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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Nanoteknologi secara umum dapat didefinisikan sebagai teknologi 

manipulasi ukuran suatu material dari yang tadinya memiliki ukuran besar sampai 

berukuran nano. Nanoteknologi saat ini menjadi suatu bidang yang paling 

berkembang dari penelitian dalam ilmu material modern. Dalam nanoteknologi, 

salah satu yang banyak menjadi perhatian  yaitu nanopartikel. 

Suatu material dapat dikategorikan sebagai nanopartikel jika memiliki 

ukuran nano yang berkisar 1 nanometer sampai dengan 100 nanometer. 

Nanopartikel memiliki banyak kegunaan dalam berbagai macam bidang 

diantaranya dalam bidang kesehatan, kosmetik, lingkungan, tekstil, dan juga 

katalis. Untuk membuat nanopartikel biasanya dilakukan sintesis terhadap logam 

dengan menggunakan suatu medium dan dengan cara tertentu. Sintesis nanopartikel 

ini dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu secara kimia, biologi, dan fisika. Secara 

kimia sintesis nanopartikel dilakukan dengan cara menambahkan zat kimia yang 

berfungsi sebagai penstabil ukuran nanopartikel, pada sintesis secara kimia ini 

menimbulkan racun dan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sintesis 

nanopartikel secara biologi dilakukan dengan cara menambahkan suatu agen 

pensintesis yang berasal dari alam, mulai dari organisme sampai mikroorganisme. 

Contohnya fungi, bakteri, dan tumbuhan. Sedangkan sintesis nanopartikel secara 

fisika dapat dilakukan dengan evaporasi maupun kondensasi. Dalam sintesis 

nanopartikel hasil yang diinginkan yaitu partikel memiliki ukuran yang sekecil 

mungkin dan memiliki bentuk yang tidak beraturan, dimana untuk memperoleh 

hasil yang diinginkan tersebut diperlukan suatu agen yang dapat berperan sebagai 

pereduksi. Adapun hasil yang diperoleh dari sintesis nanopartikel tersebut 

bergantung pada kuat maupun lemahnya agen pereduksi yang digunakan. Sintesis 

nanopartikel yang dilakukan pada percobaan ini yaitu dilakukan secara kimia-

biologi dengan menggunakan mikroemulsi yang berperan sebagai medium proses 

sintesis dan biasanya disebut sebagai mikro nanoreaktor (Pan, 2010), dan 
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menggunakan ekstrak kulit manggis dan teh hijau sebagai agen pereduksi yang 

tentunya ramah lingkungan. Mikroemulsi merupakan suatu campuran dari 

surfaktan, air, dan minyak. 

 

2.1 Sintesis Nanopartikel 

Nanopartikel merupakan suatu material yang memiliki ukuran antara 1 

nanometer sampai dengan 100 nm (Horikoshi and Serpone, 2013), karena 

nanopartikel memiliki ukuran partikel yang kecil menyebabkan nanopartikel 

memiliki beberapa kelebihan salah satunya rasio luas permukaan terhadap volume 

partikel dan juga aktivitas atom pada permukaan partikelnya tinggi sehingga sifat 

partikel dan interaksinya dengan materi lainnya dapat berubah. Sintesis 

nanopartikel pada saat ini perlu ditingkatkan karena nanopartikel yang merupakan 

bagian dari nanoteknologi ini dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti 

kesehatan, lingkungan, pangan, kosmetik. Dengan diaplikasikan nya nanopartikel 

tersebut maka suatu proses akan menjadi lebih mudah dan menguntungkan. Secara 

umum terdapat dua cara/metode sintesis nanopartikel, yaitu: 

 

Gambar 2.1 Metode top down dan bottom up 

(Sumber: Utomo, 2015) 
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1. Metode top-down. Sintesis nanopartikel dengan metode top-down dapat 

menghasilkan nanopartikel dengan ukuran 10 nanometer sampai dengan 

100 nanometer. Ukuran nano ini diperoleh dengan cara memperkecil ukuran 

suatu partikel melalui pemberian gaya luar terhadap suatu material 

berukuran besar sampai ukuran nya berubah  menjadi ukuran nano dan 

metode ini hanya diterapkan untuk bahan dengan fasa padat (Horikoshi and 

Serpone, 2013). Metode top-down dapat dilakukan dengan pemotongan, 

penggilingan, dan penggoresan/etsa pada skala nano (G. Fouda, 2012). 

 

2. Metode bottom-up. Sintesis nanopartikel dengan metode bottom-up dapat 

menghasilkan struktur nano yang komposisi kimianya lebih homogen, 

dilakukan dengan pembentukan struktur nanopartikel oleh atom suatu 

molekul. Metode bottom-up  ini dapat dilakukan dengan melalui dua fasa 

yaitu fasa gas dan fasa liquid. Pada fasa liquid dapat dilakukan dengan 

metode reduksi kimia yang dimana dengan metode tersebut agen pereduksi, 

pendispersi, waktu, dan suhu reaksi dapat disesuaikan untuk mendapatkan 

bentuk dan ukuran nanopartikel yang diinginkan (Horikoshi and Serpone, 

2013). 

 

Dua metode di atas pada umumnya dilakukan melaui 3 sub metode sebagai berikut: 

1. Sintesis secara fisika 

Sintesis nanopartikel secara fisika biasanya dilakukan dengan melalui 

evaporasi maupun kondensasi (Cozzoli et al., 2004) dan laser (Horikoshi and 

Serpone, 2013). 

 

2. Sintesis secara biologi 

Sintesis nanopartikel secara biologi dilakukan dengan bantuan makhluk 

hidup misalnya mikroorganisme maupun organisme seperti bakteri (contohnya 

Pseudomonas stutzer), fungi (contohnya F.Oxysporum), dan ekstrak tumbuhan. 

Sebagai contohnya, (Horikoshi and Serpone, 2013) telah melakukan penelitian 

dengan  menggunakan ekstrak alga hijau (Chlorella vulgaris) dalam mensintesis 
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nanopartikel perak pada suhu ruang, protein pada ekstrak alga tersebut berperan 

sebagai agen pereduksi dan pengontrol bentuk nanopartikel yang dihasilkan 

(Horikoshi and Serpone, 2013). 

 

3. Sintesis secara kimia 

Sintesis nanopartikel secara kimia dilakukan dengan bantuan agen 

pereduksi kimia seperti borohidrat (NaBH4), hidrazin (N2H4), dan formaldehid. 

Pereduksi tersebut dapat berupa pereduksi kuat maupun lemah. Pereduksi kuat 

menghasilkan nanopartikel dengan ukuran kecil sedangkan pereduksi lemah akan 

menghasilkan nanopartikel dengan ukuran lebih besar (Horikoshi and Serpone, 

2013). 

Seperti yang telah disebutkan di atas, sintesis nanopartikel dapat dilakukan 

dalam medium dengan fasa gas maupun fasa cair. Dalam fasa gas contohnya 

dilakukan dengan pirolisis sedangkan dalam fasa cair contohnya dilakukan dengan 

menggunakan mikroemulsi. Dalam sintesis nanopartikel dengan menggunakan 

mikroemulsi, mikroemulsi berperan sebagai mikroreaktor/nanoreaktor (Pan, 2010). 

Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan secara 

umum untuk menentukan metode yang sesuai guna mendapatkan nanopartikel yang 

diinginkan, diantaranya: 

• ukuran dan komposisi partikel yang diinginkan 

• stabilitas fisik dan struktur partikel 

• adanya kemungkinan peningkatan produksi 

• biaya yang diperlukan 

        (Horikoshi and Serpone, 2013). 

2.2 Mikroemulsi  

Diawal tahun 1943, Hoar dan Schulman melaporkan bahwa kombinasi dari 

air, minyak, surfaktan, dan alkohol atau amina yang merupakan kosurfaktan 

menghasilkan larutan yang jernih dan homogen, yang dinamakan dengan 

mikroemulsi. Ketika surfaktan (biasanya memiliki gugus kepala hidrofilik dan 

gugus ekor yang bersifat hidrofobik) ditambahkan kedalam campuran air dan 
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minyak (yang merupakan rantai panjang hidrokarbon), maka agregat-agregat sperik 

akan terbentuk, yang mana ujung polar dari surfaktan akan mengarah kedalam, dan 

ujung nonpolar akan mengarah keluar ( Gambar 2.1)  

 

Gambar 2.2 Model misel terbalik, yang mana gugus-gugus polar dari surfaktan 

akan mengarah kebagian dalam dan berinteraksi dengan air, 

sedangkan gugus nonpolar akan mengarah keluar dan berinteraksi 

dengan minyak. 

(Sumber : (Fernandez, 2011) ) 

Mikroemulsi biasanya terdiri dari campuran tiga komponen; fasa minyak, 

fasa air, fasa spesies permukaan aktif yang biasa disebut surfaktan dan terkadang 

tediri dari empat komponen dengan penambahan ko-surfaktan (Najjar, 2012). 

Mikroemulsi biasa disebut sebagai mikroreaktor ataupun nanoreaktor karena 

dengan mikroemulsi dapat melarutkan reaktan hidrofobik maupun hidrofilik (Pan, 

2010). Mikroemulsi dan emulsi dapat dapat dibedakan berdasarkan dari  ukuran dan 

bentuk fasa terdispersinya. Secara fisik, ukuran partikel mikroemulsi berkisar 

antara 10-100 nm dan lebih kecil dari jenis emulsi lain seperti miniemulsi yang 

memiliki ukuran 100-1000 nm dan makroemulsi yang memiliki ukuran > 1000 nm. 
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Gambar 2.3 Pebandingan Ukuran Mikroemulsi dengan Jenis Emulsi Lainnya 

 

Perbedaan lainnya antara mikroemulsi dan emulsi walaupun antara 

keduanya sama-sama merupakan dispersi yang stabil antara minyak dalam air atau 

air dalam minyak yaitu pada emulsi cenderung untuk membentuk koloid dan 

tepisah menjadi dua fasa,dimana larutannya dapat menghamburkan cahaya serta 

berwarna keruh sedangkan mikroemulsi tidak menunjukkan kecenderungan untuk 

membentuk dua fasa dan larutannya transparan/ jernih serta memiliki viskositas 

yang lebih rendah (Sahu et al., 2015). 

 

2.2.1 Mekanisme Pembentukan Nanopartikel dalam Mikroemulsi 

Menurut LaMer mekanisme nukleasi dan pertumbuhan partikel terjadi 

peningkatan konsentrasi dengan cepat hingga melewati konsentrasi jenuhnya 

kemudian terjadi pembentukan inti partikel dengan cepat. Partikel-partikel ini 

tumbuh dengan cepat sehingga menurunkan konsentrasi monomer dengan cepat 

hingga dibawah tingkat kritis untuk nukleasi sehingga proses nukleasi berhenti. 

Setelah proses nukleasi berhenti, partikel masih memungkinkan untuk tumbuh 

dengan cara difusi dengan laju yang lambat. Pertumbuhan partikel terjadi hingga 

konsentrasi mencapai nilai kelarutannya. Dalam reaksi tersebut proses nukleasi 

pertama terjadi dan kemudian diikuti oleh pertumbuhan partikel. Dalam 

pembentukan partikel, jumlah inti partikel konstan. Penambahan konsentrasi akan 

menyebabkan peningkatan ukuran partikel. 
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Gambar 2.4 Ilustrasi pembentukan nanopartikel pada sintesis nanopartikel Au. 

(Sumber: (Fernandez, 2011)) 

 

Pembentukan mikroemulsi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : 

1. Rasio minyak/surfaktan dan surfaktan/co-surfaktan 

2. Konsentrasi dari minyak, surfaktan, fasa air, dan dapat juga ko-surfaktan 

3. pH 

4. Suhu 

Dalam mikroemulsi terdapat tiga tipe sistem dispersi yang dibentuk yaitu 

tipe minyak dalam air (O/W), tipe air dalam minyak (W/O), dan campuran dari 

keduanya yang biasa disebut fasa bicountinous. Mikroemulsi W/O dibentuk dari 

penyebaran fasa air dengan ekor surfaktan mengarah pada bagian fasa minyak. 

 

 

(a)                                     (b)                                           (c) 

Gambar 2.5 Mikroemulsi Tipe (a) Oil in Water, (b) Bicontinuous, (c) Water in 

Oil 

(Sumber: O’Donnell, 2012) 

(a) Mikroemulsi Oil in Water (O/W) 

Pada mikroemulsi tipe oil in water (o/w)  fasa minyak terdispersi dalam fasa air 

(Sahu et al., 2015). 
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(b) Bicontinuous 

Pada mikroemulsi tipe bicontinuous fasa minyak dan air saling tersebar di dalam 

sistem (Sahu et al., 2015). 

 

(c) Mikroemulsi Water in Oil (W/O) 

Pada mikroemulsi water in oil fasa air terdispersi dalam fasa minyak (Sahu et al., 

2015). 

 

2.2.2 Surfaktan 

Surfaktan merupakan molekul yang terdiri  dari paling sedikit dua bagian 

yaitu bagian yang larut dalam pelarut polar (hidrofilik) dan bagian lainnya yang 

tidak larut dalam pelarut polar (hidrofobik). Bagian polar dari molekul surfaktan 

disebut sebagai kepala dan bagian non-polar disebut sebagai ekor. Akibat dari 

kemampuan larut nya tersebut, molekul dari surfaktan memiliki kemampuan yang 

unik yaitu memiliki kecenderungan untuk menyerap pada permukaan dan juga 

antar-muka sehingga dapat menurunkan tegangan permukaan dan dapat 

membentuk agregat didalam larutan yang menghasilkan mikroemulsi (Najjar, 

2012). 

 

Gambar 2.6 Penyerapan dari molekul mikroemulsi pada antar-muka minyak dan 

air 

(Sumber : (McEvoy, 2008) ) 
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Surfaktan bekerja dengan cara menurunkan tegangan permukaan antar 

muka minyak dan air dengan membentuk suatu lapisan film monomolekuler pada 

permukaan fase terdispersi. Pada pembentukan emulsi surfaktan bekerja dengan 

cara mengabsorpsi antar muka, dengan menurunkan tegangan interfasial dan 

bekerja sebagai pelindung agar butiran-butiran tetesan tidak bersatu. 

Dalam pembuatan emulsi pemilihan agen pereduksi atau pengemulsi 

biasanya menjadi permasalahan umum yang sering dihadapi. Permasalahan dalam 

pemilihan agen pengemulsi tersebut dapat diatasi dengan sistem hidrofil-lipofil 

balance atau HLB. Sistem HLB memungkinkan untuk menetapkan kombinasi 

bahan yang ingin diemulsi dan menentukan agen pengemulsi yang cocok untuk 

digunakan. Dalam Sistem HLB, masing-masing agen pengemulsi diberi nilai 

numerik. Pengemulsi lipofilik memiliki nomor HLB rendah (di bawah 9,0) dan 

pengemulsi hidrofilik memiliki nomor HLB tinggi (di atas 11,0). Sedangkan HLB 

diantara 9,0-11,0 adalah pengemulsi menengah (Yarce, n.d.). HLB dari pengemulsi 

terkait dengan kelarutannya. Agen pengemulsi yang memiliki HLB rendah akan 

cenderung larut dalam minyak dan agen pengemulsi yang memiliki HLB tinggi 

akan cenderung larut dalam air. Terdapat beberapa jenis surfaktan berdasarkaan 

muatan ionnya yaitu :  

(McEvoy, 2008). 

 

1. Surfaktan Anionik 

Surfaktan anionik merupakan surfaktan yang memberikan muatan negatif 

terhadap ion surfaktan dalam larutan air, biasanya berasal dari sulfonat. Contoh dari 

surfaktan anionik termasuk garam natrium dengan n-alkali sulfat rantai panjang 

(CnH2n+1SO3
-Na+), sodium dodecyl sulfat atau SDS (C12H24SO3

-Na+), dan n-alkil 

benzen sulfonat (CnH2n+1C6H4SO3
-Na+). 
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Gambar 2.7 Anionik surfaktan 

(Sumber: (McEvoy, 2008) ) 

2. Surfaktan Kationik 

Surfaktan yang dapat memberikan muatan positif terhadap ion surfaktan 

yang ada dalam air disebut sebagai surfaktan kationik . Beberapa contoh dari 

surfaktan kationik diantaranya garam n-alkyl quartenary rantai panjang, dodecyl 

trimethyl ammonium bromide atau DTAB (C12H25N Me3Br-), n-alkyl trimethyl 

ammonium bromides (CnH2n+1N(CH3)3Br-) untuk rantai tunggal dan di-n-alkyl 

dimethyl ammonium bromides ((CnH2n+1)2N(CH3)2Br-) untuk rantai ganda. 

 

 

Gambar 2.8 Kationik surfaktan 

(Sumber: (McEvoy, 2008)) 

 

3. Surfaktan Non-Ionik 

Surfaktan non-ionik yaitu surfaktan yang memiliki kepala netral atau yang 

tidak terionisasi dalam larutan air yang biasanya berasal dari kelompok polyxy 

ethylene. Contoh yang khasnya yaitu alkyl phenol ethoxylate dan dodecyl sulphinyl 

ethanol (C12H25SOCH2CH2OH). Surfaktan non-ionik memiliki kemampuan yang 
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unik yaitu kemampuan mereka untuk mengabsorpsi dengan kuat di berbagai 

antarmuka dan untuk menurunkan energi diantara permukaan antarmuka (Karasulu, 

2008). 

 

2.2.3 Klasifikasi Mikroemulsi Tipe Winsor dan Diagram Fasa  

Winsor mengklasifikasikan mikroemulsi ke dalam 4 tipe sebagai berikut: 

(A) Winsor tipe I, sistem terdiri dari dua fasa, bagian atas merupakan fasa minyak 

dan bagian bawah merupakan fasa oil in water. 

(B) Winsor tipe II, sistem terdiri dari dua fasa, bagian bawah merupakan fasa air 

dan bagian atas merupakan fasa water in oil. 

(C) Winsor tipe III, sistem terdiri dari tiga fasa yaitu fasa minyak, fasa tengah 

(terdiri dari minyak, surfaktan, dan air), serta fasa air. 

(D) Winsor tipe IV, sistem terdiri dari satu fasa yang mengandung minyak, 

surfaktan dan air. 

 

 

Gambar 2.9 Klasifikasi mikroemulsi tipe Winsor, (A) Winsor Tipe I; (B) Winsor 

Tipe II; (C) Winsor Tipe III; (D) Winsor Tipe IV 

(Sumber : (Mehta and Kaur, n.d.) ) 

 

Untuk mendapatkan mikroemulsi dengan ukuran droplet yang kecil pada 

suhu ruang, maka perlu dilakukan penentuan terhadap komposisi yang digunakan. 

Karena pada prinsipnya, sintesis nanopartikel dengan mikroemulsi ini 

memanfaatkan perubahan temperatur untuk mendestabilisasi struktur mikroemulsi 
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sehingga nanopartikel yang terdapat di dalamnya dapat keluar dan menempel pada 

material support (Parapat et al., 2012). 

Di dalam sistem fasa tiga komponen ,dimana untuk menunjukan daerah 

mana yang perbedaan fasa nya ada dalam sistem tersebut maka digunakan diagram 

fasa yang digambarkan dalam fish diagram pada fraksi berat minyak konstan 

αdalam campuran minyak dan air. 

 

𝛼 =
𝑚𝐵

𝑚𝐴+𝑚𝐵
      (2.1) 

 

dimana 𝑚𝐴 dan 𝑚𝐵 merupakan massa air (A) dan massa minyak (B). 

 

Rangkaian fasa ditentukan dalam fungsi temperatur dan fungsi massa 

surfaktan (𝛾) 

 

 

𝛾 =
𝑚𝐶

𝑚𝐴+𝑚𝐵+𝑚𝐶
    (2.2) 

 

dimana 𝑚𝐴, 𝑚𝐵, 𝑚𝐶 merupakan massa air (A), massa minyak (B) dan massa 

surfaktan (C) . 

 

Jika yang digunakan adalah campuran surfaktan (C dan D) , maka untuk 

salah satu surfaktan dinyatakan dalam bentuk. 

 

𝛿 =
𝑚𝐷

𝑚𝐶+𝑚𝐷
     (2.3) 

 

Pada diagram fase menggambarkan wilayah tiga fasa yang mengambang 

seperti “ikan” dan daerah satu-fasa membentuk “ekor” ikan. Dalam potongan ikan 

diagram 3 fasa memanjang dari 𝑇1 dan 𝑇𝑢. 𝑇1 dan 𝑇𝑢 adalah yang suhu terendah dan 
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tertinggi di mana 3 fasa dapat muncul. Suhu (T) di mana "tubuh ikan" berpotongan 

"ekor ikan" disebut suhu fasa inversi (PIT) atau titik tricritical. 

Gambaran skema dari T(γ)-section digambarkan dalam Gambar 2.10. Untuk 

fraksi massa surfaktan dibawah γ0 fasa minyak dan air tidak terstruktur termasuk 

molekul monomer surfaktan terlarut berdampingan selama rentang temperatur 

keseluruhan dengan surfaktan monomer menyerap pada antarmuka makroskopik 

sampai jenuh. 

Setelah tercapai γ0 antarmuka jenuh dan surfaktan berlebih larut dalam fasa 

air pada temperatur rendah dan fasa minyak pada temperatur tinggi membentuk 

agregat mengakibatkan mikroemulsi minyak dalam air berdampingan dengan fasa 

minyak berlebih (2) atau mikroemulsi air dalam minyak dengan fasa air berlebih  

(2) berturut-turut. Pada temperatur menengah antara 𝑇1 dan 𝑇𝑢 surfaktan akan sama 

larut dalam air dan minyak dan terbentuk keadaan tiga fasa mikroemulsi kaya 

surfaktan dalam bentuk berdampingan dengan fasa air dan minyak berlebih. Fraksi 

massa surfaktan menaikkan volume dari fasa kaya surfaktan tumbuh pelarut 

semakin banyak kelebihan fase hingga mencapai 𝛾 ̃ dengan titik �̃� menggambarkan 

jumlah terendah surfaktan yang diperlukan untuk membentuk mikroemulsi. 

 

 

Gambar 2.10 Skema fish diagram. 

Dalam Gambar 2.10 wilayah satu fasa dilambangkan dengan 1. Dalam 

wilayah ini dekat dengan titik 𝑋 ̃ digambarkan struktur bicontinuous seperti spons. 
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Pada temperatur 𝑇 ̃ kontinuitas dari wilayah satu fase berubah menjadi oil-

continuous, sedangkan berubah menjadi water-continuous pada Temperatur 

dibawah 𝑇 ̃. Untuk fraksi massa surfaktan yang lebih besar akan memperluas 

wilayah satu fase dan struktur didalamnya mengubah sifat mereka . 

Diagram fasa dibuat untuk mendapatkan konsentrasi komponen yang tepat 

yang dapat menghasilkan fasa mikroemulsi. Setelah komponen mikroemulsi yang 

tepat dipilih, diagram fasa terner dibangun untuk menentukan tingkat dan sifat 

daerah mikroemulsi. Untuk menentukan diagram tersebut, sampel dalam jumlah 

besar dengan komposisi yang berbeda harus disiapkan. Diagram fasa terner 

dikembangkan dengan metode titrasi air. Campuran surfaktan dan ko-surfaktan 

campuran (𝑆𝑚𝑖𝑥) dicampur dengan minyak pada suhu ruangan. Untuk setiap 

diagram fase, rasio minyak dengan 𝑆𝑚𝑖𝑥 bervariasi sebagai 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, 

4:6, 3:7, 2:8, 1:9 (v/v). Air ditambahkan dengan cara diteteskan dengan 

pengadukkan kuat. Setelah mencapai kesetimbangan, sampel diperiksa secara 

visual dan ditentukan sebagai mikroemulsi (Sharma, n.d.). 

2.3 Sintesis Nanopartikel dengan Mikroemulsi   

Mikroemulsi merupakan cara yang dapat dilakukan dalam sintesis 

nanopartikel suatu larutan. Mikroemulsi berperan sebagai tempat terjadinya 

reaksi/sintesis nanopartikel atau mikroreaktor.  

Dalam mikroemulsi dibutuhkan suatu agen pereduksi untuk proses sintesis 

nanopartikelnya . Dimana, sesuai dengan namanya yaitu agen pereduksi maka akan 

berperan sebagai reduktor bahan (biasa digunakan logam) yang akan disintesis 

menjadi nanopartikel dengan cara mereduksi ion logam yang digunakan (“‘Green’ 

nanoparticles synthesized from medicinal plants,” 2015). 
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Gambar 2.11 Pembentukan metal nanopartikel dalam sistem mikroemulsi. 

(Sumber : (Malik et al., 2012) ) 

 

Pembentukan nanopartikel secara garis besar dalam suatu larutan terbagi 

menjadi dua tahap yaitu tahap nukleasi dan tahap pertumbuhan partikel. Pada tahap 

nukleasi awalnya reaktan dilarutkan dalam suatu pelarut kemudian diikuti dengan 

timbulnya monomer/atom akibat adanya reaksi kimia antar reaktan, sehingga 

konsentrasi monomer akan meningkat pada level super-saturation / jenuh. Ketika 

mencapai level tersebut, maka monomer akan beragregasi menjadi bentuk yang 

lebih kecil (nukleus) melalui proses nukleasi yang berlangsung dengan cepat dan 

menyebabkan konsentrasi atom turun hingga di bawah level super-saturation, 

dimana pada saat tersebut, proses nukleasi tidak dapat lagi berlangsung. Kemudian 

nukleus akan berkembang menjadi nanopartikel dan ukurannya akan bertambah 

hingga terjadi kesetimbangan atom antara permukaan nanopartikel dengan larutan 

(Parapat et al., 2012). 
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Gambar 2.12 Mekanisme pembentukan nanopartikel dalam larutan 

(Sumber : (Parapat et al., 2012) ) 

 

Dalam nanopartikel dengan ukuran dan bentuk sangat berpengaruh dalam 

kinerja dari nano partikel tersebut, dimana semakin kecil ukurannya dan semakin 

tak beraturan bentuknya maka akan memiliki kinerja yang lebih baik. Adapun 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil ukuran dan bentuk nanopartikel 

diantaranya : 

1. Hydrophile Lipophile Balance (HLB)  

HLB merupakan suatu nilai yang menyatakan rasio/perbandingan antara 

senyawa hidrofilik (suka air) dan lipofilik (suka minyak) dalam surfaktan. Semakin 

tingginya nilai HLB menunjukkan semakin banyak kandungan senyawa hidrofilik. 

Ukuran nanopartikel akan meningkat dengan seiring meningkatnya nilai HLB. 

2. Suhu  

Semakin rendah suhu, maka ukuran nanopartikel yang terbentuk akan semakin 

kecil, hasil sintesis yang dilakukan oleh (Qu et al., 2006),terhadap nanopartikel 

ZnS:Cu dan CoFe2O4 pada temperatur yang berbeda-beda  menunjukkan bahwa 

ukuran partikel pada temperatur yang rendah lebih kecil dibandingkan ukuran 

partikel pada temperatur yang tinggi (Qu et al., 2006). Suhu dapat mempengaruhi 

viskositas larutan dan akhirnya dapat mempengaruhi ukuran partikel. Peningkatan 

suhu menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan particles. Pada suhu tinggi, 

kelarutan surfaktan akan menurun karena kurang terhidrasi pada bagian hidrofilik. 
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Dengan kata lain, pada suhu yang lebih tinggi, kelarutan surfaktan dalam fase 

minyak meningkat, oleh karena itu, pengontrolan suhu diperlukan untuk 

mengontrol ukuran partikel (Qu et al., 2006),menunjukkan pengaruh suhu pada 

pembentukan nanopartikel perak. Semakin tinggi suhu maka ukuran partikel akan 

semakin besar. Hal tersebut ditunjukkan oleh Gambar 2.13. 

 

Gambar 2.13 Hasil TEM nanopartikel Au pada suhu 500oC, 600oC, dan 700oC 

Sumber: (Masoud et al., 2019) 

3. Laju pengadukan  

Ukuran partikel juga dipengaruhi oleh laju pengadukan.Semakin cepat laju 

pengadukan yang dilakukan maka ukuran nanopartikel Starch yang disintesis akan 

semakin kecil (Chin et al., 2014). 

 

 a b 
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Gambar 2.14 Hasil foto SEM pada koloid nanopartikel emas (a) Pengadukan 

200 rpm, (b) Pengadukan 300 rpm , (c) Pengadukan 400 rpm, 

(d) Pengadukan  500 rpm, (e) Pengadukan 600 rpm, (f) 

Pengadukan  

700 rpm 

 

4. Jenis pereduksi  

Nanopartikel yang dihasilkan dengan menggunakan pereduksi lemah 

cenderung berbentuk anisotropik dan berukuran besar sedangkan nanopartikel yang 

dihasilkan dengan pereduksi kuat akan cenderung memiliki bentuk yang teratur dan 

ukuran yang kecil (Parapat et al., 2012). 

 

 

 

 

c d 

 

e f 
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(A)     (B) 

Gambar 2.15 Hasil TEM Nanopartikel Au dengan Agen Pereduksi (A) Mucuna 

pruriens, (B) Sophorolipids. Sumber: (Singh et al., 2010; Subramanian, 2010) 

 

5. pH 

Partikel dengan ukuran yang besar akan dihasilkan pada nilai pH yang 

rendah. 

 

Gambar 2.16 Hasil karakterisasi TEM logam Au pada berbagai pH 

Sumber: (Contreras-Trigo et al., 2018) 
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2.4 Sintesis Metal Nanopartikel dengan Agen Pereduksi  

Pada proses sintesis metal nanopartikel bisa dibantu dengan agen pereduksi 

alami maupun sintetis. Pereduksi ini berfungsi sebagai reduktor metal yang 

digunakan sehingga terbentuklah metal yang berukuran nano. Pereduksi dibagi 

menjadi dua jenis berdasarkan kekuatan mereduksinya, pertama pereduksi kuat 

yang memiliki potensial reduksi yang tinggi dan yang kedua pereduksi lemah 

dimana kebalikan dari pereduksi kuat. Pada umumnya pereduksi sintetis bersifat 

sebagai reduktor kuat seperti NaBH4 dan N2H4 yang memiliki kelebihan dapat 

membentuk ukuran partikel yang lebih kecil jika dibandingkan ukuran partikel yang 

dihasilkan dari pereduksi alami (lemah) seperti asam askorbat dan ekstrak 

tumbuhan contohnya teh dan kopi. Agen pereduksi lemah mengisolasi proses 

nukleasi dan menghambat pertumbuhan sehingga dapat mengontrol ukuran dan 

bentuk nano partikel yang dihasilkan, contohnya penggunaan asam format dalam 

sintesis nano partikel platinum menghasilkan bentuk partikel platinum yang 

anisotropik (tak beraturan). 

   

Gambar 2.17 Bentuk nanopartikel Emas  

(Sumber: (Parapat et al., 2012)) 

2.4.1 Sintesis Metal Nanopartikel dengan Manggis Sebagai Agen Pereduksi 

Alami 

Pohon manggis dengan nama ilmiah Garcinia mangostana L. (Clusiaceae) 

biasa dikenal sebagai mangosteen, dan buahnya di Thailand dianggap sebagai 

“queen of fruits”, karena rasa buah yang sangat enak telah dikultivasi di berbagai 

negara di daerah tropis di dunia. Pohon ini aslinya dari Asia Tenggara atau 
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Indonesia dan tersebar diberbagai negara antara lain  Malaysia, Myanmar, Thailand, 

Cambodia, dan Vietnam. Pohon manggis pertumbuhannya lambat, dapat mencapai 

tinggi 7-12 m, tumbuh lurus dengan kulit batang berwarna coklat. 

Buah manggis merupakan spesies terbaik dari genus Garcinia dan 

mengandung gula sakarosa, dekstrosa dan levulosa. Dari beberapa penelitian, dapat 

diketahui komposisi nutrisi dari buah manggis, yang dapat dilihat pada Tabel 2.1

 . 

Tabel. 2.1 Komposisi pada buah manggis 

Komposisi 
Nilai 

(%) 

Air 80,9 

Protein 0,5 

Lemak 0,2 

Karbohidrat 18,4 

Kalsium 0,9 

Fosfor 1,4 

Besi 0,05 

Vitamin C 0,2 

Xanton 30 

(Sumber :(Ketsa and Paull, 2011)) 

 

 Didalam manggis terutama pada bagian kulit manggisnya itu mengandung 

senyawa antioksidan (Roza et al., 2017). Agen pereduksi yang bersifat antioksidan 

dalam ekstrak kulit manggis bernama xanthone. Senyawa xanthone merupakan 

antioksidan terkuat yang terdapat dalam kulit manggis, yang merupakan senyawa 

organik turunan dari difenil-γ-pyron. Xanthone memiliki nilai potensial reduksi 

sebesar -1,68V. Senyawa xanthone merupakan substansi kimia alami yang dapat 

digolongan dalam senyawa jenis fenol atau polyphenolic. Karena itulah, senyawa 
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xanthone dapat digolongkan sebagai senyawa polar. Senyawa ini memiliki rumus 

molekul C13H8O2, sehingga memiliki massa molar sebesar 196,19 gram/ mol. 

Dalam penamaan menurut IUPAC, senyawa ini diberi nama 9H-xanthen-9-one.  

 

Gambar 2.18 Struktur Molekul dariXanthone 

(Sumber :(Arifin and Ibrahim, 2018)) 

 

Kadar xanthone berbeda tergantung pada kualitas buah, di mana kadar 

terbesar didapatkan pada buah dengan kulit burik atau kasar yakni sebesar 23,544 

μg/g ekstrak, sedangkan pada buah besar dengan kulit mulus mengandung kadar 

xanthone sebesar 18,502 μg/g ekstrak, buah kecil sebesar 20,434 μg/g dan buah 

dengan kulit mengandung getah kuning 15,289 μg/g ekstrak (Ketsa and Paull, 

2011)). Titik leleh xanton 173–176° C, sehingga ia tidak hilang kalau buah manggis 

dipanaskan di bawah suhu itu. Senyawa hidroxy xanton dapat larut dalam asam 

klorida pekat dan menghasilkan garam onium yang mudah terhidrolisis. Zat ini 

tidak bersifat basa, namun proses metilasi pada gugus hidroksi tersebut dapat 

meningkatkan kebasaannya. Demetoksi dapat terjadi dengan pemanasan 

menggunakan asam hidriodat, dengan atau tanpa penambahan asam asetat glasial 

atau dengan penambahan aluminium klorida dalam bentuk larutan benzen 

mendidih, atau dengan penambahan larutan kloro benzen. Jadi, karakteristik utama 

golongan xanton adalah sifat gugus karbonilnya yang inert terhadap pereaksi yang 

biasanya bereaksi dengan gugus karbonil.  

Dalam tubuh manusia xanton berfungsi sebagai antioksidan, antiproliferasi, 

anti-inflamasi, dan antimikrobial. Xanton adalah antioksidan kuat, yang sangat 

dibutuhkan untuk penyeimbang pro-oxidant di dalam tubuh dan lingkungan, yang 

dikenal sebagai radikal bebas. Sejumlah peneliti menjelaskan, kulit manggis 

matang mengandung polyhydroxyxanton, yang merupakan derivat mangostin dan 



 26 Institut Teknologi Nasional 
 

ß-mangostin, yang berfungsi sebagai antioksoidan, antibakteri, antitumor, dan 

antikanker. Sifat antioksidan xanton melebihi vitamin E dan vitamin C, yang selama 

ini terkenal sebagai antioksidan tingkat tinggi. Sifat antioksidan zat yang terdapat 

pada kulit manggis itu jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan antioksidan pada 

buah rambutan dan durian. Selain itu, kulit buah manggis juga dapat digunakan 

sebagai obat (Ketsa and Paull, 2011)). 

 

2.4.2 Sintesis Metal Nanopartikel dengan Teh Hijau Sebagai Agen Pereduksi 

Alami 

 Teh (Camellia sinensis) adalah bahan minuman yang sangat sering 

dikonsumsi di Indonesia serta berbagai lapisan masyarakat. Teh juga mengandung 

banyak bahan-bahan aktif yang berfungsi sebagai antioksidan maupun antimikroba. 

Tanaman teh merupakan tanaman yang dapat tumbuh di daerah tropis dan subtropis 

dengan curah hujan tidak kurang dari 1.500 mm. Teh hijau merupakan salah satu 

bahan alam yang memiliki kandungan polifenol yang tinggi. Dari berbagai 

penelitian yang telah dilakukan, polifenol terbukti berfungsi sebagai antioksidan 

yang efektif bagi tubuh. Perbedaan pengolahan dari setiap teh menimbulkan adanya 

perbedaan khususnya pada kandungan zat aktifnya yaitu polifenol. Persentase 

kandungan kimia yang ada pada teh hijau dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel. 2.2 Komposisi Teh Hijau 

Komposisi 
Nilai 

(%) 

Asam amino 4 

Protein 15 

Fiber 26 

Karbohidrat 7 

Lipid 7 

Pigmen 2 

Mineral 5 

Substansi 

fenol 
30 

Katekin 35 

Asam 

oksiaromatik   
6.6 

 

Sumber : (Cabrera et al., 2006) 

Berdasarkan hasil percobaan tersebut dapat dilihat bahwa teh hijau 

memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dari teh hitam dan komponen 

yang memiliki aktivitas antioksidan tertinggi adalah catechine yaitu sebesar 35%.   

Gambar 2.19 Struktur Molekul dari Catechine 

(Sumber : (Cabrera et al., 2006))  
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Sintesis metal nanopartikel menggunakan teh sebagai pereduksi dilakukan 

melalui reaksi reduksi metal oleh antioksidan, terutama catechine karena zat 

tersebut merupakan komponen dari teh yang memiliki aktivitas antioksidan 

tertinggi dan memiliki potensial redoks sebesar 0.2 Volt atau dengan kata lain 

catechine-lah yang berperan sebagai reducing agent. Sintesis tersebut dilakukan 

melalui transfer elektron sehingga metal yang bermuatan positif menjadi metal 

dengan muatan netral. Secara alami logam akan mengalami perubahan ukuran 

menjadi partikel-partikel kecil yang pertumbuhannya dibatasi oleh lapisan 

pythochemical sehingga pertumbuhan partikel tidak terus berlanjut. 

2.4.2 Sintesis Metal Nanopartikel dengan Jeruk Nipis Sebagai Agen Pereduksi 

Alami 

Jeruk nipis merupakan tanaman yang berasal dari Indonesia, Menurut 

sejarah, sentra utama asal jeruk nipis adalah Asia Tenggara. Akan tetapi, beberapa 

sumber menyatakan bahwa tanaman jeruk nipis berasal dari Birma Utara, Cina 

Selatan, dan India setelah utara, tepatnya Himalaya dan Malaysia. Tanaman jeruk 

nipis masuk ke Indonesia karena dibawa oleh orang Belanda.  

  Jeruk nipis mempunyai aroma yang kuat serta cita rasa yang khas dan 

memiliki sifat- sifat kimia seperti kadar gula, ph yang sangat rendah dan rasa asam 

buah jeruk sangat tinggi. Jeruk nipis merupakan salah satu tanaman yang berasal 

dari family Rutaceae dengan genus Citrus memiliki tinggi tanaman sekitar 150- 350 

cm dan buah yang berwarna putih. Dari beberapa penelitian, dapat diketahui 

komposisi nutrisi dari buah jeruk nipis yang dapat dilihat pada Tabel 2.3 yaitu : 
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Tabel. 2.3 Komposisi Jeruk Nipis 

Komposisi 
Nilai 

(%) 

Karbohidrat 12,3 

Protein 0,8 

Lemak 0,1 

Vitamin C 2,7 

Asam Sitrat 7,5 

Kalsium 4 

Zat besi 0,06 

Fosfor 2,2 

Air 8,6 

Hidrat Arang  12,4 

Sumber : (UNIMUS, n.d.) 

Didalam jeruk nipis terutama pada bagian kulitnya itu mengandung 

senyawa antioksidan. Agen pereduksi yang bersifat antioksidan dalam jeruk nipis 

bernama flavonoid. Kulit buah jeruk nipis yang di dapat dari irisan tipis kulit buah 

jeruk nipis bagian luar mengandung banyak senyawa golongan minyak atsiri dan 

golongan flavonoid. Senyawa golongan minyak atsiri yang paling dominan adalah 

golongan monoterpen hidrokarbon yaitu limonen, α-pinen, β-pinen, γ-terpinen, β-

mirsen dan beberapa golongan seskuiterpen seperti β-bisabolen. Sedangkan 

senyawa golongan flavonoid yang terdapat dalam kulit buah jeruk nipis adalah 

kuersetin, mirisitin, rutin, tangerin, naringin, dan hesperidin. 
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Gambar 2.20 Struktur Molekul dari Citric Acid 

(Sumber :(Ovelando et al., n.d.))  

2.5 Variabel yang Digunakan Dalam Sintesis Metal Nanokatalis 

1. HLB (Hydrophile-Lipophile Balance) 

HLB merupakan suatu ukuran dalam surfaktan yang menunjukan 

kesetimbangan antara gugus hidrofil dan lipofil, dimana dengan nilai HLB dari 

surfaktan tersebut dapat memilih mikroemulsi yang tepat dan optimal (Garcia et al., 

1989). Nilai HLB yang dimiliki oleh setiap surfaktan berbeda-beda ,dimana nilai 

tersebut menunjukan polaritas dari surfaktan itu. Nilai lazimnya yaitu kisaran 1-20. 

Semakin tinggi nilai HLB maka surfaktan akan cenderung bersifat hidrofilik (larut 

dalam air). Dan sebaliknya, bila surfaktan memiliki nilai HLB yang rendah maka 

surfaktan tersebut akan cenderung bersifat lipofilik (larut dalam minyak). 

Mikroemulsi dengan potensi hidrofilik yang lebih besar akan mempunyai viskositas 

yang lebih encer dibandingkan dengan mikroemulsi dengan potensi lipofilik 

(Lawrence and Rees, 2012). Nilai HLB dalam sintesis nanopartikel dengan metode 

mikroemulsi menentukan jenis atau tipe mikroemulsi yang akan digunakan. Jika 

nilai HLB berkisar antara 3-6 maka tipe mikroemulsi yang digunakan yaitu tipe 

water in oil (w/o) dan sebaliknya jika nilai HLB berkisar antara 8-18 maka tipe 

mikroemulsi yang digunakan adalah tipe oil in water (o/w) (Lawrence and Rees, 

2012). 
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2. Gamma (γ) 

Pada penelitian ini, gamma merupakan fraksi keseluruhan dan co-surfaktan 

dalam formulasi. Gamma merupakan konsentrasi total surfaktan dalam fish 

diagram mikroemulsi. Pada diagram tersebut, untuk mengetahui fasa mikroemulsi 

gamma dihubungkan dengan parameter lainnya seperti temperatur. 

 

3. Konsentrasi Pereduksi (Reductant Concentration). 

Agen pereduksi merupakan senyawa kimia yang dapat mereduksi garam 

logam menjadi logam murni. Secara fisik, agen pereduksi digunakan dalam sintesis 

metal nanostruktur. Jumlah agen pereduksi yang diperlukan dalam reaksi 

bergantung pada banyaknya garam logam pada tahap awal sintesis. 

 

4. Konsentrasi logam 

Ukuran logam yang dihasilkan pada sintesis nanopartikel dipengaruhi oleh 

konsentrasi logam  (Chen and Chen, 2002). Semakin tinggi konsentrasi logam yang 

digunakan maka diameter dari nanopartikel yang dihasilkan semakin besar. 

Konsentrasi logam juga berpengaruh terhadap laju reduksi. Laju nukleasi dan 

pertumbuhan nanopartikel ditentukan dari gesekan antara dua atom, satu atom 

dengan nukleus, dan antara dua nukleus. Pada konsentrasi logam yang tinggi, laju 

reduksi dari ion logam meningkat dan akan banyak terbentuk nanokristal. 

2.6  Katalis Metal Nanopartikel 

   2.6.1 Optimasi Ukuran Dan Bentuk Nanopartikel Katalis 

Selain komposisinya, ukuran dan juga bentuk partikel juga menjadi faktor 

yang penting terhadap karakteristik nanomaterial. Apabila ukuran dari 

nanopartikelnya berbeda, karakteristiknya juga akan berubah secara signifikan. 

Bentuk dan ukuran dari katalis nanopartikel dapat dipengaruhi oleh jenis agen 

pereduksi yang digunakan, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan oleh 

Parapat dkk (Parapat et al., 2012), yang mensintesis katalis nanopartikel dengan 

menggunakan pereduksi kuat berupa hidrazin dan pereduksi lemah berupa asam 

askorbat (Vitamin C) memberikan hasil yang berbeda terhadap nanopartikel yang 
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terbentuk. Pada penggunaan hidrazin, nanopartikel yang dihasilkan memiliki 

bentuk heksagonal (teratur) sedangkan untuk penggunaan asam askorbat, 

nanopartikel yang dihasilkan memiliki bentuk yang anisotropik/tidak teratur. 

 

Gambar 2.21 Perbedaan Bentuk Nanopartikel Berdasarkan Agen Pereduksi 

yang digunakan 

(Sumber : (Parapat et al., 2012) ) 

Surfaktan dapat mempengaruhi bentuk nanopartikel yang dihasilkan, 

namun hal ini hanya berlaku dalam sintesis dengan menggunakan agen pereduksi 

kuat. Agen pereduksi kuat tidak berpengaruh terhadap bentuk nanopartikel yang 

dihasilkan, dengan menggunakan pereduksi yang kuat maka  laju reduksinya akan 

menjadi lebih cepat dan akan menghasilkan ukuran nanopartikel yang lebih kecil. 

Optimasi ukuran dan bentuk partikel nanokatalis dapat dilakukan dengan melalui 

proses reduksi lambat pada suhu ruang dengan menggunakan agen pereduksi 

lemah. Selain itu, penggunaan capping agent juga dapat menghambat pertumbuhan 

ukuran partikel. Nanopartikel katalis dengan bentuk sembarang memiliki kinerja 

lebih baik dalam proses katalisis karena memiliki sisi aktif yang lebih banyak 

(Parapat et al., 2012). 

Ukuran nanopartikel yang semakin kecil menyebabkan energi permukaan 

dari nanopartikel akan meningkat sehingga akan memudahkan penyatuannya. 

Akibatnya, setelah nanopartikel menjadi ukuran yang diinginkan, nanopartikel akan 

cenderung untuk menyatu/bergabung dengan nanopartikel lainnya sehingga akan 

memperbesar ukurannya dan sulit untuk mendapatkan nanopartikel dalam keadaan 
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terdispersi. Hal ini akan berpengaruh terhadap aktivitas nanopartikel tersebut 

karena menyebabkan turunnya kinerja akibat berkurangnya sisi aktif partikel. 

Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan suatu proses yang disebut dengan 

termodestabilisasi, yaitu proses mendestabilisasi mikroemulsi yang mengandung 

nanopartikel dengan pemanasan sehingga struktur mikroemulsi rusak dan 

mengeluarkan nanopartikel yang kemudian menempel pada material support 

(Parapat et al., 2012). 

2.6.2 Katalis dalam Reaksi Kimia 

Katalis adalah bahan  yang berfungsi meningkatkan reaksi kimia dengan 

cara meningkatkan energy aktivasi tanpa ikut bereaksi. Dalam proses industri, 

katalis sangat penting peranannya. Terdapat katalis dengan variasi yang berbeda 

dalam hal ukuran, bentuk, struktur, komposisi, dan dispersi dari partikel katalis 

pada support-nya. 

Terdapat 2 jenis katalis berdasarkan campuran fasanya. Pada katalis 

homogen, di setiap molekulnya aktif sebagai katalis. Selain itu, kelebihan dari 

katalis homogen yaitu tidak mudah teracuni oleh sedikit pengotor. Akan tetapi, 

katalis ini sukar dipisahkan dari campuran reaksi dan mudah terurai pada 

temperature tinggi. Katalis heterogen memiliki kestabilan pada temperature tinggi. 

Katalis ini mudah dipisahkan dari campuran reaksi, akan tetapi memiliki keaktifan 

yang kurang karena memiliki pusat aktif yang tidak seragam. Untuk   saat   ini  

ilmuwan   dituntut   untuk   menciptakan   katalis   yang   ramah lingkungan dan 

juga sangat reaktif. Telah dikembangkan nanoteknologi dalam berbagai bidang. 

Penerapan nanoteknologi dalam industri yaitu pembuatan nanopartikel berupa 

nanokatalis. Keunggulan nanokatalis dibandingkan dengan katalis yaitu 

kereaktifan yang lebih tinggi karena memiliki luas permukaan yang lebih besar. 

Sehingga ikatan partikel antar satu dengan yang lainnya lebih mudah terbentuk. 

Kemudian jumlah pereaksi lebih besar karena ukurannya yang lebih kecil. 
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2.7 Nanopartikel Emas (Au) 

Emas adalah unsur kimia yang diberi simbol Au. Simbol ini merupakan 

singkatan dari nama latinnya, Aurum. Emas bernomor atom 79, dan dalam daftar 

periodik unsur logam ini satu golongan dengan tembaga (Cu) dan perak (Ag). 

a. Sifat Fisika Emas 

Fase                                               : Solid (Padat) 

Titik Leleh                                    :  10640C 

Titik Didih                                    :  29700C 

Massa Jenis pada suhu kamar      :  19,3 gr/ml 

Jari-jari Atom                              : 144 pm 

Electrical Resistivity                   :  22,14 nΩ.m 

Sifat Kemagnetan                        : Diamagnetik 

Cepat Rambat Suara                   : 2030 m/detik 

 

b. Sifat Kimia Emas 

Nomor Atom                : 79 

Massa Atom                 : 197 

Kategori Unsur            : Logam Golongan Transisi 

Grup dan Blok             : Grup 11, blok d 

Perioda                         : 6 

Konfigurasi Elektron : [Xe] 4f14 5d10 6s1 

Elektronegatifitas       : 2,54 skala Pauling 
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Kisaran aplikasi untuk nanopartikel emas berkembang pesat dan meliputi: 

 Elektronik 

Partikel nano emas dirancang untuk digunakan sebagai konduktor dari tinta 

yang dapat dicetak ke chip elektronik. Ketika dunia elektronik menjadi lebih kecil, 

partikel nano adalah komponen penting dalam desain chip. Partikel nano emas 

berskala nano digunakan untuk menghubungkan resistor, konduktor, dan elemen 

lain dari chip elektronik. 

 Terapi Photodynamic 

Nanopartikel emas yang menyerap hampir-IR (termasuk nanoshell emas 

dan nanorod) menghasilkan panas ketika tereksitasi oleh cahaya pada panjang 

gelombang 700-800 nm. Hal ini memungkinkan nanopartikel ini untuk 

memberantas tumor yang ditargetkan. Ketika cahaya diterapkan pada tumor yang 

mengandung nanopartikel emas, partikel-partikel cepat memanas, membunuh sel-

sel tumor dalam perawatan yang juga dikenal sebagai terapi hipertermia. 

 Pengiriman Agen Terapi 

Agen terapi juga dapat dilapisi ke permukaan nanopartikel emas. Rasio luas 

permukaan-ke-volume nanopartikel emas yang besar memungkinkan 

permukaannya dilapisi dengan ratusan molekul (termasuk terapi, agen penargetan, 

dan polimer anti-pengotoran). 

 Sensor 

Partikel nano emas digunakan dalam berbagai sensor. Misalnya, sensor 

kolorimetri berdasarkan nanopartikel emas dapat mengidentifikasi apakah makanan 

cocok untuk dikonsumsi. Metode lain, seperti spektroskopi Raman yang 

ditingkatkan permukaannya, memanfaatkan nanopartikel emas sebagai substrat 

untuk memungkinkan pengukuran energi getaran dari ikatan kimia. Strategi ini juga 

dapat digunakan untuk mendeteksi protein, polutan, dan molekul lain yang bebas 

label. 
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 Probe 

Partikel nano emas juga menyebarkan cahaya dan dapat menghasilkan 

berbagai warna menarik di bawah mikroskop bidang gelap. Warna-warna 

nanopartikel emas yang tersebar saat ini digunakan untuk aplikasi pencitraan 

biologis. Juga, nanopartikel emas relatif padat, menjadikannya berguna sebagai 

probe untuk mikroskop elektron transmisi. 

 Diagnostik 

Partikel nano emas juga digunakan untuk mendeteksi biomarker dalam 

diagnosis penyakit jantung, kanker, dan agen infeksi. Mereka juga umum dalam 

immunoassay aliran lateral, contoh rumah tangga yang umum adalah tes kehamilan 

di rumah. 

 Katalisis 

Nanopartikel emas digunakan sebagai katalis dalam sejumlah reaksi kimia. 

Permukaan nanopartikel emas dapat digunakan untuk oksidasi selektif atau dalam 

kasus tertentu permukaan dapat mengurangi reaksi (nitrogen oksida). Partikel nano 

emas sedang dikembangkan untuk aplikasi sel bahan bakar. Teknologi ini akan 

berguna dalam industri otomotif dan tampilan. 

2.8. Karakterisasi Warna Pada Nanopartikel Emas (Au) 

 Karakterisasi warna dilakukan untuk mengetahui besarnya ukuran 

nanopartikel Au tersebut dilihat dari warna yang dihasilkan. Karakterisasi warna 

dapat terlihat dalam bentuk Koloid Emas(Au). 

Koloid emas adalah suspense atau koloid dari nanopartikel emas dalam suatu 

cairan, biasanya air. Koloid biasanya berwarna merah pekat (untuk partikel bola 

kurang dari 100 nm) atau biru/ungu (untuk partikel bola lebih besar atau nanorod). 

Karena sifat optic, elektronik, dan pengakuan molekulnya, partikel nano emas 

adalah subjek penelitian yang substansial, dengan banyak aplikasi potensial atau 

yang dijanjikan di berbagai bidang, termasuk mikroskop elektron, elektronik, 

nanoteknologi, ilmu material, dan biomedis. 
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Gambar 2.22  Karakterisasi Warna berdasarkan Ukuran. 

Sumber: (Mathew Thomas Maliael, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


