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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah peningkatan penduduk Indonesia meningkat

pesat setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah penduduk

berbanding lurus dengan tingkat konsumsi bahan pangan

Indonesia. Besarnya jumlah bahan pangan yang harus dipenuhi

sesuai dengan konsumsi masyrakat Indonesia membuat

pemerintah menjadikan pemenuhan kebutuhan pangan sebagai

salah satu program utama.

Pemenuhan kebutuhan pangan adalah salah satu

prioritas utama pemerintah. Namun, usaha pemenuhan

kebutuhan masyarakat Indonesia terhambat masalah besarnya

persentase kerusakan lahan di Indonesia yang mencapai 70%

(Yenni, 2012). Degradasi lahan yang ditandai dengan terus

menurunnya kesuburan tanah diberbagai daerah diakibatkan

pengerjaan tanah secara tidak benar oleh para pengelola tanah.

Terus terjadinya degradasi lahan dapat mengancam masyrakat

yang tinggal pada lahan tersebut seperti menipisnya sumber air,

kelaparan atau ancaman berbagai penyakit. Menurut penelitian

Badan Litbang Pertanian yang bekerjasama dengan

IRRI,banyaknya lahan yang terdegradasi kesuburan terutama

turunnya kandungan C-Organik (Las et al., 2006) .Tindakan

salah yang sering dilakukan yaitu pemupukan yang berlebihan



2

dan pencemaran tanah dan air menjadi salah satu penyebab

menurunnya produktivitas produk pangan seperti padi.

Sistem pertanian saat ini dianggap tidak efisien jika

dilihat dari jumlah kalori yang dibutuhkan untuk memproduksi

pupuk sebagai sarana produksinya (Anane-Fenin,2008). Dari

beberapa penyebab kerusakan lahan, penggunaan pupuk yang

tidak efisien adalah salah satu penyebabnya (Akil, 2010).

Menurut Las et al., (2006) Penggunaan pupuk di Indonesia lebih

banyak dibanding negara- negara di Asia Penggunaan pupuk

berlebihan pada tanah dapat menyebabkan berbagai kerusakan

seperti pencemaran air tanah maupun kerusakan tanah itu

sendiri ( Akil, 2009).  Penyerapan pupuk yang sangat rendah

menyebabkan banyak pupuk yang tidak terpakai pada tanah

.Menurut Tong et.,al (2009) persentase jumlah pupuk yang

terserap pada tanaman hanya berkisar 30-35%.

Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan dapat

menyebabkan kelebihan kandungan nutrisi yang tidak terserap

oleh tanaman yang menyebabkan kerusakan tanaman, polusi

tanah dan air serta pemborosan biaya operasional. Namun

kekurangan unsur hara juga mengakibatkan menurunnya

produktivitas tanah dalam menghasilkan produk pangan. Selain

pemborosan kerusakan yang ditimbulkan penggunaan pupuk

berlebihan berpengaruh pada lingkungan. Residu pupuk salah

satunya berupa unsur Nitrat (NO3) dapat mencemari air yang
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digunakan dalam sistem pertnaian seperti irigasi ataupun

sumur. Batas kandungan nitrat yang diperbolehkan sebesar

4,50 ppm. Namun untuk pulau jawa sendiri saja kandungan

rata-rata yang terukur yaitu 5,40 ppm. Pupuk NPK yang

digunakan dalam dosis tinggi tanpa adanya usaha

pengembalian sisa panen akan mempercepat masa pengurasan

hara lain seperti S, Ca, Mg serta unsur mikro seperti Zn dan Cu.

Namun unsur hara lain ini justru jarang ditambahkan oleh petani

padahal ketersedian hara makro dan mikro sangat berpengaruh

pada keseimbangan produksi tanaman (Las et al., 2006). Salah

satu solusi yang dapat dilakukan untuk menekan kerusakan

lahan akibat penggunaan pupuk adalah dengan penggunaan

nanofertilizer.

Nanofertilizer merupakan pupuk yang ukuran partikelnya

dalam skala nanometer yaitu sekitar 10-9m. Melalui teknologi

dapat dihasilkan pupuk-pupuk berukuran nano (nanofertilizer)

baik dalam bentuk padat ataupun cair. Keunggulan yang dimiliki

pupuk berukuran nano atau nanofertilizer adalah tingkat

penyerapan tanah dan tanaman terhadap unsur nitrogen dan

unsur hara semakin tinggi ( Maria et al., 2011), penggunaannya

lebih ekonomis ( Arryanto et al., 2012), pemakaiannya dapat

dilakukan dalam jumlah yang lebih sedikit dari pemakaian

umumnya (Ghormade et al., 2010) serta meminimalkan

pencemaran lingkungan dan dapat menghindarkan dari interaksi

nutrisi pupuk dengan air, tanah, mikroorganisme dan udara
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(Jeremy, 2010). Dari keunggulan keunggulan tersebut

nanofertilizer dapat dijadikan solusi untuk berbagai masalah

pertanian di Indonesia. Meskipun memiliki prospek yang

menjanjikan, pengembangan nanofertilizer terhambat oleh

terbatasnya mesin produksi nanofertilizer yang mampu bekerja

dengan efektif dan efisien.

Alat yang telah digunakan untuk menghasilkan

nanofertilizer diantaranya yaitu homogenizer, milling dan

presipitasi. Namun kelemahan ketiga teknologi ini adalah waktu

proses yang lama, nanofertilizer yang dihasilkan belum seragam

ukurannya (Junghas dan Muller, 2008), konsumsi energi selama

proses yang tinggi dan pengoperasian alat yang sulit (Sofwan,

2013).

Dari beberapa kelemahan yang ada, dirancang sebuah

sistem yang mampu bekerja lebih baik dibanding teknologi yang

sudah ada. Mesin ultrasonik penghasil nanofertilizer bekerja

berdasarkan konsep efek sonifikasi. Sonifikasi adalah peristiwa

transfer energi yang dihasilkan gelombang suara dengan

frekuensi tinggi diatas 16 kHz dan tidak terdengar pendengaran

manusia karena berada diatas ambang batas pendengaran

manusia ( Carcel et al., 2012). Ketika gelombang ini dipaparkan

pada bahan maka akan terjadi efek fisik, mekanis dan reaksi

kimia yang disebut sebagai efek kavitasi (Jose et al., 2012).

Kavitasi adalah peristiwa pecahnya partikel ketika gelombang
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ultrasonik dipaparkan pada bahan dengan fasa cair. Peristiwa

kavitasi dapat diamati ketika tekanan tinggi dan rendah secara

berulang-ulang dengan cepat menghasilkan microbubble yang

meledak dan memecahkan partikel pada bahan cair (Sulistyono,

2012). Dari prinsip efek kavitasi digunakan sebagai dasar

aplikasi gelombang ultrasonik untuk mengubah ukuran partikel

pupuk menjadi nanofertilizer.

Selama ini aplikasi penggunaan gelombang ultrasonik

untuk mengecilkan ukuran partikel dapat dilihat pada penelitian

pembuatan nano partikel magnesium oksida (Xing, 2008),

titanium oksida (Cappelletti, 2009), sampah ban (Moghaddasi et

al., 2013). Dari penelitian sebelumnya tersebut didapatkan

kelebihan kelebihan gelombang ultrasonik seperti waktu

prosesnya lebih cepat, energi yang digunakan selama proses

lebih rendah serta ukuran partikel yang dihasilkan setelah

proses lebih seragam. Untuk mempermudah proses dan

meningkatkan efisensi dan efektivitas selama proses

pengubahan ukuran pupuk menjadi nanofertilizer, mesin ini

dilengkapi sistem kontrol waktu dan suhu proses.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan Masalah yang akan dibahas dalam akhir

ini,antara lain :
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1. Bagaimana aplikasi ultrasonik dalam proses pengecilan

ukuran pupuk menjadi nanofertilizer ?

2. Bagaimana aspek teknis mesin penghasil nanofertilizer

berbasis gelombang ultrasonik ?

3. Bagaimana metode pengujian mesin  penghasil nanofertilizer

berbasis gelombang ultrasonik ?

1.3 Tujuan
Tujuan dari penulisan akhir ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aplikasi ultrasonik dalam proses

pengecilan ukuran pupuk menjadi nanofertilizer.

2. Mengetahui aspek teknis mesin penghasil nanofertilizer

berbasis gelombang ultrasonik.

3. Mengetahui metode pengujian mesin  penghasil nanofertilizer

berbasis gelombang ultrasonik.

1.4  Manfaat
Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. a. Bagi Akademisi atau Mahasiswa
Menjadikan media aktualisasi dan pengembangan teknologi di

bidang produksi pupuk sehingga diperoleh nanofertilizer,

sebagai pengembangan aplikasi Teknologi ultrasound frequency

pada teknologi nano khususnya pada pembuatan
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nanofertilizer, selain itu sebagai bentuk pengabdian insan

akademis dalam pembelajaran pemberdayaan masyarakat

sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi.

b. Bagi Masyarakat
Memberikan wacana baru tentang pengembangan teknologi

dibidang produksi nanofertilizer berupa mesin ultrasonik, dan

memberikan solusi yang efektif pada masalah efesiensi

penggunaan pupuk dan peningkatan hasil pertanian.

c. Bagi Pemerintah
Sebagai salah satu solusi alternatif alat pembuatan

nanofertilizer sehingga membantu pemerintah dalam

mewujudkan indonesian sustainable agriculture yang mampu

mendukung pemenuhan peningkatan kebutuhan pangan

nasional.

1.5 Batasan Masalah
Batasan Masalah dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai

berikut :

1.Tidak membahas rangkaian elektrik secara mendetil pada

mesin ultrasound produksi nanofertilizer.

2. Tidak melakukan pretreatment pada pupuk yang digunakan

3.Tidak Membahas mengenai analisa biaya secara mendalam

seperti Break Even Point (BEP), Payback Periode (PP), dan

sebagainya). Pembahasan hanya dilakukan terhadap biaya

pembuatan dan biaya operasional.


