukuran besar. Hal ini membuat nanopartikel bersifat lebih reaktif. 

Reaktivitas pada material ditentukan oleh atom-atom yang berada di 

permukaan, karena hanya atom-atom tersebut yang bersentuhan langsung 

dengan material lain. 

b) Ukuran partikel pada saat menuju orde nanometer, maka hukum fisika yang 

berlaku hanya didominasi oleh hukum-hukum fisika kuantum (Abdullah M.,et 

al, 2008). 

Dr. Nurul Taufiqu Rochman ( 2008 ) dalam penelitiannya membuat 

partikel nano menggunakan ball mill yang mempunyai prinsip kerja sederhana. 

Wadah yang berisi bola-bola penghancur di putar menggunakan mesin, 

konsepnya yaitu menghancurkan material yang akan dibuat nano dengan 

membuat bola-bola saling bertumbukan dalam jumlah yang sangat banyak. 

Dari alat ini dapat menghasilkan partikel nano dalam waktu yang relatif cepat. 

 Umar Qayyum ( 2018 ) melakukan penelitian nanopartikel dari arang 

bambu menggunakan alat shaker mils dengan kecepatan motor 900 rpm, 

selama 2 juta siklus dengan ukuran penumbuk bola baja berukuran 3/16 inchi. 

Dan didapatkan hasil rata-rata pengujian PSA arang bambu sebesar 630.6 nm.  

Sifat mekanis yang paling besar (maksimum) terjadi ketika ukuran 

partikel sangat kecil (berukuran nano). Semakin besar ukuran partikel (skala 

micrometer keatas), sifat-sifat mekanis justru berkurang, sedangkan ukuran 

partikel yang lebih kecil dari nanometer akan menghasilkan bahan amorphous. 

Sifat fisis lainnya yang menarik adalah sifat optis partikel nano, yaitu sifat optis 

bergantung pada ukuran partikelnya. Semakin besar ukuran partikel, maka 

emisi hasil uji sinar ultra violet (UV) akan bergeser ke arah warna merah yang 

mempunyai panjang gelombang makin besar (Dwandaru, 2012). 
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2. METODE 

 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan diagram alir 

dibawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Alat dan Bahan 

a. Arang Akasia 

        Arang akasia adalah bahan utama yang digunakan dalam penelitian 

ini. Pembuatan arang yang dilakukan untuk membuat arang akasia 

Gambar 1 Diagram Alir Penelitian 

Mulai 

Studi Pustaka dan Studi Literatur 

Persiapan Alat dan Bahan 

Pembuatan Bahan Uji 

Pengambilan Hasil Pengujian 
3/16 

Inchi 

Pengujian PSA 

(Particle Size Analyzer) 

Pengujian 

 SEM & EDX 

Analisa Data 

Kesimpulan 

Selesai 
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masih menggunakan cara tradisional seperti membuat arang kayu 

pada umumnya. 

 

Gambar 2 Arang Akasia 

b. Aqua Pro Injection (AQUAPI) 

Aquapi digunakan untuk mengambil partikel yang sudah ditumbuk. 

Aquapi digunakan karena tidak mempunyai partikel lain yang 

terkandung didalamnya sehingga partikel arang akasia tidak 

tercampur dengan kandungan partikel lain. 

 

Gambar 3 Aqua Pro Injection 

c. Larutan NaOH ( Natrium Hidroksida ) 

 Larutan NaOH digunakan untuk mencuci serbuk arang akasia yang 

sudah di mesh.   
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Gambar 4 Larutan NaOH 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Penentuan Kadar Air 

Penentuan kadar air dilakukan dengan penimbangan sebanyak 1,012 

gram arang sebagai massa mula-mula yang dipanaskan dalam oven 

pada suhu 105°C selama 2,5 jam. Selanjutnya dimasukkan ke dalam 

desikator untuk didinginkan dan dilakukan penimbangan kembali untuk 

memperoleh bobot yang konstan. Dari proses yang telah dilakukan 

didapatkan data untuk menentukan nilai kadar air pada arang akasia 

adalah sebagi berikut. 

Diketahui : 

Massa sampel arang ( a )   = 1,012 gram 

Suhu oven     = 105 ° C 

Waktu oven     = 2,5 jam  

Berat cawan     = 88,660 gram 

Berat arang setelah dikeringkan (b)  = 0,471 gram 
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Hasil Kadar Air   = 
𝑎−𝑏

𝑎
 x 100 % 

     = 
1,012 − 0,471

1,012
 x 100 % 

     =  0,54 % 

Hasil kadar air yang diperoleh pada penelitian ini berkisar 0,54%. 

Kadar air ini memenuhi standar kualitas arang berdasarkan (SNI,1995) 

karena kadarnya tidak lebih dari 15%. 

 

3.2 Pengujian PSA ( Particle Size Analyzer ) 

 Pengujian PSA (Particle Size Analyzer) di lakukan untuk mengetahui 

ukuran partikel. Untuk mengetahui ukuran partikel alat yang di gunakan 

yaitu PSA HORIBA SZ-100. Dari hasil pengujian PSA berbentuk 

grafik, kemudian dari grafik tersebut didapatkan nilai ukuran partikel 

paling kecil serta nilai ukuran keseluruhan partikel yang telah di uji. 

Dalam pengujian PSA ini dilakukan 3 kali pengambilan pembacaan 

ukuran partikel, kemudian dari 3 kali pembacaan tersebut diambil rata-

rata data pembacaan.  

Tabel 1 Hasil Pengujian PSA Arang Akasia  

Percobaan Ukuran Partikel ( nm ) 

1 478.8 

2 4399.6 

3 4513 

Rata-rata 1797.3 

 

Dari tabel di atas adalah hasil rata-rata dari 3 kali pengujian PSA 

arang akasia . Pada pengujian arang akasia yang dilakukan dengan bola 



10 
 

baja berukuran 3/16 inchi dengan siklus 3 juta tumbukan dan putaran 

mesin 900 rpm  dapat di ketahui ukuran partikel dengan rata-rata 1797,3 

nm. Pada percobaan pertama menunjukkan ukuran partikel 478,8 nm. 

Pada percobaan kedua menunjukkan ukuran partikel berukuran 4399,6 

nm. Kemudian percobaan ketiga menunjukkan ukuran partikel 

berukuran 513,4 nm. Ketidak teraturan dari ukuran partikel bisa 

disebabkan oleh proses penumpukan beberapa zat. 

Dalam penelitian ini peneliti membandingkan ukuran rata-rata 

partikel arang aksia dengan siklus 3 juta tumbukan dan putaran mesin 

900 rpm yang diuji dengan ukuran rata-rata partikel arang bambu 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Umar Qayyum (2018) 

dengan siklus 2 juta tumbukan dan putaran mesin 900 rpm (sama).  

Tabel 2 Hasil Pengujian PSA Arang Bambu 

Percobaan Ukuran Partikel (nm) 

1 587.4 

2 749.1 

3 555.3 

Rata-rata 630.6 

 

Pada pengujian arang bambu yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya dengan bola baja berukuran 3/16 inchi dengan siklus 2 juta 

tumbukan dan putaran mesin 900 rpm  dapat diketahui ukuran partikel 

dengan rata-rata 630,6 nm. Pada percobaan pertama menunjukkan 

ukuran partikel 587,4 nm. Pada percobaan kedua menunjukkan ukuran 

partikel berukuran 749,1 nm. Kemudian percobaan ketiga 

menunjukkan ukuran partikel berukuran 555,3 nm. 
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Gambar 5 Grafik Pengujian Hasil Rata-Rata PSA Arang Akasia dan 

Arang Bambu 

Diagram diatas adalah hasil rata-rata dari pengujian 3 kali 

percobaan PSA. Pada pengujian arang akasia 3 juta siklus tumbukan 

hasil rata-rata ukuran partikel sebesar 1797,3 nm. Kemudian pada 

pengujian arang bambu 2 juta siklus tumbukan didapatkan hasil rata-

rata ukuran partikel sebesar 630,6 nm, dan diperoleh hasil rata-rata 

arang akasia lebih besar dibandingkan arang bambu. Dengan lamanya 

siklus tumbukan yang dilakukan belum tentu menjadikan ukuran 

partikel semakin kecil. 

3.3 Pengujian SEM (Scanning Electron Microscope)  

Pengujian SEM (Snanning Electron Microscope) adalah salah satu jenis 

mikroskop electron yang menggunakan berkas electron untuk 

mendapatkan bentuk permukaan dari material yang dianalisis. 

Pengujian SEM dikakukan untuk mendapatkan visualisasi dari hasil 

nanopartikel yang telah diproduksi.  

1797,3

630,6

0

500

1000

1500

2000

2500

Arang Akasia 3/16 Inchi  3 Juta
Siklus

Arang Bambu 3/16 Inchi 2 Juta
Siklus

U
ku

ra
n

 (
n

m
)



12 
 

 

Gambar 6 Hasil SEM 3/16 Inchi 

Pada Pengujian SEM dapat diketahui visualisasi permukaan benda yang 

diuji. Dari photo SEM dapat dilihat permukaan partikel arang akasia dan dapat 

juga dilihat ukuran partikel. Pada pengujian ini pengujian SEM dilakukan 

menggunakan 4 perbesaran yaitu 3000x, 10.000x, 20.000x, 30,000x. Hasil 

photo SEM yang terdapat pada gambar diatas menggunakan 3.000x 

perbesaran. Rata-rata ukuran partikel mencapai ukuran nanometer,tetapi masih 

ada juga partikel yang berukuran mikrometer. 

 Dari gambar uji SEM 3.000x perbesaran di atas menunjukan bahwa 

ukuran nano partikel sebagian berbentuk bulat tidak sempurna, lonjong tidak 

sempurna dan terdapat juga gumpalan-gumpalan partikel. Gumpulan partikel 

bisa disebabkan karena adanya proses aglomerasi yaitu adanya bola baja yang 

menumpuk saat berbenturan sehingga karbon yang ada menumpuk pada bola 

baja yang kemudian mengakibatkan adanya reaksi mechano chemical yaitu 

reaksi yang terjadi antara ikatan C dengan C yang baru. Ikatan yang baru 

tersebut menyebabkan terbentuknya gumpalan tersebut dan reaktivitas dari 

permukaan nanopartikel yang semula berbentuk kecil karena adanya faktor 

dari suhu/temperatur dan udara bentuknya berubah menjadi  besar kembali 

ataupun membentuk gumpalan. 

Nanopartikel 

 Mikropartikel 
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3.4 Pengujian EDX (Energy Dispersion X-ray) 

EDX (Energy Dispersion X-ray) merupakan detektor yang terdapat pada alat 

SEM yang berfungsi untuk mengetahui komposisi yang terdapat pada partikel 

arang akasia.  

Tabel 3 Hasil pengujian EDX 

Komponen Kandungan 

Karbon ( C ) 97,72% 

Oksigen ( O ) 0,54% 

Natrium ( Na ) 0,31 

Kalsium ( Ca ) 0,13 

Tembaga ( Cu ) 0,47 

Seng ( Zn ) 0,34 

Zirkonium ( Zr ) 0,51 

Total 100% 

 

         Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa unsur karbon mempunyai presentase 

sebesar 97,72 % paling dominan dibanding dengan unsur lain. Hal ini 

dikarenakan arang akasia yang diuji merupakan karbon aktif. Pada hasil EDX 

terdapat beberapa unsur dengan persentase kecil seperti Oksigen(O) 0,54%, 

Natrium( Na) 0,31%, Kalsium (Ca) 0,13%, Tembaga (Cu) 0,47%, Seng (Zn) 

0,34%, Zirkonium (Zr) 0,51%. 

      Dari hasil EDX tersebut, partikel yang didominasi oleh karbon bisa 

berguna untuk bidang kesehataan, kimia, farmasi, dan 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan diperoleh kesimpulan 

seperti berikut: 

a) Hasil perbandingan pengaruh siklus tumbukan terhadap ukuran rata-rata 

partikel arang akasia yang diuji dengan ukuran rata-rata partikel arang 

bambu penelitian sebelumnya didapatkan hasil rata-rata  PSA arang akasia 

dengan 3 juta siklus ukuran partikel sebesar 1797,3 nm. Kemudian pada 

pengujian arang bambu dengan 2 juta siklus didapatkan hasil rata-rata 

ukuran partikel sebesar 630,6 nm, dan diperoleh hasil rata-rata arang akasia 

lebih besar dibandingkan arang bambu. Dengan lamanya siklus tumbukan 

yang dilakukan belum tentu menjadikan ukuran partikel semakin kecil. 

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa arang akasia memiliki tingkat 

kekerasan yang jauh lebih tinggi. 

b) Dari hasil pengujian PSA arang akasia dilakukan 3 kali pengambilan 

pembacaan ukuran partikel, kemudian dari 3 kali pembacaan tersebut 

diperoleh hasil rata-rata data pembacaan. Pada pengujian arang akasia yang 

dilakukan dapat di ketahui ukuran partikel dengan hasil rata-rata 1797,3 nm. 

Pada percobaan pertama menunjukkan 
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ukuran partikel 478,8 nm. Pada percobaan kedua menunjukkan ukuran partikel 

berukuran 4399,6 nm. Kemudian percobaan ketiga menunjukkan ukuran partikel 

berukuran 513,4 nm. Ketidak teraturan dari ukuran partikel bisa disebabkan oleh 

proses penumpukan beberapa zat. 

c) Dari pengujian SEM-EDX dapat diketahui visualisasi dari partikel arang akasia 

dan komposisinya. Dari visualisasi photo SEM menunjukan bentuk ukuran dan 

ukuran dari partikel arang akasia sebagian berbentuk bulat tidak sempurna, 

lonjong tidak sempurna dan terdapat juga gumpalan-gumpalan partikel. 

Presentase ukuran rata-rata mencapai ukuran pada skala nanometer, tetapi masih 

ada juga partikel yang berukuran micrometer. Presentase komposisi yang 

dominan adalah Karbon (C) sebesar 97,72 % dibandingkan unsur yang lain.  

4.2 Saran 

Setelah melakukan rangkaian pengujian sampai dengan mendapatkan kesimpulan ini, 

dengan ini beberapa saran yang bisa digunakan untuk proses pengembangan 

penelitian selanjutnya, yaitu: 

a) Melakukan persiapan yang matang dalam penelitian agar peneliti 

mendapatkan hasil yang maksimal. 

Dalam penelitian selanjutnya dapat dilakukan variasi parameter seperti 

jumlah siklus, kecepatan motor, ukuran bola baja atau dapat 
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