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ABSTRACT  

Biosynthesis of silver (Ag) nanoparticles has been carried out by reacting pineapple peel extract as a reductant 

and 5 mM AgNO3 solution. The nanoparticle synthesis process was done at a temperature of 80oC for 30 minutes. 

The obtained nanoparticles were characterized using UV-Vis spectrophotometer and FTIR to study their optical 

properties and functional groups. The UV-Vis absorption spectrum showed the formation of nanoparticles which 

is indicated by the appearance of the absorbance peak at a wavelength of 406 nm. The FTIR spectrum shows the 

optical absorption of functional groups O-H, C=O, and C≡C which is the polyphenol content of pineapple peel 

extract. 
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ABSTRAK  

Biosintesis nanopartikel perak (Ag) telah dilakukan dengan mereaksikan ekstrak kulit buah nanas sebagai 

reduktan dan larutan AgNO3 5 mM. Proses sintesis nanopartikel dilakukan pada suhu 80oC selama 30 menit. 

Nanopartikel yang didapatkan dikarakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan FTIR untuk mengkaji 

sifat optik dan gugus fungsinya. Spektrum serapan UV-Vis menunjukkan terbentuknya nanopartikel yang ditandai 

dengan munculnya puncak absorbansi berada pada panjang gelombang 406 nm. Adapun spektrum FTIR 

menunjukkan serapan optik kelompok fungsional O-H, C=O, dan C≡C yang merupakan kandungan polifenol 

dari ekstrak kulit buah nanas. 

 

Kata kunci: Biosintesis, Kulit buah nanas, Nanopartikel, perak 

 

PENDAHULUAN 

 Indonesia merupakan salah satu negara yang 

memiliki sumber daya alam dan 

keanekaragaman hayati yang melimpah. 

Kelimpahan sumber daya hayati ini mendukung 

untuk dilakukannya penelitian-penelitian yang 

terkait dengan pemanfaatan bahan alam di 

Indonesia [1]. Akhir-akhir ini nanoteknologi 

banyak menarik perhatian para peneliti 

dikarenakan memiliki prospek hasil yang lebih 

akurat. Nanoteknologi merupakan penciptaan 

material, struktur fungsional, maupun piranti 

dalam skala nanometer dan mencakup semua 

sifat baru yang muncul setelah material nano 

tersebut disintesis [2]. Hasil penciptaan dari 

nanoteknologi tersebut disebut sebagai 

nanopartikel.
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Nanopartikel perak (NPP) digunakan di 

berbagai industri seperti sebagai katalis, 

rekayasa tekstil, elektronik, optik, dan di bidang 

kesehatan sebagai bakterisida.  Kelebihan dari 

nanopartikel perak yaitu sifat optis yang lebih 

sensitif sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

detektor dan indikator pada kolorimetri [3].  

 Teknik produksi nanopartikel yang ramah 

lingkungan melalui pemanfaatan makhluk 

hidup dikenal sebagai biosintesis. Biosintesis 

pada prinsipnya menggunakan ekstrak 

tumbuhan atau mikroorganisme yang berperan 

sebagai reduktan dalam pembentukan 

nanopartikel [3]. 

 Keberadaan limbah kulit buah-buahan yang 

melimpah memiliki potensi yang besar sebagai 

sumber bahan baku untuk pembuatan pupuk 

organik cair ataupun bahan nanomaterial. 

Sebagai solusi dari dampak yang ditimbulkan 

oleh limbah kulit buah-buahan ini maka dapat 

dijadikan sumber bahan baku alternatif yang 

potensial [4]. Salah satu jenis tumbuhan yang 

diminati oleh masyarakat baik lokal maupun 

dunia adalah nanas. Kulit nanas mengandung 

vitamin C, karotenoid dan flavonoid yang 

berperan penting dalam mereduksi 

pembentukan nanopartikel [5]. Oleh karena itu, 

penelitian ini dilakukan pembuatan 

nanopartikel perak yang disintesis dengan 

memanfaatkan ekstrak kulit buah nanas. 

Sampel dikarakterisasi menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis dan FTIR. 

METODE PENELITIAN  

Penyediaan Ekstrak Kulit Buah Nanas 

Ekstrak yang digunakan berasal dari kulit 

buah nanas yang sudah dikeringkan dan 

dihaluska. Kemudian kulit buah nanas 

sebanyak 1 gram dimasukkan ke dalam gelas 

piala ukuran 250 ml dan dilarutkan dengan 100 

ml aqua DM. 

Larutan ekstrak kulit buah nanas kemudian 

dipanaskan menggunakan hot plate hingga 

suhu mencapai 80˚C selama 1 jam. Larutan 

ekstrak kulit buah nanas kemudian disaring 

menggunakan kertas whatman nomor 1, 

sehingga diperoleh ekstrak kulit buah nanas dan 

siap digunakan untuk proses biosintesis 

nanopartikel perak. 

Penyediaan Larutan Kimia 

AgNO3 sebanyak 0,17 gram dimasukkan 

kedalam gelas piala ukuran 200 ml, kemudian 

dilarutkan dengan menggunakan aqua DM 

sebanyak 50 ml.  larutan Ag yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 5 mM. Larutan 

NaOH dibuat dalam konsentrasi 1 M yang 

dimasukkan kedalam gelas piala ukuran 100 ml 

dan dilarutkan dengan menggunakan aqua DM 

sebanyak 20 ml.  

Biosintesis Nanopartikel Ag 

Nanopartikel perak dibuat dengan 

mereaksikan AgNO3 dengan menambahkan 

ekstrak kulit buah nanas (10 gr/ml) sebagai 

reduktan. Larutan NaOH ditetesi kedalam 

larutan reaksi sintesis hingga mencapai pH basa 

kemudian dipanaskan suhu 80  selama 30 

menit.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pembentukan nanopartikel perak (Ag) 

ditandai dengan perubahan warna larutan 

AgNO3 diaduk dan dipanaskan pada suhu 80

. Larutan mengalami perubahan dari kuning 

bening menjadi kuning kecoklatan setelah 

dilakukan pengadukan dan pemanasan. 

Terjadinya perubahan warna larutan 

kecoklatan adalah satu indicator terbentuknya 

NPP (nanopartikel perak) [6]. Hal ini 

dikarenakan terjadinya reduksi Ag+ menjadi 

Ag0. Hasil perubahan warna tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Perbedaan warna (a) ekstrak kulit buah 

nanas dan (b) hasil biosintesis nanopartikel Ag 

Analisa Spektoskopi UV-Vis dilakukan 

untuk mengetahui nilai absorbansi maksimum 

dan panjang gelombang dari hasil biosintesis 

nanopartikel perak menggunakan ekstrak kulit 

buah nanas. Rentang panjang gelombang yang 

digunakan yaitu 250-650 nm. 

 

 
Gambar 2. Spektrum Absorbansi nanopartikel Ag 

Sampel nanopartikel Ag yang didapatkan 

memiliki puncak penyerapan pada panjang 

gelombang 406 nm dengan nilai absorbansi 

yang tinggi, yaitu 0,34 a.u. Puncak absorbansi 

pada sampel hasil sintesis pada panjang 

gelombang 400 nm hingga 450 nm merupakan 

nanopartikel perak (Ag0) sedangkan puncak 

absorbansi pada sampel yang terbentuk pada 

panjang gelombang 370 nm hingga 400 nm 

merupakan ion perak (Ag+) [7]. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa eksktrak kulit buah nanas 

dapat digunakan dalam sintesis nanopartikel 

perak sebagai reduktan Ag.  

Analisa ikatan gugus fungsi pada sampel 

dilakukan dengan karakterisasi spektroskopi 

Transformasi Fourier Inframerah (FTIR). Hal 

ini bertujuan untuk mengetahui ikatan gugus 

fungsi yang terdapat pada sampel ekstrak kulit 

buah nanas dan sampel nanopartikel Ag. 

Rentang bilangan gelombang spektrum FTIR 

yang digunakan yaitu 500-4.500 cm-1. Hasil 

spektrum FTIR ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Spektrum FTIR 

 

Sinyal FTIR dari sampel ekstrak kulit 

buah nanas teramati pada rentang bilangan 

gelombang 3173,95 cm-1, 1576,44 cm-1, 

702,507 cm-1. Sedangkan sinyal FTIR dari 

sampel Ag teramati pada rentang bilangan 

gelombang 3178,63 cm-1, 1581,73 cm-1, 

702,408 cm-1. Dimana sesuai dengan 

bilangan gelombang, maka hasil FTIR 

menunjukkan adanya gugus fungsi O-H 

(polifenol, alkohol), C O (Karbonil), C≡C 

(ikatan alkena) yang terdapat pada senyawa 

metabolit sekunder yang berperan dari 

reduktan. 

KESIMPULAN  

Biosintesis nanopartikel perak yang 

dilakukan dengan bantuan reduktan ekstrak 

kulit buah nanas menghasilkan larutan 

berwarna coklat. Hasil biosintesis 

nanopartikel perak menggunakan ekstrak 

kulit buah nanas menunjukkan serapan 

optik yang tinggi dan gugus fungsi yang 
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terdeteksi berasal dari senyawa pada 

ekstrak kulit nanas. 
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