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ABSTRACT 

This study aims to investigate the optical properties of silver nanoparticles (NPP) 

using kecapi fruit skin extract (Sandoricum Koetjape). Silver nanoparticles with 

kecapi fruit skin extract have been successfully synthesized using biosynthesis 

method. Synthesis was done by mixing AgNO3 solution as much as 2.5 mM and 

harp skin extract that has a volume ratio of 1:4, 2:3, 1:1. The optical properties of 

the sample were analyzed using UV-Vis spectroscopy. UV-Vis spectroscopy 

analyzes the absorption of samples. This study resulted in the highest absorption 

occurring in the wavelength range of 350-450 nm. The highest absorbance is in a 

2:3 comparison sample with a wavelength of 376 nm. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sifat optik dari nanopartikel perak 

(NPP) menggunakan ekstrak kulit buah kecapi (Sandoricum Koetjape). 

Nanopartikel perak dengan ekstrak kulit buah kecapi telah berhasil disintesis 

menggunakan metode biosintesis. Sintesis dilakukan dengan mencampurkan 

larutan AgNO3 sebanyak 2,5 mM dan ekstrak kulit buah kecapi yang memiliki 

perbandingan volume 1:4, 2:3, 1:1. Sifat optik dari sampel dianalisa menggunakan 

spektroskopi UV-Vis. Spektroskopi UV-Vis menganalisa penyerapan dari sampel. 

Penelitian ini menghasilkan penyerapan tertinggi terjadi pada rentang panjang 

gelombang 350-450 nm. Absorbansi tertinggi yaitu pada sampel perbandingan 2:3 

dengan panjang gelombang 376 nm. 

 

Kata Kunci: Nanopartikel Perak, Kecapi, Biosintesis. 
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PENDAHULUAN 

 

Nanopartikel perak merupaka 

bahan atau material berukuran yang 

sangat kecil yaitu 1-100 

nm(Abdullah 2009). Nanopartikel 

memiliki karakteristik sebagai 

katalis, antibakteri, dan adsorben 

dengan reaktifitas yang tinggi. 

Karakteristik tersebut nanomaterial 

dapat dikembangkan dalam bidang 

katalis, biomedis, desinfeksi, dan 

proses pengolahan air limbah 

(Choerudin, 2017). 

Nanopartikel perak merupakan zat 

yang efektif bagi bermacam-macam 

organisme termasuk bakteri 

pathogen. Oleh karena itu, 

nanopartikel digunakan dalam proses 

desinfeksi pada pengolahan air 

maupun air limbah . Nanopartikel 

perak dapat berinteraksi dengan 

membrane bakteri, yang 

menyebabkan kerusakan membran 

bakteri, yang selanjutnya akan 

membunuh bakteri (Zheng.K dkk, 

2018). 

Sintesis nanopartikel dapat 

dilakukan dengan dua metode yaitu 

metode top-down dan metode 

bottom-up. Pendekatan top-down 

dimulai dengan material besar dan 

upaya untuk memecahnya menjadi 

material nano melalui proses fisika. 

Metode bottom-up merupakan 

metode yang paling berkembang saat 

ini. Karena dalam metode ini, 

nanopartikel dapat dikendalikan 

secara kimiawi dalam fasa larutan 

(Lalena dkk, 2008).  

Nanopartikel perak dapat 

disintesis dengan menggunakan 

reduksi kimia karena prosesnya 

mudah dan sederhana(Chou dkk, 

2008). Garam perak yang digunakan 

yaitu AgNO3 dan zat pereduksinya 

adalah natrium sitrat(Sileikaite dkk, 

2006). 

Penelitian ini menggunakan 

ekstrak kulit buah kecapi. Kecapi 

mengandung senyawa flavonoid, 

saponin, dan polifenol(Warsinah 

dkk, 2011). Kandungan senyawa 

antioksidan yang terdapat pada buah 

kecapi berpotensi untuk 

diaplikasikan sebagai senyawa 

bioreduktor sekaligus penstabil 

dalam proses sintesis nanopartikel 

perak. 
 
METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan 

ekstrak kulit buah kecapi 

(Sandoricum Koetjape) sebagai 

alternatif agen pereduksi 

dalam sintesis nanopartikel 

perak dengan metode reduksi 

kimia. Metode ini menggunakan 

alat serta bahan yang relatif 

murah dan sederhana.  

Bahan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah : AgNO3, 

kulit buah kecapi, aquades,dan  

NaOH. 

Ekstrak kuliat buah 

Sandoricum Koetjape yang akan 

digunakan dibuat dengan cara 

memisahkan kulit dari buah 

lalu di iris tipis-tipis. 

Kulit buah kecapi yang telah 

kering kemudian diblender 

hingga menjadi serbuk. Untuk 

menyiapkan ekstrak, sebanyak 4 

gram serbuk kulit buah kecapi 

ditimbang lalu dipindahkan 

kedalam labu Erlenmeyer 250 ml 

lalu dilarutkan dalam 200 ml 

aquades, lalu dipanaskan 
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hingga suhu 80oC selama 

sepuluh menit. Setelah sepuluh 

menit, labu Erlenmeyer 

didinginkan lalu disaring 

menggunakan kertas Whatman 

No.1. 

 Larutan yang digunakan 

sebagai precursor adalah AgNO3 

dengan menimbang 0,1699 gram 

lalu dilarutkan dengan 400 ml 

aquades lalu dilakukan 

pengadukan untuk memastikan 

bahwa semua serbuk AgNO3 

terlarut.  

Biosintesis nanopartikel 

perak dilakukan dengan 

mencampur larutan AgNO3 2,5 mM 

dan ekstrak kulit buah kecapi 

dengan perbandingan seperti 

pada Tabel.1. 

 

Tabel 1. Perbandingan volume 

sampel 

Perbandingan AgNO3 

(ml) 

Ekstra

k (ml) 

1:4 10 40 

2:3 20 30 

1:1 25 25 

 

Setelah dibuat larutan 

dengan perbandingan diatas, 

maka larutan tersebut diaduk 

dan dipanaskan hingga suhu 

80oC. Kemudian digunakan NaOH 

1M sebagai agen penstabil 

larutan hingga pH 10,  diukur 

menggunakan indikator pH, 

kemudian diambil hasil 

sintesis nanopartikel sebanyak 

±4 ml untuk masing-masing 

perbandingan, dan dimasukkan 

kedalam botol vial. 

Selanjutnya dikarakterisasi 

menggunakan spektrofotometer 

UV-Vis dengan spektrum 

absorbansi diamati pada 

panjang gelombang 250-550 nm. 

  
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Nanopartikel dibuat dengan 

mencampurkan larutan AgNO3 

sebagai prekursor dengan ekstrak 

kulit buah Sandoricum Koetjape 

sebagai pereduksi.  

Dengan memanfaatkan senyawa 

flavonoid yang terdapat pada 

kandungan buah kecapi (Warsinah 

dkk, 2011).  Kandungan senyawa 

flavonoid dapat mereduksi Ag
+
 

menjadi Ag
0
(Firdaus ML dkk, 

2017).  

Adanya NaOH akan mempercepat 

pembentukan nanopartikel perak, 

yang ditandai dengan perubahan 

warna dari kuning pekat hingga 

kuning kecoklatan, serta terdapat 

puncak serapan pada rentang panjang 

gelombang 390-410 nm.  

Analisa spektrofotometer UV-Vis 

menunjukkan penyerapan kuat 

terjadi pada perbandingan sampel 2:3 

sebesar 0,147 a.u dengan panjang 

gelombang 404 nm. Penyerapan 

terendah terjadi pada perbandingan 

sampel 1:4 sebesar 0,093 a.u dengan 

panjang gelombang 394 nm. 

Absorbansi menandakan jumlah 

nanopartikel perak yang terbentuk 

sedangkan panjang gelombang 

menandakan ukuran nanopartikel 

perak yang terbentuk (Patalfalvi 

dkk., 2004). Pada panjang 

gelombang tersebut termasuk dalam 

rentang panjang gelombang cahaya 

tampak dan menandakan telah 
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terbentuknya nanopartikel perak 

(Handayani dkk, 2010).  

 

KESIMPULAN  
 Pada penelitian ini 

nanopartikel perak telah berhasil 

disintesis menggunakan ekstrak kulit 

buah kecapi sebagai agen pereduksi. 

Hasil analisa spektrofotometer UV-

Vis menunjukkan puncak serapan 

serta panjang gelombang pada 

sampel 1:4, 2:3, 1:1 adalah 0,093 a.u, 

394 nm , 0,147 a.u, 404 nm , 0,123 

a.u, 405 nm. Dapat dilihat bahwa 

semakin besar nilai perbandingan 

ekstrak dibandingkan dengan AgNO3 

maka nilai puncak serapan semakin 

menurun.  
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