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Abstrak. Telah dibuat artikel review literatur tentang sintesis nanopartikel perak dan aplikasinya sebagai 

deteksi ion logam berat dalam medium air. Nanopartikel perak  merupakan suatu partikel berukuran nano 

yakni kurang dari 100 nm. Sintesis nanopartikel perak dapat dilakukan melalui dua metode yaitu metode top-

down dan bottom-up. Sintesis nanopartikel perak menggunakan metode bottom-up dapat dilakukan melalui 

reaksi reduksi kimia. Zat pereduktor dapat diperoleh dari asam amino seperti tirosin dan sistein karena 

memiliki gugus –OH, -NH2 dan –COOH, yang mampu berperan sebagai pereduksi dan capping agent dalam 

proses pembentukan nanopartikel perak. Proses sintesis nanopartikel perak dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya waktu reaksi, pH dan konsentrasi. Hasil kajian pada sintesis nanopartikel perak terjadi perubahan 

warna dari larutan tidak berwarna menjadi kuning hingga kuning kecoklatan saat nanopartikel perak telah 

terbentuk. Karakterisasi nanopartikel perak dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis untuk 

mengetahui intensitas plasmon resonansi permukaan (SPR) pada panjang gelombang 400-450 nm. Intensitas 

spektra plasmon resonansi permukaan (SPR) digunakan sebagai indikator bahwa telah terbentuk nanopartikel 

perak. Karakterisasi nanopartikel perak menggunakan transmission electron microscopy (TEM) untuk 

mengetahui ukuran partikel. Karakterisasi menggunakan Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) 

untuk mengidentifikasi gugus fungsional pada nanopartikel perak. Salah satu gugus fungsional OH berasal 

dari zat pereduksi dan muncul pada bilangan gelombang 3750-3000 cm
-1

, berperan sebagai pereduksi ion Ag
+
 

menjadi Ag
0
. Salah satu pemanfaatan nanopartikel perak yaitu  pendeteksi ion logam berat, yang sangat 

selektif terhadap ion logam Hg
2+

. Hal ini ditandai dengan perubahan warna dari larutan nanopartikel perak 

yang semula berwarna kuning berubah menjadi tidak berwarna setelah ditambahkan larutan ion Hg
2+

. 

Nanopartikel perak juga memiliki sensitivitas tinggi dalam mendeteksi ion logam Hg
2+

. Hal ini ditunjukkan 

dengan konsentrasi terendah dari ion logam Hg
2+

 yang dapat dideteksi oleh nanopartikel perak dengan 

pereduksi sistein yaitu sebesar 0,002 mg/L. 

Kata kunci : nanopartikel perak, metode reduksi kimia, ion logam berat 

Abstract. This literature review has discussed the synthesis of silver nanoparticles and their application as 

the detection of heavy metal ions in the water medium. Silver nanoparticles are nano-sized particles that are 

less than 100 nm. The synthesis of silver nanoparticles can be carried out through two methods, namely top-

down and bottom-up methods. The bottom-up method of synthesis of silver nanoparticles can be carried out 

through a chemical reduction reaction. Reducing substances can be obtained from amino acids such as 

tyrosine and cysteine because they have –OH, -NH2 and -COOH groups, which can act as reducers and 

capping agents in the process of forming silver nanoparticles. The synthesis process of silver nanoparticles is 

influenced by several factors including reaction time, pH, and concentration. The results of the study on the 

synthesis of silver nanoparticles showed a color change from a colorless solution to yellow to brownish-

yellow when silver nanoparticles were formed. `Characterization of silver nanoparticles using a UV-Vis 

spectrophotometer to determine the surface plasmon resonance intensity (SPR) at a wavelength of 400-450 

nm. Surface plasmon resonance spectra intensity (SPR) is used as an indicator that silver nanoparticles have 

formed. Characterization of silver nanoparticles using transmission electron microscopy (TEM) to determine 

particle sizes. Characterization using Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) to identify functional 

groups on silver nanoparticles. One of the OH functional groups comes from a reducing agent and appears at 

the wave number 3750-3000 cm
-1

, acting as a reducer of Ag
+
 ions to Ag

0
. One of the uses of silver 

nanoparticles is the detection of heavy metal ions, which are very selective towards Hg
2+

 metal ions. This is 
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indicated by the change in color of the silver nanoparticle solution which was originally yellow to colorless 

after adding the Hg
2+

 ion solution. Silver nanoparticles also have a high sensitivity in detecting Hg
2+ 

metal 

ions. This is indicated by the lowest concentration of Hg
2+

 metal ions that can be detected by silver 

nanoparticles with cysteine-reducing agents, which is 0.002 mg/L. 

`Keywords: silver nanoparticles, chemical reduction methods, heavy metal ions 

 

1. Pendahuluan 

Saat ini nanoteknologi berkembang pesat, seiring dengan berkembangnya kemajuan 

teknologi dan zaman. Nanoteknologi sangat menarik perhatian para peneliti, baik dari 

lingkungan akademik maupun industri, karena memiliki ukuran partikel berskala nano 1-100 

nm [1]. Hal ini menyebabkan nanopartikel bersifat lebih reaktif dibandingkan partikel 

berukuran besar. Reaktivitas material ditentukan oleh atom-atom di permukaan nanopartikel 

yang bersentuhan langsung dengan material lain [2]. Perubahan sifat pada nanopartikel 

berkaitan dengan peristiwa kuantum dan perubahan rasio jumlah atom yang menempati 

permukaan nanopartikel terhadap jumlah total atom. Hal tersebut diharapkan menjadi kelebihan 

nanopartikel dibandingkan partikel berukuran besar, sehingga dapat dikembangkan untuk 

berbagai keperluan [3]. 

Salah satu nanopartikel logam yang saat ini telah menarik perhatian para peneliti ialah 

nanopartikel perak. Perak adalah salah satu logam mulia yang memiliki kualitas optik yang baik 

setelah emas dengan harga yang terjangkau. Hal ini juga dapat dilihat dari jumlah publikasi 

penelitian tentang nanopartikel perak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan peminat secara 

signifikan dari tingkat dunia maupun di Indonesia. Dimulai sejak tahun 2000- 2018 pada tingkat 

dunia peminatnya terus meningkat (Gambar 1a), sedangkan di Indonesia sejak tahun 2010-2016 

penelitiannya mulai berkembang hingga tahun 2017-2019 jumlah publikasi tentang nanopartikel 

perak berkembang pesat berdasarkan data pada Gambar 1b [4]. Meskipun demikian para 

peneliti terus mengembangkan ide tentang nanopartikel perak, disamping sintesisnya yang 

sederhana dan mudah dilakukan aplikasi dari nanopartikel perak juga sangat luas diantaranya 

dalam bidang katalis, elektronik, biomedis dan biosensor [5]. Penerapan aplikasi nanopartikel 

perak juga sangat dekat dengan kehidupan makhluk hidup. Hal itulah yang membuat para 

peneliti tertarik dengan nanopartikel perak. 

Pembentukan nanopartikel perak ditandai dengan perubahan warna (dari tidak berwarna 

menjadi kuning) dan munculnya puncak intensitas plasmon resonansi permukaan pada panjang 

gelombang 400-450 nm. Intensitasnya diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada 

panjang gelombang 300-700 nm [6]. Sintesis nanopartikel perak dapat dilakukan melalui dua 

metode yaitu metode top-down dan bottom-up [8]. Sintesis nanopartikel perak menggunakan 

metode bottom-up dapat dilakukan melalui reaksi reduksi kimia. Zat pereduksi yang digunakan 

ialah berasal dari sumber biologis seperti ekstrak tumbuhan, mikroorganisme, enzim dan 

berbagai biopolimer seperti protein dan karbohidrat [6]. Penggunaan pereduksi asam amino 

pada sintesis nanopartikel perak dibandingkan senyawa anorganik ialah hasil sintesisnya lebih 

ramah lingkungan. Begitu pula jika dibandingkan dengan pereduksi bahan alam, penggunaan 

pereduksi asam amino proses sintesisnya lebih sederhana karena tidak perlu diekstrak terlebih 

dahulu. Dalam sintesis nanopartikel perak asam amino juga dapat bertindak sebagai pereduksi 

dan penstabil. Salah satu contoh penelitian sebelumnya melakukan sintesis nanopartikel perak 

dengan asam p-aminobenzoat sebagai pereduksi dan penstabil. Proses sintesis nanopartikel 

perak sangat dipengaruhi oleh pH, waktu reaksi dan rasio mol reaktan. Hasil sintesisnya hanya 

terjadi pada pH 11. Waktu reaksi optimal dan rasio mol reaktan AgNO3 dan asam p-

aminobenzoat adalah 30 menit dan 5:100. Bentuk nanopartikel perak yang dihasilkan berbentuk 

bulat dengan ukuran 12  7 nm diukur menggunakan transmission electron microscopy (TEM) 

[7].  

Adanya efek spektra plasmon resonansi permukaan pada nanopartikel perak memiliki 

sensitivitas tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai detektor [8] Berdasarkan literatur 
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nanopartikel perak juga memiliki selektivitas dan sensitivitas tinggi [4]. Kemampuan ion perak 

dalam mengikat zat lain ialah dengan ikatan kovalen yang relatif kuat. Kemampuan inilah yang 

menyebabkan nanopartikel perak digunakan sebagai detektor. Salah satunya adalah deteksi ion 

logam berat, yang mana kesensitifannya juga sangat kecil hingga konsentrasi ppb. Selain itu ion 

logam berat merupakan salah satu limbah dari aktivitas industri yang merupakan zat pencemar 

yang berbahaya dan bersifat toksik [9]. Oleh karena itu keberadaan logam berat ini harus 

diminimalisir supaya tidak merusak lingkungan dengan memanfaatkan nanopartikel perak 

sebagai deteksi ion logam berat. 

 

Gambar 3. Perkembangan penelitian AgNP secara dunia (a), dan Indonesia (b) [4] 

 

Gambar 4. Dua metode utama nanopartikel: top-down dan bottom-up [8] 
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2. Sintesis Nanopartikel Perak 

2.1. Metode sintesis nanopartikel perak 

Secara umum sintesis nanopartikel terdiri dari 2 metode yaitu metode fisika (top-down), 

dan kimia (bottom-up) (Gambar 2). Metode fisika adalah pemecahan padatan logam menjadi 

partikel-partikel kecil berukuran nano, sedangkan metode kimia adalah pembentukan 

nanopartikel melalui reaksi kimia [10]. Metode sintesis nanopartikel yang sangat populer 

adalah menggunakan reduksi kimia, yang termasuk metode kimia (buttom up). Metode ini 

memerlukan biaya yang relatif murah, sederhana, cepat dan efektif untuk menghasilkan 

nanopartikel. Metode reduksi kimia bekerja dengan cara ion logam Ag
+
 direduksi oleh zat 

pereduksi menjadi nanopartikel perak [8]. Dalam sintesis nanopartikel perak juga dapat 

ditambahakan zat penstabil untuk menstabilkan nanopartikel perak. Penggunaan agen 

penstabil dilakukan untuk mencegah terjadinya agregasi nanopartikel perak [11]. 

Beberapa peneliti telah melakukan sintesis nanopartikel perak dengan cara mereaksikan 

logam Ag
+
 dengan pereduksi dan penstabil berupa bahan kimia anorganik [10], [11]. Bahan-

bahan yang biasa digunakan diantaranya natrium tetraborohidrat (NaBH4), polivinilpirolidin 

(PVP), benzena (C6H6) dan karbon tetraklorida (CCl4), namun Senyawa-senyawa tersebut 

termasuk bahan yang sulit didegradasi, sehingga dapat menjadi polutan bagi lingkungan [12]. 

Oleh karena itu untuk mengatasi masalah lingkungan akibat bahan yang sulit didegradasi, 

perlu dilakukan pengembangan sintesis nanopartikel perak dengan metode berbasis ramah 

lingkungan. Reduktor dalam sintesis nanopartikel perak dapat menggunakan sumber biologis 

seperti ekstrak tumbuhan, mikroorganisme, enzim dan berbagai biopolymer seperti protein dan 

karbohidrat [6]. Berikut beberapa contoh penelitian sintesis nanopartikel perak  

1. Bothra et al. [13] menggunakan metode reduksi kimia dengan mereaksikan natrium 

tetraborohidrat (NaBH4) dan larutan AgNO3 menghasilkan nanopartikel perak yang 

ditandai dengan larutan berwarna kuning muda. Kemudian nanopartikel perak yang sudah 

disintesis ditambahkan p-henylenediamine (p-PDA) sebagai agen penutup. Rasio 

perbandingan AgNO3: NaBH4 adalah 10:1. Dengan perbandingan tersebut NaBH4 sudah 

mampu membentuk nanopartikel perak ditandai oleh munculnya intensitas plasmon 

resonansi permukaan (SPR) pada panjang gelombang 411 nm.  

2. Mochi et al. [14] menyintesis nanopartikel perak dengan pereduksi NaBH4 dan 

menambahkan garam natrium asam 3-merkapto-1 propanasulfonat (3-MPS) untuk memberi 

gugus fungsional tiol (-S-H). Hasil intensitas plasmon resonansi permukaan nanopartikel 

perak muncul di daerah panjang gelombang 400 nm, dengan intensitas yang tidak jauh 

berbeda dari hasil penelitian Bothra et al [13]. Berikut merupakan skema sintesis 

nanopartikel AgNP-3MPS (Gambar 3). 

 

Gambar 5. Skema sintesis nanopartikel AgNP-3MPS  [31] 
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Bahan yang digunakan pada kedua contoh penelitian tersebut merupakan senyawa kimia 

anorganik termasuk kategori yang sulit didegradasi, sehingga bisa menjadi polutan bagi 

lingkungan [12]. Selain sifatnya yang berbahaya harga NaBH4 juga sangat mahal, sehingga 

sulit dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu, perlu 

mengembangkan sintesis nanopartikel perak dengan pereduksi yang harganya terjangkau 

atau bahkan bahan yang didapatkan dari alam. Hasil sintesisnya juga tidak lebih buruk dari 

yang menggunakan bahan pereduksi kuat yang berbahaya dan mahal.  

3. Sari et al. [15] menggunakan metode reduksi kimia dengan mereaksikan ekstrak buah M. 

Calabura L dan larutan AgNO3 menghasilkan nanopartikel perak yang ditandai dengan 

larutan berwarna kuning. Setelah itu campuran disimpan di bawah sinar matahari, lalu 

diukur dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 280-700 nm. Penyinaran 

dilakukan secara tidak langsung. Penyinaran sinar matahari secara tidak langsung untuk 

menghindari terbentuknya nanopartikel perak yang terlalu banyak, sehingga menyebabkan 

warna kuning yang pekat. 

Proses sintesis nanopartikel perak menurut Sari et al terjadi karena ekstrak buah M. 

calabura L memiliki senyawa antioksidan seperti vitamin C sebesar 90 mg/100 g  ekstrak 

buah M. calabura L dan flavonoid sebesar 0,98 mg/g sebagai bioreduktornya [16]. Selain 

memiliki kandungan vitamin C dan flavonoid, ekstrak buah M. calabura L juga memiliki 

gugus –OH yang mampu mendonorkan elektron. Nilai potensial reduksi dari vitamin C 

adalah +0,35 V dan flavonoid adalah +0,33 V [17] lebih kecil dibandingkan nilai potensial 

Ag
+
 yaitu +0,80 V [17], sehingga dapat mereduksi ion Ag

+
 menjadi Ag

0
. Mekanisme reaksi 

reduksi dari vitamin C dengan ion Ag
+
 dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 6. Mekanisme reaksi sintesis nanopartikel perak dengan bantuan sinar matahari 

dan bioreduktor vitamin C [32] 

4. Annadhasan et al. [18] menyintesis nanopartikel perak dengan pereduksi tirosin. 

Terbentuknya nanopartikel perak ditandai dengan perubahan warna yang semula tidak 

berwarna berubah menjadi warna kuning lemon dan menunjukkan puncak penyerapan SPR 

pada 408 nm. Asam amino merupakan contoh pereduksi yang ramah lingkungan salah 

satunya adalah tirosin. Tirosin bertindak sebagai pereduksi dan penstabil karena memiliki 

gugus –OH dan -NH2 yang mampu mereduksi ion Ag
+
 dan gugus –COOH untuk mengikat 

kuat permukaan nanopartikel perak, sehingga dapat stabil sampai 6 bulan.  

5. Chuchita et al. [6] juga menyintesis nanopartikel perak dengan pereduksi asam amino 

tirosin yang sekaligus berperan sebagai capping agent. Pembentukan nanopartikel perak 

dengan pereduksi tirosin efektif pada kondisi basa. Reaksi yang terjadi pada pembentukan 

nanopartikel perak dengan pereduksi tirosin sebagai berikut, 

 

Gambar 7. Mekanisme reaksi pembentukan nanopartikel perak dengan pereduksi tirosin [6] 
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pH senyawa pereduksi dan capping agent dapat mempengaruhi proses reduksi ion perak 

menjadi nanopartikel. Gugus fungsioal fenol tirosin dapat terdeprotonasi membentuk gugus 

fungsional baru yang bermuatan negatif pada kondisi basa. Gugus fenol pada tirosin 

mampu melepas H
+
 membentuk basa konjugasi. Gugus fungsional yang bermuatan negatif 

dapat berikatan dengan Ag
+
 melalui interaksi elektrostatik maupun ikatan kovalen 

koordinasi seperti pada Gambar 5 [6]. 

Penggunaan tirosin pada sintesis nanopartikel perak dapat menghemat bahan yang 

digunakan dan mengurangi limbah yang dihasilkan, karena tirosin memiliki dua fungsi 

sekaligus yaitu sebagai pereduksi dan capping agent. Penggunaan tirosin dalam sintesis 

nanopartikel perak memiliki prosedur yang lebih sederhana daripada pereduksi bahan alam 

karena tidak perlu melakukan proses ekstraksi terlebih dahulu.  

2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sintesis nanopartikel perak 

Sintesis nanopartikel dipengaruhi oleh beberapa parameter reaksi diantaranya waktu reaksi, 

pH dan konsentrasi [7].  

2.2.1. Waktu reaksi 

Waktu reaksi dalam sintesis nanopartikel perak dapat berpengaruh pada nanopartikel 

perak yang dihasilkan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin pekatnya warna kuning pada 

larutan nanopartikel perak maka waktu reaksinya juga meningkat. Kepekatan warna 

larutan nanopartikel perak sebanding dengan semakin tingginya absorbansi dari 

nanopartikel perak [12]. Pengaruh dari variasi waktu reaksi akan menunjukkan spektra 

plasmon resonansi permukaan dengan intensitas yang berbeda-beda, disajikan pada 

Gambar 6. Pada waktu reaksi 15 menit sampai 45 menit intensitasnya relatif sama, 

sedangkan pada waktu reaksi 120 menit mengalami penurunan yang signifikan  

(Gambar 6). Hal ini menunjukkan bahwa waktu reaksi optimum terjadi pada waktu reaksi 

45 menit, dan mengalami penurunan intensitas lebih dari waktu reaksi 45 menit. Peristiwa 

tersebut terjadi karena proses nukleasi koloidal perak telah selesai dan mencapai bentuk 

serta ukuran partikel yang kecil, stabil pada waktu sintesis maksimum yaitu 45 menit [6].  

Waktu reaksi juga berkaitan dengan stabilitas nanopartikel. Waktu reaksi dianalisis 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis yaitu sebelum dan setelah proses penyimpanan 

nanopartikel. Stabilitas nanopartikel dapat dinyatakan dalam konteks agregasi. Agregasi 

terjadi apabila struktur nano mengalami klasterisasi akibat interaksi antar partikel yang 

berdekatan [1]. Dengan demikian stabilitas nanopartikel bergantung pada pencegahan 

proses agregasi. Pencegahan tersebut dapat dimodifikasi menggunakan capping agent. 

Capping agent dapat berupa anion atau polimer [19]. Nanopartikel dinyatakan tidak 

terjadi agregasi ketika larutannya tidak mengalami perubahan warna yang ekstrim, tidak 

muncul endapan dan intensitas plasmon resonansi permukaannya juga tidak mengalami 

perubahan selama masa penyimpanan [18]. Semakin lama waktu penyimpanan 

nanopartikel dan tidak terjadi agregasi maka semakin baik kestabilannya.  

 

Gambar 8. Spektra plasmon resonansi permukaan nanopartikel perak pada variasi waktu 

reaksi (15-120) menit [6] 
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 2.2.2. pH 

pH pereduksi dalam sintesis nanopartikel perak dapat mempengaruhi proses reduksi 

ion Ag
+
 menjadi Ag

0
. Semakin tinggi pH maka semakin banyak ion Ag

+
 yang direduksi 

ditandai dengan perubahan warna dari tidak berwarna menjadi kuning [6]. Intensitas 

warna tersebut dapat menunjukkan nilai absorbansi nanopartikel perak. Semakin pekat 

warna kuning dari larutan nanopartikel perak maka diindikasikan nilai absorbansinya 

semakin besar [15]. Chuchita et al. [6] melakukan sintesis nanopartikel perak dengan 

variasi pH pereduksi dari pH 7-13. Hasil penelitiannya dilaporkan bahwa pH 11-12 (botol 

5-6) menunjukkan larutan berwarna kuning. Pada pH 7-10 dan 13 (botol 1-4, 7) tidak 

menunjukkan perubahan warna. Hasil analisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

menunjukkan intensitas pada pH 11 lebih tinggi dibandingkan pH 12.  Jika dilihat dengan 

mata telanjang pada pH 11 (botol 5) warna kuning larutannya lebih cerah dibandingakan 

pH 12 (botol 6) yang disajikan pada Gambar 7. Hal ini menunjukkan bahwa pH senyawa 

pereduksi mempengaruhi hasil reduksi ion perak menjadi nanopartikel [6]. Variasi pH 

juga akan mempengaruhi ukuran partikel yang dihasilkan dengan menggunakan 

transmission electron microscopy (TEM). 

 

Gambar 9. Spektra plasmon resonansi permukaan nanopartikel perak pada variasi pH 

(7-13) [6] 

2.2.3. Konsentrasi 

Perubahan puncak intensitas berkaitan dengan konsentrasi pereduksi [20]. Semakin 

tinggi konsentrasi pereduksi maka semakin kecil intensitasnya dengan panjang gelombang 

antara 380-430 [6]. Konsentrasi optimum pereduksi menunjukkan intensitas tertinggi. 

Pada konsentrasi optimum jumlah pereduksi telah mencukupi untuk mereduksi ion Ag
+
 

dalam larutan. Hal inilah yang menyebabkan jumlah nanopartikel yang terbentuk cukup 

banyak, sehingga pereduksi yang digunakan efektif dalam pembentukan nanopartikel 

perak.  Konsentrasi pereduksi di bawah optimum menunjukkan intensitas kecil. Hal ini 

disebabkan karena jumlah pereduksi yang tersedia belum mencukupi untuk mereduksi ion 

Ag
+
 menjadi Ag

0
, sehingga nanopartikel perak yang terbentuk sedikit. Konsentrasi 

pereduksi yang melebihi konsentrasi optimum mengakibatkan pereduksi mampu 

mereduksi ion Ag
+ 

dalam waktu cepat. Hal tersebut dapat mempercepat pertumbuhan 

partikel dan menyebabkan agregasi yang mengakibatkan nanopartikel perak membesar, 

sehingga ukuran nanopartikel perak lebih bervariasi [6]. 

2.3 Karakteristik nanopartikel perak  

2.3.1. Spektra plasmon resonansi permukaan melalui spektrofotometer UV-Vis 

Fitur karakteristik nanopartikel perak adalah adanya puncak intensitas dan luas dalam 

kisaran terlihat yang disebut spektra plasmon resonansi permukaan. Sifat spektra plasmon 

resonansi permukaan (SPR) dari nanopartikel perak dapat dilihat dari terbentuknya warna 

kuning pada larutan dan munculnya absorbansi pada panjang gelombang 400-500 nm [7]. 
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Adapun pendapat lain menyatakan bahwa terbentuknya nanopartikel perak muncul 

intensitas plasmon resonansi permukaan (SPR) pada panjang gelombang 400-450 nm 

[15]. Adanya intensitas pada daerah sekitar panjang gelombang 400 nm adalah 

karakterisasi awal terbentuknya nanopartikel perak, semakin besar intensitas maka 

semakin banyak nanopartikel perak yang terbentuk. Karakterisasi nanopartikel perak 

yang berkaitan dengan intensitas plasmon resonansi permukaan dianalisis menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 300-700 nm [6].   

 

Gambar 10. Spektra plasmon resonansi permukaan nanopartikel perak muncul puncak 

intensitas pada panjang gelombang 400 nm  [4] 

Hasil penelitian Chuchita et al. [6] menunjukan bahwa pengukuran intensitas plasmon 

resonansi permukaan menggunakan spektrofotometer UV-Vis dalam sintesis nanopartikel 

perak dengan pereduksi asam amino terjadi pada panjang gelombang 380-430 nm. Hal ini 

membuktikan bahwa nanopartikel perak yang disintesis berhasil karena intensitas 

SPRnya memenuhi syarat terbentuknya nanopartikel. 

1. Maddinedi et al. [21] menyintesis nanopartikel perak menggunakan pereduksi tirosin 

dengan variasi pH 10-12.  Hasil analisis spektrofotometer UV-Vis menunjukkan 

bahwa intensitas plasmon resonansi permukaan (SPR) terkecil terjadi pada pH 12 

yaitu 395 nm, disajikan pada Gambar 9. 

 

Gambar 11. Spektra plasmon resonansi permukaan nanopartikel perak dengan variasi 

pH (10-12) tirosin  [21] 

 

2. Susanthy et al. [7] menyintesis nanopartikel perak menggunakan pereduksi asam p-

aminobenzoat pada pH 11 dengan variasi waktu 0-60 menit. Hasil pengukuran 

spektrofotometer UV-Vis menunjukkan bahwa intensitas plasmon resonansi 

permukaan (SPR) meningkat seiring dengan bertambahnya waktu reaksi terlihat jelas 

pada Gambar 10. 
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Gambar 12. Spektra plasmon resonansi permukaan nanopartikel perak menggunakan 

pereduksi asam p-aminobenzoat dengan variasi waktu (0-60) menit [7] 

2.3.2. Ukuran partikel nanopartikel perak menggunakan TEM 

Sebagian besar nanopartikel perak juga dikarakterisasi dengan transmission electron 

microscopy untuk mengetahui ukuran dan bentuk partikelnya. Morfologi (ukuran dan 

bentuk) bahan nano sangat bergantung pada sifat pereduksi, potensi reduksi reaktan, serta 

keberadaan dan sifat stabilisator [22]. Tahap preparasi sampel dalam pengoperasian TEM 

dengan cara sampel dibuat sangat tipis, sehingga dapat ditembus oleh elektron. Sampel 

diletakkan di atas grid TEM yang terbuat dari tembaga atau karbon. Sampel yang 

berbentuk partikel didispersi ke dalam zat cair yang mudah menguap seperti etanol, lalu 

diteteskan ke atas grid TEM. Sampel yang berupa komposit partikel di dalam material 

lunak seperti polimer, komposit tersebut harus diiris tipis (beberapa nanometer). Alat 

pengiris yang digunakan adalah microtome [2]. 

 Beberapa contoh penelitian nanopartikel perak menggunakan TEM untuk 

mengkarakterisasi ukuran dan bentuk partikelnya.  

1. Maddinedi et al. [21] menyintesis nanpartikel perak menggunakan pereduksi tirosin 

dengan variasi pH (10-12) melakukan analisis menggunakan transmisi elektron 

mikroskop (TEM). Gambar 11a menunjukkan nanopartikel perak disintesis dengan pH 

12 tirosin. Ditunjukkan bahwa bentuk nanopartikel perak bulat kecil dengan ukuran 

partikel rata-rata 13 nm. Gambar 11b menunjukkan nanopartikel perak disintesis 

dengan pH 11 tirosin. Gambar TEM menunjukkan bentuk nanopartikel ialah 

berbentuk bola berukuran sedang dengan ukuran partikel rata-rata 22 nm. Pada 

Gambar 11c menunjukkan nanopartikel perak disintesis dengan pH 10 tirosin. 

Ditunjukkan bahwa nanopartikel perak berbentuk heksagonal melimpah dengan 

ukuran partikel rata-rata 33 nm. Berdasarkan pengamatan tersebut menunjukkan 

bahwa peningkatan pH tirosin mengakibatkan penurunan ukuran partikel pada 

nanopartikel perak.  

 

Gambar 13. Sintesis nanopartikel perak dengan tirosin pH 12 (A), pH 11 (B) dan pH 

10 (C) menggunakan TEM [21] 
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Gambar 14. Sintesis nanopartikel perak dengan asam p-aminobenzoat dalam keadaan 

optimum (pH 11) menghasilkan bentuk AgNP bulat dengan ukuran 12±7 nm [7] 

 

Gambar 15. Sintesis nanopartikel perak dengan tirosin pada pH optimum (pH 11) 

menghasilkan bentuk bulat dan rata-rata ukuran partikelnya 15,10 nm [6] 

Dari ketiga gambar TEM tersebut menunjukkan bahwa pembentukan nanopartikel 

perak dengan pereduksi asam amino efektif dalam keadaan basa [6]. Hal ini 

membuktikan bahwa pH senyawa pereduksi mempengaruhi proses reduksi ion perak 

menjadi nanopartikel. Bentuk dan ukuran nanopartikel yang dihasilkan pada pH basa 

optimumnya juga tidak jauh berbeda yakni berkisar 10-30 nm.  

2.3.2. Gugus fungsional nanopartikel perak menggunakan FTIR  

Fourir Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) merupakan pengujian berbasis 

serapan spektroskopi dengan menggunakan sinar infra merah. FTIR dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi gugus fungsional dari nanopartikel perak. Beberapa daerah 

serapan gugus fungsional yang sering muncul pada nanopartikel perak dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Contoh hasil karakterisasi FTIR dalam sintesis nanopartikel perak, menunjukkan 

interaksi tirosin pada permukaan logam nanopartikel dibandingkan dengan tirosin  murni 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 14 [18].  Gambar 14a menunjukkan adanya pita 

lebar pada bilangan gelombang 3217 cm
-1

, yang dikarenakan adanya gugus –NH2 dan –

OH dalam asam amino. Adanya puncak-puncak yang teramati pada bilangan gelombang 

1743, 1602 dan 1465 cm
-1

 , masing-masing merupakan mode peregangan gugus –C=O, -

NH2 dan –COO
-
. Pada Gambar 14b gugus-gugus tersebut teramati menyatu sebagai 

puncak tunggal pada 1631 cm
-1

 setelah terjadi reduksi ion logam Ag
+
 menjadi Ag

0
. Hal 

ini dapat terjadi karena kontribusi gugus –NH2 dan –COO
- 
selama reduksi dan stabilisasi 

nanopartikel perak. Hilangnya mode peregangan gugus –OH di sekitar 2500-3300 cm
-1

 

dalam spektra FTIR mengindikasikan oksidasi gugus fenolik dalam tirosin. Oksidasi 

gugus fenolik dari tirosin pada pH basa melalui transfer elektron kepada ion Ag, 

kemudian berubah menjadi gugus quinon, yang dirancang dan diusulkan oleh 

Selvakannan et al. disajikan pada Gambar 15 [23]. Kemudian pita lebar teramati pada 
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bilangan gelombang sekitar 3486 cm
-1

 dikarenakan oleh adanya molekul air di dalam 

nanopartikel perak  (Gambar 14b).  

Tabel 1. Pita serapan FTIR [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Spektra IR (a) tirosin murni, (b) AgNP-terstabilkan tirosin [18] 

 

            

 

 

 

Gambar 17. Skema mekanisme reduksi Ag
+
 menjadi Ag

0
 bersamaan dengan oksidasi 

gugus fenolik` L-tirosin menjadi gugus quinon [23] 

Karakterisasi FTIR untuk mengidentifikasi gugus fungsional dari biomolekul dalam 

ekstrak buah jambu air [17]. Spektra FTIR dari bubuk kering ekstrak buah jambu air dan 

nanopartikel perak ditunjukkan pada Gambar 16. Kedua sampel menunjukkan bahwa pita 

serapan menonjol pada 3410 cm
-1

 yaitu pita serapan OH peregangan alkohol atau fenol. 

Bilangan gelombang (cm
-1

) Jenis ikatan 

3750-3000 Regang O-H, N-H 

3000-2700 Regang –CH3, -CH2- , C-H, C-H aldehid 

2400-2100 Regang -C C-, C N 

1900-1650 Regang C O (asam, aldehid, keton, amida, ester, anhidrida) 

1675-1500 Regang C C (aromatic dan alifatik), C N 

1475-1300 C-H tekuk 

1000-650 C C-H, Ar-H tekuk 

L-Tirosin Gugus fenolik L-Tirosin teroksidasi 

menjadi quinon dan Ag
+
 tereduksi 

menjadi Ag
0
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Pita penyerapan pada 2840 cm
-1

 adalah karakteristik getaran peregangan C-H. Pada 

spektra ekstrak buah jambu air menunjukkan pita medium di 1720, 1675, 1077 dan 686 

cm
-1

 masing-masing dapat dihasilkan dari peregangan C=O, peregangan cincin C=C, 

peregangan cincin C-OH dan getaran peregangan cincin C=C [17].  

Perbandingan spektra FTIR dari ekstrak buah jambu air dan nanopartikel perak 

menunjukkan pergeseran bilangan gelombang ditambah dengan hilangnya pita pada 3410 

dan 1077 cm
-1

 setelah bioreduksi menunjukkan bahwa poliol bertanggung jawab untuk 

reduksi Ag (I) [17]. Hal ini didukung oleh pita peregangan cincin C=C pada 1675 cm
-1

 

dan C=C pada 686 cm
-1

. Oleh karena itu, senyawa polar yang larut dalam air bertanggung 

jawab untuk mereduksi Ag (I) dan menstabilkan nanopartikel perak. 

 

Gambar 18. Spektra FTIR bubuk kering ekstrak buah jambu air dan 

nanopartikel perak [17] 

 

3. Aplikasi Nanopartikel Perak 

3.1. Deteksi ion logam berat 

3.1.1. Ambang batas ion logam berat pada medium air 

Menurut Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air menetapkan klasifikasi mutu air menjadi 4 kelas yaitu Kelas satu, air 

yang digunakan untuk air minum; Kelas dua, air yang digunakan untuk prasarana/sarana 

rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman; 

Kelas tiga, air yang digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk 

mengairi pertanaman; Kelas empat, air yang digunakan untuk mengairi pertanaman [25]. 

Berdasarkan klasifikasi mutu air tersebut ditetapkan ambang batas ion logam yang 

diperbolehkan dalam medium air, dilampirkan bahwa untuk ion logam merkuri pada 

kelas dua dan tiga sebesar 0,002 mg/L dan kelas empat sebesar 0,005 mg/L [25]. 

Klasifikasi mutu air yang dapat dideteksi dan memenuhi syarat ambang batas pada artikel 

review ini hanya terjadi pada kelas dua sampai empat. Pada penelitian selanjutnya 

diharapkan menggunakan konsentrasi ion logam Hg
2+

 yang lebih rendah, agar dapat 

memenuhi semua ambang batas yang diperbolehkan pada klasifikasi mutu air. Logam 

merkuri merupakan salah satu pencemar lingkungan akibat dari proses perkembangan 

industri [15]. Ion merkuri merupakan salah satu ion logam yang paling toksik di dalam 

sistem biologis manusia. Adanya ion merkuri di dalam air adalah salah satu bentuk polusi 

merkuri yang sering terjadi di lingkungan [26]. Menurut KepMen LH No. 51/2004 

tentang persyaratan mutu air laut yang diperbolehkan adanya ion logam merkuri yakni 
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0,001 mg/L [27]. Limbah merkuri yang ada di perairan umum diubah menjadi komponen 

metil merkuri (CH3-Hg) akibat dari aktivitas mikroorganisme, sehingga memiliki sifat 

racun dan daya ikat yang kuat selain kelarutannya yang tinggi terutama dalam hewan air 

[28]. Hal ini mengakibatkan merkuri terakumulasi melalui proses bioakumulasi dan 

biomagnefikasi dalam jaringan tubuh hewan-hewan air, sehingga kadar merkuri sampai 

pada level berbahaya bagi kehidupan hewan air maupun kesehatan manusia yang makan 

hasil tangkapan hewan air tersebut. 

3.1.2. Selektivitas dan sensitivitas nanopartikel perak terhadap ion logam berat 

Nanopartikel perak dapat diaplikasikan untuk deteksi ion logam berat. Hal tersebut 

disebabkan karena spektra plasmon resonansi permukaan pada nanopartikel perak sangat 

sensitif terhadap perubahan lingkungannya, sehingga dapat digunakan sebagai detektor 

[8].   Kelebihan dari penggunaan nanopartikel perak antara lain: memiliki selektivitas dan 

sensitivitas tinggi untuk mendeteksi ion logam, penerapannya membutuhkan biaya 

murah, mudah dilakukan, dan tidak memerlukan perangkat yang rumit [4]. Selektivitas 

dan sensitivitas yang baik terhadap ion logam merupakan parameter penting yang harus 

diperhatikan dalam penerapan untuk deteksi ion logam. 

Selektivitas adalah kemampuan nanopartikel perak untuk mendeteksi satu ion logam 

saja pada larutan sampel tanpa terganggu oleh zat lain yang terkandung dalam larutan. 

Sensitivitas adalah kemampuan nanopartikel perak dalam mengukur konsentrasi ion 

logam yang dapat dideteksi pada larutan sampel dengan rentang konsentrasi tertentu. 

Nanopartikel perak merupakan suatu bahan yang selektif dan sensitif terhadap ion logam 

berat [4]. Hal ini disebabkan oleh adanya efek spektra plasmon resonansi permukaan pada 

nanopartikel perak [8]. Oleh sebab itu, nanopartikel perak dapat digunakan sebagai 

deteksi ion logam. 

Salah satu ion logam yang mudah dideteksi oleh nanopartikel perak adalah merkuri. 

Nanopartikel perak yang direaksikan dengan sampel yang mengandung ion logam 

merkuri akan terjadi reaksi oksidasi antara nanopartikel perak dengan ion logam merkuri. 

Reaksi oksidasi terjadi karena ion Hg
2+

 memiliki nilai potensial reduksi yang lebih tinggi 

daripada ion Ag
+
 (+0,80 V) yaitu +0,86 V [28]. Sebab itulah nanopartikel perak yang 

direaksikan dengan ion logam merkuri terjadi reaksi redoks secara spontan seperti pada 

skema Gambar 17 [17]. 

 

  

Gambar 19. Skema ilustrasi interaksi nanopartikel perak dengan ion Hg
2+ 

[32] 
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  Pada Gambar 17 menunjukkan bahwa nanopartikel perak mengalami reaksi 

oksidasi ketika ditambahkan larutan ion logam merkuri, ditandai dengan perubahan warna 

dari berwarna kuning menjadi tidak berwarna. Reaksi redoks yang terjadi sebagai berikut 

[17]  

2Ag + 2Hg
2+

 → 2Ag
+
 + Hg2

2+
. 

Di samping itu, ketika nanopartikel perak mengalami agregasi, maka larutan nanopartikel 

perak yang semula berwarna kuning mulai berubah menjadi merah kecoklatan hingga 

muncul endapan hitam. Beberapa contoh penelitian nanopartikel perak dengan pereduksi 

sumber biologis yang selektif terhadap ion Hg
2+

. 

1. Annadhasan et al. [18] melakukan uji selektivitas dan sensitivitas nanopartikel perak 

terhadap beberapa ion logam alkali dan alkali tanah (Gambar 18a). Larutan nanopartikel 

perak yang ditambahkan ion logam alkali dan alkali tanah menghasilkan larutan 

berwarna kuning seperti larutan blanko, yang membuktikan bahwa tidak terjadi 

perubahan warna pada Gambar 18a. Gambar 18b menunjukkan intensitas nanopartikel 

perak yang direaksikan dengan ion logam transisi. Hasil spektra plasmon resonansi 

permukaan nanopartikel perak mengalami perubahan pada saat penambahan ion logam 

Hg
2+

 dan Mn
2+

, dengan batas deteksi untuk ion Hg
2+

 sebesar 0,00321 mg/L dan ion 

Mn
2+

 0,00088 mg/L (Tabel 2). Batas deteksi untuk ion Hg
2+

 memenuhi syarat ambang 

batas yang diperbolehkan pada klasifikasi mutu air kelas empat, dalam pengairan 

tanaman. Selanjutnya batas deteksi untuk ion Mn
2+

 belum memenuhi syarat ambang 

batas yang diperbolehkan, karena dalam peraturan pemerintah tentang Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air tidak diperbolehkan adanya ion logam 

Mn
2+

 pada klasifikasi mutu air [25]. Daya selektivitas nanopartikel perak dengan 

berbagai ion logam dapat dilakukan dengan uji kolorimetri, disajikan pada Gambar 19. 

Pada saat larutan nanopartikel perak ditambahkan ion logam Hg
2+

 mengalami 

perubahan warna dari berwarna kuning menjadi tidak berwarna. Saat larutan 

nanopartikel perak ditambahkan ion logam Mn
2+

 mengalami perubahan warna dari 

berwarna kuning menjadi cokelat (Gambar 19). Hal ini membuktikan bahwa 

nanopartikel perak sangat selektif terhadap ion Hg
2+

 dan Mn
2+

 (Tabel 2).  

2. Prosposito et al. [29] menyintesis nanopartikel perak dengan pereduksi sistein dan 

capping agent sitrat selektif terhadap ion Hg
2+

 yang diujikan pada 6 ion logam yang 

berbeda terlihat pada Gambar 20. Contoh penelitian lain dari Ma et al. [30] menyintesis 

nanopartikel perak dengan pereduksi sistein ditunjukkan bahwa selektif terhadap ion 

Hg
2+

 dan batas deteksinya sebesar 0,002 mg/L, disajikan pada Tabel 2. Batas deteksi 

yang dihasilkan penelitian Ma et al. [30] ini memenuhi ambang batas ion logam Hg
2+

 

yang diperbolehkan dalam medium air termasuk klasifikasi mutu air kelas dua dan tiga, 

sehingga dapat dijadikan acuan dalam penerapannya di lingkungan. 
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Gambar 20. Spektra plasmon resonansi permukaan nanopartikel perak dengan adanya 

ion logam: (a) alkali dan alkali tanah (b) transisi [18] 

 

Gambar 21. Uji kolorimetri nanopartikel perak dengan berbagai ion logam [18] 

 

Gambar 22. Spektra plasmon resonansi permukaan nanopartikel perak dengan variasi 

konsentrasi ion Hg
2+

 (1-10) ppm  [29] 
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Tabel 2. Selektivitas dan sensitivitas nanopartikel perak terhadap ion logam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan literatur kajian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Asam amino dapat berperan sebagai reduktor dalam sintesis nanopartikel perak. 

2. Nanopartikel perak yang telah disintesis dikarakerisasi menggunakan spektrofotometer UV-

Vis untuk mengetahui intensitas plasmon resonansi permukaan (SPR) pada panjang 

gelombang 400-450 nm sebagai indikator telah terbentuknya nanopartikel perak. 

Karakterisasi ukuran nanopartikel perak menggunakan transmission electron microscopy 

(TEM) menunjukkan ukuran partikelnya kurang dari 100 nm. Nanopartikel perak juga 

dikarakterisasi menggunakan Fourir Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) yang 

menunjukkan adanya gugus fungsional. Salah satu gugus fungsional OH yang berasal dari 

pereduksi muncul pada bilangan gelombang 3750-3000 cm
-1

 sebagai pereduksi ion Ag
+
 

menjadi Ag
0
. 

3. Nanopartikel perak sangat selektif terhadap ion logam Hg
2+

 ditandai dengan perubahan 

warna dari berwarna kuning menjadi tidak berwarna. 

 

 

 Ucapan Terima Kasih  

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas ridhoNya tugas akhir ini 

dapat terselesaikan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada bapak/ibu dosen yang telah 

mereview artikel ini, sehingga dapat dipublikasikan pada prosiding SNK.  

 

Daftar Pustaka  

[1] B. R. Fernandez, ―Makalah Sintesis Nanopartikel,‖ Padang, 2011. 

[2] M. Abdullah, Y. Virgus, and K. Khairurrijal, ―Review : Sintesis Nanomaterial,‖ J. 

Nanosains Nanoteknologi, vol. 1, no. 2, 2008. 

[3] N. Ningsih, S. Yasni, and S. Yuliani, ―Sintesis Nanopartikel Ekstrak Kulit Manggis Merah 

dan Kajian Sifat Fungsional Produk Enkapsulasinya,‖ J. Teknol. dan Ind. Pangan, vol. 28, 

no. 1, pp. 27–35, 2017. 

[4] Gusrizal, ―Nanopartikel Perak : Sintesis dan Aplikasi (Kuliah Pakar).‖ Jurusan Kimia 

Universitas Muhammadiyah Riau, Riau, pp. 1–36, 2020. 

[5] Z. Zaheer and Rafiuddin, ―Silver Nanoparticles Formation Using Tyrosine in Presence 

Cetyltrimethylammonium Bromide,‖ Colloids Surfaces B Biointerfaces, vol. 89, pp. 211–

215, 2012. 

[6] Chuchita, S. J. Santoso, and Suyanta, ―Tirosin sebagai Reduktor dan Agen Pengkaping 

Referensi Pereduksi Ukuran 

nanopartikel 

perak (nm) 

Selektivitas 

nanopartikel 

perak 

terhadap ion 

logam 

Sensitivitas nanopartikel perak 

terhadap ion logam 

(M) (mg/L) 

[18] Tirosin 8,2   2  Hg
2+

 dan 

Mn
2+

 

1,6 x 10
-8

 

untuk kedua ion 

tersebut 

0,00321 untuk 

Hg
2+

 dan 

0,00088 untuk 

Mn
2+ 

[30] Sistein 10  Hg
2+ 

1x 10
-8

 0,002 



Prosiding Seminar Nasional Kimia (SNK) 2020  
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 10 Oktober 2020 

 
 

 

201 

untuk Membentuk Nanokomposit Film AgNPs-Poli Asam Laktat sebagai Antibakteri,‖ 

Berk. MIPA, vol. 25, no. 2, pp. 140–153, 2018. 

[7] D. Susanthy, S. J. Santosa, and E. S. Kunarti, ―The Synthesis and Stability Study of Silver 

Nanoparticles Prepared by Using p-Aminobenzoic Acid as Reducing and Stabilizing 

Agent,‖ Indones. J. Chem., vol. 18, no. 3, pp. 421–427, 2018. 

[8] A. Haryono, D. Sondari, S. B. Harmami, and M. Randy, ―Sintesa Nanopartikel Perak dan 

Potensi Aplikasinya,‖ J. Ris. Ind., vol. 2, no. 3, pp. 156–163, 2008. 

[9] T. S. Azhar, Fikri Fadillah; Adibi, Sukaina; Anggraini, ―Pemanfaatan Nanopartikel Perak 

Ekstrak Belimbing Wuluh sebagai Indikator Kolorimetri Logam Merkuri,‖ J. Iptek Terap., 

vol. 1, pp. 34–44, 2019. 

[10] S. R. Purnomo, N. N. Rupiasih, and M. Sumadiyasa, ―Studi Sintesis Nanopartikel Perak 

dengan Metode Biologi Menggunakan Tanaman Sambiloto (Andrographis paniculata 

Ness),‖ Bul. Fis., vol. 18, no. 1, pp. 6–11, 2017. 

[11] D. O. B. Apriandanu, S. Wahyuni, and S. Hadisaputro, ―Sintesis Nanopartikel Perak 

Menggunakan Metode Poliol dengan Agen Stabilisator PoliVinilAlkohol (PVA),‖ J. MIPA, 

vol. 36, no. 2, pp. 157–168, 2013. 

[12] W. Handayani, ―Pemanfaatan Tumbuhan Tropis untuk Biosintesis Nanopartikel Perak dan 

Aplikasinya sebagai Indikator Kolorimetri Keberadaan Logam Berat,‖ Universitas 

Indonesia, 2011. 

[13] S. Bothra, J. N. Solanki, and S. K. Sahoo, ―Functionalized Silver Nanoparticles as 

Chemosensor for pH, Hg
2+

 and Fe
3+

 in Aqueous Medium,‖ Sensors Actuators B. Chem., pp. 

1–27, 2013. 

[14] G. Mochi, Fedirico; Venditti, Iole; Fratoddi, Ilaria; Battocchio, Chiara; Carlini, Laura; Iucci, 

M. Casalboni, F. De Matteis, and S. Casciardi, ―Interaction of Colloidal Silver 

Nanoparticles with Ni
2+

: Sensing Application,‖ MDPI, vol. 1, no. 427, pp. 1–5, 2017. 

[15] P. I. Sari, M. L. Firdaus, and R. Elvia, ―Pembuatan Nanopartikel Perak (NPP) dengan 

Bioreduktor Ekstrak Buah Muntingia calabura L untuk Analisis Logam Merkuri,‖ J. 

Pendidik. dan Ilmu Kim., vol. 1, no. 1, pp. 20–26, 2017. 

[16] M. M. Rahman, Md. masudur; Fakir, Md. Solaiman Ali; Rahman, ―Fruit Growth of China 

Cherry ( Mutingia calabura ),‖ vol. 3, no. 2, pp. 56–60, 2010. 

[17] M. L. F. Firdaus et al., ―Colorimetric Detection of Mercury (II) Ion in Aqueous Solution 

Using Silver Nanoparticles,‖ Anal. Sci., vol. 33, no. July, pp. 831–837, 2017. 

[18] M. Annadhasan, T. Muthukumarasamyvel, V. R. S. Babu, and N. Rajendiran, ―Green 

Synthesized Silver and Gold Nanoparticles for Colorimetric Detection of Hg
2+

 , Pb
2+

 , and 

Mn
2+

 in Aqueous Medium,‖ pp. 887–896, 2014. 

[19] C. Caro, P. M. Castillo, R. Klippstein, D. Pozo, and A. P. Zaderenko, ―Silver 

Nanoparticles : Sensing and Imaging Applications Silver nanoparticles : sensing and 

imaging applications,‖ 2010. 

[20] K. Shrivas, S. Sahu, G. K. Patra, N. K. Jaiswal, and R. Shankar, ―Localized surface plasmon 

resonance of silver nanoparticles for sensitive colorimetric detection of chromium in surface 

water, industrial waste water and vegetable samples,‖ Anal. Methods, pp. 1–9, 2016. 

[21] S. Maddinedi, B. K. Mandal, and K. K. Anna, ―Tyrosine Assisted Size Controlled Synthesis 

of Silver Nanoparticles and their Catalytic, In-Vitro Cytotoxicity Evaluation,‖ Environ. 

Toxicol. Pharmacol., no. February, 2017. 

[22] S. A. AL Thabaiti, A. Y. Obaid, and Z. Khan, ―Gold Nanocomposites : Kinetic , 

Mechanistic and Structural Effects of Reducing Agents on the Morphology,‖ Can. Chem. 

Trans., vol. 3, no. 1, pp. 12–28, 2015. 

[23] P. R. Selvakannan et al., ―Synthesis of Aqueous Au Core-Ag Shell Nanoparticles Using 



Prosiding Seminar Nasional Kimia (SNK) 2020  
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 10 Oktober 2020 

 
 

 

202 

Tyrosine as a pH-Dependent Reducing Agent and Assembling Phase-Transferred Silver 

Nanoparticles at the Air-Water Interf`ce,‖ Langmuir, vol. 20, no. 18, pp. 7825–7836, 2004. 

[24] Dachriyanus, Analisis Struktur Senyawa Organik Secara Spektroskop. Padang: Lembaga 

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Andalas, 2004. 

[25] Presiden Republik Indonesia, Baku Mutu Air. 2001, pp. 421–487. 

[26] J. Guan, Y. C. Wang, and S. Gunasekaran, ―Using L-Arginine-Functionalized Gold 

Nanorods for Visible Detection of Mercury (II) Ions,‖ J. Food Sci., vol. 80, no. 4, pp. 

N828–N833, 2015. 

[27] K. Menteri and N. Lingkungan, Baku Mutu Air Laut. 2004, pp. 0–3. 

[28] T. T. Putranto, ―Pencemaran Logam Berat Merkuri (Hg) pada Air Tanah,‖ vol. 32, no. 1, 

pp. 62–71, 2011. 

[29] P. Prosposito et al., ―Bifunctionalized Silver Nanoparticles as Hg
2+

 Plasmonic Sensor in 

Water: Synthesis, Characterizations, and Ecosafety,‖ Nanomaterials, vol. 9, no. 10, 2019. 

[30] Y. Ma, Y. Pang, F. Liu, H. Xu, and X. Shen, ―Microwave-assisted Ultrafast Synthesis of 

Silver Nanoparticles for Detection of Hg
2+

,‖ Spectrochim. Acta - Part A Mol. Biomol. 

Spectrosc., vol. 153, pp. 206–211, 2016. 

[31] P. Prosposito et al., ―Hydrophilic Silver Nanoparticles with Tunable Optical Properties: 

Application for The Detection of Heavy Metals in Water,‖ Beilstein J. Nanotechnol., vol. 7, 

no. 1, pp. 1654–1661, 2016. 

[32] N. Meileza, M. L. Firdaus, and Elvinawati, ―Analisis Ion Merkuri (II) Menggunakan Nano 

Partikel Perak Terimobilisasi pada Kertas Saring,‖ J. Pendidik. dan Ilmu Kim., vol. 2, no. 2, 

pp. 191–197, 2018. 

  


	Artikel Review: Sintesis Nanopartikel Perak Menggunakan Pereduksi Asam Amino Sebagai Deteksi Ion Logam Berat
	Rif’ah Raudatul Jannah, and Amaria Amaria*


