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ABSTRACT 

Methylene blue is an organic dye that is widely used in various industries such as 

textiles, paints, plastics, paper and pharmaceuticals. Excessive use of methylene blue 

and untreated methylene blue waste will cause negative impact for organism and the 

environment. This study aim to determine the efficiency of methylene blue removal 

using silver nanoparticle resulted using kepok banana midrib aqueous extract. The silver 

nanoparticle synthesized was held by 11 mL of 1.5 mM silver nitrate, 7 mL kepok 

banana midrib aqueous extract, pH 5 and 700 Watt of microwave power for 3 minutes. 

In this research, the optimum dosage of silver nanoparticle in methylene blue removal 

was studied. The results showed that the efficiency of silver nanoparticles in methylene 

blue removal is 90.21% by 5.0 mg of silver nanoparticles. It can be concluded that the 

silver nanoparticle synthesized using kepok banana midrib aqueous extract is potential 

catalyst in methylene blue removal. 

 

Keywords: catalyst, methylene blue, silver nanoparticle. 

 

ABSTRAK 

Metilen biru merupakan pewarna organik yang banyak digunakan dalam berbagai 

industri seperti tekstil, cat, plastik, kertas, dan farmasi. Penggunaan metilen biru secara 

berlebihan serta limbah metilen biru yang tidak terkelola akan menyebabkan dampak 

negatif bagi makhluk hidup maupun lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efisiensi penurunan konsentrasi metilen biru menggunakan nanopartikel 

perak hasil sintesis menggunakan ekstrak pelepah pisang kepok. Nanopartikel perak 

disintesis menggunakan 11 mL perak nitrat 1.5 mM, 7 mL ekstrak pelepah pisang 

kepok, pH 5 dan daya microwave 700 Watt selama 3 menit. Pada penelitian ini, dosis 

optimum nanopartikel perak dalam menurunkan konsentrasi metilen biru juga 
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dipelajari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi nanopartikel perak dalam 

menurunkan konsentrasi metilen biru yakni sebesar 90.21% menggunakan 5.0 mg 

nanopartikel perak. Dapat disimpulkan bahwa nanopartikel perak yang disintesis 

menggunakan ekstrak pelepah pisang kepok merupakan katalis yang potensial dalam 

menurunkan konsentrasi metilen biru. 

 

Kata kunci: katalis, metilen biru, nanopartikel perak. 

 

PENDAHULUAN 

 

Metilen biru (MB) merupakan 

pewarna organik yang digunakan dalam 

industri seperti makanan, farmasi, 

kosmetik, cat, plastik, kertas, dan tekstil 

menurut Saha et al (dalam Sánchez et 

al., 2019). Metilen biru sering digunakan 

karena harganya murah serta mudah 

diperoleh. Penggunaan metilen biru 

dalam proses pewarnaan sekitar 5% 

sedangkan 95% sisanya akan dibuang 

sebagai limbah ke lingkungan 

(Ramadhani et al., 2015). Metilen biru 

bersifat toksik, karsinogenik, dan sulit 

tereduksi karena memiliki struktur 

aromatik kompleks serta stabilitas yang 

tinggi dalam air (Matin et al., 2018). 

Penggunaan metilen biru secara 

berlebihan dapat menimbulkan beberapa 

efek negatif bagi tubuh, seperti jika 

tertelan akan menyebabkan iritasi 

saluran pencernaan, menimbulkan 

sianosis jika terhirup, dan jika tersentuh 

kulit akan menyebabkan iritasi pada kulit 

(Hamdaoui & Chiha, 2006). Keberadaan 

zat warna dalam perairan juga akan 

mengganggu aktivitas fotosintesis dari 

mikroalga karena zat warna ini akan 

menghambat masuknya sinar matahari 

ke dalam air sehingga pasokan oksigen 

dalam air menjadi berkurang dan 

memicu aktivitas organisme anaerob 

yang menghasilkan bau tak sedap (Khan 

et al., 2012). 

Penggunaan nanopartikel sebagai 

katalis dalam menurunkan konsentrasi 

zat warna karena nanopartikel 

mempunyai luas permukaan yang besar, 

adsorpsi yang tinggi, ketahanan yang 

rendah terhadap difusi dan lebih cepat 

mencapai kesetimbangan (Marimuthu et 

al., 2020). Berdasarkan hal tersebut, 

maka peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian mengenai uji 

efisiensi nanopartikel perak dalam 

menurunkan konsentrasi metilen biru 

menggunakan nanopartikel perak hasil 

sintesis dari ekstrak pelepah pisang 

kepok (Musa paradisiaca) yang 

dihasilkan dari penelitian sebelumnya 

oleh Shabrina (2019). Nanopartikel 

perak hasil sintesis menggunakan 

ekstrak pelepah pisang (Shabrina, 2019) 

memiliki karakteristik yang lebih baik 

dibandingkan nanopartikel perak hasil 

sintesis menggunakan ekstrak kulit buah 

pisang (Fauziah, 2019). Nanopartikel 

perak hasil sintesis menggunakan 

ekstrak pelepah pisang kepok 

menghasilkan puncak SPR pada  λmax 

421 nm (Shabrina, 2019) sedangkan 

puncak SPR nanopartikel perak hasil 

sintesis menggunakan ekstrak kulit buah 
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pisang berada pada λmax 434 nm 

(Fauziah, 2019). Koloid nanopartikel 

perak hasil sintesis menggunakan 

ekstrak kulit buah pisang memiliki 

warna yang lebih pekat dibandingkan 

koloid nanopartikel perak hasil sintesis 

menggunakan ekstrak pelepah pisang 

Semakin besar ukuran partikel maka 

panjang gelombang juga semakin besar 

yang ditandai dengan warna yang 

semakin pekat. Pergeseran puncak 

absorbansi ke panjang gelombang yang 

lebih besar menunjukkan bahwa 

kestabilan larutan koloid nanopartikel 

perak rendah dikarenakan telah terjadi 

peristiwa aglomerasi (Wahyudi et al., 

2011). Pada kondisi ini nanopartikel 

perak akan saling bergabung 

menghasilkan partikel tidak dalam 

bentuk nano lagi (Maryani et al., 2017). 

Peran nanopartikel perak akan semakin 

efektif apabila ukurannya semakin kecil, 

hal ini berkaitan dengan luas permukaan 

total nanopartikel perak. Semakin luas 

permukaan nanopartikel maka akan 

semakin banyak nanopartikel yang 

kontak dengan substrat. Penelitian oleh 

Singh & Dhaliwal (2018) menggunakan 

nanopartikel dari ekstrak batang Nepeta 

leucophylla dengan efisiensi penurunan 

sebesar 61.25%. Sánchez et al (2019) 

juga melaporkan bahwa nanopartikel 

perak dari ekstrak daun Criptocarya alba 

sebagai katalis dengan bantuan natrium 

borohidrida memberikan efisiensi 

penurunan sebesar 99%. 

METODE PENELITIAN 

 

a. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah alat gelas, pH 

meter, hot plate (Cimarec), hot plate 

stirrer (Corning PC-420D), neraca 

analitik (Kern tipe ABS 220-4), 

Microwave (Sharp R-728 (W)), 

Spektrofotometer UV-Vis (Agilent Cary 

60 UV-Visible Spectrophotometer), 

sentrifugator (Centrific model 228). 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pelepah pisang 

kepok, akua DM, Aluminium foil, 

saringan nilon, perak nitrat (AgNO3), 

asam nitrat (HNO3), natrium hidroksida 

(NaOH), natrium borohidrida (NaBH4), 

metilen biru (MB). 

 

b. Pengambilan Sampel 

 

Pelepah pisang kepok diperoleh dari 

kebun pisang di Jl. Manyar Sakti, 

Panam, Pekanbaru. 

 

c. Preparasi Ekstrak (Shabrina, 

2019) 

 

Preparasi ekstrak pelepah pisang 

kepok merujuk pada penelitian Shabrina 

(2019). Pelepah pisang kepok dicuci 

dengan akua DM hingga bersih 

kemudian dipotong kecil-kecil dan 

ditimbang sebanyak 15 g. Selanjutnya 

dipindahkan ke dalam gelas piala       

250 mL yang telah diisi 100 mL akua 

DM. Campuran tersebut dipanaskan 

pada suhu 80ºC selama 8 menit. 

Kemudian campuran didinginkan pada 

suhu kamar dan disaring menggunakan 

dua lapis saringan nilon. Ekstrak yang 

diperoleh disimpan dalam lemari 
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Ket : NPP (Nanopartikel perak) 

 Tabel 1. Variasi uji penurunan konsentrasi metilen biru 

Variasi Sampel Metilen biru yang digunakan 

1 2 mL ekstrak pelepah pisang 10 mL 

2 0.5; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0 mg NPP 10 mL 

3 5.0 mg NPP + 10 mL NaBH4 3 mM 10 mL 

4 10 mL NaBH4 3 mM 10 mL 

5 Metilen biru treatment 10 mL 

 

pendingin pada suhu 4ºC untuk 

digunakan pada proses selanjutnya. 

d. Sintesis dan Karakterisasi 

Nanopartikel Perak (Shabrina, 

2019) 

 

Sintesis nanopartikel perak pada 

penelitian ini merujuk pada kondisi 

optimum yang diperoleh dari penelitian 

Shabrina (2019) yaitu larutan perak 

nitrat 1.5 mM, dengan rasio volume 

perak nitrat:ekstrak yaitu 11 mL:7mL, 

dengan daya microwave 700 Watt 

selama 3 menit pada pH 5. Koloid 

nanopartikel perak yang terbentuk 

dikarakterisasi menggunakan 

Spektrofotometer UV-Vis (300-600 nm). 

Koloid nanopartikel perak kemudian 

disentrifugasi pada kecepatan 3300 rpm 

selama 15 menit. Supernatan yang 

dihasilkan dibuang dan endapan 

nanopartikel perak pada dasar tabung 

dikumpulkan pada kaca arloji kemudian 

dikeringkan pada suhu kamar. 

Nanopartikel perak yang diperoleh akan 

digunakan untuk uji penurunan 

konsentrasi metilen biru. 

 

e. Uji Penurunan Konsentrasi 

Metilen Biru 

 Uji penurunan konsentrasi metilen 

biru dilakukan dengan menggunakan 

lima variasi uji, terlihat pada Tabel 1. 

Setiap variasi tersebut diaduk 

menggunakan magnetic stirrer pada 

suhu kamar dengan kecepatan 250 rpm 

selama 30 menit. Penurunan konsentrasi 

metilen biru dianalisis menggunakan 

Spektrofotometer UV-Vis. Efisiensi 

penurunan konsentrasi metilen biru 

dapat dihitung menggunakan 

Persamaan 1.  

            
     

  
       .......(1) 

Keterangan: 

Co : Konsentrasi awal (ppm) 

Ce : Konsentrasi setelah terjadi reaksi 

(ppm) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Sintesis dan Karakterisasi 

Nanopartikel Perak  

 

 Larutan AgNO3 bertindak sebagai 

prekursor dengan ekstrak pelepah pisang 

kepok sebagai agen pereduksi ion Ag
+
 

menjadi Ag
0
. Penambahan larutan 

ekstrak pelepah pisang ke dalam larutan 

prekursor menghasilkan perubahan 

warna dari yang sebelumnya tidak 

berwarna menjadi berwarna coklat 

kemerahan. Menurut Solomon et al 

(dalam Shabrina, 2019) selain dapat 

diamati secara visual, terbentuknya 

nanopartikel perak dapat dikarakterisasi 
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menggunakan Spektrofotometer UV-Vis 

pada panjang gelombang 400-500 nm 

yang merupakan nilai SPR dari 

nanopartikel perak Solomon et al., 2007) 

terlihat pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Spektrum UV-Vis koloid 

nanopartikel perak hasil sintesis 

 Gambar 1. menunjukkan bahwa 

koloid nanopartikel perak memilki 

puncak SPR pada λmax 420 nm dengan 

absorbansi 2,040. Ini menegaskan bahwa 

nanopartikel perak telah berhasil 

terbentuk. Nanopartikel perak yang 

dihasilkan pada penelitian ini memiliki 

puncak absorbansi yang lebih tinggi 

dibanding dengan penelitian sebelumnya 

dengan puncak SPR nanopartikel perak 

yang diperoleh terlihat pada λmax 421 nm 

dengan nilai absorbansi 1,882. Maharani 

et al (2018) menyatakan bahwa 

bertambahnya nilai absorbansi koloid 

nanopartikel perak merupakan indikator 

bahwa nanopartikel yang terbentuk 

semakin banyak. 

b. Uji Penurunan Konsentrasi 

Metilen Biru 

 

1. Optimasi dosis nanopartikel 

perak 

Kemampuan nanopartikel perak 

hasil sintesis dari ekstrak pelepah pisang 

kepok dalam menurunkan konsentrasi 

metilen biru diuji dengan memvariasikan 

dosis nanopartikel perak yaitu 0.5; 3.0; 

4.0; 5.0 dan 6.0 mg. Variasi dosis 

nanopartikel perak dibutuhkan untuk 

mengetahui dosis optimum nanopartikel 

perak yang dibutuhkan dalam 

menurunkan konsentrasi zat warna 

metilen biru secara maksimal. Hasil 

optimasi dosis nanopartikel perak dalam 

uji penurunan konsentrasi metilen biru 

dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Optimasi dosis nanopartikel 

perak 

Variasi  

dosis 

(mg) 

 Konsentrasi 

awal (ppm) 

Konsentrasi 

akhir (ppm) 

 Efisiensi 

(%) 

0.5 48,261 32,494 32.67 

3.0 48,261 19,556 59.47 

4.0 48,261 10,047 79.18 

5.0* 

6.0 

48,261 

48,261 

 4,723 

17,464 

90.21 

63.81 
*optimum 

 Berdasarkan Tabel 2. didapatkan 

hasil variasi dengan dosis nanopartikel 

perak 5.0 mg menunjukkan hasil yang 

paling baik dalam menurunkan 

konsentrasi larutan metilen biru      

48,261 ppm menjadi 4,723 ppm dengan 

nilai efisiensi penurunan sebesar 90.21%.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa semakin besar dosis nanopartikel 

perak, kemampuannya dalam 

menurunkan konsentrasi metilen biru 

juga meningkat yaitu dari dosis 0.5 

hingga 5.0 mg, dengan nilai efisiensi 

masing-masingnya yaitu: 32.67%; 

59.47%; 79.18%; 90.21%. Semakin 

tinggi dosis nanopartikel perak yang 

digunakan mengakibatkan jumlah situs 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

200 300 400 500 600
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 Ket: NPP (Nanopartikel perak) 

aktif pada permukaan nanopartikel perak 

semakin banyak, menyebabkan semakin 

banyak metilen biru yang bersentuhan 

dengan permukaan nanopartikel, 

akibatnya konsentrasi metilen biru 

menjadi semakin kecil. Penurunan 

konsentrasi metilen biru akibat 

penambahan nanopartikel perak 

disebabkan karena masing-masing 

partikel nanopartikel perak hasil sintesis 

pada penelitian ini dilapisi oleh gugus      

–OH yang berasal dari senyawa fenolik 

yang terkandung dalam ekstrak 

(Carmona et al., 2017). Hal ini 

menjadikan nanopartikel perak juga 

berperan sebagai reduktor dalam 

mereduksi metilen biru. Hasil ini 

didukung dengan karakterisasi 

nanopartikel perak menggunakan FTIR 

yang menunjukkan pita serapan pada 

3235 cm
-1

 (Shabrina, 2019). Kemampuan 

nanopartikel perak dalam menurunkan 

konsentrasi metilen biru mengalami 

penurunan ketika menggunakan dosis 

nanopartikel perak sebanyak 6.0 mg. Hal 

ini disebabkan karena peningkatan dosis 

lebih lanjut melebihi batas optimum 

dapat menyebabkan nanopartikel perak 

mengalami aglomerasi sehingga ukuran 

partikelnya menjadi lebih besar, 

akibatnya luas permukaannya menjadi 

lebih kecil, sehingga kemampuannya 

dalam menurunkan konsentrasi metilen 

biru menjadi menurun (Akpan & 

Hameed, 2009). 

 

2. Membandingkan kinerja katalis 

NPP dan NaBH4 dalam 

menurunkan konsentrasi metilen 

biru 

Nanopartikel perak yang digunakan 

pada uji ini menggunakan dosis optimum 

yang telah diperoleh sebelumnya. Untuk 

mengkonfirmasi aktivitas katalitik dari 

nanopartikel perak, maka digunakan 

natrium borohidrida, ekstrak pelepah 

pisang kepok, dan metilen biru treatment 

sebagai kontrol. Hasil uji dapat dilihat 

pada Tabel 3 yang menunjukkan bahwa 

proses pengadukan menggunakan stirer 

dan proses pemisahan menggunakan 

centrifuge pada treatment dapat 

menurunkan konsentrasi metilen biru 

sebesar 1,52 ppm. Selanjutnya 

penggunaan ekstrak pelepah pisang 

dalam menurunkan konsentrasi metilen 

biru. Ekstrak pelepah pisang juga 

mengandung senyawa antioksidan. 

Aktivitas antioksidan yang tinggi dari 

ekstrak ini mampu menurunkan 

konsentrasi metilen biru (Sánchez et al., 

2019) terlihat pada Tabel 3 bahwa 

penggunaan ekstrak pelepah pisang 

kepok sebagai reduktor alami mampu 

menurunkan konsentrasi metilen biru 

Tabel 3. Uji penurunan konsentrasi metilen biru pada berbagai variasi perlakuan 

Variasi Uji Konsentrasi 

 awal (ppm) 

Konsentrasi 

akhir (ppm) 

Efisiensi 

(%) 

MB treatment 49,781 48,261  3.05 

MB + ekstrak pelepah 48,261 41,629 13.74 

MB + NaBH4 48,261 20,722 57.06 

MB + 5.0 mg NPP 48,261  4,723 90.21 

MB + NaBH4 + 5.0 mg NPP 48,261  1,811 96.24 
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dengan nilai efisiensi penurunan sebesar 

13.74% menggunakan 2 mL ekstrak 

pelepah pisang kepok. Sedangkan 

penurunan konsentrasi metilen biru 

menggunakan pereduksi kimia natrium 

borohidrida memberikan nilai efisiensi 

penurunan sebesar 57.06%. Nilai 

efisiensi penurunan sebesar 90.21% 

ketika hanya menggunakan 5.0 mg 

nanopartikel perak dalam reaksi uji. 

Sedangkan nilai efisiensi penurunan 

konsentrasi metilen biru paling tinggi 

yakni 96.24% menggunakan 5.0 mg 

nanopartikel perak sebagai katalis dan 

natrium borohidrida sebagai agen 

pereduksi dengan kondisi dan perlakuan 

yang sama. Adapun penambahan 

nanopartikel perak pada proses ini 

bertujuan untuk mempercepat proses 

reaksi. 

Pada reaksi ini, kehadiran 

nanopartikel perak dalam proses transfer 

elektron dalam menurunkan konsentrasi 

metilen biru memiliki peran penting. 

Proses reduksi metilen biru tanpa 

kehadiran nanopartikel perak 

membutuhkan energi yang lebih besar 

dibanding dengan kehadiran 

nanopartikel perak. Dengan adanya 

nanopartikel perak sebagai katalis 

bertujuan untuk mempercepat terjadinya 

proses reduksi dengan cara menurunkan 

energi aktivasi sehingga proses reduksi 

metilen biru menjadi lebih efektif. Pada 

reaksi ini, nanopartikel perak akan 

menerima elektron dari natrium 

borohidrida kemudian mendonasikan 

elektron tersebut ke metilen biru dengan 

bertindak sebagai katalis redoks. Saat 

permukaan nanopartikel perak 

dibebankan dengan penambahan 

elektron dari natrium borohidrida, 

elektron yang tersimpan pada 

nanopartikel perak akan didonasikan ke 

metilen biru sebagai acceptor elektron. 

Elektron akan didonasikan hingga semua 

elektron yang tersimpan dalam 

nanopartikel perak habis, dikenal dengan 

istilah electron relay effect (Mallick et 

al., 2006).  

 

KESIMPULAN 

 

 Nanopartikel perak hasil sintesis 

menggunakan ekstrak pelepah pisang 

kepok efisien dalam menurunkan 

konsentrasi metilen biru dengan nilai 

efisiensi pada dosis optimum 5.0 mg 

yakni sebesar 90.21% sedangkan 

efisiensi penurunan dengan variasi      

5.0 mg nanopartikel perak ditambah 

NaBH4 sebesar 96.24%. 
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