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ABSTRACT 

This search has been done manufacture and characterization of silver nanoparticles using red 

dragon skin extract as a methylene blue degradation. This research was aims to synthesize 

nanoparticles using red dragon fruit peel extract characterized using a UV-Vis spectrophotometer 

and characterization using TEM and determining the degradation activity of methylene blue 

which was tested absorption using a UV-Vis spectrophotometer. Silver nanoparticles with a 

volume of 5 ml red dragon fruit peel extract and 35 ml silver solution (1:7). Synthesis of silver 

nanoparticles in red dragon fruit peel extract using a UV-Vis spectrophotometer which is 

produced an absorbance of 0,9878 a.u at a wavelength of 433 nm. Characterization using TEM 

was to produce a particle size of 10,17-18,15 nm with a particle structure of FCC. The 

degradation activity of methylene blue for the absorption test using UV-Vis spectrophotometer at 

a concentration of 25 ppm, 50 ppm dan 75 ppm in an optimal time of 8 hours resulted in 

degradation efficiency values of 99,64%, 99,17% and 99,27%. 
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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian tentang pembuatan dan karakterisasi nanopartikel perak 

menggunakan ekstrak kulit buah naga merah sebagai degradasi metilen biru. Penelitian ini 

bertujuan untuk mensintesis nanopartikel perak menggunakan ekstrak kulit buah naga merah 

yang dikarakterisasi menggunakan Spektrofotometer UV-Vis, dan karakterisasi menggunakan 

TEM serta menentukan aktivitas degradasi metilen biru yang diuji serapannya menggunakan 

Spektrofotometer UV-Vis. Nanopartikel perak dengan volume ekstrak kulit buah naga merah 5 

ml dan larutan perak 35 ml (1:7). Sintesis nanopartikel perak pada ekstrak kulit buah naga merah 

menggunakan Spektrofotometer UV-Vis yaitu  menghasilkan absorbansi sebesar 0,9878 a.u pada 

panjang gelombang 433 nm. Karakterisasi menggunakan TEM yaitu  menghasilkan ukuran 

partikel 10,17-18,15 nm dengan struktur partikel FCC. Aktivitas degradasi metilen biru untuk uji 

serapan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada konsentrasi 25 ppm,50 ppm dan 75 ppm 
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dalam waktu optimum 8 jam menghasilkan nilai efisiensi degradasi yaitu 99,64%,99,17% dan 

99,27%. 

Kata kunci: Nanopartikel perak, Buah naga merah, Metilen Biru, UV-Vis, TEM 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan nanoteknologi di era 

modern pada bidang penelitian telah 

berkembang pesat. Konsep nanoteknologi 

yang membahas tentang pemrosesan bahan-

bahan melalui pemisahan, penyatuan, dan 

pencatatan bentuk sebuah molekul. Sesuai 

dengan namanya teknologi nano merupakan 

teknologi yang berbasis material yang 

berukuran nanometer yang memiiki dimensi 

ukuran dalam rentang 1-100 nanometer. 

Nanoteknologi ini berkembang dalam 

pembuatan Ag-NPs, yang dimana Ag-NPs 

memiliki kegunaan  diantaranya adalah 

sebagai katalis, detector, zat pelapis dan 

antibakteri (Paul et al., 2013). Pembuatan 

AgNPs dilakukan dengan metode reduksi 

kimia yang melibatkan bioreduktor dari 

bahan alami. Bioreduktor berperan sebagai 

pereduksi dan penstabil ion, proses ini dapat 

dikategorikan sebagai salah satu pembuatan 

partikel berskala nano berbasis bioteknologi 

yang menggunakan prinsip kerja fisikadan 

kimia (Kim et al., 2016).  

Ekstrak daripada tumbuhan berhasil 

digunakan dalam proses pembuatan sintesis 

nanopartikel perak diantaranya ekstrak kulit 

buah manggis (Yanti dan Astuti, 2018), 

ekstrak kulit buah pisang (Khosiatun, 

2016), ekstrak kulit buah (Ndikau, M et al., 

2017). Penelitian menggunakan ekstrak kulit 

buah naga merah yang memiliki kandungan 

metabolit sekunder yang berpotensi untuk 

menghasilkan nanopartikel perak. Kulit 

buah naga merah kaya akan vitamin c, 

antioksidan yang tinggi flavonoid dan tannin 

(Hanifa, 2016). Proses sintesis nanopartikel 

perak yang dilakukan dengan mereaksikan 

prekursor partikel dengan agen pereduksi 

dan penstabil yang berupa bahan alami. 

Terbentuknya AgNPs dapat dilihat dari nilai 

absorbansi dan panjang gelombang yang 

dilihat melalui karakterisasi UV-Vis dan 

untuk mengetahui morfologi dan difraksi 

nanopartikel perak dapat dilihat dengan 

karakterisasi TEM. 

Metilen biru (C16H18N3SCI) adalah 

salah satu zat pewarna yang digunakan 

untuk mewarnai produk tekstil, dan dapat 

digunakan sebagai pendegradasi metilen 

biru. Degradasi metilen biru digunakan 

dengan menambahakan katalis berupa 

nanopartikel perak yang disintesis dengan 

ekstrak kulit buah naga merah. ssss 

METODE PENELITIAN 

Penyediaan Ekstrak Kulit Buah Naga 

Merah 

 Ekstrak kulit buah naga merah 

didapat dengan memotong kulit buah naga 

merah dan dihaluskan dengan menggunakan 

blender. Kulit buah naga merah yang sudah 

dihaluskan dan ditimbang 100 gram dengan 

menggunakan timbangan analitik, kemudian 
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dimasukkan kedalam gelas beaker setelah 

itu diencerkan dengan aqua DM hinggaa 900 

ml. Sampel kemudian dipanaskan pada suhu 

optimum 80oC sambil diaduk menggunakan 

magnetic stirrer selama 14 menit. Kemudian 

sampel didinginkan dan disaring dengan 

menggunakan kertas whattman. 

Penyediaan Larutan AgNO3 

 AgNO3 berbentuk serbuk ditimbang 

menggunakan timbangan analitik sebanyak 

0,1699 gram. Serbuk yang sudah ditimbang 

dimasukkan kedalam gelas beaker yang 

berisi 100 ml aqua DM. Konsentrasi AgNO3 

ditentukan menjadi 0,001 M, lalu dititrasi 

kembali dengan mengambil 12,5 ml larutan 

AgNO3 dan dicampurkan dengan 125 ml 

aqua DM dan menghasilkan konsentrasi 

AgNO3 sebesar 0,1 mM.   

Penyediaan Larutan NaOH 

 NaOH berbentuk serbuk ditimbang 

dengan menggunakan timbangan analitik 

sebanyak 2 gram. Dimasukkan kedalam 

gelas beaker yang berisi 50 ml aqua DM. 

konsentrasi NaOH ditentukan menjadi 1M. 

Sintesis Nanopartikel Perak 

 Nanopartikel perak dibuat dengan 

mereaksikan larutan AgNO3 (0,1 mM) dan 

ekstrak kulit buah naga merah (250 gr/L) 

sebagai reduktan dan penstabil direaksikan 

dengan variasi rasio perbandingan 1:7 

dengan melibatkan NaOH 1M hingga 

mencapai pH 10. 

Penyediaan Sampel Menentukan Kurva 

Standar Metilen Biru 

 Metilen biru diperoleh dari larutan 

induk 15 ml yang diencerkan pada 

konsentrasi 25 ppm, 50 ppm dan 75 ppm. 

Penyediaan Sampel Uji Absorbansi 

Degradasi Metilen Biru 

Larutan metilen biru dengan konsentrasi 25, 

50 dan 75 ppm masing-masing dimasukkan 

kedalam gelas beaker yang berisi aquades 

sebanyak 25 mL. Nanopartikel perak yang 

sudah disintesis dengan menggunakan 

ekstrak kulit buah naga merah ditambahkan 

sebanyak 25 mL ke masing-masing gelas 

beaker yang berisi larutan metilen biru, 

kemudian diaduk menggunakan magnetic 

stirrer selama 8 jam.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakterisasi Spektrofotometer UV-Vis 

 Karakterisasi spektrofotometer UV-

Vis yang dilakukan untuk menganalisa 

terbentuknya  nanopartikel perak melalui 

spektrum absorbansi yang diperoleh dari 

masing-masing sampel. Nilai absorbansi 

maksimum nanopartikel perak diperoleh 

pada panjang gelombang 433 nm, hasil ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Kishore et al., 2020). Gambar 1 

memperlihatkan sampel 1:7 dan memiliki 

nilai absorbansi 0,9897.  
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Gambar 1. Spektrum Absorbansi UV-Vis 

AgNPs dengan variasi rasio 1:7.  

Karakterisasi TEM 

 Karakterisasi TEM digunakan untuk 

melihat, mengetahui morfologi dan difraksi 

nanopartikel perak. Gambar 2 adalah hasil 

analisis TEM pada sampel menghasilkan 

ukuran partikel perak yang paling kecil yaitu 

10,17 nm. Gambar 3 memperlihatkan pola 

difraksi nanopartikel perak. 

 

Gambar 2. Hasil analisa nanopartikel perak 

pada TEM. 

 

Gambar 3. Pola difraksi nanopartikel perak 

Kurva Standar Metilen Biru 

 Metilen Biru (MB) sangat banyak 

digunakan dalam pabrik tekstil untuk 

mewarnai produk-produk yang digunakan. 

Kurva standar metilen biru dapat dilihat 

pada Gambar 4 menunjukkan absorbansi 

larutan metilen biru yang bervariasi dengan 

panjang gelombang 520 sampai 700 nm. 

Absorbansi semakin meningkat seiring 

bertambahnya konsentrasi larutan Metilen 

Biru nilai maksimum konsentrasi yang 

didapat adalah berada pada panjang 

gelombang 664 nm. 

 

Gambar 4. Kurva standar metilen biru 

Uji Aktivitas Degradasi Metilen Biru 
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Penentuan uji aktivitas degradasi 

metilen biru sebanyak 4 kali pada sampel 

1:7 dan kondisi masing-masing reaksi. 

Larutan metilen biru yang digunakan 

sebanyak 25 ml dengan variasi konsentrasi 

metilen biru yaitu 25 ppm, 50 ppm, dan 75 

ppm dan massa katalis tetap yaitu 25 ml. 

data aktivitas degradasi metilen biru dapat 

dilihat pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3.  

Tabel 1. Aktvitas degradasi metilen biru 

pada konsentrasi 25 ppm 

T 

(jam) 

A Ct Co Degradasi 

(%) 

MB 

tersisa 

(%) 

2 0,035 0,203 6,4825 96,86 3,14 

4 0,023 0,133 6,4825 97,94 2,06 

6 0,012 0,069 6,4825 98,93 1,07 

8 0,004 0,023 6,4825 99,64 0,36 

 

Tabel 2. Aktvitas degradasi metilen biru 

pada konsentrasi 50 ppm 

T 

(jam) 

A Ct Co Degradasi 

(%) 

MB 

tersisa 

(%) 

2 0,106 0,616 12,645 95,12 4,88 

4 0,077 0,447 12,645 96,46 3,54 

6 0,028 0,162 12,645 98,71 1,29 

8 0,018 0,104 12,645 99,17 0,83 

 

Tabel 3. Aktvitas degradasi metilen biru 

pada konsentrasi 75 ppm 

T 

(jam) 

A Ct Co Degradasi 

(%) 

MB 

tersisa 

(%) 

2 0,243 1,412 23,065 93,87 6,13 

4 0,189 1,098 23,065 95,32 4,68 

6 0,569 0,569 23,065 97,53 2,47 

8 0,168 0,168 23,065 99,27 0,73 

 

KESIMPULAN  

Berdasaskan penelitian yang 

dilakukan dan dari hasil perhitungan data 

dapat diambil kesimpulan dimana ekstrak 

kulit buah naga merah dapat mereduksi 

larutan perak nitrat (AgNO3) yang 

menghasilkan nanopartikel perak yang 

dimana terjadi perubahan warna dari ungu 

menjadi kecokelatan dengan variasi rasio 

sampel 1:7 dan memperlihatkan bahwa 

sampel ekstrak kulit buah naga merah telah 

mereduksi ion perak yang diukur dengan 

spektrofotometer UV-Vis dan hasilnya 

ditandai dengan Surface Plasmon Resonance 

(SPR) pada panjang gelombang 433 nm. 

Karakterisasi (TEM) pada sampel 1:7 

diperoleh ukuran 10,17 nm.  Nanopartikel 

perak yang diperoleh dengan reduksi kimia 

yang dapat mendegradasi metilen biru 

dengan variasi konsentrasi 25 ppm, 50 ppm, 

dan 75 ppm dengan nilai efisiensi degradasi 

selama 8 jam masing-masing adalah 

99,64%, 99,17% dan 99,27%. Berdasarkan 

variasi waktu pengukuran dengan 

menggunakan spekrofotometer UV-Vis, 

dimana nilai efisiensi degradasi meningkat 

seiring bertambahnya waktu, hal ini 

membuktikan bahwa variasi waktu sangat 

mempengaruhi proses degradasi. 
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