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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Semakin berkembangnya zaman dan teknologi ini 

mengakibatkan kebutuhan akan penelitian dan pengembangan 

dalam segala bidang semakin meningkat pesat, terutama dalam 

bidang material. Hal yang mendasarkan kemajuan teknologi ini 

adalah semakin dibutuhkannya material baru guna menunjang 

bidang industri yang lain. Pengembangan material terfokus dalam 

material karbon, karena dengan terbatasnya sumber daya, material 

karbon diharapkan dapat solusi untuk pengganti material tertentu 

untuk mengurangi penggunaan bahan kimia. 

Arang bambu adalah produk padat yang diperoleh dari 

pembakaran tidak sempurna terhadap bambu. Pembakaran tidak 

sempurna terhadap bambu akan menyebabkan senyawa karbon 

kompleks tidak teroksidasi menjadi karbon dioksida, peristiwa 

tersebut disebut sebagai pirolisis. Sesuai penggunakan suhu 

karbonasi, arang bambu dapat diklarifikasikan menjadi arang suhu 

rendah (low temperature charcoal), middle temperature charcoal dan 

high-temperatur charcoal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

faktor yang dimiliki oleh karbon ini menjadikan sebagai material yang 

dapat digunakan seperti elektroda baterai, penyerap limbah, dan 

sensor antibodi.  
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 Nanopartikel didefisinikan sebagai partikel dari 1 sampai 1000 

nm. Partikel ultra halus serupa dengan nanopartikel dan berukuran 

antara 1 sampai 1000 nm, nano partikel menjadi kajian yang baik, 

karena nanopartikel mempunyai sifat sifat yang benar benar baru 

atau lebih baik bedasarkan karakteristik spesifik (ukuran, morfologi, 

fasa, dll, jika dibandingkan dengan partikel bulk yang lebih besar  

  1.2 Perumusan Masalah 

Untuk mempermudahkan penelitian maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh siklus terhadap ukuran partikel arang   

bambu? 

2. Bagaimana pengaruh ukuran partikel arang bambu terhadap stuktur 

mikronya? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka 

penelitian ini berkonsentrasi pada : 

a. Jenis bahan yang digunakan yaitu arang bambu wulung 

b. Ukuran saringan partikel karbon mesh 200 

c. Pembuatan bahan uji dengan cara tumbukan 

d. Proses produksi partikel nano dengan menggunakan modifikasi alat 

shaker mils 

e. Ukuran gotri yang digunakan 1/4 dengan bahan steel dan 

menggunakan variasi siklus sebesar 3 juta siklus 

f. Kecepatan yang digunakan pada alat 800 sampai 1000 Rpm 

g. Pengujian penelitian dilakukan langsung pada hasil partikel karbon 

yang menempel di bola baja (goltri). 

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

pada  material  sampel uji 
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1.4  Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh variasi jumlah siklus tumbukan mekanis 

terhadap ukuran partikel arang bambu. 

2. Mengetahui sifat mikro karbon partikel nano arang bambu. 

3. Mendapatkan visualisasi dan komposisi dan partikel arang bambu 

yang telah diuji. 

1.5    Manfaat Penelitian 

         Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Dapat memberikan pengetahuan dan pembelajaran tentang 

pembuatan partikel nano. 

2. Untuk lebih mengenalkan manfaat partikel nano dan 

pengembangan kedepannya. 

3. Untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat tentang produksi 

partikel nano sebagai teknologi baru bagi kehidupan sehari-hari. 

 

1.6    Metodologi Penelitian 

 Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah : 

a. Studi Literature yaitu mempelajari dari peneliti sebelumnya baik 

dari segi jurnal naskah dan buku-buku dan menggunakan internet 

sebagai teori penunjang dalam pembahasan masalah.  

b. Studi Eksperimen yaitu dengan melakukan pengujian terhadap 

specimen dengan metode tumbukan mekanis dengan 

menggunakan penumbuk bola baja ukuran 1/4 inchi dengan 

perbedaan variasi siklus tumbukan mulai dari 2 juta tumbukan, 3 

juta tumbukan. 

1.7    Sistematika Penulisan 

         Sistematika pada laporan tugas akhir ini memuat tentang : 
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   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 

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 

Berisi tentang referensi yang menunjang dan 

berhubungan dengan penelitian

 


