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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perancangan Mesin

4.1.1 Implementasi Perancangan Mesin

Mesin ultrasonik ini didesain menggabungkan

otomatisasi dengan kontrol otomatis selama pemrosesan pupuk

yang digunakan dan teknologi ultrasonik yang digunakan untuk

memecah partikel hingga menjadi nanopartikel. Berdasarkan

penjelasan tentang alat dan bahan yang dibutuhkan dalam

pembuatan alat ini maka dilakukan penyempurnaan desain

sehingga didapat realisasi mesin ultrasonik seperti gambar 17.

Gambar 17. Implementasi Alat Mesin Ultrasonik
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Pada bagian depan mesin ini terdapat beberapa tombol

kontrol baik kontrol alat maupun kontrol proses. Selain itu pada

bagian depan mesin dilengkapi display digital untuk suhu dan

waktu proses. Pada bagian dalam mesin ini dilengkapi dengan

chamber sebagai wadah pupuk dengan penggunaan 4

tranduser yang disusun vertikal. Chamber pupuk berbentuk

setengah bola sebagai wadah dari pupuk yang akan diproses.

Pada bagian dalam juga terdapat generator ultrasonik yang

telah dimodifikasi rangkaiannya untuk menghubungkannya

dengan tranduser ultrasonik. Pada gambar 18 dapat dilihat

komponen-komponen pada mesin ultrasonik.

Keterangan :

1. Tranduser Elektronik
2. Chamber
3. Kontrol Tranduser
4. Tombol Power Alat
5. Power Generator

6. Kontrol Waktu
7. Display Waktu
8. Kontrol Suhu
9. Display Suhu

Gambar 18. Bagian bagian Mesin Ultrasonik
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Pada mesin ultrasonik ini terdapat 9 komponen utama

yaitu tranduser ultrasonik (1) yang berfungsi sebagai sumber

ultrasonik, chamber (2) sebagai wadah sampel, tombol kontrol

tranduser (3) untuk memilih berapa tranduser yang ingin

digunakan, tombol power alat (4) untuk menyalakan tranduser,

tombol power generator (5) untuk menyalakan generator, tombol

kontrol waktu (6) untuk mengatur lama pemberian ultrasonik,

display waktu dan frekuensi (7) untuk melihat waktu yang

diinginkan, tombol kontrol suhu (8) untuk mengatur suhu yang

diinginkan, serta tombol display suhu (9) untuk melihat suhu

yang telah ditentukan.

4.1.2 Spesifikasi Mesin

Mesin ini dilengkapi dengan beberapa komponen

komponen penyusun alat sehingga dapat bekerja secara

dinamis. Berikut adalah spesifikasi bagian dari mesin ini :

a. Chamber Proses

Chamber atau wadah proses berfungsi sebagai tempat

diprosesnya pupuk agar menjadi pupuk berukuran nano. Jika

telah digabungkan dengan tranduser dalam alat, wadah ini

memiliki volume maksimal 800 ml dengan volume kerja optimal

untuk setiap prosesnya adalah 750 ml. Besarnya volume

optimal ini didapat dengan mempertimbangkan jarak tranduser

dengan bahan dan mencegah terendamnya kabel tranduser dan
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kemungkinan terjadinya percikan pupuk selama proses yang

akan mengenai kabel tranduser sehingga akan merusak alat.

Wadah ini memiliki diameter atas sebesar 23 cm, diameter

bawah sebesar 11 cm dan tinggi wadah 10 cm. Menurut Sullick

(1995) ketika pemaparan gelombang ultrasonik terjadi efek

kavitasi yang meningkatkan suhu dan getaran yang terjadi

selama proses pemamparan ultrasonik. Karena itu kriteria

wadah yang harus dipenuhi adalah suatu wadah bening yang

mampu menahan getaran dan suhu yang meningkat selama

pemrosesan. Bahan yang memenuhi kriteria tersebut adalah

wadah kaca berbahan dasar borosilikat. Wadah ini mampu

menahan panas tinggi dan getaran selama proses pembuatan

nanofertilzer. Berikut adalah desain dari chamber mesin pada

gambar 19 dan realisasi dari chamber yang digunakan pada

gambar 20.
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b. Sistem Kontrol PLC On-Off

Pada mesin ultrasonic ini digunakan sistem kontrol suhu

dan waktu proses otomatis. Untuk mengukur suhu dilakukan

integrasi antara sensor suhu LM35 dengan system control PLC

(Progammable Logic Control) serta display digital yang

digunakan tidak hanya memantau kondisi suhu yang terukur

tetapi juga menjaga suhu tetap pada suhu proses yang

diinginkan. Pada mesin ini digunakan PLC dengan tipe OMRON

E5WCL. Dimana PLC tipe ini memiliki kemampuan bekerja

dengan daya 100 hingga 240 VAC. PLC tipe ini dapat bekerja

dengan input dari thermocouple, resistance thermometer dan

resistance thermometer. PLC OMRON E5WCL memiliki panel

yang memudahkan proses kontrol karena telah dilengkapi run

and stop operation. Pada mesin ini pemberian panas selama

proses berasal dari tranduser. Menurut Hidayat et al., (2010)

Pemaparan gelombang ultrasonic dalam jangka waktu tertentu

akan menyebabkan munculnya panas yang berasal dari efek

kavitasi, oleh karena itu pada mesin ini digunakan PLC

(programmable logic controller) yang digunakan untuk

pengaturan tranduser untuk terus bekerja mencapai suhu yang

telah diatur. Kinerja PLC pada mesin ini dikombinasi dengan

sensor suhu dan relay suhu. Relay disini berfungsi untuk

mengatur nyala matinya sumber listrik menuju tranduser. Ketika

suhu pada sampel telah mencapai suhu yang telah disetting

maka relay akan memutuskan arus ke tranduser dan sebaliknya
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ketika proses belum mencapai suhu yang diatur maka tranduser

akan terus memaparkan gelombang ultrasonik. Hal yang sama

juga berlaku untuk kontrol suhu dimana mesin ini akan berhenti

beroperasi secara total ketika waktu proses yang ditentukan

telah tercapai. Pada saat waktu yang ditentukan telah

tercapai,relay akan mematikan arus dari generator dan proses

telah selesai. Diagram blok dari sistem kontrol pada mesin

ultrasonic ini dapat dilihat pada gambar 21 berikut.

LCD

KEYPAD TRANDUSER

LM35 RELAY

PLC

OMRON E5WCL

Gambar 21. Diagram Blok Perancangan Sistem
Elektrik
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c. Tranduser Ultrasonik

Tranduser merupakan komponen yang berfungsi

mengubah gelombang listrik menjadi gelombang ultrasonik.

Tranduser yang digunakan pada mesin ini merupakan ultrasonik

cleaning tranduser, tranduser yang umumnya digunakan pada

mesin pencuci ultrasonik. Tranduser ini memiliki frekuensi

sebesar 40 khz.

Pada mesin ini dilakukan modifikasi tranduser dimana tranduser

dirancang agar mampu kontak langsung dengan pupuk yang

akan diproses. Pada gambar 22 dapat dilihat bentuk tranduser

sebelum dimodifikasi. Selain itu pada mesin ini digunakan 4

tranduser yang dapat dikontrol penggunaannya. Pada mesin ini

telah dipasang tombol putar sebagai control tranduser. Tombol

putar kontrol tranduser ini berfungsi untuk mengatur jumlah

tranduser yang digunakan selama proses. Untuk sampel

dengan viskositas rendah dapat diatur agar hanya satu jenis

tranduser saja yang bekerja sedangkan untuk sampel dengan

viskositas tinggi dapat digunakan empat buah tranduser yang

Gambar 22. Kondisi Tranduser Sebelum Dimodifikasi
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bekerja secara bersamaan. Untuk melakukan pengaturan

jumlah tranduser, perlu dilakukan pemasangan socket sesuai

jumlah tranduser yang digunakan. Untuk pengoperasian satu

tranduser, socket dari satu tranduser dapat dihubungkan

dengan socket dari generator yang telah dibedakan posisi dan

warnanya. Untuk penggunaan proses dengan empat tranduser

maka keempat socket dari generator dapat dihubungkan

langsung dengan socket dari masing-masing tranduser. Ketika

socket telah terpasang sesuai kebutuhan maka tombol putar

control tranduser dapat diputar sesuai jumlah tranduser yang

digunakan.Untuk penggunaan satu buah tranduser maka dapat

diputar kekiri sedangkan untuk penggunaan empat buah

tranduser tombol dapat diputar kekanan.

Pada pemakaian normal umumnya pemasangan

ultrasonik cleaning tranduser diletakkan pada bagian wadah

proses alat sehingga umumnya tranduser jenis ini tidak kontak

langsung dengan bahan melainkan menggunakan media seperti

air. Umumnya cleaning tranduser menggunakan rangkaian

komponen seperti pada gambar 23 dibawah ini.

Gambar 23. Rangkaian Cleaning Ultrasonik Umumnya
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Untuk meningkatkan efisiensi proses ultrasonik

dilakukan modifikasi terhadap tranduser agar mampu kontak

langsung dengan bahan pupuk yang akan diproses. Tranduser

ini disusun berpasangan 2 buah dengan tujuan memperluas

area pemaparan gelombang ultrasound seperti pada gambar

24. Dengan menggunakan 4 tranduser maka luas permukaan

total tranduser dapat dihitung dengan rumus :

A = Jumlah tranduser x

= 4 x 3, 14 	 4,5	
= 254,34 cm2

Sebagai langkah perubahan bentuk dan rangkaian

tranduser dilakukan pendesainan bentuk rangkaian tranduser.

Tranduser disusun seperti pada gambar 24. Tranduser ini

memiliki tinggi total 16,5 cm, diameter  pipa 3,5 cm dan diameter

Gambar 24. Peletakan Tranduser pada Alat
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tranduser 4,5 cm selain itu dilakukan penggabungan cleaning

ultrasonik tranduser dengan beberapa komponen seperti pipa

dan karet busa serta klem. Arus listrik dari generator ultrasonik

masuk ke tranduser melalui 2 kabel yang telah dihubungkan

pada kedua kutub tranduser. Pipa digunakan sebagai

penyangga tranduser untuk dihubungkan dengan kerangka alat.

Untuk menghubungkan penyangga berupa pipa dengan

tranduser digunakan karet busa. Karet busa memiliki diameter

3,5 cm. Untuk merekatkan karet dengan pipa digunakan 4 baut

yang mengelilingi pipa sementara untuk menggabungkan pipa

dengan tranduser digunakan klem besi. Penggunaan karet busa

dikarenakan timbulnya getaran dan panas tinggi selama proses

pemaparan gelombang ultrasonik ke bahan. Sifat karet yang

elastis dan isolator panas membuat karet menjadi penghubung

yang baik bagi tranduser dengan penyangganya. Apabila

tranduser langsung dihubungkan dengan pipa maka akan timbul

kerugian seperti getaran yang terlalu besar untuk ditahan pipa

sehingga pipa akan bergetar kencang dan bergeser keluar

penyangga. Untuk perawatan tranduser,dilakukan pembersihan

tranduser setelah pemrosesan pupuk.Adanya sifat korosif dari

pupuk terhadap tranduser mengakibatkan perlunya dilakukan

pembersihan cepat tranduser setelah pemakaian.
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Berikut adalah desain dari tranduser ultrasonik yang digunakan

seperti pada gambar 25.

Berikut adalah realisasi dari tranduser ultrasonik yang

digunakan seperti pada gambar 26. Pada gambar 27

ditunjukkan kondisi tranduser saat tranduser sedang memroses

pupuk cair pada chamber mesin.

Gambar 25. Tranduser ultrasonik yang telah dimodifikasi

Gambar 26. Hasil Realisasi
Tranduser

Gambar 27. Posisi Tranduser ketika
kontak dengan Pupuk Cair
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d. Generator Ultrasonik

Pada pembuatan mesin ultrasonik ini dibutuhkan

generator ultrasonik yang mampu memenuhi kriteria utama yaitu

:mampu mengalirkan aliran listrik untuk menghasilkan

gelombang ultrasonik sebesar 40 khz. Generator ultrasonik

memiliki fungsi membangkitkan arus listrik yang dibutuhkan

menuju tranduser ultrasonik. Generator Ultrasonik yang

digunakan untuk memenuhi kriteria utama dalam mesin

ultrasonik ini memiliki spesifikasi sebagai berikut :

a) Merk : UCE Generator Ultrasonik

b) Dimensi : 34 cm x 33 cm x 14 cm.

c) Daya maksimal : 1500 Watt

d) Tegangan : 220 V

e) Frekuensi : 40 Khz

Untuk menyatukan generator dengan tranduser yang telah

dimodifikasi dilakukan juga penambahan beberapa komponen

pada generator ultrasonik. Selain itu generator ini telah

dilengkapi pengaman yang akan merestart ulang alat berulang

ulang sebagai indikator bahwa sumber daya pada gedung

tempat alat digunakan tidak mampu memenuhi pasokan daya

yang diserap untuk alat selama pemrosesan. Pada gambar 28

dap at dilihat kondisi perakitan kerangka dengan generator

ultrasonic dan pada gambar 29 dapat dilihat generator telah

terintegrasi dengan kerangka dan mesin ultrasonik.
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e. Kerangka Stainless Steel

Untuk menopang semua komponen alat dibutuhkan

kerangka yang kokoh. Adanya penggunaan bahan pupuk yang

dapat menyebabkan korosif membuat pemilihan bahan utama

kerangka menjadi besi stainless steel. Pemilihan besi stainless

steel dikarenakan sifat dari logam tersebut yang kokoh, ringan

dan tahan korosif. Pipa stainless yang digunakan merupakan

stainless steel bertipe hollow stainless steel dengan bentuk

persegi tipe 201/304 dengan tebal 1 mm dan ukuran tinggi kali

lebarnya yaitu 10 mm x 20 mm.Pada gambar 30 merupakan

desain dari kerangka mesin ultrasonik.

Gambar 30. Desain Kerangka Mesin Ultrasonik

Gambar 29. Generator
Ultrasonik Pada Mesin

Gambar 28. Perakitan
Generator dengan

Tranduser
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Kerangka ini memilki dimensi 34 cm x 32 cm x 51 cm.

Kerangka dibuat bertingkat dua dengan tujuan tingkat paling

bawah digunakan sebagai penyangga Generator ultrasonik dan

komponen elektronika penunjang lainnya. Pada tingkat kedua

digunakan sebagai penyangga chamber dan pada bagian atas

tingkat kedua digunakan untuk menyangga tranduser. Realisasi

kerangka mesin ultrasonic dapat dilihat pada gambar 31.

4.2 Pengujian Performansi Alat

4.2.1 Kalibrasi Sensor Suhu

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,bahwa suhu

merupakan salah satu elemen penting dalam pembuatan

nanofertilizer. Pentingnya factor suhu membuat perlunya

dilakukan kalibrasi sensor suhu sehingga diketahui efektifitas

data suhu yang diperoleh selama pemrosesan nanofertilizer.

Pada tabel 1 ditunjukan data yang didapat setelah melakukan

Gambar 31. Realisasi Kerangka Mesin
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kalibrasi sensor suhu. Proses kalibrasi dilakukan dengan

membandingkan suhu yang diatur pada alat dengan

pengukuran suhu yang dihasilkan dengan alat pengukur yang

berbeda yaitu menggunakan termometer. Sehingga didapat

data seperti pada tabel 1. Di dalam tabel 1 terdapat kolom

master yang merupakan kolom berisi data variabel suhu yang

diinginkan,kolom aktual yang berisi data suhu yang terukur

dengan pengukur lain yaitu termometer, dan kolom penunjukan

merupakan data yang didapatkan dari tampilan display suhu

terukur yang dipasangkan pada alat sedangkan kolom koresi

merupakan hasil perhitungan koreksi antara data aktual dan

data penunjukan.

Tabel 1. Kalibrasi Kontrol Suhu

Master Penunjukkan Aktual Koreksi
26 26 25.6 0.4
28 28 27.7 0.3
30 30 29.7 0,3
32 32 31.6 0,4
34 34 33.9 0,1
36 36 36.2 0,8
38 38 37.5 0,5
40 40 39.7 0,3
42 42 41.6 0,4
44 44 43.2 0,8
46 46 45.7 0,3
48 48 47.3 0,7
50 50 49.2 0,8
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Dari tabel 1 dapat dibuat grafik akurasi sensor suhu

seperti gambar 32 :

Dari data yang didapatkan dilakukan perhitungan

efisiensi sensor suhu yang digunakan pada mesin ultrasonik

dengan rumus :

η = 1-Faktor Koreksi x 100%

Toleransi

= 1- 0,35 x 100%

2

= 82,5 %

Sehingga diketahui bahwa efisiensi sensor suhu yang

digunakan sebesar 82,5%.

Tingkat efisiensi tersebut tergolong baik apabila melihat

tingkat efisiensi kontrol suhu pada beberapa mesin lain.

Gambar 32 .Grafik  Akurasi Sensor Suhu
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Widyaningtyas, dkk (2008) menyatakan bahwa tingkat efisiensi

kontrol suhu pada rancang bangun dispenser terkontrol hanya

mencapai 87%. Hal tersebut serupa dengan percobaan

Ferdiansyah (2010) yang menyatakan bahwa, kontrol suhu pada

rancang bangun pengering tipe rak  hanya memiliki efisiensi

sebesar 81,45%. Dengan tingkat efisiensi sensor suhu

mencapai 82,5 % menunjukkan kontrol suhu yang digunakan

mesin ultrasonik ini memiliki efisiensi tinggi. Menurut

Cahyaningrum dkk, (2010) suhu merupakan faktor penting

dalam proses pembuatan nanopartikel.Karena itu kontrol suhu

yang dipasang pada mesin ultrasonik ini dirancang harus

mampu memberikan pengaturan suhu proses yang baik

sehingga dihasilkan nanofertilizer dengan kualitas ukuran yang

kecil dan keseragaman yang baik.

4.2.2 Pengujian Ukuran Pupuk yang Dihasilkan

Untuk memastikan bahwa mesin ultrasonik telah

mencapai tujuan yaitu menghasilkan partikel pupuk yang

berukuran nanometer maka diperlukan pengukuran ukuran

pupuk yang telah diproses dalam mesin.Pengujian ini

menggunakan metode SEM (Scanning Electron Microscope)

Hitachi Tipe TM 3000 Tabletop Microscope.

Pada pengujian hasil ukuran partikel digunakan sampel

pupuk kimia cair. Perlakukan yang diberikan pada sampel pupuk

cair adalah diberikan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40
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Khz, 500C selama 50 menit. Setelah diproses dalam mesin

ultrasonik maka sampel diujikan dengan metode SEM

(Scanning Electron Microscope) untuk mengetahui ukuran

partikel yang berubah. Untuk memastikan perubahan yang

terjadi sampel pupuk kimia cair sebelum dan sesudah proses

diujikan SEM. Agar sampel cair dapat diproses melalui uji

SEM,maka sampel terlebih dulu harus dikeringkan

menggunakan mesin pengering sampai sampel benar benar

kering sehingga didapatkan serbuk partikel pupuk kimia cair.

Pada penelitian ini pengeringan dilakukan selama 1 hari untuk

mendapatkan sampel pupuk yang benar benar kering .Pada

saat pemasukan sampel pada mesin uji SEM diusahakan

sampel tidak membentuk granul agar ukuran partikel dapat

dilihat lebih jelas. Gambar 33 menunjukkan hasil SEM pupuk

sebelum diproses sedangkan gambar 34 menunjukkan hasil

SEM pupuk kimia cair sesudah diproses menggunakan mesin

ultrasonik.

Gambar  33. Hasil Uji
SEM Sebelum Ultrasonik

516  nm

84 nm

Gambar 34. Hasil Uji SEM
Sesudah Ultrasonik
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4.2.3 Hasil Pengujian Waktu dan Ukuran

Dalam pembuatan mesin nanofertilizer, salah satu faktor

yang harus diperhatikan adalah waktu yang dibutuhkan untuk

mendapatkan ukuran partikel dalam kategori nanometer.

Semakin cepat waktu proses yang dibutuhkan dan semakin

kecil ukuran partikel yang didapat maka semakin baik kualitas

mesin yang dihasilkan. Pada percobaan pada mesin ini

dilakukan pengujian dengan mengkombinasikan suhu sebagai

parameter X dan waktu pemrosesan sebagai parameter Y.

Disini suhu yang digunakan yaitu X1 adalah 400C, X2 adalah

500C, X3 adalah 600C. Untuk parameter Y yaitu waktu,digunakan

Y1 adalah 40 menit dan Y2 adalah 50 menit. Pengujian dilakukan

beberapa perlakuan yaitu X1Y1 yaitu suhu 400C selama 40 menit

, X1Y2 yaitu 400C selama 50 menit, X2Y1 yaitu 500C selama 40

menit, X2Y2 yaitu 500C selama 50 menit, X3Y1 yaitu 600C selama

40 menit dan X3Y2 yaitu 600C selama 50 menit.
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Dengan membandingkan kedua parameter yaitu ukuran partikel

yang dihasilkan dan waktu pemrosesan didapat hasil gambar

grafik 35 sebagai berikut:

Dari grafik ini dapat dilihat bahwa semakin lama waktu

pemrosesan, semakin kecil ukuran partikel yang dihasilkan. ..

Pada kombinasi parameter 400C dan waktu 40 menit didapat

ukuran 180 nm, pada 400C dengan waktu 50 menit didapat

partikel dengan ukuran 142 nm,pada suhu 500C dengan waktu

40 menit dihasilkan partikel 127 nm, pada suhu 500C dengan

waktu 50 menit didapat ukuran 84 nm, pada suhu 600C dengan

waktu 40 menit didapat ukuran 63 nm dan pada suhu 600C

dengan waktu 50 menit didapat ukuran 50nm.Ukuran partikel

telah mencapai dibawah 100 nanometer pada perlakuan

keempat yaitu pada suhu 500C selama 50 menit yaitu mencapai

84 nm. Berdasarkan gambar grafik 35 dapat dilihat jika

Gambar 35. Gambar Grafik  Hubungan waktu dan ukuran
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diperpanjang waktu pemrosesan maka ukuran partikel semakin

kecil,namun secara konsumsi energi maka semakin lama

proses semakin besar energi yang diserap sehingga biaya yang

diperlukan untuk pengoperasian alat ini menjadi kurang efektif

karena ukuran nanometer sendiri telah tercapai pada percobaan

dengan suhu 500c selama 50 menit. Selain kurang efisien jika

waktu proses nanofertilizer diperpanjang, jika dibandingkan

dengan alat penghasil nanopartikel yang ada di Indonesia,

mesin ini telah bekerja lebih baik dibanding alat lainnya.

Menurut Wigayati (2009), pada proses nanozeolit dengan

planetary milling,diperlukan waktu proses hingga 60 jam dan

ukuran yang dihasilkan masih diatas 100 nm yaitu sebesar 300

nm. Penelitan yang dilakukan Bardhan et al., (2010)

menyatakan bahwa pada proses pembuatan nano Au dengan

metode hibridisasi membutuhkan waktu proses hingga 24-72

jam dan ukuran yang dihasilkan berkisar 100-150 nm. Dari

perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa mesin ini telah

bekerja lebih efektif dan efisien.

4.2.4 Neraca Massa Selama Proses Ultrasonik

Pada pembuatan mesin ultrasonik ini juga dilakukan

perhitungan neraca massa pupuk selama proses. Hal ini

dilakukan untuk mengetahui hasil akhir yang didapatkan

sebelum dan seudah proses. Pada percobaan ini digunakan

suhu 500C selama 50 menit. Pemilihan parameter ini karena
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pada percobaan dengan suhu dan waktu tersebut telah dicapai

partikel pupuk dengan ukuran 84 nm. Untuk pengujian neraca

massa, massa pupuk awal yang digunakan yaitu : 608,5 gram.

Setelah diberikan gelombang ultrasonik dengan suhu 500C

selama 50 menit maka didapatkan massa akhir 522,5 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

Sebelum Proses Ultrasonik :

 Massa Total  : 1575,5 gram

 Massa Cawan : 967 gram

 Massa Pupuk : 608,5 gram

Setelah Proses Ultrasonik

 Massa Total  : 1489,5 gram

 Massa Cawan : 967 gram

 Massa Pupuk : 522,5 gram

Maka dapat dilihat dalam bentuk diagram neraca massa pada

gambar 36 berikut :

Proses608,5 gram 522,5 gram

86 gram

Gambar 36. Neraca Massa Proses Ultrasonik
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Pada proses sonifikasi menggunakan mesin ultrasonic
ini terjadi kehilangan massa pupuk NPK yang diproses sebesar
86 gram. Kehilangan massa ini terjadi karena sifat dasar dari
pupuk yang menguap pada udara terbuka. Pada pengujian
mesin ultrasonik ini digunakan pupuk NPK,adanya unsur
nitrogen merupakan faktor kehilangan massa yang terjadi.
Menurut penelitian Nugraha (2010) menyatakan unsur nitrogen
dapat mudah hilang karena penguapan. Selain itu menurut
Hairiah dkk.,( 2000) menyatakan bahwa sifat dari pupuk
nitrogen mudah teroksidasi sehingga cepat menguap sebelum
terserap tanah seluruhnya. Hal yang sama juga telah
diungkapkan oleh Setyorini, dkk (2006) yang menyatakan
bahwa sifat dari unsure N adalah dinamis dan mudah hilang
menguap pada kondisi suhu udara terbuka. Menurut Singh
Iet.al., (1995) hal ini telah dibuktikan dilapangan yaitu karakter
dari unsure N jika tidak diserap oleh tanaman, unsur N yang
berada di tanah akan mengalami volatilisasi, denitrifikasi dan
mengalami leaching menuju zona air tanah. Selain itu Setyorini
(2006) juga menyatakan untuk unsur P,kehilangan unsur ini
umumnya terjadi saat pengangkutan hasil panen karena
terserap tanaman. Untuk unsur lain dalam pupuk NPK, menurut
Nyakpa, et al (1988) menerangkan bahwa kehilangan K pada
tanah pertanian terjadi hanya melalui bentuk pencucian dan
erosi. Dari pernyataan ini maka dapat dilihat bahwa faktor
kehilangan 86 gram berasal dari sifat unsur N yang mudah
menguap.


