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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Nanoteknologi merupakan salah satu teknologi yang sedang banyak diteliti 

dan berkembang dengan pesat. Penelitian mengenai nanoteknologi 

mengembangkan partikel yang memiliki ukuran nanometer yang pada umumnya 

disebut dengan nanopartikel (NPs). Nanopartikel memiliki banyak potensi untuk 

dipakai dalam usaha pengembangan industri pangan mulai dari proses produksi, 

bahan pengemas serta proses penyimpanan. Beberapa jenis nanopartikel juga 

dapat diaplikasikan sebagai agen antimikroba untuk membasmi mikroba patogen 

ataupun juga dapat digunakan sebagai bahan fortifikasi dalam menambah nilai 

gizi bahan pangan (Bryksa dan Yada, 2012; Berekaa, 2015; Lin et al., 2011). 

 Proses sintesis untuk mendapatkan nanopartikel dapat dilakukan dengan 

beragam cara. Metode secara kimiawi dan fisika telah cukup lama dilakukan 

untuk mendapatkan silver nanopartikel. Namun seiring dengan berjalannya waktu, 

proses sintesis dengan menggunakan metode kimiawi dan fisika dianggap 

berbahaya karena melibatkan bahan kimia yang beracun. Sehingga saat ini metode 

yang lebih sering digunakan dalam proses sintesis nanopartikel ialah metode 

green biosynthesis karena proses sintesisnya menggunakan mikroorganisme, 

enzim, fungi, dan ekstrak tumbuhan dan proses sintesis tidak memerlukan bahan 

kimia berbahaya sehingga nanopartikel yang dihasilkan juga aman apabila 

digunakan manusia (Hasan, 2015; Patel et al., 2015). 
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Buah pisang dikosumsi oleh banyak orang di dunia dengan mengonsumsi 

daging buahnya, setelah itu bagian kulit akan dibuang (Bankar et al., 2010). Di 

Indonesia yang memiliki iklim tropis, tanaman pisang tumbuh subur sehingga 

Indonesia dapat menghasilkan pisang dalam jumlah banyak. Hasil tanaman pisang 

pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 19 juta ton dan mengalami rata-rata 

pertumbuhan sebesar 2.59% sejak tahun 2012 (Kementan, 2014). 

 Berat dari kulit pisang dapat mencapai 40% dari berat total buah pisang 

(Anhwange et al., 2009). Sehingga banyak studi dilakukan untuk memanfaatkan 

kulit pisang agar dapat berguna dan tidak hanya menjadi limbah. Selain 

mempelajari mengenai kulit pisang, beberapa peneliti juga mempelajari mengenai 

daun tanaman pisang agar dapat digunakan dengan lebih efektif. Buah pisang 

yang merupakan buah tropika memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari 

oxidative stress yang disebabkan oleh sinar matahari yang terik serta suhu yang 

tinggi dengan cara menghasilkan antioksidan dalam jumlah yang banyak (Mokbel 

dan Hashinaga, 2005). Kulit pisang kaya akan kandungan polimer seperti lignin, 

hemiselulosa, dan pektin yang dapat digunakan sebagai agen capping dan agen 

pereduksi dalam sintesis silver nanopartikel (AgNPs) (Emaga et al., 2007; Kokila 

et al., 2015). Sementara daun pisang mengandung sitokinin dan flavonoid yaitu 

luteolin dan apigenin yang juga menyebabkan daun pisang memiliki kandungan 

antioksidan (Saleh dan El-Baset, 2015). 

Terjadinya proses oksidasi lemak menimbulkan permasalah pada sektor 

industri pangan karena oksidasi lemak tidak hanya akan menghasilkan ketengikan 

namun juga akan menurunkan kualitas nutrisi dari produk pangan selama proses 

produksi serta pada masa penyimpanan sehingga akan berdampak pada 
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penerimaan konsumen (Logan, et al. 2013). Bahan pengemas yang ideal untuk 

minyak, mentega dan bahan pangan yang kaya akan lemak harus kedap terhadap 

udara dan uap serta harus tidak tembus cahaya untuk mencegah terjadinya 

oksidasi. Sehingga dikembangkan beberapa jenis bahan polimer dengan 

kemampuan untuk menghambat permeabilitas oksigen dan uap air (Frankel, 

2005). Dalam studi untuk mengembangkan bahan pengemas film digunakan bahan 

mentah pati karena pati merupakan bahan alami yang mudah didapatkan dari 

tumbuhan serta mengandung polimer karbohidrat. Penggunaan biopolimer pati 

dengan penambahan plasticizer terbukti dapat menghasilkan film dengan sifat dan 

karakteristik lebih baik (Jaramillo et al., 2015; Piyada et al., 2013). Penambahan 

nanokomposit pada film merupakan konsep inovatif untuk menghasilkan bahan 

pengemas aktif (active packaging) yang dapat memperpanjang masa simpan dan 

mempertahankan kualitas dari produk (Moura et al., 2012).  

Kokila, et al. serta Patel, et al. pada tahun 2015 membuktikan bahwa baik 

kulit maupun daun pisang dapat digunakan sebagai agen pereduksi pada proses 

sintesis silver nanopartikel serta memiliki aktivitas antioksidan. Kedua studi 

tersebut menggunakan air destilasi sebagai pelarut dalam proses ekstraksi. 

Sehingga pada studi kali ini akan digunakan pelarut etanol sebagai pembanding 

untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan pelarut yang berbeda apakah akan 

mengakibatkan perubahan terhadap komponen yang terekstrak. Sementara itu 

belum banyak studi dan penelitian yang dilakukan terhadap film yang 

mengandung silver nanopartikel. Sehingga penelitian kali ini diharapkan dapat 

menghasilkan film yang dapat berpotensi menangkal radikal bebas untuk 

mencegah terjadinya oksidasi lemak pada produk pangan.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Komposisi kimia yang terdapat pada kulit dan daun pisang dapat 

digunakan untuk mensintesis silver nanopartikel dengan mekanisme bio reduksi. 

Nanopartikel yang dihasilkan dari proses sintesis tersebut memiliki aktivitas 

antioksidan. Pelarut yang digunakan pada saat proses ekstraksi kulit dan daun 

pisang ialah air destilasi yang bersifat polar (Kokila, et al., 2015; Patel, et al., 

2015). Namun kandungan kimia yang terdapat pada kulit dan daun pisang tidak 

semuanya bersifat polar. Selain itu, belum banyak dilakukan penelitian mengenai 

bahan pengemas film yang berpotensi untuk menangkal radikal bebas. Sehingga 

melalui penelitain ini diharapkan dapat menghasilkan film dengan kandungan 

nanopartikel yang dapat berpotensi untuk mencegah radikal bebas.  

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mempelajari sintesis serta aktivitas 

antioksidan dari silver nanopartikel (AgNPs) menggunakan daun dan kulit pisang.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini ialah: 

1. untuk mengevaluasi pengaruh dari pelarut yang berbeda terhadap 

kemampuan reduksi dan capping dari ekstrak daun dan kulit pisang dalam 

sintesis silver nanopartikel; 

2. untuk mengevaluasi pengaruh dari perbedaan bagian tanaman pisang yang 

berbeda terhadap rendemen dan aktivitas antioksidan dari AgNPs yang 

dihasilkan; 
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3. untuk mengkaji aktivitas antioksidan dari bahan pengemas film berbasis 

pati singkong yang dibuat dengan penambahan AgNPs. 

  




