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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam beberapa tahun belakangan ini, teknologi bukanlah 

sesuatu hal yang baru dalam kehidupan masyarakat dunia. Bahkan, 

sudah menjadi hal yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup 

mereka. Perkembangan teknologi di berbagai bidang sangat 

memudahkan untuk melakukan berbagai hal dan memberikan banyak 

keuntungan. Hal inilah yang menyebabkan eksplorasi dan 

pengembangan di berbagai bidang sedang menjadi pusat perhatian. 

Dalam periode pada tahun 2010 sampai 2020 diprediksi akan terjadi 

percepatan luar biasa dalam penerapan nanoteknologi di dunia industri 

dan ini menandakan bahwa sekarang ini dunia sedang mengarah pada 

revolusi nanoteknologi. Salah satu material yang biasa dikembangkan 

adalah material karbon. karena, material karbon bisa menjadi solusi 

untuk suatu pengembangan riset. Karbon mempunyai struktur mikro 

yang memiliki banyak kelebihan yang bisa digunakan pada bidang 

industri. 

Setiap bahan yang mengandung karbon dan anatomi berpori 

dapat dibuat arang aktif (Prastiwi, 2013). Nailul Fauziah (2009) 

menuliskan bahwa arang aktif merupakan senyawa karbon amorf yang 

salah satu manfaatnya adalah sebagai adsorben. Kualitas arang aktif 

ditentukan oleh proses pengarangan dan aktivasi terutama suhu 
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optimum karbonisasi. Sifat fisika dan kimia arang aktif yang meliputi 

kadar air, kadar zat menguap, kadar abu, dan kadar karbon terikat 

digunakan untuk menduga kualitas arang aktif tersebut. Kualitas arang 

aktif sebagai adsorben dapat diketahui melalui pengukuran derajat 

kristalinitas dan daya serap terhadap senyawa kimia yang berbeda 

tingkat kepolarannya. 

Salah satu bahan pembuatan arang adalah tanaman akasia, 

tanaman ini tumbuh subur di Indonesia. Tanaman ini mudah didapatkan 

di beberapa daerah di Indonesia. Tanaman aksia tidak 

mempersyaratkan tempat tumbuh yang khusus, dengan kata lain dapat 

tumbuh pada lahan yang tidak luas dan tidak subur, seperti pada lahan 

yang mengalami erosi, berbatu dan tanah yang alluvial. Jenis tumbuhan 

ini dapat tumbuh baik di tanah laterit, yaitu tanah dengan kandungan 

oksida besi dan almunium yang tinggi. Meskipun demikian, jenis ini 

tidak toleran terhadap lingkungan yang asin atau pantai. Di lingkungan 

asin atau pantai tanaman akasia akan tumbuh kerdil dan kurus 

(Wahyuningtyas, 2014). 

Tanaman akasia ini melalui beberapa proses hingga akhirnya 

menjadi sebuah arang akasia. Limbah tanaman akasia dikumpulkan 

kemudian dilakukan penjemuran dibawah sinar matahari untuk 

mengurangi kadar air dalam tanaman. Tanaman yang telah kering 

kemudian dilakukan pengarangan dengan suhu antara 500-600°C 

selama 2-3 jam untuk mendapatkan nilai kadar karbon dan kalor yang 
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tinggi (Purwanto, 2011). Pengarangan tersebut menghasilkan sebuah 

arang akasia yang merupakan suatu bahan padat berpori yang 

dihasilkan melalui proses pirolisis (karbonisasi) (Uhum dkk, 2016). 

Arang akasia juga termasuk bahan utama pembuatan karbon. 

Arang akasia adalah produk yang dihasilkan dari pembakaran tidak 

sempurna akasia. Karbon aktif berwarna hitam, tidak berbau, tidak 

berasa dan mempunyai daya serap besar. Karbon aktif mengalami 

perlakuan khusus berupa proses aktivasi baik secara fisika maupun 

secara kimia. Aktivasi tersebut menyebabkan pori-pori yang terdapat 

pada struktur molekulnya terbuka lebar sehingga daya serapnya akan 

semakin besar untuk menyerap bahan yang berfase cair maupun 

berfase gas (Sembiring dkk, 2003). 

Rekayasa ukuran partikel berskala dapat dilakukan melalui dua 

metode yang bisa digunakan untuk membuat nanomaterial, yaitu 

secara top-down dan bottom up. Top-down adalah menggerus atau 

menumbuk material yang besar hingga menjadi partikel yang sangat 

kecil. buttom-up adalah menyusun atom atau molekul-molekul hingga 

menjadi suatu partikel berukuran nanometer. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah penelitian maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 
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1. Berapa hasil kadar air yang diperoleh pada arang akasia setelah 

pengujian? 

2. Berapa hasil rata-rata ukuran partikel arang akasia pada pengujian 

PSA? 

3. Kandungan apakah yang ada pada arang akasia setelah dilakukan 

pengujian? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mengurangi banyaknya permasalahan serta menentukan 

arah penelitian yang lebih baik maka ditentukan batasan masalah 

sebagai berikut: 

a. Pembuatan partikel nano yang dilakukan dengan metode top down. 

b. Arang yang dipakai terbuat dari tanaman akasia. 

c. Ukuran ayakan yang digunakan adalah mesh 200. 

d. Ukuran bola baja yang digunakan adalah diameter 1/4 inchi. 

e. Dicuci dengan larutan NaOH dengan kadar konsentrasi 5%. 

f. Pembuatan partikel nano  menggunakan modifikasi alat shaker mills. 

g. Kecepatan putaran mesin yang digunakan pada alat shaker mills 

adalah 900 Rpm. 

h. Siklus tumbukan yang digunakan sebesar 3 juta siklus. 

i. Partikel karbon yang diuji hanya partikel yang menempel pada bola 

baja. 
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j. Pengujian partikel karbon menggunakan uji PSA dan SEM EDX 

dengan stadar SNI pada material sempel uji. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah. 

1. Mengetahui ukuran partikel arang akasia setelah pengujian. 

2. Mendapatkan visualisasi dari partikel arang akasia setelah dilakukan 

pengujian SEM. 

3. Mendapatkan hasil komposisi partikel arang akasia yang telah diuji 

EDX dan hasil komposisi partikel arang bambu pada penelitian 

sebelumnya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan pengetahuan tentang produksi partikel nano. 

2. Menjadikan arang akasia sesuatu yang lebih berguna. 

3. Memberi pengetahuan kepada peneliti selanjutnya agar penelitian 

tentang partikel bisa lebih banyak dan berkembang. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan adalah: 

a. Studi Literatur adalah dengan melakukan pencarian terhadap 

berbagai sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip, artikel, dan 
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jurnal, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan 

yang dikaji. 

b. Studi Eksperimen adalah dengan cara melakukan pengujian 

terhadap material dengan metode tumbukan yang menggunakan 

penumbuk bola baja dengan ukuran yaitu diameter 1/4 inchi dengan 

putaran mesin 900 rpm dan 3 juta siklus menggunakan alat shaker 

mills. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika pada laporan tugas akhir ini memuat tentang: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sitematika penulisan. 

BAB II DASAR TEORI 

Bab ini berisi tentang uraian dasar-dasar teori yang 

berhubungan tentang nanopartikel untuk menunjang 

penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi diagram alir penelitian, alat dan bahan penelitian 

dan langkah-langkah penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
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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. 


