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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Nanopartikel adalah ilmu dan rekayasa dalam menciptakan material, 

struktur fungsional maupun piranti dalam skala nanometer. Material berukuran 

nanometer memiliki sejumlah sifat kimia dan fisika yang lebih unggul 

daripada material berukuran besar (bulk). Disamping itu, material dengan 

ukuran nanometer memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh material ukuran 

besar.Sifat tersebut dapat diubah-ubah melalui pengontrolan ukuran material, 

pengaturan komposisi kimiawi, modifikasi permukaan dan pengontrolan 

interaksi antar partikel.  

Akhir-akhir ini penggunaan nanopartikel masih marak di dunia 

teknologi, salah satunya yaitu dengan pembuatan nanopartikel dengan 

bantuan tumbuhan sebagai reduktornya atau lebih dikenal dengan green 

chemical synthesis. Ada tiga hal yang terlibat dalam green chemical 

synthesis, yaitu pemilihan prekursor yang digunakan dan zat pereduksi. Oleh 

karena itu, green nanotechnology yang berbasis tumbuhan sebagai 

bioreduktor banyak digunakan dalam sintesis nanopartikel logam mulia 

(Singh, dkk., 2012). Hal ini mengarahkan penelitian kimia untuk mensintesis 

material logam berukuran nano, salah satunya adalah nanopartikel tembaga. 

Di samping nanopartikel perak, nanopartikel tembaga mempunyai sifat yang 

stabil. Nanopartikel tembaga ini menjadi perhatian yang besar pada jaman 

sekarang karena mempunyai aplikasi seperti anti bakteri. Sedangkan beberapa 

kelebihan Tembaga, diantaranya dapat digunakan sebagai material konduktor, 

tidak beracun, proses sintesisnya sangat mudah, biaya yang digunakan relatif 

murah dan terjangkau. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

memproduksi nanopartikel seperti, metode elektrokimia, presipitasi, sol-gel, 

hidrotermal, dan reduksi-oksidasi.  

Metode reduksi-oksidasi merupakan metode yang sering digunakan 

untuk mensintesis nanopartikel. Selain itu, metode reduksi-oksidasi dapat 
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disebut metode green synthesis dimana cara mensintesis nanopartikel 

menggunakan media bahan-bahan biologi, baik mikroorganisme maupun 

tumbuhan sebagai bioreduktornya. Bioreduktor tersebut memiliki sifat yang 

ramah lingkungan karena berasal dari bahan alam. Selain itu metode ini 

memerlukan waktu kontak yang relatif pendek dibandingkan dengan yang 

lain. Metode reduksi-oksidasi ini  juga menggunakan bahan prekursor  yang 

cukup murah dan mudah didapat. 

Dalam metode sintesis nanopartikel tembaga, prekursor yang digunakan 

adalah CuNO3. CuNO3 memiliki karakteristik yang berbeda dengan senyawa 

kimia lainnya diantara harganya lebih murah dan mudah mengalami reaksi 

oksidasi. Selain itu, CuNO3 dipilih karena setelah dibandingkan dengan 

penelitian nanopartikel tembaga menggunakan bioreduktor ekstrak nanas, 

didapatkan ukuran nanopartikel tembaga sekitar 35-55 nm, tembaga klorida 

(CuCl) didapatkan ukuran nanopartikel tembaga 50-60 nm, tembaga (II) 

klorida (CuCl2) didapatkan ukuran nanopartikel 50-60 nm, sedangkan 

tembaga sulfat (CuSO4) didapatkan ukuran nanopartikel tembaga sekitar 30-

50 nm (Ranjitham, 2015). Dengan begitu, hasil dari karakterisasi 

menunjukkan rata-rata ukuran nanopartikel yang paling kecil dengan 

menggunakan prekursor tembaga sulfat (CuSO4) dan tembaga nitrat 

(CuNO3).  

Dalam penelitian ini bioreduktor dalam sintesis nanopartikel tembaga 

menggunakan tanaman cengkeh. Indonesia merupakan salah satu negara 

penghasil cengkeh terbesar dengan kapasitas produksi sebesar 108,5 ribu 

ton/tahun (BPS, 2014). Cengkeh (Syzygium aromaticum) merupakan sumber 

beberapa zat gizi seperti vitamin K, serat makanan, zat besi, magnesium, dan 

kalsium. Selain itu, cengkeh juga mengandung zat aktif, salah satunya yaitu 

eugenol yang berfungsi sebagai anti inflamasi dan anti bakteri serta berbagai 

manfaat lain. Senyawa eugenol merupakan senyawa penting dalam ekstrak 

cengkeh. Semakin tinggi kandungan eugenolnya, semakin tinggi pula kualitas 

yang dimiliki oleh ekstrak cengkeh. Senyawa eugenol merupakan senyawa 

berwujud cairan bening hingga kuning pucat dengan aroma menyegarkan dan 

http://kb.123sehat.com/lain/defisiensi-kekurangan-gizi/
http://kb.123sehat.com/lain/vitamin/
http://kb.123sehat.com/buah-buahan/jeruk-purut/
http://kb.123sehat.com/mineral/boron/
http://kb.123sehat.com/mineral/boron/
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pedas seperti bunga cengkeh kering, memberikan aroma yang khas pada 

cengkeh. Senyawa ini banyak dibutuhkan oleh berbagai industri yang saat ini 

sedang berkembang (Kardinan, 2005). 

 

Tabel 1.1 Komponen dalam ekstrak bunga cengkeh 

Komponen  % Komposisi 

Eugenol 73,12% 

Trans-Caryophyllene 22,41% 

Alpha humulene 2,64% 

Alpha copaene 0,17% 

Alpha cubebene  0,55% 

Sumber : (Kardinan, 2005) Tanaman Penghasil Minyak Atsiri 

 

Kandungan eugenol pada ekstrak atsiri cengkeh sangat tinggi, yaitu 

sekitar 73%, sehingga membantu mereduksi suatu prekursor untuk menjadi 

partikel logam. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

tentang sintesis nanopartikel dari ekstrak cengkeh sebagai bentuk upaya untuk 

menerapkan green chemical synthesis, untuk mengurangi pencemaran 

lingkungan karena penggunaan reduktor kimia seperti natrium borohibrida 

yang memiliki dampak berbahaya bagi lingkungan sekitar. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah 

tersebut, sebagai berikut: 

1. Penggunaan nanopartikel tembaga untuk aplikasi di bidang teknologi. 

2. Sintesis nanopartikel tembaga menggunakan metode reduksi-oksidasi. 

3. Ekstrak cengkeh belum banyak dimanfaatkan sebagai bioreduktor 

untuk sintesis nanopartikel. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dari penelitian berikut meliputi : 

1. Prekursor yang digunakan adalah larutan CuNO3 0,01 N 

2. Ekstrak cengkeh yang digunakan untuk mendapatkan nanopartikel 

tembaga berasal dari bunga cengkeh kering dari pasar lokal. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas, makadapat ditarik 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh perbedaan volume antara prekursor dan 

bioreduktor pada setiap rasio terhadap ukuran nanopartikel tembaga 

yang terbentuk ? 

2. Bagaiman analisis morfologi nanopartikel tembaga dari prekursor 

CuNO3 menggunakan bioreduktor ekstrak bunga cengkeh ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berikut, adalah : 

1. Mengetahui pengaruh perbedaan volume antara bioreduktor dan 

prekursor pada setiap rasio terhadap ukuran nanopartikel tembaga yang 

terbentuk. 

2. Mengetahui bentuk morfologi nanopartikel tembaga dari prekursor 

CuNO3 menggunakan bioreduktor ekstrak bunga cengkeh. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Meningkatkan pengetahuan tentang teknologi nanopartikel. 

2. Melakukan sintesis nanopartikel dengan pertimbangan menggunakan 

bahan bioreduktor yang ramah lingkungan. 

3. Mengetahui teknik pembuatan nanopartikel tembaga dengan hasil 

ukuran yang berbeda-beda. 

 


