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ABSTRACT 

This study aims to analyze the potential application of gold nanobipyramids (GNBPs) 

for plasmonic sensors to detect various chemicals. Synthesis of GNBPs uses the Seed 

Mediated Growth Method (SMGM). The GNBPs are used as sensing material to 

detect acetone and chlorpyrifos in plasmonic sensor systems with D.I. Water uses as a 

reference. Each spectrum shown in plasmonic sensor responses have two peaks 

resonance, i.e. t-SPR peak at a wavelength position of 545.95 nm, 546.20 nm, and 

546.40 for D.I. Water, acetone and chlorpyrifos, respectively. Moreover for l-SPR 

peak, the position of each peaks is at a wavelength position of 803.40 nm, 803.45 nm, 

and 803.47 nm, respectively. The plasmonic sensor results depicts that the GNBPs 

are very potential to be used as sensing material in sensing aplication. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa potensi aplikasi Gold Nanobipyramids 

(GNBPs) pada sensor plasmonik untuk mendeteksi berbagai bahan kimia. Sintesis 

GNBPs dilakukan menggunakan Seed Mediated Growth Method (SMGM) atau lebih 

dikenal dengan metode penumbuhan dengan mediasi benih. GNBPs digunakan 

sebagai material pendeteksi aseton dan chlorpyrifos pada sistem sensor plasmonik 

dengan D.I. Water dijadikan sebagai referensi. Setiap spektrum yang ditunjukkan 

pada respon sensor plasmonik memiliki dua puncak resonansi, yaitu puncak t-SPR 

pada kedudukan panjang gelombang 545.95 nm, 546.20 nm, dan 546.40 yang 

masing-masing untuk D.I. Water, aseton dan chlorpyrifos. Sedangkan untuk puncak l-

SPR, kedudukan masing-masing puncaknya adalah pada panjang gelombang 803.40 

nm, 803.45 nm, dan 803.47 nm. Hasil respon sensor plasmonik ini membuktikan 

bahwa GNBPs memiliki potensi yang sangat besar untuk digunakan sebagai material 

pendeteksi dalam aplikasi sensor. 

Kata Kunci : Gold nanobipyramids, sensor plasmonik, SMGM
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1. PENDAHULUAN 

 

Fenomena Localized Surface 

Plasmon Resonance (LSPR) banyak 

digunakan dalam aplikasi sensor 

karena spektrum LSPR sangat sensitif 

terhadap sifat dielektrik atau indeks 

bias medium disekitarnya. Faktor ini 

mempengaruhi kerapatan muatan 

elektron pada permukaan partikel 

(Morsin et al., 2017). Sensor 

plasmonik dibuat menggunakan sifat 

LSPR dari nanopartikel emas untuk 

metode deteksi secara langsung, cepat 

dan mudah dalam mendeteksi 

pestisida. Pengoperasian sensor 

plasmonik dibuat berdasarkan 

perubahan sifat optik nanostruktur 

logam apabila diletakkan dalam 

material yang akan dideteksi, baik 

yang berupa zat cair maupun gas. 

Perubahan sifat optik nanostruktur 

ditandai dengan adanya perubahan 

intensitas puncak resonasi spektrum 

apabila sampel diuji dalam dua 

medium yang berbeda (Nafisah et al., 

2020).  

GNBPs dipilih sebagai material 

pendeteksi dalam sensor plasmonik, 

karena memiliki sifat yang inert dan 

tidak mudah bereaksi dengan senyawa 

atau material lain (Zhang, 2015). 

Selain itu, GNBPs juga memiliki 

konduktivitas yang baik, bersifat 

katalis dan tidak berbahaya (Fan et al., 

2015).  

 

Metode sintesis yang digunakan 

untuk menghasilkan GNBPs yaitu 

metode penumbuhan yang dimediasi 

benih (seed-mediated growth), karena 

prosedurnya yang sederhana dan 

fleksibilitas yang tinggi dalam 

modifikasi struktural (Nafisah et al., 

2020). Pada penelitian ini, sintesis 

GNBPs dengan metode pembenihan 

dan penumbuhan, digunakan sebagai 

bahan pendeteksi pada sensor 

plasmonik untuk mendeteksi 

keberadaan chlorpyrifos dan aseton. 

Chlorpyrifos merupakan salah satu 

bahan kimia berbahaya dan beracun 

yang digunakan sebagai pestisida 

untuk membunuh hama, fungi, 

tumbuhan dan serangga pada lahan 

pertanian (Irie, 2007).  

 

2. KAJIAN LITERATUR 

GNBPs merupakan salah satu 

bentuk nanopartikel emas yang berupa 

bipyramids atau double pyramid. 

Bentuk nanopartikel ini merupakan 

modifikasi dari bentuk nanopartikel 

emas yang berbentuk geometri butiran 

beras (nanorice). GNBPs juga 

memiliki dua puncak LSPR sama 

seperti nanorod, yang masing-masing 

merepresentasikan resonansi plasmon 

permukaan dalam arah melintang (t-

SPR) dan dalam arah membujur (l-

SPR). Puncak serapan LSPR pada 

nanopartikel berbentuk memanjang 

sangat bergantung pada struktur 

nanopartikel dan tingkat ketajaman 

sudut-sudutnya (Petryayeva & Krull, 

2011). Perbedaan antara nanopartikel 

berstruktur rod dan bipyramids adalah 

pada ketajaman sisi-sisinya. Secara 

teori, sisi-sisi yang tajam 

memungkinkan terdapat lebih banyak 

elektron bebas pada setiap 

permukaannya. Hal ini menyebabkan 

medan listrik yang dihasilkan oleh 

bipyramids lebih tinggi beberapa kali 

lipat dibandingkan medan listrik yang 
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dihasilkan oleh nanopartikel rod 

sehingga nanopartikel bipyramids 

memiliki puncak LSPR yang lebih 

tajam dibandingkan dengan puncak l-

SPR nanopartikel rod (Li, 2015) dan 

(Fang, 2016) 

Chlorpyrifos dengan rumus kimia 

C9H11Cl3NO3PS merupakan pestisida 

golongan organofosfat yang digunakan 

untuk mengendalikan hama serangga 

pada cabai, kapas, jagung, bawang, 

kentang, sayur-sayuran dan tanaman 

lainnya (Irie, 2007). Penggunaan 

chlorpyrifos sangat bermanfaat 

khususnya di bidang pertanian, akan 

tetapi penggunaan yang terlalu sering 

dan berlebih dapat meninggalkan 

residu, dimana dapat terserap tanaman 

dan terbawa oleh hasil panen, sehingga  

terkonsumsi oleh konsumen melalui 

makanan. 

Sensor plasmonik adalah sensor 

yang menggunakan efek LSPR dari 

nanopartikel logam mulia seperti 

emas, perak, platina, dan palladium 

untuk mendeteksi material atau analit 

tertentu. Prinsip penginderaan dalam 

sensor plasmonik didasarkan pada 

pergesaran kedudukan dan berubahan 

puncak serapan LSPR yang 

disebabkan oleh perubahan dielektrik 

sekitarnya. Ketika analit berikatan 

dengan permukaan nanopartikel, akan 

terjadi perubahan indeks bias dan 

selanjutnya mengubah kedudukan dan 

puncak LSPR. Ada dua variabel yang 

menentukan ukuran pergeseran LSPR, 

yaitu perbedaan indeks bias absorban 

relatif terhadap larutan dan ukuran 

nanopartikel yang mengikat analit. 

 

3. METODE PENELITIAN 

  

Metode yang dilakukan dalam 

sintesis GNBPs adalah metode 

penumbuhan dengan mediasi benih. 

Metode ini terdiri dari dua proses 

utama, yaitu proses pemnenihan dan 

proses penumbuhan. Pada proses 

pembenihan dibutuhkan Emas (III) 

Klorida Trihidrat (HAuCl4) 0,15 ml 

0,01 M, Asam Hidrat Kloroplatina 

(H2PtCl4) 0,1 ml 0,01M, 

Hexadecyltrimethylammonium 

Bromide (CTAB) 9,75 ml 0,1 M  dan 

Natrium Borohidrat (NaBH4) 0,90 ml 

0,01 M. Semua bahan dilarutkan 

menggunakan D.I water dan 

dicampurkan hingga merata kemudian 

ditunggu selama 2 jam, sebelum 

digunakan untuk proses penumbuhan 

(Nafisah, 2020). 

Pada proses penumbuhan, bahan 

yang digunakan ditimbang terlebih 

dahulu dan dilarutkan menggunakan 

D.I. water, sedangkan Asam Klorida 

(HCl) 1,642 ml langsung dilarutkan 

dalam 18,385 D.I Water. Proses 

penumbuhan dilakukan dengan 

menambahkan 0.875 ml HAuCl4 0.01 

M ke dalam 20 ml CTAB 0.1 M. 

Kemudian ditambahkan lagi 0,025 ml 

H2PtCl4 0.01 M, 0,2 ml Perak Nitrat 

(AgNO3) 0.01 M, 0,4 ml HCl, dan 0,16 

ml L-Ascorbic Acid (AA) 0.1 M secara 

berurutan. Campuran larutan tersebut 

dikocok agar tercampur merata 

keseluruhannya, setelah itu 

ditambahkan larutan pembenihan 

sebanyak 0.05 ml lalu ditunggu selama 

2 jam (Nafisah, 2020).  
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Uji sensor plasmonik dilakukan 

pada chlorpyrifos dan aseton untuk 

mengetahui kemampuan GNBPs 

sebagai material pendeteksi. Sampel 

GNBPs ditempatkan pada permukaan 

cermin dan D.I. water diisikan pada 

ruang sensor untuk digunakan sebagai 

referensi. Pada proses pengujian 

chlorpyrifos, ruang sensor diisi 

chlorpyrifos dengan konsentrasi 

sebanyak 1 mg/ml untuk mengetahui 

intensitas dan panjang gelombangnya. 

Hal yang sama juga dilakukan pada 

aseton. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

GNBPs yang telah berhasil 

disintesis digunakan sebagai material 

pendeteksi pada sistem sensor 

plasmonik. Material yang dideteksi 

adalah chlorpyrifos dan aseton.   

Sementara itu, D.I. Water digunakan 

sebagai medium referensi.  

 

 

Gambar 1. Spektrum Respon Sensor 

Plasmonik Menggunakan GNBPs pada 

Berbagai Variasi Analit 

 

Gambar 1 memperlihatkan hasil 

pengujian spektrum respon sensor 

plasmonik menggunakan GNBPs 

sebagai material pendeteksi yang diuji 

pada berbagai variasi analit yaitu 

chlorpyrifos dan aseton serta pada 

medium D.I. Water sebagai referensi. 

Setiap spektrum yang ditunjukkan 

pada gambar tersebut memiliki dua 

puncak resonansi.  

Pada Gambar 1 dapat dilihat 

puncak t-SPR berada pada panjang 

gelombang 545.95 nm, 546.20 nm, dan 

546.40 yang masing-masing untuk D.I. 

Water, aseton, dan chlorpyrifos. 

Sedangkan untuk puncak l-SPR, 

kedudukan masing-masing puncaknya 

adalah pada panjang gelombang 

803.40 nm, 803.45 nm, dan 803.47 

nm. Pergeseran kedudukan kedua 

puncak spektrum t-SPR dan l-SPR ke 

arah panjang gelombang yang lebih 

besar (redshift) terjadi karena 

perubahan indeks bias medium, 

dimana indeks bias D.I. Water, aseton, 

dan chlorpyrifos adalah masing-

masing 1.3333, 1.3588, dan 1.5700 

(Nafisah et al., 2020).  

 

Pada Gambar 1 juga dapat 

diperhatikan bahwa intensitas 

spektrum LSPR meningkat dengan 

perubahan medium yang memiliki 

indeks bias lebih besar mulai dari 

medium D.I. Water ke aseton, dan 

seterusnya chlorpyrifos. Peningkatan 

intensitas ini menunjukkan terjadinya 

peningkatan energi yang diserap. 

Seperti yang terjadi pada pergeseran 

kedudukan puncak resonansi, 

perubahan intensitas spektrum LSPR 

ini juga berkaitan dengan perubahan 

indeks bias medium (Cantale et al., 

2011).  

Perubahan kedudukan panjang 

gelombang dan intensitas puncak 

resonansi saat diuji pada analit yang 

berbeda dapat digunakan sebagai 
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parameter kemampuan GNBPs sebagai 

material pendeteksi dalam sensor 

plasmonik. Adapun grafik perubahan 

kedudukan panjang gelombang dan 

perubahan intensitas puncak resonansi 

sensor plasmonik menggunkan GNBPs 

pada analit yang berbeda masing-

masing diperlihatkan pada Gambar 2 

dan Gambar 3.   

 

 
Gambar 2 Grafik Perubahan 

Kedudukan Panjang Gelombang 

Puncak Resonansi Sensor Plasmonik 

Menggunakan GNBPs pada Analit 

yang Berbeda 

 

 

Gambar 3 Grafik Perubahan 

Kedudukan Panjang Gelombang 

Puncak Resonansi Sensor Plasmonik 

Menggunakan GNBPs pada Analit 

yang Berbeda 

   

Pada Gambar 2 dan Gambar 3 

diamati bahwa jenis analit yang 

berbeda memiliki karakteristik respon 

sensor plasmonik yang berbeda pula. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa sistem sensor plasmonik 

menggunkan GNBPs memiliki 

selektivitas yang baik dalam 

mendeteksi berbagai jenis analit.  

 

5. KESIMPULAN 

 

Hasil potensi aplikasi GNBPs 

sebagai material pendeteksi pada 

sensor plasmonik ditunjukkan dengan 

adanya spektrum respon sensor 

plasmonik menggunakan GNBPs pada 

chlorpyrifos dan aseton serta pada 

medium D.I. Water sebagai referensi, 

hal ini ditandai dengan dua puncak 

resonansi pada spektrum. Setiap 

spektrum memiliki puncak t-SPR pada 

kedudukan panjang gelombang 545.95 

nm, 546.20 nm, dan 546.40 yang 

masing-masing untuk D.I. Water, 

aseton, dan chlorpyrifos. Sedangkan 

untuk puncak l-SPR, kedudukan 

masing-masing puncaknya adalah pada 

panjang gelombang 803.40 nm, 803.45 

nm, dan 803.47 nm. 
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