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ABSTRACT 

Bioactive chemicals in Rhizopora mucronata barks can be exploited in the production of 

silver nanoparticles. This research aims to ultilize aqueous Rhizopora mucronata bark 

extract in the preparation of silver nanoparticles, the optimum pH in the silver 

nanoparticle synthesis step will be determined and characterized. The bioactive 

chemical predicted to work as reducing agent that will reduce Ag+ to Ag0. The silver 

nanoparticles synthesized were carried out using 9 mL AgNO3 in 1 mM concentration 

added 1 mL extract and then incubated for 25 minutes in the optimum pH. The results 

showed that a optimum pH for the silver nanoparticles synthesized using aqueous 

extract of Rhizopora mucronata bark is pH 9. Based on UV-Vis spectrum, the peak was 

shown at 422 nm with 1.866 of absorbance. Alkaloids, tannins and saponins compounds 

are secondary metabolite that interact as reducing agents in Rhizopora mucronata barks. 

X-Ray Difraction (XRD) analysis showed that the silver nanoparticles resulted were 

crystalin and detected with Face Centered Cubic (FCC), average size 23.33 nm and 

Scanning Electron Microscopy (SEM) analysis showed the surface morphology has 

cubes shape with homogen distribution and size of area surface in average of 21 nm. It 

can be concluded that aqueous extract of Rhizopora mucronata bark are potentially used 

in silver nanoparticles synthesis at optimum pH 9.  

Keywords : biosynthetics, rhizopora mucronata, silver nanoparticles. 

ABSTRAK 

Kulit batang Rhizopora mucronata mengandung senyawa bioaktif yang dapat 

dimanfaatkan dalam sintesis nanopartikel khususnya nanopartikel perak. Penelitian ini 

bertujuan memanfaatkan ekstrak air kulit batang Rhizopora mucronata dalam 

pembuatan nanopartikel perak serta akan menentukan pH optimum pada tahap sintesis 

nanopartikel perak dan mengkarakterisasinya. Senyawa bioaktif tersebut diprediksi 

dapat berkerja sebagai reduktor yang akan mereduksi Ag
+
 menjadi Ag

0
. Sintesis
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 nanopartikel perak dilakukan dengan 9 mL AgNO3 konsentrasi 1 mM ditambahkan 

ekstrak sebanyak 1 mL lalu diinkubasi selama 25 menit dalam pH optimum. Hasil 

penelitian didapatkan yaitu pH optimum sintesis nanopartikel perak menggunakan 

ekstrak air kulit batang Rhizopora mucronata ialah pH 9. Berdasarkan spektum UV-Vis 

panjang gelombang maksimum didapatkan pada 422 nm dan absorbansi 1,866. Senyawa 

metabolit sekunder yang berperan sebagai agen pereduksi ialah alkaloid, tanin dan 

saponin. Analisis X-Ray Difraction (XRD) menunjukan nanopartikel perak yang 

dihasilkan  memiliki bentuk kristal Face Centered Cubic (FCC) dengan ukuran rata–rata 

23,3 nm dan analisis Scanning Electron Microscopy (SEM) menunjukan morfologi 

permukaannya berbentuk kubus yang tersebar homogeny dengan ukuran area 

permukaannya rata–rata 21 nm. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan 

ekstrak air kulit batang Rhizopora mucronata berpotensi sebagai bioreduktor pada 

sintesis nanopartikel perak. 

 Kata kunci : biosintesis, rhizopora mucronata, nanopartikel perak. 

 

PENDAHULUAN  

Nanopartikel berukuran 1–100 nm 

dan bagian nanoteknologi yang semakin 

pesat perkembangannya. Karena 

keunikan sifatnya seperti optik, termal, 

listrik, kimia dan fisik,  yang dijumpai 

hanya pada material berskala nano 

(Panigrahi et.al., 2004). Nanopartikel 

perak telah banyak disintesis  melalui 

biosintesis begitupun pengaplikasiannya 

seperti katalis dan antimikroba. 

Sintesis nanopartikel dapat 

dilakukan dengan metode kimia, fisika 

dan biologi. Tetapi beberapa tahun 

belakangan ini, metode secara biologi 

lebih disukai, karena ramah lingkungan,   

reproducible, mudah  di-scale up dan 

morfologi nanopartikel yang dihasilkan  

lebih baik dibandingkan metode lainnya 

(Kim, 2015). 

Sumber sintesis nanopartikel 

secara biologi ialah mikroorganisme 

dan tanaman, tetapi tanaman lebih 

disukai karena lebih menguntungkan 

dan aplikatif (Kim et.al., 2016). 

Biosintesis nanopartikel perak dipicu 

oleh beberapa senyawa seperti metabolit 

sekunder pada ekstrak biologis yang 

mampu berperan sebagai reduktor dan 

capping agent (Willian, 2018). 

Pada penelitian ini akan dilakukan 

proses sintesis nanopartikel perak 

menggunakan ekstrak air kulit batang 

Rhizophora mucronata, dengan merujuk 

pada penelitian sebelumnya oleh 

Nurdiani et.al., (2012), menyatakan 

hasil analisis fitokimia ekstrak metanol 

Rhizophora mucronata pada semua 

bagian tanaman tersebut mengandung 

senyawa alkaloid, tanin, saponin. 

Bagian dengan potensi terbaik yaitu 

kulit batang karena jumlah kandungan 

senyawa metabolit sekundernya paling 

tinggi dibandingkan bagian lainya. 

Jenis pelarut berperan penting 

dalam proses ekstraksi komponen 

fitokimia. Air dapat mengekstrak 

komponen fitokimia seperti senyawa 

terpenoid, saponin dan tannin (Fransina 

et.al., 2019). Selain itu air merupakan 

pelarut fitokimia yang ramah 

lingkungan. Namun penggunaan air 

sebagai pelarut, khususnya pada 

ekstraksi kulit batang Rhizophora 

mucronata masih belum banyak 

diterapkan pada sintesis nanopartikel 
perak. Berdasarkan hal tersebut, pada 
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penelitian ini akan mensintesis 

nanopartikel perak menggunakan 

ekstrak air kulit batang Rhizophora 

mucronata dan mengkarakterisasinya 

serta menentukan pH optimum 

sintesisnya dan karakterisasi 

nanopartikel perak yang dihasilkan. 

METODELOGI PENELITIAN  

Sampel kulit batang Rhizophora 

mucronata dikumpulkan dari Bandar 

Bakau, Kota Dumai, Provinsi Riau. 

Metode yang digunakan yaitu 

mereduksi Ag
+
 menjadi Ag

0
 

menggunakan pereduksi yang 

didapatkan dari senyawa metabolit 

sekunder pada ekstrak air kulit batang 

Rhizophora mucronata.  

a. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pH meter,           

hot plate stirrer (Corning PC-420D),              

neraca analitik (Kern tipe ABS 220-4), 

termometer, Spektrofotometer UV-Vis 

(Agilent Cary 60 UV-Vis),  sentrifugator 

(Centrific model 228), Fourier 

Transform Infra Red (FTIR) (Shimadzu 

IR Prestige-21), Scanning Electron 

Microscopy (SEM) (HITACHI Flex 

SEM 100), X-Ray Difraction (XRD)                         

(PAN analytical Philips EMPYREAN) 

dan alat gelas laboratorium yang 

diperlukan selama proses penelitian. 

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kulit batang 

Rhizophora mucronata, perak nitrat 

(AgNO3), akua DM, kertas saring 

(Whatmann no.42), saringan nilon, 

aluminium foil, natrium hidroksida    

(NaOH). 

 

 

 

b. Preparasi Ekstrak 

Kulit batang Rhizophora 

mucronata segar dicuci menggunakan 

air lalu dipotong kecil-kecil dan 

dikering anginkan pada tempat teduh 

±15 hari. Kemudian kulit batang yang 

sudah kering diambil sebanyak 1 gram 

dan ditambahkan akua DM sebanyak 

100 mL lalu dipanaskan hingga suhu 

70°C (±5 menit) dengan sistem 

pemanasan menggunakan penangas 

air. Ekstrak didinginkan dan disaring 

menggunakan saringan nilon lalu 

dilanjutkan menggunakan kertas saring 

Whatmann no.42. 

c. Analisis Fitokimia Ekstrak  

Uji fitokimia ekstrak bertujuan 
menentukan kandungan metabolit 

sekundernya, pada penelitian ini 

diantaranya: (a) Uji alkaloid: ekstrak 

direaksikan dengan reagen dragendroff 

dan positif (+) jika terbentuk endapan 

merah. (b) Uji flavonoid: ekstrak 

ditambah larutan NaOH dan posistif 

(+) jika terbentuk warna kuning pudar. 

(c) Uji saponin: ekstrak dikocok 

selama 2–3 menit ketika panas lalu di 

dinginkan, jika terbentuk busa stabil 

(±10 menit) pada larutan maka positif 

(+). (d) Uji tanin: ekstrak direaksikan 

dengan FeCl3 dan positif (+) jika 

terbentuk warna hitam kebiruan. (e) 

Uji steroid: ekstrak ditambahkan 

kloroform, asam asetat anhidrat dan 

asam sulfat (H2SO4), jika terbentuk 2 

lapisan, merah (bagian atas) dan 

kuning (bagian bawah) dan dilihat 

dengan sinar lampu fluoresen berwarna 

hijau maka positif (+). (f) Uji 

terpenoid: caranya sama seperti uji 

steroid tetapi tanpa penambahan asam 

asetat anhidrat dan positif (+) jika 

terbentuk merah kecokelatan. 
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d. Sintesis Nanopartikel Perak 

Sintesis awal dilakukan dengan 

cara ekstrak diambil sebanyak 1 mL 

dicampurkan dengan larutan perak nitrat 

(AgNO3) konsentrasi 1 mM sebanyak  

9 mL sambil diukur nilai pH campuran 

tersebut dan diinkubasi selama 15 menit 

hingga terjadi perubahan warna menjadi 

kuning kecokelatan, yang 

mengindikasikan terbentuknya koloid 

nanopartikel perak. Pada penelitian ini 

juga dilakukan sintesis dengan variasi 

nilai pH untuk mengetahui pH optimum 

dalam sintesis nanopartikel perak 

menggunakan ekstrak air kulit batang 

Rhizopora mucronata.  

e. Optimasi Nilai pH 

Sintesis dilakukan dengan cara 

yang sama seperti pada sintesis awal, 

kemudian dilakukan penggunaan variasi 

nilai pH dimulai dari pH yang didapat 

pada sintesis awal, yaitu pH 6; 7; 8; 9, 

kemudian dipastikan dengan 8,6; 8,8; 

9,0; 9,2; 9,4. Nilai pH diatur dengan 

menambahkan larutan NaOH sesuai 

yang diinginkan dan diukur 

menggunakan pH meter. K e m u d i a n  

k oloid hasil sintesis tersebut dimonitor 

dengan Spektrofotometer UV-Vis untuk 

menentukan pH optimum pada sintesis 

nanopartikel perak menggunakan 

ekstrak air kulit batang Rhizophora 

mucronata. 

f.  Karakterisasi Nanopartikel Perak  

Koloid hasil sintesis nanopartikel 

perak dalam pH optimum, dilanjutkan 

dengan proses pengkarakterisasian 

menggunakan instrumen lainya. Setelah 

proses inkubasi, koloid disentrifugasi 

selama ±20 menit untuk pemisahan 

nanopartikel perak yang dihasilkan, 

kemudian dikeringkan untuk analisis 

Fourier Transform Infra Red (FTIR),          
Scanning Electron Microscopy (SEM) 

dan X-Ray Difraction (XRD). 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

a. Analisis Fitokimia Ekstrak  

Kandungan senyawa metabolit 

sekunder yang terdapat pada ekstrak air 

kulit batang Rhizopora mucronata, 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan senyawa ekstrak air kulit batang Rhizopora mucronata 

Senyawa Pereaksi Pengamatan +/- 

Alkaloid Dragendroff Larutan Merah + 

Flavonoid Alkalin Merah Pekat - 

Saponin Kocokan Busa Stabil + 

Tanin FeCl3 Biru Kehitaman + 

Steroid Kloroform  + H2SO4 Tidak Ada Perubahan - 

Terpenoid Kloroform  + H2SO4 Oranye - 
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Berdasarkan Tabel 1, senyawa 

metabolit sekunder yang positif yaitu 

alkaloid, tanin dan saponin. Melihat 

hasil analisis fitokimia pada ekstrak air 

kulit batang Rhizopora mucronata pada 

penelitian ini, maka pelarut air dapat 

dikatakan berpotensi cukup baik dalam 

proses ekstraksi pada tanaman, 

khususnya Rhizopora mucronata. 

Pelarut air dapat dikatakan sebagai 

parameter optimum untuk ekstraksi 

senyawa tanin, karena penggunaan 

metanol juga tidak memberikan 

peningkatan terhadap persentase ekstrak 

tanin yang dihasilkan, meskipun kedua 

pelarut tersebut sama–sama bersifat 

polar, tetapi air lebih menguntungkan 

dalam segi resiko penggunaannya, 

seperti pengaruhnya terhadap 

lingkungan (Muhayyidin et.al., 2018). 

b. Sintesis Nanopartikel Perak 

Hasil sintesis awal nanopartikel 

perak dapat diamati secara langsung 

menggunakan mata (visual) dengan 

melihat perubahan warna pada koloid 

tersebut. Perubahan warna koloid 

dipengaruhi proses reduksi ion perak 

oleh senyawa organik pada tanaman. 

Kemampuan  gugus fungsi untuk 

mereduksi berkurang dengan adanya 

konsentrasi H
+
 yang tinggi (pH asam). 

Namun saat pH ditingkatkan 

kemampuan gugus fungsi sebagai 

pereduksi meningkat sehingga juga 

akan meningkatkan kestabilan 

(Nurbayasari et.al., 2017). Berdasarkan 

hal tersebut dilakukan proses sintesis 

dengan variasi nilai pH untuk 

menentukan pH optimum sintesis 

nanopartikel perak menggunakan 

ekstrak air kulit batang Rhizopora 

mucronata. Hasil untuk  pengukuran 

pH koloid sintesis awal ini yaitu       

pH 5,6. 

c. Optimasi Nilai pH Sintesis  

Sebagaimana diketahui bahwa 

pembentukan nanopartikel perak 

dipengaruhi oleh keadaan pH dalam 

proses sintesisnya. Spektrum sintesis 

dengan variasi pH awal dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

 
Gambar 1 

 Spektrum UV-Vis koloid variasi pH 

6,0–9,5 pada sintesis nanopartikel perak  

Pada Gambar 1 variasi didasari 

atas nilai pH yang didapatkan saat 

sintesis awal yaitu pH 5,6. Namun 

bentuk spektrumnya belum cukup baik 

sehingga dilanjutkan ke nilai pH yang 

lebih besar (pH basa). Hal ini 

dikarenakan pada pH basa, sejumlah 

gugus fungsi bermuatan negatif 

memfasilitasi sejumlah besar ion Ag+ 

untuk berikatan dan membentuk 

nanopartikel perak dengan diameter 

lebih kecil karena cenderung terjadi 

melalui proses nukleasi dibanding 

agregasi (Sathishkumar, et.al, 2010). 

Diantara spektrum tersebut diasumsikan 

pH 9 dan pH 9,5 memiliki bentuk 

spektrum yang lebih baik dan nilai 

absorbansi kedua pH tersebut hampir 

sama, sehingga dilakukan sintesis 

variasi lanjutan antara kedua pH 

tersebut, spektrumnya dapat dilihat pada 

Gambar 2 
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Gambar 2 

Spektrum UV-Vis koloid variasi pH 

8,6-9,4 pada sintesis nanopartikel perak 

 

Variasi lanjutan pada Gambar 2, 

dilakukan dengan interval nilai pH lebih 

sempit, untuk mendapatkan hasil lebih 

akurat antara pH 9 dan pH 9,5. 

Berdasarkan spektrumnya pH optimum 

yaitu pH 9 yang ketika dibandingkan 

dengan spektrum lainnya, pada pH 9 

memiliki puncak lebih tajam dan tidak 

melebar. Karena panjang gelombang 

maksimum yang melebar menandakan 

membesarnya ukuran nanopartikel  

(Junaidi et.al, 2019). 

d. Karakterisasi Nanopartikel Perak 

 

1. Spektrofotometri Uv-Vis 

 

Karakterisasi menggunakan 

Spektrofotometri UV-Vis bertujuan 

memonitor pembentukan nanopartikel 

perak pada sintesis yang dilakukan 

melalui pengamatan puncak spektrum 

Surface Plasmo Resonances (SPR)  dan 

nilai absorbansinya. Spektrum ekstrak 

dan koloid nanopartikel perak hasil 

sintesis  dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3 

Spektrum UV-Vis ekstrak dan koloid 

nanopartikel perak hasil sintesis 

 

Berdasarkan spektrum pada 

Gambar 3 panjang gelombang 

maksimumnya yaitu 422 nm dengan 

nilai absorbansi 1,866. Hal ini sesuai 

dengan rentang panjang gelombang 

maksimum untuk nanopartikel perak. 

Karakteristik dari koloid  nanopartikel 

perak menyerap sinar visible pada 

panjang gelombang 400-500 nm, 

sehingga warna yang tampak oleh mata 

adalah warna kuning (Khosi’atun, 

2016). 

 

2. Fourier Transform Infra Red (FTIR) 

 

Analisis FTIR dilakukan untuk 

mengidentifikasi kemungkinan senyawa 

biomolekul yang berperan mereduksi 

ion Ag
+
 menjadi Ag

0
. Spektra FTIR dari 

ekstrak air kulit batang            

Rhizopora mucronata dan nanopartikel 

perak dapat dilihat pada Gambar 4 dan 

dengan bilangan gelombangnya pada 

Tabel 2, beserta jenis ikatan dan 

serapan gugus fungsinya, merujuk pada 

buku Dachriyanus, (2004). 
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Gambar 4. Spektrum FTIR ekstrak dan nanopartikel perak 

 

Tabel  2. Jenis ikatan pada ekstrak dan nanopartikel perak 

Melihat pergeseran bilangan 

gelombang pada Gambar 4 dan jenis 

ikatannya pada Tabel 2, diduga 

terdapat gugus alkaloid, tanin dan 

saponin pada kedua spektrum tersebut.  

Menurut Khairuddin et.al., 

(2018), senyawa alkaloid mempunyai 

gugus   N- H pada serapan 3020,63 cm-1 

yang merupakan ciri khas dari alkaloid. 

Sedangkan gugus yang menyerupai 

struktur triterpenoid, steroid dan 

 

 

saponin mempunyai salah satu gugus 

seperti gugus –OH, –CH, C=O dan C-O 

(Farnsworth, 1966). Selain itu 

terdapatnya gugus ester memperkuat 

dugaan adanya senyawa tanin 

terhidrolisis, karena tanin terhidrolisis 

terbentuk akibat ikatan ester antara 

gugus hidroksi pada glukosa dengan 

gugus karboksil dari asam fenolat 

(Manitto, 1981). Berdasarkan hal 

tersebut dapat diindikasikan gugus 

fungsi yang berperan sebagai pereduksi 

Bilangan Gelombang (Cm
-1

) 
Jenis Ikatan Ekstrak NPP 

668,36 cm
-1

 668,36 cm
-1

 C-H stretching (benzen) 

823,64 cm
-1

 

979,88 cm
-1

 

1018,46 cm
-1

 

828,46 cm
-1

 

1025,21 cm
-1

 

1082,11 cm
-1

 

 

C-O 

1116,83 cm
-1

   

1156,37 cm
-1

   

1204,60 cm
-1

  C-C stretching 

1319,37 cm
-1

 1383,98 cm
-1

 C-H bending, N-O stretching (nitro), 

-CH2 (amida) 

1603,88 cm-1 1603,88 cm-1 C=C, C=O (ester, amida), C=N stretching 

2331,07 cm
-1

 

2360,01 cm
-1

 

2332,04 cm
-1

 

2360,01 cm
-1

 
C C, C N, N-H stretching (ion amonium) 

2800-3500 cm
-1

 2800-3600 cm
-1

 O-H stretching, N-H stretching 



 

8 

pada penelitian ini yaitu alkaloid, tanin 

dan saponin dengan salah satu bentuk 

reaksinya yaitu senyawa tanin, dapat 

dilihat pada Gambar 5.  

 
Gambar 5  Reaksi sintesis nanopartikel perak dengan senyawa tannin 

Berdasarkan  Gambar 5, Gugus 

fungsi karbonil (CO) dan hidroksil 

(OH) bekerja dengan cara mendonorkan 

elektron ke ion Ag
+
 untuk menghasilkan 

Ag
0
 (Masakke et.al., 2015). Setelah 

direduksi menjadi Ag
0
 maka muatan 

atom Ag menjadi netral sehingga 

memungkinkan antar atom Ag saling 

mendekat dan berinteraksi satu sama 

lain melalui ikatan antar logam 

membentuk kluster berukuran nano  

(Tapa et.al., 2016). 

3. Scanning Electron Microscopy (SEM) 

 

Hasil dari karakterisasi 

menggunakan SEM ini diperoleh 

nanopartikel perak dengan morfologi 

berbentuk kubus yang tersebar 

homogen, seperti pada Gambar 6. 
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Gambar 6 

Analisa morfologi nanopartikel perak 

 

 

Menurut (Hanipa, 2017) ukuran 

area permukaan partikel dapat 

ditentukan dengan mengukur panjang 

kubus. Ukuran area permukaan 

nanopartikel perak pada penelitian ini 

didapatkan rata–rata sebesar 21 nm 

dengan pengolahan data menggunakan 

bantuan aplikasi Image J.  

 

4. X-Ray Difraction (XRD) 

 

Hasil analisis menggunakan XRD 

ini didapatkan beberapa puncak yang 

merupakan puncak khas dari 

nanopartikel perak, diantaranya yaitu 

38,41°; 44,55°; 64,73°; 77,48°, dapat 

dilihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7 Difraktogram XRD untuk Nanopartikel perak  

 

Berdasarkan difraktogram 

Gambar 7, didapatkan beberapa 

puncak yang memiliki nilai 2θ (tetha) 

yang mendekati nilai puncak khas 

nanopartikel perak diantaranya yaitu 

38,41⁰; 44,55⁰; 64,73⁰; 77,48⁰.  

Merujuk pada database 

International Centre for Diffraction 

Data (ICDD No. 01-071-4613), pola 

difraksi nanopartikel perak terdapat 

pada puncak difraksi 38,09
o
, 44,27

o
, 

64,41
o
 dan 77,35

o
 yang ditunjukkan 

dengan indeks Miller (111), (200), 

(220), dan (311). Berdasarkan database 

ICDD tersebut, hasil analisis XRD 

menunjukkan adanya nanopartikel 

perak dengan sistem kristal kubik atau 

Face Centered Cubic (FCC) (Sutanti 

et.al., 2018). Bentuk FCC  memiliki 

struktur atom yang lebih rapat sehingga  

sifat stabilitasnya lebih baik, 

dikarenakan mengurangi kemungkinan 

terjadinya dislokasi atom pada kristal. 

Selain itu pada difraktogram terdapat 

puncak selain puncak khas perak, hal ini 

menandakan bahwa nanopartikel perak
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 yang dihasilkan masih terdapat 

pengotor seperti AgO. Nilai hkl 

memiliki hubungan terhadap struktur 

kristal karena jenis kristal tertentu 

memiliki nilai hkl yang identik 

(Khosi’atun, 2016). Berdasarkan 

perhitungan menggunakan rumus 

Scherrer (Lembang, 2013) diperoleh 

ukuran nanopartikel perak hasil sintesis 

pada penelitian ini rata–rata 23,33 nm.  

 

KESIMPULAN 

 

Nilai pH optimum untuk sintesis 

nanopartikel perak menggunakan 

ekstrak air kulit batang Rhizopora 

mucronata ialah pH 9. Karaktersitik 

nanopartikel perak yang dihasilkan 

yaitu panjang gelombang 

maksimumnya 422 nm dan absorbansi 

1,86. Senyawa metabolit sekunder yang 

diduga berperan ialah alkaloid, tanin 

dan saponin. Selain itu morfologi 

permukaan nanopartikel perak hasil 

sintesis berbentuk kubus, tersebar 

homogen dengan ukuran area 

permukaan rata–rata 21 nm dan bentuk 

kristalnya Face Center Cubic (FCC) 

dengan ukuran rata–rata 23,33 nm. 
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