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GREEN-SYNTHESIS DAN KARAKTERISASI 

NANOPARTIKEL PERAK MENGGUNAKAN DAUN 

GLYCINE MAX (L) MERR 
Nama   : Isfina Uniatunada 

NRP    : 01111640000046 

Jurusan  : Fisika, Fakultas Sains dan Analitika  

Data, ITS 

Pembimbing   : Endarko, M.Si, Ph.D 

Abstrak 

Sintesis nanopartikel perak telah berhasil dilakukan dengan 

mentode green-synthesis yang menggunakan campuran ekstrak 

daun Glycine Max (L) Merr dan larutan AgNO3. Pada penelitian 

ini, nanopartikel perak (AgNPs) dikaraktersiasi menggunakan 

Spektrofotometer UV-Vis, SEM-EDS, dan ICP-OES. 

Spektrofotometer UV-Vis digunakan untuk mengkarakterisasi 

sifat plasmonik AgNPs, SEM-EDS untuk menganalisis morfologi 

dari AgNPs dan ICP-OES untuk mengukur kuantitas Ag pada 

sampel. Selain itu, uji aktivitas antijamur AgNPs juga diobservasi 

untuk menentukan efektivitas AgNPs dalam menghambat 

pertumbuhan jamur Aspergillus sp. Terbentuknya AgNPs ditandai 

dengan perubahan warna larutan dari kuning menjadi hitam. 

Karakterisasi UV-Vis menunjukkan bahwa terdapat dua pucak 

serapan maksimum dengan panjang gelombang diantara 366 nm 

sampai 474 nm. Pada karakterisasi SEM-EDS diketahui bahwa 

AgNPs memiliki rata-rata ukuran partikel 48,46±1,24 nm, 

dengan bentuk spherical dan tidak seragam. AgNPs memiliki 

persebaran yang merata pada tekstil polyester dengan presentase 

beratnya mencapai 5,3%.  Karakterisasi ICP-OES menunjukkan 

bahwa konsentrasi Ag yang terkandung pada sampel AgNPs 

adalah 71-4550 mg/Kg. AgNPs dapat menghambat pertumbuhan 

jamur Aspergillus sp. dengan membentuk diameter zona hambat 

sebesar 14,9 ±1,26 mm.  

 
Kata kunci: Glycine Max (L) Merr, Green Synthesis, Nanopartikel 

Perak 
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GREEN SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION 

OF SILVER NANOPARTICLES USING GLYCINE 

MAX (L) MERR LEAVES 
 

Name   : Isfina Uniatunada  

NRP    : 01111640000046 
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Analytics, ITS 
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Abstract 

Synthesis of silver nanoparticles has been successfully carried out 

by a green-synthesis method using a mixture of Glycine Max (L) 

Merr leaf extract and AgNO3 solution. In this study, silver 

nanoparticles (AgNPs) were characterized and analyzed using 

UV-Vis spectrophotometers, SEM-EDS, and ICP-OES. UV-Vis 

spectrophotometer was used to characterize the plasmonic 

properties of AgNPs, SEM-EDS to analyze the morphology of 

AgNPs and ICP-OES to measure Ag levels in samples. In 

addition, AgNP antifungal activity tests were also observed to 

determine the ability of AgNP in inhibiting the growth of the 

fungus Aspergillus sp. The formation of AgNP is characterized by 

a change in color from yellow to black. UV-Vis characterization 

shows that there are two maximum absorption tides with 

wavelengths between 366 nm to 474 nm. The SEM-EDS 

characterization of AgNPs has an average particle size of 48.46 ± 

1.24 nm, with a round shape and not uniform. AgNP has an equal 

distribution of polyester textiles with a weighting of up to 5.3%. 

ICP-OES characterization shows that the Ag concentration 

contained in the AgNPs sample is 71-4550 mg/Kg. AgNPs can 

inhibit the growth of the fungus Aspergillus sp. by forming an 

inhibition zone diameter of 14.9 ± 1.26 mm. 

 

Keywords: Glycine Max (L) Merr, Green Synthesis, Silver 

Nanoparticles 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada dekade terakhir ini banyak teknologi yang mengalami 

perkembangan secara pesat. Salah satunya adalah teknologi 

nanosains. Teknologi nanosains ini telah diaplikasikan di 

berbagai bidang, di antaranya pada bidang elektronik, kosmetik, 

medis, farmasi, industri makanan, tekstil, keramik, dan lainnya.  

Teknologi nanosains berfungsi untuk memanipulasi atau 

merekayasa suatu benda yang berukuran nano. Sejalan dengan 

perkembangan nanoteknologi ini, diharapkan teknologi nanosains 

mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan industri 

dan ekonomi dunia.  

Nanopartikel merupakan partikel dengan ukuran 1–100 nm. 

Nanopartikel logam seperti nanopartikel perak, titanium dioksida 

telah dilaporkan efektif terhadap beberapa bakteri pembentuk 

biofilm yang menunjukkan potensi mereka untuk pengembangan 

di masa depan sebagai agen biofilmisidal yang efektif (Fatimah 

2017). Nanopartikel perak adalah agen antimikroba baru dan 

banyak digunakan di bidang kesehatan dan obat-obatan seperti 

kain, pelapis antimikroba, perangkat biomedis, dan pembalut luka 

karena memiliki karakteristik sebagai anti-bakteri Sudah 

diketahui bahwa karakteristik mereka sangat dipengaruhi oleh 

ukuran, bentuk, dan metode sintesis (Syafiuddin, Salim et al. 

2017). 

Nanopartikel perak (AgNPs) dapat disintesis menggunakan 

beberapa metode, di antaranya metode kimia dan biologi. Metode 

yang cukup popular untuk mensintesis AgNPs adalalah metode 

kimia. Namun, dalam proses sintesisnya metode ini tidak jarang 

memakai bahan kimia berbahaya dan beracun. Sintesis 

mengggunakan bahan kimia dapat mengancam kesehatan kulit 

dan lingkungan karena sifat racunnya. Sifat racun AgNP tersebut 

dipercepat dengan adanya stabilisator. Dimana stabilisator 

memiliki sifat kationik dan hidrofobik, ditambah lagi oleh 

senyawa biokompatibel atau polimer (Bae, Park et al. 2011)
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  Perkembangan terbaru Green synthesis AgNPs adalah 

penemuan berbagai jenis daun yang telah diekstrak untuk sintesis 

AgNPs. Ada berbagai jenis daun yang telah terbukti mampu 

mensintesis AgNPs  (Nurul Aini, Al Farraj et al. 2019) berhasil 

mengevaluasi kemampuan Ageratum Conyzoides dan Mikania 

Micrantha untuk mensintesis AgNPs. AgNPs tersebut memiliki 

kemampuan antibakteri terhadap bakteri gram positif dan gram 

negatif. Beberapa sifat AgNPs, seperti: sifat plasmonik, ikatan 

biomolekuler, bentuk, ukuran, dan antibakteri, telah diselidiki. 

Secara umum, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 

kemampuan antibakteri dari AgNPs tergantung pada ukuran dan 

prosedur sintesis. Green synthesis menggunakan ekstrak  daun 

segar dari Impatiens balsamina dan Lantana camara telah 

dilakukan oleh (Aritonang, Koleangan et al. 2019). AgNPs 

tersebut digunakan untuk melawan Staphylococcus aureus dan 

Gram-positif Bakteri Escherichia coli Gram-negatif. Hasilnya 

menunjukkan bahwa pertumbuhan bakteri dapat dihambat oleh 

ekstrak yang mengandung nanopartikel perak.  

Banyak penelitian telah membuktikan bahwa AgNPs yang 

disintesis menggunakan metode green synthesis memiliki 

aktivitas antimikroba. Salah satunya adalah Glycine max (L) Merr 

atau tanaman kedelai. Dalam bidang pertanian, telah banyak 

penelitian tentang Glycine Max (L) Merr. Akan tetapi, penelitian 

tersebut hanya berfokus pada bijinya. Glycine Max (L) Merr 

adalah salah satu sumber protein nabati terpenting yang 

dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Tanaman ini dapat tumbuh 

di Eropa, Amerika Utara, Asia Selatan, dan Jepang. Aktivitas 

antioksidan dan profil fenolik dimiliki oleh biji tanaman Glycine 

Max (L) Merr. Varietas Glycine Max memiliki sifat antioksidan, 

kandungan total fenolik, kadar antosianin dan flavonoid yang 

berbeda (Peiretti, Karamać et al. 2019).  

Salah satu jamur yang sering ditemui dalam kehidupan 

sehari-hari adalah Aspergillus sp. Jamur ini dikenal berperan 

dalam tiga pengaturan klinis yang berbeda pada manusia seperti 

infeksi oportunistik, keadaan alergi, dan toksikosis. Aspergillus 
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sp. dapat menyebabkan infeksi pada hewan dan juga pada 

manusia. Aspergillus sp. dapat menghasilkan makanan mereka 

sendiri, mereka bergantung pada bahan lain di sekitar mereka 

untuk nutrisi. Di sini, perlu dicatat bahwa Aspergillus sp. tidak 

mampu menyerap bahan organik di sekitarnya. Untuk alasan ini, 

mereka melepaskan berbagai jenis enzim seperti amilase yang 

mampu memecah bahan-bahan sekitarnya menjadi senyawa yang 

lebih sederhana yang dapat diserap melalui hifa vegetatif. 

Pelepasan sejumlah besar enzim ini menghasilkan peluruhan yang 

meningkat dari semua bahan organik di lingkungan terdekatnya 

dan akibatnya ketersediaan lebih banyak sumber makanan yang 

diperlukan untuk reproduksi dan pertumbuhan.  

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka tujuan utama 

pada penelitian ini adalah untuk menyelidiki kesesuaian 

penggunaan ekstrak daun Glycine max (L) Merr (Kedelai) pada 

proses sintesis AgNPs sebagai antijamur. Kemampuan antijamur 

AgNPs tersebut diuji pada jamur Aspergillus sp. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh konsentrasi AgNO3 terhadap 

karakteristik plasmonik AgNPs? 

1. Bagaimana persebaran AgNPs pada tekstil polyester setelah 

dilakukan deposisi? 

2. Bagaimana aktivasi antijamur dari AgNPs? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, maka 

diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut. 

1. Menyelidiki pengaruh konsentrasi AgNO3 terhadap 

karakteristik plasmonik AgNPs. 

2. Menganalisa persebaran AgNPs pada tekstil polyester setelah 

proses deposisi. 
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3. Mengetahui aktivasi antijamur dari AgNPs. 

1.4 Manfaat 

Penelitian ini memberikan banyak manfaat bagi beberapa 

pihak sebagaimana dipaparkan sebagai berikut. 

1. Memberikan informasi tentang pengaruh konsentrasi AgNO3 

terhadap karakteristik plasmonik AgNPs 

2. Memberikan informasi tentang aplikasi AgNPs sebagai 

antijamur. 

3. Melanjutkan penelitian mengenai karakterisasi AgNPs yang 

disintesis menggunakan ekstrak daun Glycine Max  

1.5 Batasan Masalah 

Adapun Batasan masalah dalam dari Tugas Akhir yaitu; 

1. Ekstrak tanaman yang digunakan untuk mensintesis AgNO3 

adalah Glycine Max (L) Merr 

2. Jamur yang digunakan untuk kultur uji adalah Aspergillus sp. 

3. Penelitian ini tidak membahas mengenai ikatan kimia yang 

ada dalam AgNPs 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini dapat 

diuraikan sebagai berikut. 
BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan masalah, dan sistematika 

penulisan laporan penelitian. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka berisi tentang teori dan 

konsep dasar penunjang penelitian dari 

nanopartikel, silver nanopartikel, anti jamur, silver 

nanopartikel sebagai antijamur, Glycine Max (L) 

Merr, dan jamur Aspergillus sp. 
BAB III  : METODOLOGI 

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan 

dalam penelitian ini, meliputi peralat dan bahan, 
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peralatan karakterisasi, langkah kerja yang 

dilakukan. 

 

BAB I V  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan dijelaskan data yang diperoleh dari 

penelitian yang dilakukan, analisa tentang hasil-

hasil yang telah diperoleh selama penelitian 

dilakukan, dan pembahasan mengenai hubungan 

hasil penelitian serta Analisa penunjang lain yang 

terkait dalam penelitian 
BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data 

dan pembahasan, serta saran-saran yang dapat 

digunakan untuk mendukung penelitian 

selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisikan identitas referensi yang 

dijadikan acuan dalam penulisan. 
LAMPIRAN 

Berisi data-data yang digunakan dalam penelitian 

beserta beberapa gambar yang menunjang 

penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Nanopartikel 

Nanopartikel merupakan partikel dengan ukuran nanometer 

1–100 nm. Nanopartikel adalah bahan yang menarik untuk 

dipelajari. Bahan nanopartikel yang  telah diaplikasikan di 

berbagai bidang, seperti kesehatan, kosmetik, makanan, kesehatan 

lingkungan, ilmu biomedis industri kimia, elektronika, mekanika, 

optic, industri penerbangan (Dewi, Kartini et al. 2019). 

Nanopartikel logam seperti nanopartikel perak, titanium dioksida 

telah dilaporkan efektif terhadap beberapa bakteri pembentuk 

biofilm yang menunjukkan potensi mereka untuk pengembangan 

di masa depan sebagai agen biofilmisidal yang efektif (Fatimah 

2017).  

2.2 Nanopartikel Perak 

Nanopartikel perak (AgNPs) adalah agen antimikroba baru 

dan banyak digunakan di bidang kesehatan dan obat-obatan 

seperti kain, pelapis antimikroba, perangkat biomedis, dan 

pembalut luka karena sifatnya yang menolak bakteri. Sudah 

diketahui bahwa sifat mereka sangat bergantung pada ukuran, 

spesies, bentuk, dan metode sintesisnya (Syafiuddin, Salim et al. 

2017). 

Selama dekade terakhir, banyak peneliti yang berfokus pada 

green synthesis AgNPs. Penelitian difokuskan pada beberapa hal, 

diantaranya; sumber tanaman atau mikroba yang disintesis, teknik 

karakterisasi dalam menganalisa karakteristik AgNPs, prosedur 

tertentu yang mewakili metode sintesis, bentuk partakel, ukuran 

partikel dan berbagai informasi mengenai aplikasi dari AgNPs itu 

sendiri (Srikar, Giri et al. 2016). 

2.3 Antijamur 

Jamur bereproduksi baik secara aseksual dengan 

pembelahan, pembentukan tunas atau spora, ataupun secara 

seksual dengan peleburan inti dari kedua induknya. Jamur 

diklasifikasikan menjadi empat kelas utama yaitu, Ascomycetes, 
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Basidiomycetes, zygomycta, chytriomycota dan Deuteromycetes.  

Jamur dapat dihambat pertumbuhannya atau dibunuh dengan 

proses fisik dan bahan kimia. Zat yang dapat membunuh atau 

menghambat pertumbuhan jamur disebut dengan bahan antijamur.  

Menurut peneliti (Cushnie and Lamb 2005), Beberapa 

senyawa flavonoid, seperti jenis flavon, flavonol, dan flavanonon 

menunjukkan aktivitas antijamur. Aktivitas anti jamur juga 

disebabkan oleh adanya efek dari biomolekul yang terkandung 

pada daun. Biomolekul tersebut adalah senyawa terpenoid, 

flavonoid, alkaloid, saponin, dan fenol. Dalam menghambat 

pertumbuhan jamur, senyawa terpenoid merusak sel jamur 

melalui membran sitoplasma. Sehingga pertumbuhan jamur dan 

perkembangan sporanya akan terganggu. Apabila senyawa 

flavonoid dapat menyerang jamur melalui homeostatis 

mitokondria dan membran dari sel jamur. Mekanisme kerja dari 

senyawa alkaloid adalah membuat jamur tidak berkembang 

dengan cara menghambat biosintesis asam nukleat. Stuktur 

fosfolipid dari membran sel jamur dirusak oleh senyawa saponin. 

Proses pembelahan sel yang merupakan siklus jamur pada fase 

replikasi dihambat oleh senyawa fenol. (Melinda, Asseggaf et al. 

2019). 

2.4 AgNPs Sebagai Antijamur 

Flavonoid dan terpenoid merupakan biomolekul yang 

mempunyai potensi sebagai bioreduktan untuk mereduksi ion 

logam dalam membentuk AgNPs. Molekul tersebut dapat 

menunjukkan aktivitas pengurangan ion logam. Molekul ini 

diharapkan dapat mereduksi ion perak, sehingga nanopartikel 

perak dapat terbentuk (Ahmad, Sharma et al. 2010). 

Menurut (Aritonang, Koleangan et al. 2019), AgNPs 

memiliki sifat antibakteri yang baik dan sifat racun bagi sel. 

AgNPs memiliki kemampuan untuk merusak membran sel, 

menghambat pertumbuhan sel dan mengganggu metabolisme sel. 

Adanya interaksi ion silver dengan makromolekul dalam sel, 

seperti protein dan asam deosiribo nukleat (DNA) mencegah 

sintesis protein, selanjutnya mengurangi permeabilitas membran 
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dan pada akhirnya menyebabkan kematian sel (Xue, He et al. 

2016) melakukan biosintesis menggunakan jamur Arthroderma 

fulvum strain HT77 dan di uji aktivasi antijamurnya menggunakn 

3 jenis jamur, yaitu :  Candida spp.,  Aspergillus spp., 

dan Fusarium spp. AgNPs tersebut memiliki keseragaman 

partikel, stabilitas yang cukup baik dan diameter zona hambat 

yang cukup besar. 

Ada berbagai jenis daun yang telah terbukti mampu 

mensintesis AgNPs. (Nurul Aini, Al Farraj et al. 2019) berhasil 

mengevaluasi kemampuan Ageratum Conyzoides dan Mikania 

micrantha untuk mensintesis nanopartikel perak (AgNP) dan 

kemampuan antibakteri mereka terhadap bakteri gram positif dan 

gram negatif. Peneliti (Syafiuddin, Salmiati et al. 2018) 

melakukan penelitian tentang aplikasi antibakteri yang mampu 

melawan bakteri langka di Sungai Melana dan Sungai Sekudai. 

Anti bakteri yang dibuat berasal dari AgNO3 yang direaksikan 

dengan ekstrak rerumputan untuk menghilangkan ion perak dan 

menghasilkan silver nanopartikel. Hal ini menyebabkan material 

silver nanopartikel berpotensi sebagai antijamur (Vazquez-

Muñoz, Avalos-Borja et al. 2014).  

 

2.5 Metode Sintesis AgNPs 

Silver nanopartikel (AgNPs) dapat disintesis menggunakan 

beberapa metode, diantaranya yaitu metode kimia dan biologi. 

Metode yang cukup popular untuk mensintesis silver nanopartikel 

adalalah metode kimia. Namun, metode ini tidak jarang memakai 

bahan kimia berbahaya dan beracun dalam proses sintesisnya. 

Sintesis mengggunakan bahan kimia dapat mengancam kesehatan 

kulit dan lingkungan karena sifat racunnya. Toksisitas AgNP 

dipercepat dalam kasus stabilisator dengan sifat kationik dan 

hidrofobik, juga tidak berkurang oleh senyawa biokompatibel 

atau polimer (Bae, Park et al. 2011). 

Selain itu, (Srikar, Giri et al. 2016) melalui jurnal reviewnya 

menjelaskan bahwa silver nanopartikel telah disintesis 

menggunakan teknik fisio-kimia. Diantaranya dengan cara 
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reduksi kimia, radiasi gamma-ray, metode elektrokimia, ablasi 

laser, autoclave, microwave, dan reduksi fotokimia. Metode ini 

memiliki hasil yang efektif, akan tetapi terdapat beberapa 

kekurangan. Metode fisio-kimia membutuhkan energi yang tidak 

sedikit, tingginya biaya operasional dan tidak terlepas dari bahan 

kimia. 

Dalam penerapan AgNP sebagai penyembuhan luka, luka 

kulit yang diinduksi secara fisik atau kimia dapat secara 

signifikan mengganggu integritas struktural dan fungsional kulit 

pada tahap yang berbeda, yang mengarah pada kecacatan 

permanen atau bahkan kematian, tergantung pada tingkat 

keparahan cedera (Zulkifli, Hussain et al. 2017). Ini menunjukkan 

perlunya mempelajari metode deposisi AgNP yang sederhana, 

berbiaya rendah, dan ramah lingkungan. Metode ini adalah 

metode biologi, dimana silver nanopartikel disintesis 

menggunakan mikroorganisme, ekstrak tanaman hingga polimer 

alam (Srikar, Giri et al. 2016). Beberapa peneliti seperti 

(Syafiuddin, Hadibarata et al. 2017) melakukan kajian tentang 

metode biologi untuk mensintesis silver nanopartikel. Metode 

biologi menawarkan alternatif proses sintesis yang murah dan 

tidak rumit serta dapat digunakan dalam skala yang besar. Metode 

biologi atau yang lebih dikenal green synthesis telah banyak 

dilakukan dengan menggunakan berbagai ekstrak tumbuhan. 

(Fatimah 2017). Sintesis AgNP menggunakan ekstrak tumbuhan 

sangat dipertimbangkan karena kesederhanaannya, ketersediaan 

melimpah, dan potensi untuk menghilangkan persiapan yang 

rumit seperti penggunaan mikroorganisme (Syafiuddin, 

Hadibarata et al. 2017). 

 

2.6 Mekanisme Aktivitas AgNPs sebagai Antijamur 

Terdapat beberapa mekanisme yang terjadi pada sel jamur 

saat dikenai antijamur. Mekanisme yang pertama adalah dengan 

merusak molekul-molekul yang ada pada dinding sel jamur. 

Menurut (Lara, Romero-Urbina et al. 2015) nanopartikel perak 

sebagai antijamur dapat merusak dinding sel dengan cara 
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nanopartikel perak tersebut menumpuk disalah satu sisi dinding 

sel. Hal tersebut dapat meningkatkan permeabilitas dinding sel 

hingga membentuk celah pada dinding sel, seperti pada Gambar 

2.1.  

 
Gambar 2. 1 Mekanisme AgNPs sebagai Antijamur (Lara, Romero-Urbina 

et al. 2015) 

Mekanisme yang kedua adalah nanopartikel perak secara 

langsung masuk kedalam sel dan merusak DNA sel jamur. 

Menurut (Feng, Wu et al. 2000) Ketika nanopartikel perak 

menembus sel jamur maka molekul-molekul DNA akan menjadi 

kental sehingga DNA tersebut tidak dapat melakukan replikasi 

atau penggandaan rantai DNA. Hal tersebut dapat menyebabkan 

sel menjadi mati. 

Mekanisme yang ketiga adalah nanopartikel perak 

membentuk ROS (reactive oxygen species). Menurut (Haryono, 

Sondari et al. 2008) nanopartikel perak memproduksi ROS yang 

menyebabkan toxisitas oleh stress oksidatif. ROS merupakan 

radikal bebas dan produksinya sangat reaktif sehingga berdampak 

pada metabolisme sel. ROS dapat menyebabkan peradangan dan 

atau rusaknya protein, membran dan DNA. 

Mekanisme yang keempat adalah ion perak dapat 

berinteraksi dengan enzim yang penting dalam sel yaitu thiol 

group. Setelah terjadi interaksi tersebut perubahan metabolisme 
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sel terjadi dan membuat sel jamur mati (Prabhu and Poulose 

2012). 

 

2.7 Glycine Max (L) Merr 

Glycine Max (L) Merr merupakan daun dari biji kedelai. 

Glycine max (L.) Merr adalah salah satu sumber protein nabati 

terpenting yang dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Ini menarik 

pertumbuhan di Eropa, Amerika Utara, Asia Selatan, dan Jepang. 

Beberapa penelitian yang meneliti aktivitas antioksidan dan profil 

fenolik dari biji kedelai menemukan bahwa varietas kedelai 

berbeda dalam sifat antioksidannya, kandungan total fenolik, 

kadar antosianin dan flavonoid. Sehingga Glycine Max (L)Merr 

memiliki potensi yang baik sebagai reduktor dalam sintesis 

AgNPs serta mampu menjadi bahan antijamur. 

 

2.8 Aspergillus sp. 

Aspergillus sp. merupakan organisme saprofit yang hidup 

bebas, diketahui terdapat dimana-mana dan dapat tumbuh pada 

semua substrat. Pertumbuhanya akan terhambat bila bahan dalam 

koloninya berkelompok dan berkembang dengan konidiospora, 

konidiospora terbentuk secara bebas dan ujungnya 

menggembung, konidia berangkai-rangkai dan bentuknya bulat, 

serta termasuk dalam divisi deuteromycota.(Irianto 2013). 

Jamur Aspergillus sp. umumnya ditemukan di tanah dan 

tumbuhan yang membusuk. Istilah 'aspergillosis' digunakan untuk 

menggambarkan penyakit yang disebabkan oleh Aspergillus 

spesies lain yang dapat menyebabkan penyakit manusia termasuk 

Aspergillus flavus, Aspergillus terreus dan Aspergillus niger 

(Marr, Carter et al. 2002). 

Dampak dari jamur Aspergillus sp. sendiri adalah dapat 

menyebabkan keracunan, terganggunya sistem pernafasan, 

penyakit paru, dan asma. Aspergillosis merupakan infeksi 

oportunistik yang paling sering terjadi pada paru-paru. Gejala dari 

Aspergillosis dapat menyebabkan gejala yang berbeda-beda 

tergatung dari jenis penyakitnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian dan Tempat Pelaksanaan 

Jenis penelitian adalah penelitian laboratorium dan 

dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Biosains 

dan Medical Enginering, Universiti Teknologi Malaysia. 

3.2 Peralatan dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan untuk penelitian dipaparkan 

sebagai berikut: 

 

3.2.1 Peralatan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

neraca digital, gelas ukur, magnetic stirrer, petri dish, glass 

suction filter kit, filter nilon (Whatman TM), hotplate, alumunium 

foil, pipet mikro, oven, tabung sentrifuse, alat sentrifuse, cawan 

petri, bunsen, pengait kultur, tabung erlenmenyer, Autoclav 

(Hiclave HVE-50 HIRAYAMA), Cabinet Laminar Flow, pita 

parafilm dan penggaris. 

Dalam proses karakterisasi sample menggunakan alat uji 

berupa Ultraviolet Violet Visible Spectrometer (UV-Vis 

Spectrometer), Scanning Electron Microscope – Electron 

Dispersive X-Ray Spectroscopy (SEM-EDS), Inductively Coupled 

Plasma Optical Emission Spectrocoscpy (ICP-OES). 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Glycine 

Max (L) Merr diperoleh dari daerah di sekitar Universiti 

Teknologi Malaysia (UTM), Johor, Malaysia. Silver Nitrat 

(AgNO3) dan Malt Extract Agar dipasok oleh Sigma-Aldrich. 

Jamur, Aspergillus sp., ultrapure water, tap water, alkohol 

disediakan oleh Fakultas Biosains dan Medical Engineering 

UTM, tekstil yang digunakan adalah polyester yang dibeli dari 

toko tekstil di daerah Johor Bahru. 
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3.3 Tahap Penelitian 

Tahapan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian 

yang dirangkum pada Gambar 3.1. Penjelasan secara spesifik 

mengenai tahapan dijelaskan pada subbab selanjutnya. 

 
Gambar 3. 1 Diagram alir pembuatan tekstil antijamur 

3.3.1 Ekstraksi Daun Glycine Max (L) Merr 

Daun Glycine Max (L) Merr ditimbang seberat 10 g dengan 

menggunakan neraca elektrik Mettle Toledo. Kemudian dicuci 

dengan air mengalir sebanyak 3 kali dan dicuci dengan pure 

water sebanyak 3 kali. Daun yang sudah dicuci ditempatkan pada 

gelas beker dan ditambahkan pure water sebanyak 200 mL lalu 

dipanaskan diatas hotplate pada suhu 250°C hingga mendidih 

(sekitar 80°C). Setelah mendidih, didinginkan pada suhu ruangan. 

Ekstrak daun didapatkan dari proses penyaringan dengan 
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menggunakan 47 mm dalam glass suction filter kit. Ekstrak daun 

yang diperoleh disimpan pada suhu 7oC untuk penggunaan lebih 

lanjut. 

3.3.2 Persiapan Agar 

Malt Extract Agar (Merck) atau agar PDA dibuat dengan 

mencampur 27.6 g agar PDA dengan 575 mL ultrapure water 

dalam botol kaca berukuran 1000 ml. Selanjutnya, disterilkan 

menggunakan Autoclave (Hiclave HVE-50 HIRAYAMA) pada 

121oC selama 1 jam. Agar yang telah steril dituangkan ke dalam 

22 cawan petri dalam Laminar Flow. kemudian didinginkan 

hingga suhu kamar hingga agar PDA menjadi padat. Selanjutnya, 

semua cawan petri disegel dengan pita parafilm dan kemudian 

disimpan pada suhu 7ºC untuk penggunaan lebih lanjut. 

3.3.3 Pencucian Tekstil 

Tekstil yang digunakan adalah polyester, tekstil dipotong 

dalam bentuk lingkaran dengan diameter 8 mm dan kemudian 

dimasukkan ke dalam gelas beker yang berisi magnetic stirer 

dengan 25 mL ultrapure water. Setelah itu, dipanaskan pada suhu 

80 oC diatas hotplate selama 30 menit untuk menghilangkan 

kotoran pada tekstil. Selanjutnya, dikeringkan di dalam oven pada 

suhu 40oC selama 10 menit. 

3.3.4 Sintesis dan Deposisi AgNPs pada Tekstil 

5 ml AgNO3 disiapkan dalam gelas beker yang berisi 

magnetic stirrer. Tekstil dimasukkan ke gelas beker dan distirrer 

selama 30 menit dalam 100 rpm. Setelah itu, ektrak daun Glycine 

Max (L) Merr ditambahkan secara perlahan pada larutan AgNO3 

sebanyak 5 mL. Larutan dipanaskan dalam suhu 50°C selama 30 

menit dan distirrer pada 100 rpm. Apabila sudah selesai, angkat 

tekstil dan oven selama 15 menit pada suhu 50°C. Dimasukkan 

kedalam Autoclave untuk proses sterilisasi. Setelah itu, tekstil 

polyester yang telah terdeposisi AgNPs dikarakterisasi 

menggunakan SEM-EDS dan diuji aktivitas antijamurnya. 
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3.3.5 Sentrifugasi 

Larutan AgNO3 0,1 M sebanyak 20 ml dicampur dengan 20 

mL ekstrak daun didalam tabung erlenmenyer. Larutan tersebut 

didiamkan selama 24 jam didalam ruang gelap tertutup. Setelah 

itu, larutan dipindah kedalam 4 tabung sentrifuse berukuran 50 

mL. Tabung diletakkan pada alat sentrifuge secara simetris dan 

diputar dengan kecepatan 2000 rpm selama 10 menit. Setelah 

putaran pertama, larutan AgNPs akan berpisah menjadi endapan 

AgNPs dan ultrapure water. Ultrapure water dibuang dan 

endapan AgNPs dibiarkan di dalam tabung. Dilakukan pencucian 

dengan menambah ultrapure water pada endapan AgNPs. Proses 

tersebut dilakukan sebanyak 4 kali. Pada akhir proses 

sentrifugasi, endapan AgNPs dipindahkan dalam alumunium foil 

dan dikeringkan dalam oven bersuhu 50ºC selama 24 jam. Setelah 

itu, AgNPs akan berbentuk palet dan dapat dikarakterisasi 

menggunakan ICP-OES. 

3.3.6 Investigasi Sifat Antijamur 

Disiapkan 3 tekstil AgNPs yang telah di sterilkan. Pengait 

kultur, alkohol, parafilm, bunsen, cawan petri yang berisi agar 

PDA dan jamur Aspergillus sp. disiapkan didalam cabinet 

laminar flow. Pengait kultur direndam alkohol. Diambil pengait 

kultur dan dipanaskan di atas bunsen kemudian dibiarkan dingin. 

Spora jamur Aspergillus sp. diambil dan diletakkan pada cawan 

petri yang berisi agar PDA. 3 tekstil AgNPs ditempatkan pada 

permukaan yang sama dengan radius sekitar 1,5 cm dari spora di 

titik yang berbeda. Cawan petri ditutup dengan parafilm. Kultur 

jamur diinkubasi dan diukur diameter zona hambatnya disetiap 24 

jam sekali. 

3.3.7 Karakterisasi SEM-EDX 

SEM-EDX adalah Scanning Electron Microscope – 

Electron Dispersive X-Ray Spectroscopy. Morfologi AgNP juga 

dikarakterisasi dengan menggunakan mikroskop elektron 

pemindaian emisi (FESEM ZEISS Supra 35VP). Peralatan ini 

dipasok oleh Carl Zeiss Sdn Bhd. Ia dioperasikan pada akselerasi 
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5 kV dengan perbesaran 950.000. Elemen AgNP kemudian 

dikonfirmasi oleh SEM-EDX (HITACHI S-3400N) yang 

dioperasikan pada tegangan 15 kV dan dilengkapi dengan 

software Bruker Quantax.  

3.3.8 Karakterisasi ICP-OES 

ICP-OES adalah Inductively Coupled Plasma Optical 

Emission Spectrocoscpy. ICP-komposisi unsur-unsur dalam 

(sebagian besar yang larut dalam air) sampel dapat ditentukan 

menggunakan plasma dan spektrometer. Karakterisasi 

menggunakan ICP-OES memiliki tujuan untuk mengukur 

kuantitas konsentrasi Ag didalam sampel. ICPOES yang 

digunakan adalah ICPOES (710 ICPOES No. my13270004) yang 

dioperasikan pada 1200W dengan aliran Argon 15L min -1.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Plasmonik 

Terbentuknya nanopartikel perak (AgNPs) ditandai dengan 

adanya perubahan warna ketika pencampuran ekstrak daun 

dengan larutan AgNO3. Gambar 4.1 menunjukan bahwa seiring 

dengan perubahan waktu, warna larutan berubah dari kuning 

muda menjadi warna abu-abu hingga menjadi hitam pekat. 

Perubahan ini dikarenakan terdapat fenomena resonansi plasmon 

dari AgNPs dalam campuran reaksi. Keberadaan AgNPs dalam 

larutan tersebut dapat dikonfismasi dengan menggunakan 

Spektrofotometer UV-Vis melalui serapan maksimum dan 

panjang gelombang tertentu. Pembacaan Spektrofotometer UV-

Vis menunjukkan bahwa puncak serapan maksimum berada pada 

rentang panjang gelombang 430−450 nm  (Vivekanandhan, Misra 

et al. 2009). 

    
(a) (b) 

Gambar 4.1 Perubahan Warna Larutan (a) ekstrak daun (b) AgNPs 
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Gambar 4.2 AgNPs konsentrasi 0,1 M dengan variasi waktu 

Gambar 4.2 merupakan grafik hubungan antara panjang 

gelombang dan serapan untuk konsentrasi AgNPs 0,1 M dengan 

variasi waktu. Grafik ini didapatkan dari larutan AgNPs yang 

telah disimpan selama 24 jam dan dikarakterisasi menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis. Hal tersebut juga dilakukan pada 

larutan AgNPs yang sama setelah disimpan selama 48 jam dan 72 

jam. Nilai serapan maksimum dan panjang gelombang yang 

didapatkan dari variasi waktu disajikan di Tabel 4.1. 
 

Nilai serapan maksimum tertinggi adalah 2,022 didapatkan 

saat larutan AgNPs disimpan selama 24 jam dengan panjang 

gelombang 439 nm. Setelah 48 jam, nilai serapan maksimumnya 

menurun menjadi 1,928 dan menurun lagi hingga 0,658 setelah 72 

jam. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perbedaan waktu 

mempengaruhi nilai serapan dari larutan AgNPs. Seiring dengan 

Tabel 4.1 Stabilitas AgNPs 

Serial no. Waktu (jam) Serapan Maksimum 

(a.u.) 

λmax (nm) 

1 24 2,022 439 

2 48 1,928 436 

3 72 0,658 445 
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pertambahan waktu, nilai serapan akan naik hingga mencapai 

puncaknya di waktu tertentu, setelah melewati puncak tersebut 

maka nilai serapan akan turun, hal tersebut dikonfirmasi oleh 

(Vivekanandhan, Misra et al. 2009) yang meneliti serapan 

maksimum pada larutan AgNPs yang diekstrak menggunakan 

daun Glycine Max dengan variasi waktu. Nilai serapan 

maksimumnya terlihat setelah larutan AgNPs disimpan selama 30 

menit dengan panjang gelombang 430 nm. Pada menit ke-1 

hingga ke-30 nilai serapan maksimum belum terlihat karena 

sedang terjadi penyelesaian reduksi ion perak dan pembentukan 

AgNPs di dalam larutan. Setelah reduksi ion perak selesai dan 

tidak terjadi lagi pembentukan AgNPs, maka nilai serapan 

maksimum akan menurun, seperti yang terlihat pada gambar 4.2. 

Pengaruh variasi konsentrasi larutan dan variasi waktu 

pembentukan AgNPs terhadap nilai seraapan maksimum juga 

diteliti menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Variasi 

konsentrasi yang digunakan adalah 0,01; 0,05; 0,1; dan 0,5M.  

Ke-empat konsentrasi tersebut dikonfirmasi nilai serapan 

maksimumnya setelah disimpan selama 24 dan 72 jam.  

  
Gambar 4.3 AgNPs variasi konsentrasi pada 24 jam 

Gambar 4.3 menunjukkan spektrum UV-Vis dari AgNPs 

yang disimpan selama 24 jam dengan variasi konsentrasi. Gambar 

tersebut menujukkan bahwa nilai serapan maksimum pada 
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konsentrasi 0,05; 0,1; dan 0,5 M belum terbentuk.  Sedangkan, 

pada konsentrasi 0,01 M nilai serapan maksimumnya didapatkan 

pada pada panjang gelombang antara 420-500 nm. Belum 

terbentuknya nilai serapan maksimum menandakan bahwa reaksi 

pada larutan AgNPs belum stabil.  

 
Gambar 4.4 AgNPs variasi konsentrasi pada 72 jam  

Gambar 4.4 merupakan gambar spektrum UV-Vis dari 

AgNPs dengan variasi konsentrasi setelah disimpan selama 72 

jam. Terlihat bahwa nilai serapan maksimum tertinggi dimiliki 

oleh konsentrasi 0,01 M. Semakin tinggi konsetrasi maka nilai 

serapan maksimumnya semakin rendah. Larutan AgNPs 72 jam 

telah mencapai tahap stabil yang ditandai dengan terbentuknya 

puncak gelombang pada masing-masing konsentrasi. Terdapat 

dua pucak gelombang pada setiap konsentrasi. Puncak gelombang 

didapatkan dari konsentrasi 0,01 M yaitu 367 & 474 nm, disusul 

secara berurutan pada konsentrasi 0,05; 0,1 dan 0,5 M yaitu 371 

& 451 nm, 369 & 457 nm, serta 366 & 447 nm. 

Dua puncak gelombang yang terbentuk pada spektrum UV-

Vis menunjukkan bahwa pada panjang gelombang 400−450 nm 

diketahui sebagai nanopartikel perak (Ag0), sedangkan yang 

terbentuk pada panjang gelombang 370−400 nm diketahui 

sebagai ion perak (Ag+) (Oktaviani and Amrullah 2015). Menurut 
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(Syafiuddin, Hadibarata et al. 2017) jumlah puncak gelombang 

pada UV-Vis dipengaruhi bentuk partikel dari AgNPs. Apabila 

terdapat satu puncak gelombang maka bentuk partikel AgNPs-nya 

adalah bulat dan seragam. Sedangkan apabila terdapat dua puncak 

gelombang atau lebih maka partikel AgNPs tersebut berbentuk 

tidak seragam. Sehingga dapat diketahui bahwa dua puncak 

gelombang yang terbentuk pada spektrum UV-Vis disebabkan 

karena ketidakseragaman bentuk partikel AgNPs yang disintesis 

menggunakan daun Glycine Max (L) Merr. 

4.2 Analisis Morfologi dan Ukuran AgNPs 

Tekstil polyester yang belum dan yang sudah terdeposisi 

oleh AgNPs dikarakterisasi menggunakan alat SEM-EDX 

(Scanning Electron Microscope – Electron Dispersive X-Ray 

Spectroscopy). Karakterisasi kedua sampel tersebut menunjukkan 

hasil yang berbeda.   
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(a) (b) 

Gambar 4.5 (a) sampel sebelum deposisi AgNPs  (b) sampel sesudah proses 

deposisi. 

Gambar 4.5 merupakan morfologi dari AgNPs yang telah 

dideposisikan pada tekstil polyester dan dikarakterisasi 

menggunakan SEM-EDX. Perbandingan gambar 4.5a (sampel 

sebelum proses deposisi AgNPs) dan 4.5b (sampel sesudah proses 

deposisi) menunjukkan bahwa AgNPs berhasil melekat pada 

tekstil polyester. AgNPs yang terbentuk pada konsentrasi 0,1 M 

memiliki bentuk spherical dan tidak seragam dengan adanya 

aglomerasi. 

Hasil ini juga didapatkan oleh (Vivekanandhan, Misra et al. 

2009) dimana AgNPs yang disintesis menggunakan ekstrak daun 

Glycine Max memiliki bentuk bola, segitiga, batang dan 

pentagon. Bentuk partikel AgNPs yang berbeda-beda dipengaruhi 

oleh berbagai parameter, seperti: suhu, pH, jumlah ekstrak dan 

waktu reaksi. Akan tetapi faktor terpenting yang mempengaruhi 

perbedaan bentuk partikel adalah biomelekul yang terkandung 

dalam ekstrak tanaman tersebut (Sánchez, Castilla et al. 2016). 

Ukuran partikel dan distribusi ukuran partikel AgNPs 

dipengaruhi oleh stabilitas larutan AgNPs. Stabilitas AgNPs yang 

rendah mengakibatkan adanya aglomerasi. Aglomerasi tersebut 

menyebabkan ukuran partikel dan distribusi partikelnya tidak 

seragam (Ristian, 2019). 
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Gambar 4.6 Distribusi Ukuran Partikel AgNPs 

Gambar 4.6 merupakan histogram ukuran partikel dan 

distribusi ukuran partikel AgNPs yang merupakan hasil dari 

karakterisasi SEM. Didapatkan hasil distribusi ukuran partikel 

AgNPs berada pada rentan 27 nm hingga 70,2 nm. Mayoritas 

ukuran partikel AgNPs adalah 45 nm hingga 50 nm dengan rata-

rata 48,46 ±1,24 nm.  

Hasil ini juga dikonfirmasi oleh (Nurul Aini, Al Farraj et al. 

2019) dengan ukuran AgNPs yaitu 17 nm−59 nm dan 19 nm−52 

nm yang disintesis menggunakan Ageratum Conyzoides dan 

Mikania Micratha.  (Dewi, Kartini et al. 2019) memperoleh 

ukuran AgNPs 129,200 nm yang disintesis menggunakan 

Plantago major L. selain itu, ukuran 12 ± 2 nm dan 3,2 ± 1,2 nm 

didapatkan oleh (Aritonang, Koleangan et al. 2019) dengan 

sintesis AgNPs menggunakan daun Impatiens Blasamina dan 

Lantana Camara. Ukuran dari nanopartikel hasil sintesis 

dipengaruhi oleh kinetika reaksi yang terjadi. Berikut adalah 

parameter yang mempengaruhi kinetik reaksi pada saat proses 

sintesis AgNPs; Konsentrasi larutan AgNO, ektrak tanaman yang 

digunakan, dan suhu saat proses sintesis. Dengan adanya 

perubahan ketiga parameter ini, dapat menghasilkan karakter 

AgNPs yang berbeda (Erjaee, Rajaian et al. 2017). 
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4.3 Karakterisasi EDX 

Gambar 4.7 merupakan grafik EDX (Electron Dispersive X-

Ray Spectroscopy) dari AgNPs yang disintesis menggunakan 

daun Glycine Max (L) Merr. EDX berfungsi untuk menentukan 

komposisi material yang terkandung didalam sampel. Dapat 

dianalisa pada Gambar 4.7, terlihat adanya kandungan perak 

didalam tekstil polyester. 
 

 
Gambar 4.7 Energi silver nanopartikel 

Keberadaan kandungan perak dikonfirmasi dengan adanya 

puncak penyerapan pada energi 3 keV. Hasil tersebut juga 

diperoleh dari penelitian sebelumnya, (Syafiuddin, Fulazzaky et 

al. 2020) meneliti AgNPs yang disintesis menggunakan daun 

Muntingia Calabura. AgNPs tersebut memiliki puncak 

penyerapan dengan energi 3 keV. Pada umumnya nanokristalin 

perak metalik muncul pada puncak penyerapan ̴ 2,983 keV karena 

SPR (surface plasmon resonance)-nya (Taghizadeh, Taghizadeh 

et al. 2018).  

Komposisi material lain juga ditemukan dalam sampel 

AgNPs. Berdasarkan pengujian EDX didapatkan kandungan 

material selain perak yaitu karbon, oksigen, dan nitrogen. 

Persebaran material pada sampel AgNPs yang dideposisi ke 

dalam tekstil polyester disajiakan pada Gambar 4.8 
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Gambar 4.8 Material penyusun tekstil polyester 

Didapatkan hasil bahwa warna merah mendominasi sampel. 

Warna merah mewakili material karbon yang persentasi massanya 

mencapai 54,2 %. Setelah itu, terdapat oksigen, nitrogen, dan 

perak secara berturut-turut persentasenya adalah 29,6 %; 10,9 % 

dan 5,3%. Komposisi material dalam tekstil disajikan pada table 

4.2. Menurut (Rivero, Urrutia et al. 2015) perbedaan persentase 

komposisi material yang ditemukan pada tekstil AgNPs 

bergantung pada jenis tekstil yang digunakan. 
Table 4.2 Komposisi material di dalam tekstil 

Warna Material Persentasi Massa (%) 

Biru Perak 5,3 

Merah Karbon 54,2 

Hijau Oksigen 29,6 

Ungu Nitrogen 10.9 
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Gambar 4.9 Persebaran AgNPs dalam polyester 

Gambar 4.9 merupakan gambar persebaran material perak 

dalam tekstil polyester yang terdeteksi pada saat uji EDS. Gambar 

terebut menunjukan bahwa material silver tersebar secara merata 

pada permukaan tekstil polyester. Hal tersebut dapat terjadi 

karena dalam tekstil polyester terdapat gugus fungsi ester dalam 

rantai utamanya. Gugus fungsi ester tersebut berinteraksi dengan 

AgNPs untuk membubarkan partikel mikro secara seragam 

(Javadi, Zhao et al. 2017). 

Hasil ini juga dikonfirmasi oleh (Syafiuddin, Fulazzaky et al. 

2020) yang mendeposisi AgNPs pada permukaan tekstil catton, 

polyester dan nilon. Pada penelitian tersebut menyatakan bahwa 

AgNPs terdistribusi secara merata pada tekstil polyester. Apabila 

distribusi AgNPs pada tekstil merata, maka entropi maksimum 

bisa mencapai kinerja terbaik (Muñoz-Cobo, Mendizábal et al. 

2017). Sehingga tekstil polyester AgNPs sebagai antibakteri bisa 

lebih baik daripada tekstil catton dan nilon.  

4.4 Karakterisasi ICP-OES 

Karakterisasi ICP-OES dilakukan untuk membandingkan 

konsentrasi kandungan Ag pada variasi konsentrasi AgNPs yang 

digunakan. Variasi konsentrasi larutan AgNPs yang digunakan 
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adalah 0,01; 0,05: 0,1; dan 0,5M. Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui 

bahwa konsentrasi kandungan Ag paling besar dimiliki oleh 

AgNPs berkonsentrasi 0,5 M. 
 Tabel 4.3 Hasil Karakterisasi ICP-OES 

No Konsentrasi AgNPs 

(M) 

Massa 

(mg) 

Intensitas Konsentrasi 

Ag 

1. 0,01  107  29178,6 71,91 

2. 0,05  107  27330,5 435,15 

3. 0,1  107  29415,9 850,67 

4. 0,5  107  107122,5 4550,92 

Penelitian dari (Rodrigues, de Oliveira Gonçalves et al. 2019) 

menganalisis material perak pada sampel AgNPs yang dideposisi 

pada tekstil polyester dan catton. Analisis ICP-OES tersebut 

menunjukkan bahwa konsentrasi Ag adalah 96,76±2,11 mg. 

(Srisod, Motina et al. 2018) menemukan bahwa semakin besar 

konsentrasi AgNPs maka konsentrasi Ag juga semakin banyak. 

Penelitian tersebut dilakukan pada AgNPs dengan 50, 100 dan 

500 ppm AgNPs dan menghasilkan kandungan Ag sebanyak 34, 

68, dan 203 mg/kg. 

4.5 Pengujian Aktivitas Antijamur 

Sample AgNPs yang telah dideposisi pada tekstil polyester 

diuji aktivitas antijamur dengan menggunakan metode paper disk 

jamur Aspergillus sp. sampel AgNPs yang digunakan untuk uji 

aktivitas antijamur adalah AgNPs dengan konsentrasi 0,1 M. 

AgNPs yang diaplikasikan pada tekstil polyester menunjukkan 

adanya zona hambat. Perbandingan uji aktivitas antijamur antara 

tekstil polyester dengan AgNPs dan tanpa AgNPs terlihat pada 

Gambar 4.10. 
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Gambar 4.10 Uji Aktivitas Antijamur pada polyester AgNPs dan tanpa AgNPs 

Pada Gambar 4.10 didapatkan bahwa polyester AgNPs dapat 

mengambat pertumbuhan jamur. Sedangkan pada tekstil polyester 

tanpa AgNPs tidak dapat menghambat pertumbuhan jamur. Hal 

tersebut dapat terbukti dengan tumbuhnya jamur Aspergillus sp. 

pada permukaan tekstil polyester tanpa AgNPs. 
 

 
Gambar 4.11 Uji Aktivitas Antijamur pada polyester AgNPs 

Gambar 4.11 merupakan uji aktivasi antijamur pada 

polyester AgNPs. Uji aktivasi antijamur dilakukan dengan 

pengukuran diameter zona hambat menggunakan penggaris. 

Pengukuran tersebut dilakukan setiap 24 jam sekali sebanyak tiga 

kali. Hasil pengukuran diameter zona hambat disajiakn pada 

Tabel 4.4. 
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Table 4.4 Zona Hambat 

Sample Waktu (jam) Zona Hambat (mm) 

Polyester 

AgNPs 

24 14,0 ± 1,0 

48 15,6 ± 0,5 

72 15,3 ± 2,3 

 

Berdasarkan Tabel 4.4, rata-rata diameter zona hambat 

AgNPs yang diekstrak menggunakan daun Glycine Max L merr 

dalam menghambat pertumbuhan jamur Aspergillus sp. adalah 

14,9 ± 1,26 mm.  Menurut (Kandoli 2016), apabila diameter zona 

hambat sebesar 0−4 mm, maka aktivitas antijamurnya tergolong 

lemah, sedangkan pada ukuran 5−10 mm maka tergolong sedang, 

dikatakan tergolong kuat apabila diameter zona hambatnya 11−20 

mm, dan tergolong sangat kuat apabila diatas 20 mm. 

Berdasarkan kategori tersebut, maka aktivitas antijamur dari 

AgNPs yang disintesis menggunakan ekstrak daun Glycine Max 

(L) Merr tergolong kuat. 

Pada penelitian lain, (Ratnasari, Endarko et al.) menguji 

aktivitas antijamur pada AgNPs dengan menggunakan jamur 

Aspergillus sp. AgNPs yang disintesis menggunakan daun 

Ageratum Conyzoides memiliki diameter zona hambat sebesar 

12±1,0 mm. Perbedaan aktivitas antijamur pada AgNPs 

dipengaruhi oleh sifat partikel, prosedur dan jenis jamur.  Selain 

itu, diameter zona hambat dari AgNPs yang disintesis 

menggunakan Pseudomonas fluorescens dalam melawan 7 jenis 

jamur Aspergillus sp. adalah 16,5±0,19 mm hingga 30±0,26 mm 

(Gomaa, Housseiny et al. 2019). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini dipaparkan 

sebagai berikut: 

1. Green sintesis nanopartikel perak menggunakan daun Glycine 

Max (L) Merr telah berhasil dilakukan. Berdasarkan 

karakterisasi UV-Vis, pada konsentrasi 0,01;0,05;0,1; dan 

0,5M memiliki dua puncak serapan maksimum. Nilai serapan 

maksimum yang paling tinggi didapatkan pada konsentrasi 

0,01 M. 

2. AgNPs yang disintesis menggunakan ekstrak daun Glycine 

Max L merr memiliki bentuk yang tidak seragam dengan 

ukuran rata-rata 48,46 nm. AgNPs yang telah dideposisi pada 

tekstil polyester memiliki persebaran yang merata dengan 

prosentase bobotnya 5,3% g. Konsentrasi Ag yang terkandung 

pada AgNPs bergantung dari konsentrasi AgNPs. 

3. Dalam pengujian aktivitas antijamur, AgNPs yang disintesis 

menggunakan daun Glycine Max L Merr dapat menghambat 

pertumbuhan jamur Aspergillus sp. Didapatkan diameter zona 

hambatnya sebesar 14,9 ±1,26 mm. ukuran tersebut tergolong 

memiliki uji aktivitas antijamur yang kuat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian pada tugas akhir ini, terdapat 

beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Disarakan agar dilakukan karakterisasi menggunakan TEM 

untuk melihat morfologi dari nanopartikel dengan lebih akurat. 

2. Disarankan agar penelitian selanjutnya sudah mendekati 

aplikasi pada dunia medis dengan adanya plaster luka AgNPs. 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
 

 

 

 



 

35 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ahmad, N., et al. (2010). "Rapid synthesis of silver nanoparticles 

using dried medicinal plant of basil." Colloids and 

Surfaces B: Biointerfaces 81(1): 81-86. 

Aritonang, H. F., et al. (2019). "Synthesis of silver nanoparticles 

using aqueous extract of medicinal plants’(Impatiens 

balsamina and Lantana camara) fresh leaves and 

analysis of antimicrobial activity." International journal 

of microbiology 2019. 

Bae, E., et al. (2011). "Effect of chemical stabilizers in silver 

nanoparticle suspensions on nanotoxicity." Bull. Korean 

Chem. Soc 32(2): 613-619. 

Cushnie, T. T. and A. J. Lamb (2005). "Antimicrobial activity of 

flavonoids." International journal of antimicrobial 

agents 26(5): 343-356. 

Dewi, K. T. A., et al. (2019). "Karakter Fisik dan Aktivitas 

Antibakteri Nanopartikel Perak Hasil Green Synthesis 

Menggunakan Ekstrak Air Daun Sendok (Plantago 

major L.)." Pharmaceutical Sciences and Research 

(PSR) 6(2): 69-81. 

Erjaee, H., et al. (2017). "Synthesis and characterization of novel 

silver nanoparticles using Chamaemelum nobile extract 

for antibacterial application." Advances in Natural 

Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 8(2): 

025004. 

Fatimah, I. (2017). "Synthesis of Metal and Metal Oxide 

Nanoparticles Using Plant Extract: a Review." 

EKSAKTA: Journal of Sciences and Data Analysis 

17(1): 66-85. 

Feng, Q. L., et al. (2000). "A mechanistic study of the 

antibacterial effect of silver ions on Escherichia coli and 

Staphylococcus aureus." Journal of biomedical 

materials research 52(4): 662-668. 



36 

 

 

Gomaa, E. Z., et al. (2019). "Fungicidal efficiency of Silver and 

copper nanoparticles produced by Pseudomonas 

fluorescens ATCC 17397 against four Aspergillus 

species: a molecular study." Journal of Cluster Science 

30(1): 181-196. 

Haryono, A., et al. (2008). "Sistesa Nanopartikel Perak Dan 

Potensi Aplikasinya." Journal of Industrial Research 

(Jurnal Riset Industri) 2(3). 

Irianto, K. (2013). "Parasitologi medis." Bandung: Alfabeta: 142-

208. 

Javadi, A., et al. (2017). "Stretching micro metal particles into 

uniformly dispersed and sized nanoparticles in 

polymer." Scientific reports 7(1): 1-5. 

Kandoli, F. (2016). "Uji daya hambat ekstrak daun durian (Durio 

Zybethinus) terhadap pertumbuhan Candida albicans 

secara in vitro." Pharmacon 5(1). 

Lara, H. H., et al. (2015). "Effect of silver nanoparticles on 

Candida albicans biofilms: an ultrastructural study." 

Journal of nanobiotechnology 13(1): 1-12. 

Marr, K. A., et al. (2002). "Epidemiology and outcome of mould 

infections in hematopoietic stem cell transplant 

recipients." Clinical Infectious Diseases 34(7): 909-917. 

Melinda, T., et al. (2019). "Aktivitas anti jamur ekstrak etanol 

daun kesum (Polygonum minus Huds.) terhadap jamur 

Trichophyton mentagrophytes." Majalah Kedokteran 

Andalas 42(3S): 48-56. 

Muñoz-Cobo, J.-L., et al. (2017). "Use of the principles of 

maximum entropy and maximum relative entropy for 

the determination of uncertain parameter distributions in 

engineering applications." Entropy 19(9): 486. 

Nurul Aini, A., et al. (2019). "A new green method for the 

synthesis of silver nanoparticles and their antibacterial 

activities against gram‐positive and gram‐negative 

bacteria." Journal of the Chinese Chemical Society 

66(7): 705-712. 



37 

 

 

 

Oktaviani, D. T. and A. Amrullah (2015). "Sintesis Nano Ag 

dengan Metode Reduksi Kimia." Sainteknol: Jurnal 

Sains dan Teknologi 13(2). 

Peiretti, P. G., et al. (2019). "Phenolic composition and 

antioxidant activities of soybean (Glycine max (L.) 

Merr.) plant during growth cycle." Agronomy 9(3): 153. 

Prabhu, S. and E. K. Poulose (2012). "Silver nanoparticles: 

mechanism of antimicrobial action, synthesis, medical 

applications, and toxicity effects." International nano 

letters 2(1): 32. 

Ratnasari, A., et al. "A Green Method for the Enhancement of 

Antifungal Properties of Various Textiles 

Functionalized with Silver Nanoparticles." 

Ristian, I. (2019). "Antimicrobial Nanocomposite Materials 

Based Starch and Silver Nanoparticles." Al-Kimia 7(1): 

39-45. 

Rivero, P. J., et al. (2015). "Nanomaterials for functional textiles 

and fibers." Nanoscale research letters 10(1): 501. 

Rodrigues, A. G., et al. (2019). "Functional textiles impregnated 

with biogenic silver nanoparticles from Bionectria 

ochroleuca and its antimicrobial activity." Biomedical 

Microdevices 21(3): 56. 

Sánchez, G. R., et al. (2016). "Leaf extract from the endemic 

plant Peumus boldus as an effective bioproduct for the 

green synthesis of silver nanoparticles." Materials 

Letters 183: 255-260. 

Srikar, S. K., et al. (2016). "Green synthesis of silver 

nanoparticles: a review." Green and Sustainable 

Chemistry 6(1): 34-56. 

Srisod, S., et al. (2018). "A green and facile approach to durable 

antimicrobial coating of cotton with silver 

nanoparticles, whey protein, and natural tannin." 

Progress in Organic Coatings 120: 123-131. 

Syafiuddin, A., et al. (2020). "Sticky silver nanoparticles and 

surface coatings of different textile fabrics stabilised by 



38 

 

 

Muntingia calabura leaf extract." SN Applied Sciences 

2(4): 733. 

Syafiuddin, A., et al. (2017). "A purely green synthesis of silver 

nanoparticles using Carica papaya, Manihot esculenta, 

and Morinda citrifolia: Synthesis and antibacterial 

evaluations." Bioprocess and biosystems engineering 

40(9): 1349-1361. 

Syafiuddin, A., et al. (2017). "A review of silver nanoparticles: 

research trends, global consumption, synthesis, 

properties, and future challenges." Journal of the 

Chinese Chemical Society 64(7): 732-756. 

Syafiuddin, A., et al. (2018). "Silver nanoparticles in the water 

environment in Malaysia: inspection, characterization, 

removal, modeling, and future perspective." Scientific 

reports 8(1): 1-15. 

Taghizadeh, S., et al. (2018). "Living Plant-Mediated Synthesis of 

Nanoparticles." Journal of Advanced Medical Sciences 

and Applied Technologies 4(1): 1-6. 

Vazquez-Muñoz, R., et al. (2014). "Ultrastructural analysis of 

Candida albicans when exposed to silver nanoparticles." 

PloS one 9(10): e108876. 

Vivekanandhan, S., et al. (2009). "Biological synthesis of silver 

nanoparticles using Glycine max (soybean) leaf extract: 

an investigation on different soybean varieties." Journal 

of Nanoscience and Nanotechnology 9(12): 6828-6833. 

Xue, B., et al. (2016). "Biosynthesis of silver nanoparticles by the 

fungus Arthroderma fulvum and its antifungal activity 

against genera of Candida, Aspergillus and Fusarium." 

International journal of nanomedicine 11: 1899. 

Zulkifli, F. H., et al. (2017). "A facile synthesis method of 

hydroxyethyl cellulose-silver nanoparticle scaffolds for 

skin tissue engineering applications." Materials Science 

and Engineering: C 79: 151-160. 

 



 

39 

 

LAMPIRAN 

A. Morfologi Hasil Pengujian SEM-EDS AgNPs dalam 

Polyester 

1. Hasil Pengujian SEM 

• Polyester dan Polyester AgNPs dalam ukuran 10µm 

    
• Polyester dan Polyester AgNPs dalam ukuran 10µm 

    
• Polyester dan Polyester AgNPs dalam ukuran 1µm 
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• Polyester dan Polyester AgNPs dalam ukuran 100nm 

    
 

2. Data Distribusi Ukuran Partikel Menggunakan Software 

ImageMIF 

Partikel Diameter(nm) 

1 68.4 

2 49.2 

3 53.4 

4 42 

5 42 

6 61.2 

7 36.6 

8 53.4 

9 34.2 

10 36.6 

11 57 

12 61.8 

13 57 

14 51.6 

15 43.2 

16 38.4 

17 48.6 
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18 34.2 

19 51 

20 34.2 

21 46.8 

22 46.8 

23 27 

24 48.6 

25 42.6 

26 30 

27 38.4 

28 51.6 

29 51.6 

30 42.6 

31 70.2 

32 54.6 

33 40.2 

34 48.6 

35 34.2 

36 57 

37 55.2 

38 57 

39 51 

40 46.8 

41 60 

42 55.2 

43 51.6 

44 38.4 

45 36 

46 67.2 

47 58.8 
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48 48.6 

49 49.2 

50 43.2 

51 43.8 

52 67.8 

53 38.4 

54 48.6 

55 30.6 

56 55.2 

57 43.2 

58 63.6 

59 43.2 

60 70.2 

61 48.6 

 

 

3. Spektrum Hasil Pengujian EDS 

 
 

Rangkuman Ukuran Partikel 

Ukuran Diameter (nm) 

Minimal 20 

Maksimal 70,2 

Rata-rata 

Standar Deviasi 

48,46 

1,24 
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4. Mapping Material di dalam Polyester 

• Material-material yang ada di tekstil polyester 

 
• Persebaran setiap material di tekstil polyester 
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B. DOKUMENTASI 

1. Pembuatan Ekstrak Daun 

           
(a)  (b) (c) 

           
(d)  (e) (f) 

Gambar 1. Pembuatan Ekstrak Daun Glycine Max (L) Merr 

(a) mengukur berat daun dengan timbangan elektrik (b) mencuci 

daun menggunakan air kran (c) mencuci daun dengan aquades (d) 

memanaskan daun diatas hot platter (e) mengekstrak daun 

menggunakan vacuum pome (d) ekstrak daun  disimpan dalam 

botol  
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2. Persiapan Agar 

           
(a)  (b) (c) 

           
(d) (e) (f) 

      
                    (g) (h) 

Gambar 2. Pembuatan Agar (a) menyiapkan bahan agar PDA 

(b) megukur massa agar sesuai dengan petunjuk (c) mencampur 

bahan agar denga ultrapure water (d) melarutkan bahan agar 

dengan cara dikocok (e) menstreilkan agar dengan autoclave (f) 

menuangkan agar kedalam cawan petri di laminar flow 

(g)menunggu agar hingga membeku (h) menyegel cawan petri 

dengan parafilm. 
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3. Sintesis dan Deposisi AgNPs pada Tekstil 

         
 (a)  (b)  (c) 

           
(d) (e)  (f) 

Gambar 3. Sintesis AgNPs (a)menyiapkan bahan AgNO3 (b) 

Menimbang massa AgNO3 sesuai perhitungan Molar (c) 

menyiapkan ultrapure water sesuai perhitungan (d) 

Mencampurkan AgNO3 dengan Ultrapure water (d) menuangkan 

ekstrak daun kedalam AgNO3 sesuai perhitungan (f) Sintesis 

AgNPs telah selesai. 
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4. Sentrifugasi 

            
                 (a)                             (b)                           (c) 

Gambar 4. Proses Sentrifugasi (a) mencapurkan AgNO3 dan 

Ekstrak Daun Glycine Max (L) Merr untuk membuat AgNPs (b) 

setelah 24 jam, memindahkan larutan AgNPs kedalam tabung 

sentrifugasi (c) memasukkan tabung sentrifugasi kedalam alat 

sentrifugasi dan dilakukan pencucian. 

 

5. Investigasi sifat Antijamur 

    
 (a) (b) 

     
(c) (d) 
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(e) (f) 

Gambar 4. Investigasi Antijamur (a)menyiapkan peralatan (b) 

menyiapkan tekstil polyester AgNPs (c) Membersihkan cabinet 

laminar flow (d) mengkultur jamur dan meletakan tekstil 

polyester AgNPs dalam Cawan (e) hasil inkubasi jamur selama 24 

jam (f) hasil inkubasi jamur selama 72 jam 
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