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PENDAHULUAN 

I. Latar Belakang 

Dalam dunia penelitian telah terjadi perkembangan di berbagai bidang, dimana 

salah satunya ada pada teknologi nanopartikel atau dapat disebut nanoteknologi. 

Nanopartikel didefinisikan sebagai material dengan ukuran panjang 1- 100 nm (Elzy, 

2010). Nanopartikel banyak dikembangkan oleh para peneliti dikarenakan 

nanopartikel dapat diaplikasikan pada industri produk elektronik, antibacterial 

dibidang kesehatan, pengawet makanan dan juga pelapis tekstil (Natsuki et al., 2015). 

Nanopartikel dapat berupa logam, oksida logam, semikonduktor, polimer, material 

karbon, dan senyawa organik (Bakir, 2011). Haryono (2008) menyatakan di antara 

nanopartikel logam, nanopartikel perak atau AgNPs banyak mendapat perhatian dan 

dikembangkan karena sifat fisik dan kimianya. Koloid perak telah lama diketahui 

memiliki sifat antimikroba dan juga ramah lingkungan.  

Ada beberapa metode yang digunakan untuk mensintesis AgNPs diantaranya 

menggunakan metode fisika, kimia dan biologi. Metode fisika dapat menggunakan 

tekanan dan temperatur yang tinggi, sementara metode kimia menggunakan pereaksi 

kimia yang bersifat sebagai pereduksi. Metode biologi dapat menggunakan bakteri 

atau jamur serta tumbuh-tumbuhan. Metode yang banyak dikembangkan beberapa 

tahun belakangan ini adalah dengan menggunakan metode biologi dimana ekstrak 

tumbuhan digunakan sebagai agen pereduksi dan capping dalam sintesis nanopartikel 

perak (Iravani, 2011). Hal ini dikarenakan ekstrak tumbuhan mudah diperoleh, mudah 

pengerjaannya dan bersifat ramah lingkungan (Bunghez et al., 2012). Nanopartikel 

perak yang dihasilkan oleh ekstrak tumbuhan lebih stabil dan laju sintesisnya lebih 

cepat (Iravani, 2011). 

Senyawa yang berperan dalam pembentukan nanopartikel perak pada proses 

sintesis ialah metabolit sekunder seperti fenolik, terpenoid, flavonoid, dan biomolekul 

yang memiliki gugus aldehid dan amida dimana senyawa ini berperan mengkonversi 

Ag
+ 

menjadi Ag
o
. Gugus fungsi dalam senyawa metabolit sekunder bekerja dengan 

cara mendonorkan elektron ke ion Ag
+
 untuk menghasilkan Ag

O
 nanopaertikel. 



Pembentukan nanopartikel perak dapat diamati secara visual yaitu ditandai dengan 

terjadinya perubahan warna dari bening menjadi kuning hingga coklat kehitaman. 

Warna larutan menjadi lebih gelap seiiring bertambahnya waktu. Perubahan ini 

menunjukan terjadinya proses reduksi ion perak oleh senyawa yang terdapat pada 

ekstrak tumbuhan sehingga terbentuk nanopartikel perak. Terbentuknya AgNPs 

diukur dengan spektrofotometri UV-vis dengan munculnya   maksimal pada daerah 

400-500 nm (Kesharwani et al., 2009). 

Kegunaan nanopartikel perak sangatlah beragam, beberapa penelitian telah 

dilakukan dalam pengembangan manfaat dari nanopartikel perak menggunakan 

ekstrak tumbuhan seperti, biosintesis nanopartikel perak menggunakan ekstrak buah 

Passiflora flavicarva (markisa) untuk mendeteksi logam berat (Maryani dkk, 2017), 

sintesis nanopartikel perak dari ekstrak daun Cymbopogon flexuosus dan uji 

antibakterinya (Gupta dan Ganjewela, 2015), aktivitas antijamur nanopartikel perak 

yang disintesis menggunakan ekstrak daun lobak (Brassica rapa) terhadap patogen 

pembusuk kayu (Narayana, 2014) dan biosintesis nanopartikel perak menggunakan 

ekstrak buah Garcinia mangostana dan aktivitas antibakterinya maupun 

antioksidannya (Rajakanu et al., 2015). 

Tanaman mangga merupakan tanaman berasal dari India yang banyak 

dibudidayakan di Indonesia, namun karena faktor cuaca mangga rentan diserang 

penyakit salah satunya disebabkan oleh jamur. Ada banyak jenis fungi yang 

menyerang tanaman mangga antaranya Fusarium solani (Pratiwi dkk, 2016), 

Colletotrichum gloeosporioides (Pradana dkk, 2018) dan  Neofusicoccum farvum 

(Resqui et al,. 2018) yang ditandai dengan permukaan daun terdapat bercak bulat, 

Kulit batang atau cabang tanaman yang terserang mengering, terdapat celah-celah 

kecil pada permukaan kulit, pada bagian kulit dan batang berwarna hitam kehijauan 

(Pradana dkk, 2018). Jamur yang menginfeksi mangga yang terdapat di kota 

Palembang dan Indralaya telah diisolasi dan diidentifikasi yaitu jamur Fusarium 

diamini, Aspergillus pseudonomius, Aspergillus flavus, Aspergillus niger dan 

Neofusicoccum parvum (Eliza dkk, 2018). 



Berdasarkan uraian di atas, diperlukan bahan fungisida untuk mengatasi 

penyakit mangga tersebut. Pengetahuan tentang nanopartikel perak  juga dilaporkan 

lebih efektif membunuh jamur pada tumbuhan mangga dengan menggunakan ekstrak 

tumbuhan sebagai pereduksinya, maka pada penelitian ini akan disintesis 

nanopartikel perak dengan bahan pereduksi ekstrak bagian daun tumbuhan pelawan 

(Tristaniopsis merguensis). Tumbuhan ini dipilih karena belum ada yang melaporkan 

sintesis nanopartikel perak dari Tristaniopsis merguensis untuk mengatasi penyakit 

pada tumbuhan. Uji fitokimia pada tumbuhan ini mengandung senyawa dari golongan 

senyawa flavanoid, tanin, saponin, steroid, dan triterpenoid (Asmaliyah dkk, 2016). 

Oleh karena untuk melihat potensi senyawa AgNPs dari ekstrak pelawan 

(Tristaniopsis merguensis), maka sebagai jamur uji dipilih ialah Neofusicoccum 

parfum dan Aspergillus pseudonomius. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah ekstrak daun tumbuhan pelawan dapat digunakan untuk mereduksi 

Ag
+
 menjadi Ag

o
 dalam bentuk nanopartikel perak? 

2. Bagaimana pengaruh variasi volume ekstrak tumbuhan pelawan dan 

temperatur terhadap pembentukan nanopartikel perak? 

3. Apakah nanopartikel perak dari ekstrak Tristaniopsis merguensis dengan 

variasi terbaik yang didapat mampu berperan sebagai zat antifungi terhadap 

jamur Neofusicoccum parvum dan Aspergillus pseudonomius yang 

menginfeksi tanaman mangga? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

  1. Mensintesis nanopartikel perak menggunakan ekstrak tumbuhan Pelawan  dan 

mengkarakterisasi AgNPs dengan instrumen spektroskopi  UV-VIS, FTIR, 

XRD dan SEM. 

2. Menentukan kondisi optimum dengan variasi volume antara ekstrak tumbuhan 

pelawan dan temperatur yang berbeda-beda dalam sintesis AgNPs.  



3. Menguji aktivitas antifungi dengan menggunakan produk AgNPs dengan 

kondisi optimum terhadap jamur Neofusicoccum parvum dan Aspergillus 

pseudonomius yang menginfeksi mangga.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

      Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mempelajari 

reaksi sintesis nanopartikel perak dengan menggunakan ekstrak tumbuhan daun 

Pelawan atau Tristaniopsis mergeuensis dan mengetahui proses aktivitas antifungi 

dimana diharapkan dapat memberikan kontribusi permasalah yang disebabkan oleh 

fungi pada tumbuhan dengan metode yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan 

ekstrak dari tumbuhan.  

 

 


