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III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Mekatronika

Fakultas teknologi Pertanian Jurusan Keteknikan Pertanian

Universitas Brawijaya dan Laboratorium Biosains Universitas

Brawijaya. Proses penelitian selama 5 bulan Februari hingga

Juli 2015.

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian tugas

akhir ini adalah sebagai berikut :

a) Meteran : Digunakan untuk mengukur

dimensi alat

b) Obeng : Digunakan sebagai alat

memasangkan bagian-bagian

alat

c) Las : Untuk menyambung besi

stainless steel

d) Pisau Pemotong Akrilik : Memotong plat kaca akrilik

e) Gerinda : Memotong besi stainless

f) Lem : Menyambungkan bahan-

bahan

g) Bor Listrik : Mmbuat lubang di plat

stainless steel
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h) Kunci : Mengencangkan baut alat

i) Tes Pen : Mengukur adanya arus pada alat

j) Gergaji : Memotong pipa

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai

berikut :

a) Generator Ultrasonik :Sebagai generator pembangkit
listrik untuk transduser ultrasonik

b) Tranduser Ultrasonik :Mengubah gelombang listrik
menjadi gelombang ultrasonik

c) Sensor LM 35 :Digunakan sebagai sensor suhu

d) Stainless Steel :Digunakan sebagai kerangka luar
alat

e) Pupuk Kimia Cair :Digunakan sebagai bahan yang
diberikan treatment

f) Mur :Digunakan sebagai pengikat
kerangka dengan bagian
elektronika alat

g) Tombol Power :Digunakan untuk menyalakan
mesin ultrasonik

h) Chamber :Wadah pupuk kimia diberikan
treatment

i) Pipa PVC :Sebagai wadah tranduser

j) Stop Kontak :Digunakan untuk menghubungkan

dan memutuskan arus listrik
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k) Kabel : Mengalirkan arus listrik

l) Kaca Akrilik : Sebagai dinding Alat

m) Kawat : Sebagai pengikat akrilik

n) Steker : Sebagai pengatur listrik alat

o) Tombol :Untuk mengatur proses

p) Lampu Indikator :Untuk mengindikasikan status alat

q) Stop Kontak :Untuk menghubungkan alat ke
sumber listrik

r) Nampan :Penahan posisi chamber bahan

s) Socket :Menghubungkan tranduser
dengan generator

t) Klem Pengaman :Mengikat karet isolator dengan
tranduser

u) Karet Isolator :Menahan panas dan getaran dari
tranduser

v) Display Suhu :Untuk menampilkan Suhu Proses
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3.3 Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian tugas akhir ini digunakan metode

pendekatan penelitian sebagai berikut.

A. Studi Literatur

Tahap penulisan diawali dengan studi pustaka mengenai

aplikasi gelombang ultrasonik yang telah ada sebelumnya.

Dalam penyusunan tugas akhir ini pengumpulan data dilakukan

dengan melakukan studi literature (library research) dan

penelusuran informasi digital dengan sasaran antara lain :

a) Informasi Internet

b) Pustaka-pustaka refrensi

c) Pustaka Penunjang
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B. Tahap Perancangan Alat

Pada tahap perancangan alat ini dilakukan dengan dua

cara yakni :

1. Tahap desain secara fungsional

Mesin ultrasonik penghasil nanofertilizer ini

menggunakan proses nanofikasi dengan metode pemaparan

dengan gelombang ultrasonik. Prinsip nanofikasi dengan

ultrasonik memanfaatkan proses kavitasi. Proses pemaparan

gelombang ultrasonik berlangsung dalam chamber kaca. Mesin

ultrasonik ini akan dilengkapi dengan sistem kontrol waktu dan

suhu pemrosesan yang akan mengatur waktu proses dan

besarnya suhu proses yang digunakan. Dalam mesin ini

dilengkapi dengan berbagai komponen pendukung seperti :

a. Chamber berfungsi untuk wadah bahan pupuk yang akan

diproses

b. Tranduser berfungsi untuk mengubah arus listrik menjadi

gelombang ultrasonik

c. Tombol Power Listrik berfungsi untuk mengalirkan arus listrik

ke alat

d. Kontrol Tranduser berfungsi untuk mengubah jumlah

tranduser yang digunakan

e. Tombol Kontrol Waktu dan Suhu berfungsi mengatur suhu

dan waktu proses yang digunakan
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f. Power Generator berfungsi untuk menghidupkan generator

g. Kerangka Besi Stainless steel sebagai kerangka penyusun

mesin

h. Plat akrilik berfungsi sebagai dinding pelindung alat

2. Tahap desain secara struktural

Setelah dilakukan tahap perancangan secara fungsional

selanjutnya dilakukan pembuatan alat yaitu tahap perancangan

secara struktural. Adapun desain rancangan dari mesin

ultrasonik pada gambar 15 :

Keterangan :

A

B

G
F

E

D

C

H

I

J

A. Tranduser
B. Chamber
C. Generator Ultrasonik
D. Tombol Power Alat
E. Kontrol Tranduser

F. Lampu Indikator
G. Kontrol Suhu
H. Tombol Power Generator
I. Display Waktu dan Arus
J. Kontrol Waktu

Gambar 15. Desain Mesin Nanofertilizer Berbasis Ultrasonik
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Mesin Ultrasonik ini memiliki tangki proses sebesar 750

ml. Pada mesin ini juga dilengkapi dengan control suhu dan

waktu proses. Suhu yang dapat digunakan hingga 800C dengan

waktu proses yang dapat diatur hingga 1 jam. Mesin ini

dilengkapi dengan 4 tranduser yang dapat dikontrol

penggunaanya. Dengan tombol kontrol tranduser jumlah

tranduser yang bekerja dapat diatur sesuai viskositas bahan

yang akan diproses. Gelombang ultrasonik yang dapat

dipancarkan melalui tranduser memiliki rentang 38 khz-42 khz

dengan frekuensi yang diatur sebesar 40 khz.
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Rangkaian Tranduser yang digunakan dalam mesin ini

telah dimodifikasi seperti terlihat pada gambar 16.

Keterangan :

A. Tranduser

B. Kabel

C. Karet Busa Insulasi

D. Socket

A

B
C

D

Gambar 16. Rangkaian Tranduser yang Telah di Modifikasi
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3.4 Prosedur Penelitian

3.4.1 Tahap Persiapan Bahan Baku

Bahan baku yang akan diberi perlakuan dalam

pembuatan digunakan pupuk cair NPK yang tersedia di

pasaran.

3.4.2  Tahap Perangkaian system ultrasonik

Untuk menghasilkan sistem ultrasonik dilakukan

penggabungan  generator ultrasonik dengan tranduser. Tahap

awal adalah melakukan modifikasi pada rangkaian tranduser

yang dipakai. Tranduser digabungkan dengan pipa pvc dan

dirangkai menjadi 4 tranduser yang disusun menjadi 2 tranduser

sejajar berpasangan. Berikut merupakan tahapan modifikasi

rangkaian tranduser :

1. Persiapkan alat dan bahan penyusun rangkaian tranduser

2. Potong pipa pvc diameter 48 mm sepanjang 8 cm dan

lembaran karet dengan ukuran 8x7 cm.

3. Kemudian buat lubang pada bagian atas tranduser dengan

diameter 0,5 cm sebagai lubang tempat melekatnya

tranduser pada kerangka alat.

4. Sambungkan pipa dengan  tranduser menggunakan karet

busa melingkari pipa. Lembaran karet dikunci dengan baut

pada pipa dengan jarak 1 cm dari ujung paling bawah pipa

pvc.
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5. Tranduser diikat pada karet busa menggunakan klem

6. Masukkan kabel ke kutub kutub tranduser

7. Tranduser siap dipakai.

Selanjutnya tranduser disusun sesuai desain dan

dihubungkan dengan generator ultrasonik. Untuk

menghubungkan generator ultrasonik dengan tranduser juga

dilakukan beberapa penambahan komponen rangkaian luar

3.4.3 Tahap Pembuatan Kerangka

Pada mesin ini digunakan besi stainless steel untuk

membentuk kerangka alat sesuai desain.Kerangka dibuat 2

tingkat dimana tingkat pertama digunakan untuk menyangga

generator dan komponen elektrik lainnya lalu tingkat atas

digunakan sebagai kerangka penyangga chamber reaksi.

Setelah kerangka dibuat maka untuk melindungi komponen

dalam alat maka digunakan kaca akrilik hitam sebagai

pelindungnya. Kaca akrilik dipotong persegi panjang mengikuti

tinggi alat dan di tempelkan pada kerangka besi stainless steel.

Pada bagian belakang juga ditambahkan kaca akrilik hitam yang

dikaitkan dengan kawat sehingga dapat dibuka tutup sesuai

keperluan.
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3.4.4 Uji Performansi

Pengujian alat dilakukan setelah dilakukan perancangan

alat MORFEUS. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk

menguji kelayakan alat serta produk yang dihasilkan. Pengujian

alat dilakukan untuk mengetahui efesiensi besar volumetase,

besar frekuensi, waktu yang efektif serta suhu optimal.

Sedangkan pada produk yang dihasilkan diuji dengan

melakukan uji SEM-EDS yang berfungsi untuk mengetahui

morfologi dan uji XRD untuk mengetahui ukuran kristal sampel

nanofertilizer yang dihasilkan.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitan ini menggunakan teknik analisis data secara

eksperimental murni sehingga penganalisisan data dilakukan

dengan menginterpretasikan data yang diperoleh dari data yang

didapat saat percobaan dan menyajikan kembali kedalam

bentuk kalimat.
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3.6 Aliran Tahapan Kegiatan

Studi Literatur

Perancangan Alat

Perangkaian Sistem Ultrasonik

Pembuatan Kerangka Luar

Pengujian Performansi

Analisis Data

Mulai

Selesai


