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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gelombang

Gelombang adalah getaran yang merambat melalui

medium. Namun tidak semua gelombang memerlukan medium

perambatan.Gelombang dapat terjadi akibat gangguan terhadap

posisi kesetimbangannya dan gangguan tersebut merambat

menuju suatu system atau daerah lainnya. Menurut media

perambatannya gelombang dapat dibagi menjadi gelombang

mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik

merupakan gelombang yang merambat melalui medium.

Beberapa contoh gelombang mekanik dapat dilihat pada slinki,

gelombang permukaan air, dan gelombang bunyi. Gelombang

elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan

medium dalam perambatannya. Beberapa contoh gelombang

elektromagnetik adalah gelombang cahaya dan gelombang

radio (Young dan Freedman, 2004). Ilustrasi bentuk gelombang

dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Ilustrasi Gelombang
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2.2 Gelombang Bunyi

Ketika gelombang longitudinal berada dalam jangkauan

frekuensi yang dapat didengar manusia, maka gelombang

tersebut dapat disebut gelombang bunyi (Young dan Freedman,

2004). Bunyi merupakan gelombang mekanis yang berdasarkan

arah rambatannya disebut gelombang longitudinal. Gelombang

longitudinal ini merambat dan menggetarkan udara disekitarnya

sampai ke gendang telinganya. Sumber bunyi berasal dari

benda yang bergetar.  Berdasarkan  frekuensinya bunyi

dikelompokkan menjadi 3 jenis. Untuk bunyi dengan frekuensi

20 Hz sampai  20.000 Hz disebut dengan audiosonik.

Frekuensi bunyi dibawah 20 Hz disebut dengan infrasonic

sedangkan untuk frekuensi diatas 20.000 Hz disebut dengan

ultrasonik (Priyambodo dan Bambang, 2009). Ilustrasi rambatan

gelombang bunyi dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Ilustrasi Gelombang Bunyi
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Untuk mengetahui identitas bunyi parameter yang harus

diperhatikan yaitu intensitas bunyi, frekuensi bunyi dan warna

bunyi (timbre). Identitas bunyi digunakan untuk menunjukkan

besarnya tenaga bunyi yang menembus luasan secara normal

persatuan waktu dan dapat dilihat dari keras atau lemahnya

bunyi yang dihasilkan. Frekuensi dilihat dari tinggi rendahnya

bunyi yang dihasilkan. Semakin besar frekuensi maka semakin

tinggi bunyi yang dihasilkan. Timbre menunjukkan pengaruh

bunyi lingkungan terhadap bunyi yang dihasilkan. Untuk

menguku gelombang intensitas bunyi yang dihasilkan dapat

dillihat persamaan :

= …………………………………………(1)

Dimana I adalah Intensitas Bunyi dengan persamaan watt/m2.

dP adalah daya bunyi yang dihasilkan  dan dA adalah luasan

yang dilewati gelombang bunyi yang dihasilkan. Intensitas yang

masih dapat didengar manusia berada pada rentang 10-12

watt/m2 sampai 1 watt/m2 . Intensitas terendah yang masih

dapat didengar disebut sebagai Intensitas ambang bawah (I0)

yaitu 10-12 watt/m2 dan Intensitas tertinggi adalah 1 watt/m2 (

Priyambodo dan Bambang, 2009).

Bunyi adalah gelombang yang bergerak secara

longitudinal yang selama proses penjalarannya frekuensinya

akan tetap dan yang hanya berubah adalah nilai kelajuan bunyi
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yang dipengaruhi factor suhu dan jenis medium yang dilaluinya.

Kelajuan bunyi akan semakin cepat bila medium yang dilewati

semakin rapat. Perubahan kerapatan medium akan

menyebabkan kelajuan bunyi berubah yang berarti mengubah

arah rambat gelombang bunyi yang biasa disebut pembiasaan

bunyi ( Priyambodo dan Bambang, 2009).

Laju gelombang bunyi bergantung pada medium

perambatannya. Untuk gelombang bunyi dalam fluida seperti

udara atau air maka laju (v) dapat diukur dengan persamaan :

	 = ………………………(2)

Dengan p adalah nilai rapat kesetimbangan medium dan B

adalah modulus limbak (bulk modulus). Untuk gelombang bunyi

pada suatu batang padat dan panjang, digunakan modulus

young Y.

= ………………………(3)
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Untuk mengukur gelombang bunyi dalam gas seperti udara

digunakan persamaan

= 	 ………………………(4)

Dimana pada persamaan ini T yang digunakan dalam Kelvin (K)

yang bila dihubungkan dengan suhu Celsius maka :

T= tc+ 273

Dengan  R sebagai Konstanta gas universal dengan nilai R=

8,314 J/mol.K

Konstanta M adalah massa molar gas (yaitu masssa 1 mol gas)

untuk udara dengan nilai

M = 29 x 10-3 kg/mol

Dan Y merupakan konstanta bergantung pada jenis gas dengan

nilai pada udara adalah 1,4.

2.3 Gelombang Ultrasonik

Gelombang ultrasonik adalah gelombang accustic

memiliki daerah frekuensi diatas daerah frekuensi pendengaran

manusia. Gelombang ultrasonik berupa accustical yaitu vibrasi

mekanik yang terjadi pada gas, cairan dan medium padat.

Suara yang dapat didengar oleh manusia (audiosonik) adalah
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gelombang suara dengan frekuensi antara 20–20.000 Hz

(Syafrudin et al., 2008)

Gelombang ultrasonik dihasilkan oleh tenaga listrik dari

tranduser dan diteruskan ke media bahan melalui fenomena

kavitasi. Gelombang ultrasonik mampu menghasilkan

nanopartikel dengan memanfaatkan peristiwa kavitasi. Kavitasi

terjadi ketika gelombang ultrasonik intensitas tinggi dipancarkan

dan merambat pada fluida dan memacu pembentukan

,pengembangan dan peletusan gelembung udara pada fluida.

Pecahnya gelembung tersebut akaibat penurunan tekanan

secara mendadak yang terjadi dalam suhu yang konstan.

Dengan mengendalikan berbagai parameter sonikasi maka

ukuran partikel hasil proses kavitasi dapat dikendalikan.

Tahapan proses terjadinya proses kavitasi adalah terbentuknya

gelembung pada bahan yang dipaparkan gelombang ultrasonik,

gelembung yang dihasilkan semakin besar hingga ukuran

maksimum, dan diikuti dengan pecahnya gelembung sehingga

ukuran partikel pada bahan semakin kecil. (Sullick, 1994).

Partikel yang terkena paparan ultrasonik selama

beberapa waktu akan mengembang dan mengempis sejalan

dengan berubahnya waktu dan tekanan yang diberikan sebagai

efek kavitasi.  Terdapat dua jenis kavitasi yaitu kavitasi stabil

dan kavitasi transien. Kavitasi stabil dapat diidentifikasi dari

pergerakan gelembung yang berosilasi mengelilingi posisi
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setimbangnya sampai pada beberapa siklus refraksi/kompresi.

Kavitasi transien dapat dilihat dari pengembangan gelembung

menjadi dua kali ukuran semula dan pecah secara drastis

(Hidayat et.al , 2010).

Gelombang ultrasonik dapat menembus material padat,

cair dan gas. Kecepatan rambat gelombang ultrasonik

bergantung pada besaran fisis dari partikel yang diproses

seperti: jarak,jenis partikel, temperatur, porositas, retakan,

modulus elastisitas, modulus young, modulus bulk, dll (Deidda

dan Ranieri, 2006). Frekuensi gelombang ultrasonik yang

digunakan pada media gas berada besaran sekitar 40 Khz,

pada penggunaan intensitas tinggi (macrosonic) dan

penggunaan di bawah air (underwater acoustic) umumnya

menggunakan besaran frekuensi sekitar puluhan hingga ratusan

kilohertz sedangkan pada penggunaan untuk bidang medis dan

pengujian material digunakan frekuensi dengan rentang 1 Mhz

hingga puluhan megahertz (Rahim et al., 2007).

Selama ini gelombang ultrasonik telah dimanfaatkan

dalam berbagai aplikasi seperti inaktivasi mikroba dengan

frekuensi 20 khz dan daya tinggi (Sengul et al., 2011),

homogenisasi dengan memanfaatkan efek kavitasi dengan

frekuensi 20 khz sampai 100 khz dengan daya tinggi ( Riener et

al ., 2009), filtrasi dan pencegahan timbullnya fouling dengan

frekuensi 20 khz pada daya rendah (Mirzaie et al.,
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2012),fermentasi pada frekuensi rendah dengan intensitas tinggi

( Nguyen et al., 2012) dan Ekstraksi dengan memanfaatkan

kemunculan micro bubble selama proses pemaparan

gelombang ultrasonik (Lopez et al., 2009).

2.4 Sistem Kontrol On-Off

Sistem Kontrol menjadi bagian penting dalam proses

diberbagai pabrik, laboratorium maupun industri modern.

Pemakaian sederhana sistem kontrol dapat dilihat pada

pengontrolan tekanan,kecepatan suhu dan aliran dalam

berbagai proses. Karena besarnya potensi dari sistem kontrol

maka pesat pula perkembangan berbagai sistem kontrol saat ini

(Ogata, 1996).

Suhu merupakan salah satu parameter penting dalam

berbagai proses. Suhu menjadi factor penting pada proses kimia

dan terodinamika yang berhubungan dengan analisa

perpindahan kalor dan energi. Karena itu suhu menjadi salah

satu fakor penting untuk dikendalikan (Gunterus, 1994).Contoh

berbagai aplikasi sistem kontrol dapat dilihat pada pengontrol

suhu ruangan, pengontrol suhu inkubator, pengontrol suhu suhu

tanaman kultur jaringan dan control suhu pada suatu plant.
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Salah satu sistem kontrol yang umum digunakan adalah

sistem kontrol on-off. Dalam sistem kontrol ini hanya dikenal dua

kendali yaitu kendali on atau menghidupkan aktuator dan off

atau menutup atau menonaktifkan aktuator.

Hasil kontrol sistem on-off menghasilkan proses variabel yang

bergelombang seperti gambar 3.

Jika sinyal keluaran dari kontroler berupa u(t) dan sinyal

pembangkit kesalahan berupa e(t). Pada sistem kontrol on-off,

sinyal u(t) akan ditempatkan berada pada salah satu nilai

maksimum atau minimum bergantung pada sinyal pembangkit

kesalahan positif atau negatif sedemikian rupa  sehingga

didapatkan persaman :

Gambar 3. Kerja Kendali On-Off dengan
Dead Band
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u(t) u1 untuk e(t) > 0…………………………………………….( x )

u(t) u2 untuk e(t) < 0…………………………………………….( x)

dimana u1 dan u2 adalah konstan. Harga minimum u 2 biasanya nol

atau -u1 .

Gambar 4 dan 5 menunjukan diagram blok kendali on-off.

Daerah dengan sinyal pembangkit kesalahan yang digerakkan

sebelum terjadi switching disebut dead band. Dead band

ditunjukkan pada gambar 6. Dead band ini menyebabkan

keluaran kendali u(t) tetap pada nilai awal sampai sinyal

pembangkit kesalahan bergerak mendekati nilai nol. Dalam

beberapa hal dead band terjadi sebagai akibat adanya

penghalang yang tidak diinginkan dan gerakan yang hilang,

Gambar 4. Diagram Blok kendali On-Off

Gambar 5. Diagram Blok Kendali On-Off dengan Dead Band
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sering juga hal ini dimaksudkan untuk mencegah operasi yang

berulangulang dari mekanisme on-off (Muchlas dkk., 2014).

Kerja kendali on-off, seringkali di dapat dengan memanfaatkan

dead band atau suatu process switch. Contoh pengendalian on-

off yang paling mudah ditemui adalah pengendalian suhu pada

setrika atau pompa air listrik otomatis. Kedua alat ini bekerja

secara on-off dengan memanfaatkan adjustable dead band

yang ada pada temperatur switch dan pressure switch. Sistem

kendali on-off relatif sederhana dan tidak mahal dan dalam hal

ini sangat banyak digunakan dalam sistem kendali industri

maupun domestik. Dengan alasan ini pula menjadikan penelitian

ini memanfaatkan sistem kendali on-off (Muchlas dkk., 2014).

Pada mesin ultrasonik ini diaplikasikan salah satu jenis

sistem kontrol on-off berupa sistem kontrol PLC (Programmable

Logic Controller).

Gambar 6. Diagram Dead Band
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PLC adalah sebuah komputer dengan kemampuan

khusus yang dibuat untuk mengendalikan proses yang terjadi

pada mesin atau perangkat lain secara otomatis. Proses yang

dapat diatur seperti pengendalian regulasi variabel secara terus

menerus seperti pada sistem servo atau proses dengan dua

kondisi yaitu on atau off namun sifatnya berulang ulang. Pada

gambar 7 dapat dilihat diagram konseptual pada aplikasi PLC.

PLC bekerja sebagai pengontrol logika terprogram yang

mampu menyelesaikan perhitungan aritmatika dengan level

yang cukup kompleks, fungsi komunikasi, dokumentasi dan

lainnya. Komponen PLC terdiri dari empat komponen utama

yaitu prosesor, power supply, memory,dan modul input/output

(Setiawan, 2006). Dasar dari PLC adalah sebuah prosesor yang

merupakan pusat kendali pada system PLC. Elemen

input/output yang terhubung diproses oleh prosesor sesuai tipe

program yang dibuat. Jenis input device PLC dapat berupa

sensor suhu,photodioda, push button dan lainnya. Output device

Gambar 7. Diagram Konseptual Aplikasi PLC
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dari PLC sendiri dapat berupa kutub solenoid, lampu motor

,relay dan actuator lainnya. Jenis data input terbagi dalam dua

jenis yaitu input digital dan input analog. Hal yang sama juga

berlaku untuk jenis output device, terbagi atas dua jenis data

yaitu output digital dan output analog (Effendi, 2013). Rangkaian

komponen PLC dapat dilihat pada gambar 8 berikut:

Gambar 8. Rangkaian komponen PLC
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Pada mesin ini digunakan PLC Omron tipe E5CWL. PLC ini

mampu bekerja dengan tegangan 100 sampai 240 V AC.

Ukuran PLC ini yaitu 48 mm x 48 mm x 60 mm (OMRON, 2010).

Bentuk PLC OMRON E5WCL dapat dilihat pada gambar 9.

2.5 Tranduser Ultrasonik

Tranduser adalah perangkat yang digunakan untuk

mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya.

Tranduser ultrasonik adalah tranduser yang mampu mengubah

gelombang listrik yang masuk menjadi gelombang suara dengan

frekuensi ultrasonik (Curry, 1984). Tranduser Ultrasonik dibuat

dari bahan khusus yang mampu menghasilkan gelombang

ultrasonik. Bahan khusus yang dimaksud adalah bahan yang

meimliki sifat piezoelektrik seperti garam rochelle, tourmaline,

barium titanare atau lead metaniobate. Sifat dari bahan seperti

ini adalah mampu menjadi kapasitor dengan nilai konstanta

dielektrik yang memiliki perbedaan muatan listrik dalam

lapisannya. Gaya perubahan tegangan yang terjadi pada kristal

Gambar 9. OMRON tipe E5CWL
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asimetris akan menghasilkan tegangan listrik. Saat tranduser

ultrasonik bekerja ,energi listrik akan diubah menjadi energi

listrik. Gelombang ultrasonik akan tercipta ketika bahan bergetar

akibat osilator. Pola radiasi yang dihasilkan bergantung pada

diameter tranduser dan panjang gelombangnya.Selain itu pola

radiasi juga dipengaruhi medium yang dilalui gelombang

ultrasonik (Syafruddin, 2008).

Pola radiasi suatu transduser ultrasonik merupakan

gabungan antara gelombang bidang datar (bergerak hanya ke

satu arah) dan gelombang bola seperti ditunjukkan gambar 10.

Gambar 10. Pola Radiasi Ultrasonik
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Permukaan transduser sampai jarak tertentu yang disebut

medan dekat, gelombang ultrasonik yang dipancarkan

merupakan gelombang bidang datar. Panjang medan dekat (N)

ini dihitung dengan persamaan:

= 	 ………………………….(5)

dengan D adalah diameter trasduser dan l adalah panjang

gelombang yang dipancarkan. Intensitas gelombang ultrasonik

yang diradiasikan dalam suatu medium akan mengalami proses

atenuasi (pelemahan). Proses ini disebabkan oleh penyebaran

gelombang dan absorbs (penyerapan) gelombang (Syafruddin,

2008).

2.6 Pencirian Scanning Elektron Microscope (SEM)

SEM (Scanning Elektron Microscope) merupakan

mikroskop elektron yang dapat menunjukkan penampakkan dari

suatu permukaan sampel dengan resolusi yang tinggi.

Penampakan permukaan yang ditunjukkan pada SEM bersifat

kualitatif dalam bentuk dua dimensi dengan menggunakan

gelombang elektron untuk menentukkan penampakkan

permukaan sampel yang diteliti. SEM dapat digunakan dalam

pengamatan permukaan dalam skala mikro bahkan nano. SEM

memanfaatkan elektron sebagai sumber pencitraan pada

permukaan sampel dan medan elektromagnetik sebagai lensa

penangkap elektron yang dipancarkan pada permukaannya
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(Voutou and Stefanaki, 2008). SEM menggunakan sinar

elektron yang difokuskan pada permukaan sampel dan

mendeteksi elektron yang terdeteksi untuk dijadikan gambar

permukaan sampel yang diteliti. SEM mampu digunakaan untuk

studi morfologi, analisis komposisi dengan kecepatan tinggi,

kekasaran permukaan, porositas, distribusi ukuran partikel,

ataupun studi tentang material (Sitorus, 2009)

SEM terdiri dari sebuah senapan elektron yang

memproduksi berkas elektron pada tegangan dipercepat

sebesar 2 – 30 kV. Berkas elektron tersebut dilewatkan pada

beberapa lensa elektromagnetik untuk menghasilkan image

berukuran <~10nm pada sampel yang ditampilkan dalam bentuk

film fotografi atau ke dalam tabung layar (Trewin, 1988).

Diagram skematik dan cara kerja SEM digambarkan

pada gambar 11.

Gambar 11. Cara Kerja SEM
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SEM adalah rangkaian pemancar elektron berkas

elektron dengan tegangan yang digunakan sekitar 2-30 kV.

Elektron tersebut melewati lensa elektromagnetik hingga

didapatkan gambaran permukaan bahan dengan ukuran <10

nanometer. SEM dapat digunakan untuk mendapatkan

penampakan permukaan bahan dengan perbesaran 20 sampai

500.000 kali. Menurut Anggraeni (2008) cara kerja SEM adalah

scanning raster mendefleksikan elektron yang masuk untuk

mendapatkan gambaran permukaan sampel. Hasil pemindaian

ini akan di proses pada tabung sinar katoda dan gambar

permukaan sampel akan terlihat pada area yang dipindai. Hasil

refleksi pada sampel akan menghasilkan gambaran kontras

pada tabung sinar katoda. Berkas elektron yang terpancar pada

permukaan sampel direfleksikan menjadi backscattered elektron

(BSE) sedangkan berkas elektron lain melepaskan energi

rendah secondary elektron (SE). Selama proses ini dihasilkan

emisi radiasi elektromagnetik  dengan panjang gelombang yang

berbeda beda. Panjang gelombang yang umum dipakai adalah

panjang gelombang cahaya tampak (cathodoluminescence) dan

sinar-X. Scintillator akan merefleksikan dan mengumpulkan

elektron BSE dan SE yang dipancarkan dari sampel.

Photomultiplier akan mengubah dan memperbesar cahaya yang

ditangkap menjadi sinyal listrik. Sinyal yang telah diperbesar

akan masuk ke grid tabung sinar katoda.
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Scintillator akan mempercepat pemancaran energi rendah oleh

elektron. Selama pemrosesan Scintillator harus terlindung dari

defleksi elektron. Penggunaan metal gauze yang diarahkan

menghadap sampel akan mengarahkan sebagian besar elektron

melewati scintillator.

Pada pengujian ukuran sampel yang dihasilkan mesin

ultrasonic ini,pengujian dilakukan menggunakan mesin Hitachi

Tipe TM 3000 Tabletop Microscope. Microskop elektron ini

memiliki rentang perbesaran dari 15 hingga 30.000 kali dengan

kemampuan digital zoom sebanyak 2 kali dan 4 kali. Ukuran

diameter sampel yang dapat diukur hingga 70 mm dengan tinggi

sampel maksimal 50 mm. Pendeteksian sinyal untuk

pengukuran citra menggunakan detektor High-Sensitive

Semiconductor BSE Detector. Mikroskop ini mempunyai fungsi

otomatis auto start, auto focus, dan auto brightness/contrast.

Gambar yang ditampilkan mikroskop ini memiliki resolusi

640x480 pixels dan 1280x960 pixels. Format data yang

dihasilkan gambar dengan format BMP,TIFF dan JPEG.

Mikroskop ini memiliki dimensi 330 × 606 × 565mm, 63.0kg.

Dalam pengoperasiannya mikroskop ini harus dilengkapi

dengan PC (Personal Computer) dengan minimal persyratan

telah memakai Windows 7,Core 2 duo,RAM 2GB, Monitor

dengan spesifikasi 15.4 type, WXGA 1,280 × 800 pixels dan

memiliki konektor USB 2.0 (HITACHI High-Technologies, 2010).
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Instalasi antara PC dan mikroskop elektron ini dapat dilihat pada

gambar 12 dibawah ini

2.7 Nanopartikel

Nanopartikel adalah partikel yang dikategorikan

berukuran kuran dari 100 nm. Aplikasi nanopartikel berkembang

pesat karena kelebihannya dalam meningkatkan produktivitas

dan efisiensi (Khot et al ., 2012). Penggunaan nanopartikel

dalam berbagai bidang telah menunjukan potensi besar dalam

menghadapi masalah pada berbagai bidang (Chen and Yada,

2011). Penggunaan partikel berukuran kecil mulai menjadi

teknologi penting yang dikembangkan diberbagai operasi

Gambar 12. Instalasi SEM (Scanning Elektron
Microscope)
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teknologi. Fokus pengembangannya, pengecilan ukuran berarti

mengecilkan ukuran partikel tanpa merusak kandungan yang

ada pada partikel tersebut (Bernotat dan Schonert, 1998).

Dalam proses perubahan ukuran partikel, sifat fisis,kimiawi,

maupun biologis dari material akan berubah ketika masuk

kedalam ukuran nanometer. Sifat material yang berubah

tergantung pada ukuran, bentuk, kemurnian, permukaan,

maupun topologi material (Susanti, 2014).

Nanopartikel telah diaplikasikan dalam berbagai bidang

seperti pembuatan variasi nanosize polymers dari karbon,metal,

dan metal dioksida dan biokomposit material (EPA [Environment

Protection Agency], 2007; Nairet et al., 2010), pemurnian air,

pengolahan air, remediasi lingkungan, pengolahan

pangan,kebutuhan industry maupun rumah tangga, kesehatan,

dan pengembangan sensor cerdas (Jain, 2005;Wei et al., 2007;

Chau et al., 2007; Byrappa et al., 2008; Zhang and Webster,

2009; Gao and Xu, 2009; Qureshi et al., 2009; Lee et al., 2010;

Zambrano- Zaragoza et al., 2011; Bradley et al., 2011).

Dalam bidang pertanian penelitian tentang aplikasi

nanopartikel telah banyak digunakan. Menurut Johnston (2010),

aplikasi nanopartikel ke bidang pertanian dapat digunakan untuk

pembuatan pupuk, herbisida, pestisida yang ukuran partikelnya

dikonversi dalam ukuran nanometer. Dengan kombinasi

penambahan coating pada pupuk dan lainnya maka dapat
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dihasilkan pupuk, herbisida dan pestisida dengan modifikasi

slow release mechanism yang bisa dipastikan meningkatkan

efektivitas penggunaan ketiganya. Menurut Scott and Chen,

(2003), pengembangan nanoteknologi dapat diaplikasikan untuk

mendeteksi kerusakan lingkungan dan kondisi tanaman.

Dengan pembuatan nanosensor maka pengamatan terhadap

tingkat pertumbuhan, kelembaban, suhu, kesuburan,nutrisi

maupun penyakit dapat diamati sedini mungkin dan tindakan

pencegahan dapat dilakukan sebelum tanaman benar-benar

rusak. Selain itu informasi waktu panen serta jumlah air dan

pupuk yang masih terdapat pada tanaman juga dapat menjadi

parameter yang diamati yang mampu memberikan informasi

spesifik yang sangat diperlukan bagi pengolahan pertanian.

Selain menurut (Laborie, 2009; Mathew, Laborie, & Oksman,

2009) itu nanoteknologi telah membuka ditemukannya

nanomaterial lignoselulosa yang dapat dihasilkan dari tumbuhan

maupun pepohonan. Sebagai contoh telah ditemukannya

nanokristal selulosa yg dapat digunakan sebagai nanokomposit

pada kemasan maupun material konstruksi.

Pada umumnya  nanopartikel dapat dibuat dengan

menggunakan dua teknik yaitu  pendekatan top-down (misalnya

penggilingan mekanik/mechanical-milling menggunakan ball-

mill), dan bottom-up (misalnya dengan proses sol-gel) (Waluyo,

2013). Selama pembuatan nanopartikel hal yang harus

diperhatikan adalah kondisi udara selama pemrosesan,
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perubahan suhu, waktu proses dan potensi munculnya

kontaminan dan timbulnya deformasi partikel. Faktor factor

tesebut dapat menyebabkan terjadinya hasil samping yang tidak

diinginkan selama nanofikasi (Takacs and McHenry 2006).

Contoh nanopartikel yang dihasilkan dapat dilihat pada gambar

13 berikut:

Beberapa kelebihan nanopartikel adalah kemampuan

untuk menembus ruang-ruang antar sel yang hanya dapat

ditembus oleh ukuran partikel koloidal (Buzea et al., 2007),

kemampuan untuk menembus dinding sel yang lebih tinggi, baik

melalui difusi maupun opsonifikasi, dan fleksibilitasnya untuk

dikombinasi dengan berbagai teknologi lain sehingga membuka

potensi yang luas untuk dikembangkan pada berbagai

keperluan dan target. Kelebihan lain dari nanopartikel adalah

adanya peningkatan afinitas dari sistem karena peningkatan

luas permukaan kontak pada jumlah yang sama (Kawashima,

2000), memperluas ukuran luas permukaan partikel yang berarti

Gambar 13. Nanopartikel
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memperbesar luas kontak partikel sehingga reaksi akan berjalan

lebih baik, dimana hal ini sangat baik pada berbagai proses

seperti proses kimia dan meningkatkan tingkat penyerapan zat

yang telah diubah menjadi nanopartikel. Penggunaan

nanopartikel pada berbagai proses telah teruji meningkatkan

tingkat penyerapan dan berpengaruh pada meningkatnya

efisiensi zat yang digunakan (Welch,1953).

Ada berbagai macam teknologi yang dikembangkan

untuk pembuatan nanopartikel diantaranya : penggilingan energi

tinggi seperti: Ball Mills (Bernotat and Schonert 1998), Vibration

Mills (Klimpel,1997), Planetary Mills (Suryanarayana 2001),

Mixer Mills (Koch, 1993), Stirred Ball Mills (Benjamin, 1970), dan

sinar Laser (Li et al., 2011).

2.8 Nanofertilizer

Pupuk nanopartikel atau lebih dikenal dengan

nanofertilizer memiliki beberapa kelebihan diantarannya

meningkatkan penyerapan nutrisi pada tanaman, mampu

mengefisienkan proses pelepasan unsur N dan P ketika pupuk

dilepas ke tanah. Penggunaan pupuk berukuran partikel nano

memiliki kelebihan menjadikan pupuk lebih reaktif, mudah

mencapai sasaran yang dituju karena bentuknya yang halus dan

pemakaiannya lebih sedikit dibanding pupuk biasa. Namun,

dalam pembuatan pupuk berukuran nano tidak semua

partikelnya dapat diubah karena ada beberapa unsur yang telah
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berbentuk ion seperti N dan K, untuk mengatasinya dapat

digunakan bahan seperti zeolit dan chitosan (Arryanto et al.,

2007). Dengan memanfaatkan sifat khas Zeolit sebagai mineral

yang memiliki pori-pori yang berisi ion K, NA, Ca, Mg, dan

molekul H2O, pertukaran ion dan pelepasan air dapat terjadi

secara bolak balik. Zeolit juga berperan dalam menangkap

kation NH4+
- urea dan kation K+

- KCl dan melepasnya secara

perlahan untuk diserap sesuai kebutuhan tanaman ( Widowati et

al., 20. Efek pengaturan pelepasan unsur pupuk ke tanaman

akan meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi yang dibutukan

oleh tanaman sehingga nutrisi yang masuk pada tanaman

hanya nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang seimbang.

Selain itu pembuatan pupuk menjadi berukuran nano

akan menghindari kontak antara pupuk dengan air, tanah atau

udara maupun mikroorganisme yang ada di tanah. Nanofertilizer

dapat juga mengurangi pemakaian berlebihan pada tanah. Pada

umumnya pupuk sering sekali menjadi penyebab rusaknya

tanah karean berlebihnya dosis pupuk yang diberikan

sementara pupuk yang terserap tidak sebanyak yang diberikan.

Nanofertilizer dapat mengurangi racun yang tersebar pada

tanah, meminimalkan potensi rusaknya kandungan tanah,yang

diakibatkan pemberian dosis berlebih pada tanah dan

mengurangi intensitas pemakaian pupuk karena tingkat

penyerapan nanofertilizer sendiri telah tinggi ( Xiu-Mei et al.,

2011). Terhindarnya pupuk dengan lingkungan luar dalam waktu
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yang lama dapat mencegah hilangnya nutrisi pada pupuk akibat

berinteraksi dengan tanah, air dan udara (DeRosa et al., 2010).

Pengubahan pupuk konvensional menjadi nanofertilizer adalah

mampu terbentuknya pupuk yang dapat disebut “smart fertilizer”

yang mengatur pelepasan nutrisi sesuai kebutuhan,

memudahkan penyerapan nutrisi pupuk dalam tanaman dan

mengurangi tingkat polusi akibat penyalahgunaan pupuk yang

sering terjadi (Cui et al., 2006). Contoh pupuk nanofertilizer

yang telah beredar dipasaran dapat dilihat pada gambar 14.

Gambar 14. Nanofertilizer


