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ABSTRAK 

SINTESIS Ag NANOWIRES DENGAN PELARUT ETHYLENE GLYCOL DAN 

PROPYLENE GLYCOL MENGGUNAKAN POLYVYNIL PIRROLIDONE  

SEBAGAI CAPPING AGENT DENGAN METODE POLYOL 

 

Oleh  

LINA AFRILIANI 

Penelitian tentang AgNWs banyak dikembangkan untuk berbagai kebutuhan. 

AgNWs dapat dibuat menggunakan beberapa metode salah satunya yaitu polyol. 

Metode Polyol menggunakan oil bath sebagai transfer panas, prekusor logam 

AgNO3 dan garam FeCl3.6H2O yang membantu pembentukan AgNWs. Serta 

Menggunakan dua pelarut yakni ethylene glycol dan propylene glycol untuk 

mereduksi ion Ag
+
 menjadi atom Ag dan untuk melihat AgNWs yang dihasilkan 

dari kedua pelarut tersebut. Pembentukan AgNWs diamati menggunakan 

mikroskop perbesaran 400 kali hasilnya menunjukkan bahwa pembentukan 

AgNWs dengan pelarut PG terjadi pada menit ke 15 sedangkan pelarut EG terjadi 

pada menit ke 45. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sampel memiliki 

dua puncak absorbansi pada sampel AgNWs-PG pada puncak 350 nm dan 386 

nm, AgNWs-EG pada puncak 368 nm dan 394 nm. Puncak serapan ini berkaitan 

dengan ukuran AgNWs. AgNWs-PG memiliki panjang dan diameter sebesar (27 

± 5)  µm dan (210 ± 53) nm sedangkan AgNWs-EG memiliki panjang dan 

diameter (14 ± 5) µm, (109 ± 22) nm. Semakin besar diameter yang dihasilkan 

puncak serapanya semakin tinggi. Struktur kristal yang terbentuk pada kedua 

sampel adalah FCC dengan bentuk ujung dari NWs adalah dekahedral dan 

memiliki 5 bidang kisi (111), (200), (220), (311), (222) serta nilai konstanta kisi 

sebesar 4,082 Å. 
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ABSTRACT 

Ag NANOWIRES SYNTHESIS WITH ETHYLENE GLYCOL AND PROPYLENE 

GLYCOL SOLVENT USING POLYVYNIL PIRROLIDONE AS CAPPING 

AGENT BY POLYOL METHOD 

 

By  

LINA AFRILIANI 

Research on AgNWs has been developed for various needs. AgNWs can be made 

by several methods, one of them is polyol. Polyol method using oil bath as heat 

transfer, AgNO3 metal precursor and FeCl3.6H2O salt which contribute to AgNWs 

creation. And also using two solvent that is ethylene glycol and propylene glycol 

to reduce Ag
+
 ions to be Ag atom and to see the AgNWs produced from the two 

solvent. AgNWs creation observed using a microscope with 400 times 

magnification the results show that AgNWs creation using propylene glycol 

occurred in the 15
th

 minutes while the ethylene glycol solvent occurred at the 45
th

 

minutes. The results show that, both sample has two absorbance peaks at AgNWs-

PG sample at 350 nm and 386 nm, AgNWs-EG at 368 nm and 394 nm. This 

absorption peak is related to AgNWs size. AgNWs-PG has (27 ± 5) µm length and 

(210 ± 53) nm diameter while AgNWs-EG has (14 ± 5) µm length and (109 ± 22) 

nm. Larger the diameter produced, the absorption peak will be higher. The 

formed crystal structure in both samples are FCC with the shape of NWs tip is 

decahedral and has 5 lattice plane (111), (200), (220), (311), (222) and the 

largest lattice constant value is 4,082 A. 

 

Keywords: AgNWs, ethylene glycol, polyol method,and propylene glycol.   
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1. I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Nanoteknologi merupakan ilmu dan rekayasa dalam penciptaan material dan 

struktur fungsional dalam skala nanometer. Nanoteknologi ini mengalami 

perkembangan yang sangat signifikan diberbagai bidang seperti manufaktur dan 

material (Maynard et al., 2000). Nanoteknologi dalam bidang ilmu material 

disebut nanomaterial. Nanomaterial merupakan suatu material yang berukuran 1–

100 nm. Perkembangan nanomaterial dari berbagai hasil penelitian mengenai 

perubahan sifat dan kinerja dari material berskala nano menunjukkan karakteristik 

yang lebih baik (Solomon et al., 2007). 

Nanomaterial diklasifikasikan menjadi beberapa kategori ditinjau dari 

jumlah dimensi yang terletak dalam rentang nanometer yaitu: material nano 

berdimensi nol (nanoparticle), material nano berdimensi satu (nanorods, 

nanotubes, nanowires), material nano berdimensi dua (thin films) dan material 

nano berdimensi tiga (nanokomposit, nanograined, interkalasi) (Pokropivny,       

et al., 2007). Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian yang sedang menjadi 

perhatian khusus di bidang nanomaterial adalah nanowires (NWs) (Coskun, 

Aksoy dan Unalan, 2011). NWs merupakan material berstruktur nano berdimensi 

satu dengan diameter antara 10–200 nm, dan panjang antara 5–100 µm           

(Zhang et al., 2017). NWs memiliki keunggulan pada sifat elektrik yaitu dapat 
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meningkatkan konduktivitas nanometals, membangkitkan nanodielektrik. Sifat 

optik dapat meningkatkan penyerapan (absorbansi) dalam range ultraviolet. Sifat 

magnetik yaitu dapat meningkatkan atau menurunkan koersivitas magnet, 

memiliki sifat paramagnetik atau feromagnetik dan meningkatkan permeability 

magnetik pada sifat feromagnetik serta sifat mekanik meningkatkan kekerasan 

kekuatan, daktilitas dan ketahanan aus (Pokropivny et al., 2007). 

Beberapa metode yang digunakan untuk mensintesis NWs adalah metode 

cetakan, metode solvothermal, dan metode polyol (Arya et al., 2012; Xu et al., 

2006; Sun et al., 2002). Metode sintesis menggunakan cetakan menghasilkan 

NWs yang terkontrol dan seragam, metode ini menggunakan anodized alumunium 

oxide (AAO) sebagai tempat penumbuhan NWs. Namun kelemahan metode ini 

adalah harga AAO yang mahal dan jumlah NWs yang dihasilkan terbatas 

(Kawamura et al., 2014). Metode solvothermal merupakan metode sintesis NWs 

dalam suatu tabung tertutup menggunakan suhu dan tekanan yang tinggi, 

kelemahan metode ini adalah NWs yang dihasilkan tidak seragam sehingga 

memerlukan penyaringan serta proses pengontrolan yang sulit terhadap diameter 

dan panjang NWs (Zhang et al., 2013). Metode polyol menggunakan oil bath 

sebagai transfer panas saat sintesis, metode ini lebih banyak digunakan karena 

lebih sederhana, mampu mengontrol ukuran partikel, bentuk dan kehomogenan, 

dapat menghasilkan NWs yang cukup banyak.  

Sintesis NWs menggunakan metode polyol dilakukan dengan bantuan 

capping agent, reduktor, dan pelarut. Polyvynil Alcohol (PVA) dan Polyvynil 

Pirrolidone (PVP) digunakan sebagai capping agent  pada pembentukan NWs. 

PVA dan PVP larut diberbagai pelarut organik seperti alkohol, amina, asam, 
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hidrokarbon klorinat dan laktam. PVA merupakan polimer yang tersusun dari 

monomer N-vinil alkohol (CH2-CH-OH). PVA memiliki keunggulan seperti tidak 

beracun, biokompatible dan memiliki kekuatan mekanik yang tinggi. NWs yang 

disintesis menggunakan PVA kuat dan tidak mudah patah. Sedangkan PVP 

merupakan polimer yang tersusun dari monomer N-vinil pirolidon (C6H9-NO). 

PVP ini memiliki keunggulan dalam hal diameter. Diameter yang rendah 

berdampak pada rasio panjang/diameter ( )p   yang tinggi. Rasio p   yang 

tinggi dapat meningkatkan transmisi dan konduktivitas listrik dari lapisan tipis 

(Junaidi et al., 2017; Rajeswari et al., 2013; Lee et al., 2015). Dalam sintesis NWs 

pelarut yang berhasil digunakan adalah propilen glikol (Lee et al., 2015), etilen 

glikol (Cheng et al., 2015), gliserol (Shobin et al., 2014), air (Becker et al., 2010). 

Propilen glikol (PG) memiliki titik didih 188 ºC dan larut dalam air, aseton, 

klorofom. NWs yang disintesis menggunakan propilen glikol menghasilkan NWs 

dengan rasio tinggi. Etilen glikol (EG) pelarut yang dapat terurai menjadi glikol 

aldehid dan air yang dapat berperan dalam mereduksi Ag
+
 menjadi atom Ag. 

Memiliki titik didih 197 ºC mendekati titik lebur AgNO3 yaitu 209 ºC sehingga 

dapat menghasilan NWs dengan aspek rasio tinggi. Air merupakan pelarut yang 

murah dan mudah didapatkan. Namun sintesis menggunakan air sulit dilakukan 

serta mendapatkan AgNWs yang terbatas (Becker et al., 2010) . Gliserol memiliki 

peran penting dalam mengatur nukleasi pada  reaksi awal, gliserol dengan 

viskositas yang tinggi memperlambat kecepatan perubahan Ag
+
 menjadi Ag 

sehingga NWs yang dihasilkan menjadi seragam (Jia et al., 2014). Namun 

kelemahan dari gliserol karena kegunaanya yang sangat besar dan beragam 

menyebabkan harga gliserol sangat tinggi. 
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Sintesis NWs dilakukan dengan bantuan logam. Logam yang digunakan 

dalam sintesis NWs adalah emas (Au), besi (Fe), dan perak (Ag). Logam Au 

memiliki kelebihan pada sifat optik dan elektronik dengan toksisitas yang rendah. 

Namun logam Au sulit untuk mengalami aglomerasi. Logam Fe memiliki potensi 

besar pada pengembangan media penyimpanan data berkapasitas ultra. Namun 

ukuran yang direduksi menjadi nanometer akan sangat mudah menghasilkan 

fluktuasi termal (Abdullah et al., 2007). Logam Ag lebih banyak digunakan untuk 

sintesis NWs dibandingkan dengan logam lain. Hal ini karena logam Ag dalam 

bentuk perak nitrat (AgNO3) mudah dibentuk menjadi nanokristal atau 

nanostruktur seperti Ag nanoparticles (AgNPs) dan Ag nanowiress (AgNWs). 

(Junaidi et al., 2016). 

Logam Ag memiliki konduktivitas listrik dan termal tertinggi dibandingkan 

logam lain yaitu sebesar 6,3 x 10
7
 S.m

-1
 dan 429 Wm

-1
K

-1
, transparansi dan 

stabilitas lebih tinggi dibandingkan dengan logam lain seperti Cu, Al dan Au (Mi 

et al., 2014; Kim et al., 2012; Tohmyoh et al., 2007). Sehingga perak sangat baik 

jika dikembangkan untuk aplikasi elektroda konduktor transparan yang 

penggunaanya untuk berbagai piranti optoelektronika seperti penampil (display) 

dan aplikasi layar sentuh (touch screen) (Lee et al., 2013). Selain itu, AgNWs 

dapat diterapkan pada sensor gas (Chen et al., 2010), thin film konduktif (Zhou et 

al., 2011), katalis, kristal fotonik, bio-nanosensor dan anoda sel surya organik 

fleksibel (Seo et al., 2015).  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dilakukan penelitian mengenai 

sintesis AgNWs menggunakan metode polyol dengan variasi pelarut EG 

(CH2OH)2 dan PG (C3H8O2). Penelitian ini menggunakan PVP sebagai capping 
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agent, FeCl3.6H2O sebagai pengontrol ukuran dan AgNO3 sebagai             

prekusor logam. Uji parameter fisis AgNWs mencakup uji sifat optik, morfologi 

serta struktur kristal. Pengujian sifat optik dilakukan menggunakan  UV-Vis 

spectroscopy untuk mengetahui puncak penyerapan AgNWs dengan panjang 

gelombang 300–800 nm, pengujian morfologi nanowires dilakukan menggunakan 

Scanning Electron Microscopy (SEM) dan Transmission Electron Microscopy 

(TEM) serta pengujian struktur kristal dilakukan menggunakan  X-Ray Diffraction 

(XRD) pada sudut   dari 20-90 ºC. 

 

1.2 Rumusan Penelitian 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pembentukan AgNWs selama proses sintesis? 

2. Bagaimana sifat optik, morfologi dan struktur kristal dari AgNWs yang 

dihasilkan? 

 

1.3 Batasan Penelitian 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Pelarut yang digunakan EG 99,5 % Merck kGaA dan PG Erkamed.  

2. Proses sintesis AgNWs dengan metode polyol menggunakan PVP dengan 

berat molekul 55000 g/mol sebagai capping agent. 

3. Menggunakan logam perak dan garam FeCl3.6H2O. 

4. Sintesis AgNWs menggunakan suhu 130 ºC dan kecepatan pemutaran 350 

rpm yang konstan. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pembentukan AgNWs selama proses sintesis. 

2. Mengetahui sifat optik, morfologi dan struktur kristal dari AgNWs yang 

dihasilkan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi pengaruh variasi pelarut 

terhadap sifat optik, struktur kristal, dan morfologi AgNWs yang dihasilkan 

menggunakan metode polyol. Dengan adanya identifikasi variasi pelarut dalam 

sintesis ini, diharapkan AgNWs menggunakan pelarut EG dab PG sebagai bahan 

utama pembuatan lapisan tipis untuk aplikasi elektroda transparan. Serta 

digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 



 

 

 

 

2. II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terkait 

Penelitian terkait tentang sintesis AgNWs telah banyak dilakukan salah satu 

alasanya karena keunggulan dari material berukuran nano memiliki ukuran 

partikel yang sangat kecil dan sifat permukaanya dapat dengan mudah diatur dan 

diubah sesuai pemanfaatnya. Lee et al., (2015) telah melakukan penelitian 

mengenai sintesis AgNWs menggunakan metode polyol. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui pengaruh suhu reaksi terhadap pembentukan AgNWs, 

mengetahui pengaruh kecepatan injeksi perak nitrat pada pembentukan AgNWs 

dan berat molekul  dari PVP terhadap pembentukan AgNWs. Penelitian ini 

menggunakan PVP sebagai capping agent, menggunakan garam CuCl2 sebagai 

pengikis logam dan mencegah penggumpalan serta menggunakan pelarut EG. 

CuCl2 membantu pertumbuhan atom perak dari MTPs menjadi pertumbuhan 

kawat. Setelah 3 menit, 0,4 AgNO3 dilarutkan dalam 25 ml EG dan 0,4 M PVP 

dilarutkan juga dalam 25 ml EG kemudian diinjeksikan, setelah diinjeksi  

dipanaskan pada suhu 180 ºC selama 15 menit didinginkan dalam suhu ruang dan 

dicuci dengan de-ionisasi water. Suhu rekasi yang digunakan adalah 80 ºC, 90 ºC, 

100 ºC dan 110 ºC menghasilkan diameter dan panjang AgNWs yang meningkat 

seiring dengan peningkatan suhu. Kemudian perak nitrat diinjeksi 
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dengan variasi kecepatan 1 ml/min sampai dengan 3 ml/menit dan 8 ml/menit 

menghasilkan diameter dan panjang AgNWs menurun seiring dengan 

meningkatnya kecepatan injeksi. Berat molekul PVP yang digunakan yaitu 58000 

g/mol, 360000 g/mol dan 1300000 g/mol terhadap pertumbuhan AgNWs 

menghasilkan diameter dan panjang AgNWs yang meningkat seiring dengan 

semakin tinggi berat molekul PVP. Panjang dan diameter AgNWs yang kecil 

dapat diaplikasikan untuk pembuatan elektroda konduktif transparan dengan 

resistansi 10  dan transmisi 80 %. 

 Penelitian AgNWs menggunakan pelarut EG juga dilakukan oleh Junaidi 

et al.,  (2016) menggunakan variasi kecepatan pemutaran 125, 350, 500, 700 dan 

1100 rpm. Penelitian ini menggunakan PVA sebagai capping agent dan EG 

sebagai pelarut. Hasil yang diperoleh yakni keadaan optimal menggunakan 

kecepatan pemutaran 350 rpm menghasilkan AgNWs dengan diameter (190 ± 40) 

nm dan panjang (70 ± 20) µm. Kecepatan pemutaran yang terlalu rendah hasilnya 

didominasi dengan AgNPs sedangkan menggunakan kecepatan pemutaran terlalu 

tinggi menghasilkan partikel dengan diameter yang besar.  

 Lin et al., (2015) juga melakukan sintesis AgNWs untuk mengetahui 

pengaruh konsentrasi AgNO3 terhadap AgNWs yang dihasilkan. Hasilnya 

menunjukkan bahwa konsentrasi dan kecepatan injeksi AgNO3 serta suhu reaksi 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan karakteristik AgNWs. 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut bahwa mengurangi 

konsentrasi AgNO3 menyebabkan diameter AgNWs menurun. AgNWs dengan 

rasio tinggi dapat diperoleh dari konsentrasi perbandingan PVP/AgNO3 yang 

tepat. 
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 Sintesis AgNWs dengan pelarut PG dilakukan oleh Lee et al., (2015) 

menggunakan variasi konsentrasi antara PVP:AgNO3 yaitu 6:0, 0:3, 6:0,12 dan 

12:0,12. Konsetrasi PVP yang berbeda-beda 0,004 sampai 0,016 M berat molekul 

55000 g/mol dengan pelarut PG. Garam yang digunakan 1-butyl-3-

methylimidazolium chloride (BMIM-Cl) dengan suhu reaksi 90 ºC. Larutan 

PVP/PG dicampurkan dan ditambahkan garam dan larutan AgNO3/0,95 M PG 

kemudian dicampur secara pelan dengan suhu yang stabil. Reaksi pertumbuhan 

AgNWs dilakukan selama 24 jam dan didinginkan dalam suhu ruang, setelah itu 

dicuci menggunakan ethyl alcohol dan disentrifus dengan kecepatan 1500 rpm 

selama 20 menit, pencucian dilakukan sebanyak dua kali untuk memisahkan 

pelarut dan agen kimia. Hasil penelitian ini menunjukan AgNWs memiliki 

panjang 20–40 µm dan diameter 30-50 nm. 

 

2.2 Material nano 

Penelitian nanomaterial yang sedang dikembangkan untuk elektroda 

konduktor transparan meliputi NWs, NRs dan nanotubes. Material nano 

didefinisikan sebagai material yang memiliki struktur satu dimensi dalam kisaran 

1–100 nm atau struktur kawat dengan diameter nanometer dalam range 1–100 nm 

(Zhang et al., 2017). Material berskala nano memiliki sifat elektrik, termal, optik 

dan magnetik yang unik. Pengaruh size reduction pada sifat optik dapat 

meningkatkan penyerapan dalam range ultraviolet, osilasi penyerapan optik dan 

meningkatkan nilai band gap.  

Sifat elektrik material ini yaitu dapat meningkatkan konduktivitas 

nanometal, membangkitkan konduktivitas nanodielektrik dan meningkatkan 
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induktansi dielektrik untuk ferroelectric. Keunikan sifat magentik yaitu memiliki 

kekuatan megnetik (ukuran tingkat kemagnetan). Pengaruh penurunan ukuran 

butiran partikel dan kenaikan spesifik surface area per satuan volume partikel 

pada sifat magnetik ini dapat meningkatkan atau menurunkan koersivitas magnet, 

menurunkan temperatur curie, memiliki sifat paramagnetik atau feromagnetik. 

Pengaruh penurunan ukuran pada sifat mekanik dapat meningkatkan sifat 

mekanik yaitu dapat meningkatkan kekerasan, kekuatan, daktilitas dan ketahanan 

aus. Nanomaterial memiliki kekerasan dan tahan gores yang lebih besar bila 

dibandingkan dengan material ukuran biasa (Pokropivny et al., 2007; Abdullah 

(2007).  

2.3 AgNWs 

AgNWs merupakan kawat perak berdimensi satu memiliki diameter antara 

10-200 nm dan panjang 5-100 µm. AgNWs ini direduksi dari atom perak dan 

diindentifikasi memiliki aspek rasio yang tinggi. Logam perak memiliki 

karakteristik yang dapat disesuaikan, ditingkatkan atau dikembangkan dengan 

mengontrol morfologi partikel pada skala nanometer. Logam perak memiliki 

konduktivitas termal dan listrik tertinggi diantara logam lain yaitu 6,3 x 10
7
 S.m

-1
 

dan 429 Wm
-1

K
-1

. Perak memiliki struktur kristal face centered cubic (fcc) (Zhang 

et al., 2017). 

Penggantian perak nanopartikel (AgNPs) dengan AgNWs dapat 

meningkatkan kinerja perangkat dan bahan-bahan dalam berbagai aplikasi 

komersial. AgNWs sangat menjanjikan sebagai kandidat yang memiliki 

konduktivitas dan transparansi untuk membuat film yang sebanding dengan 

indium tin oxide (ITO). ITO tidak cocok untuk kandidat perangkat elektronik 
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masa depan yang berkinerja tinggi, berbiaya rendah dan fleksibel karena biaya 

biaya produksi dan harga material yang tinggi, ketersediaan terbatas. Selain itu, 

secara kimiawi tidak stabil dalam kondisi asam dan basa serta lapisan ITO 

sifatnya rapuh dan tidak cocok untuk elektroda fleksibel (Kiran et al., 2013). 

Sifat-sifat AgNws sangat tergantung pada ukuran partikel dan kontrol 

ukuran NWs yang dihasilkan dalam proses sintesis. Ada beberapa metode yang 

digunakan untuk sintesis AgNWs seperti metode template, solvotermal dan 

polyol. Dalam metode template logam diendapkan secara kimia atau elektrokimia 

pada cetakan. Namun metode ini dibatasi oleh biaya yang mahal dan keterbatasan 

cetakanya. Metode template termasuk nanolitografi, polimer atau alumina, DNA 

atau karbon nano tubes (CNTs) namun metode ini sulit dilakukan dan biaya 

sintesis yang mahal. Metode solvothermal ini diartikan sebagai reaksi kimia 

dalam sistem tertutup dengan adanya pelarut (aqueous dan non aqueous solution) 

pada temperatur lebih tinggi dari titik didih pelarut dan melibatkan tekanan yang 

tinggi. Metode ini merupakan teknik sintesis material anorganik dengan 

pemanasan pelarut. Reaksi solvothermal pada umumnya dipengaruhi oleh 

parameter kimia yakni sifat reagen dan pelarut. Selain itu, parameter 

termodinamika juga berpengaruh seperti suhu dan tekanan (Ningsih, 2016). 

Metode sonokimia adalah suatu metode sintesis material menggunakan 

energi suara untuk mendorong perubahan fisika dan kimia dalam medium cairan 

menggunakan ultrasound. Dalam proses ini menggunakan gelombang suara 

sebagai sumber energi. Metode ini menghasilkan material dengan ukuran yang 

lebih kecil dan luas permukaan yang tinggi. Efek kimia dari ultrasound 

menghasilkan kavitasi akustik (terjadinya pembentukan dan pertumbuhan busa 
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pada cairan). Ultrasonik memiliki rentang frekuensi rendah, ultrasonik 

berkekuatan tinggi (20-100 kHz); kekuatan ultrasonik sedang (100 kHz–2 MHz); 

kekuatan frekuensi tinggi (2–10 MHz). frekuensi yang digunakan dalam proses 

sonokimia mempunyai rentang 20 kHz–2 MHz.  

Metode polyol merupakan metode sintesis AgNWs yang menggunakan 

penangas minyak (oil bath) sebagai media penghantar. Metode ini menggunakan 

bantuan pelarut serta polimer capping agent untuk membentuk AgNWs. Metode 

ini sering digunakan karena sintesis yang sederhana banyak digunakan untuk 

memproduksi AgNWs dalam skala besar dan memiliki kualitas yang tinggi. 

Secara umum pertumbuhan AgNWs ada tiga tahap yakni reduksi, nukleasi dan 

pertumbuhan seperti Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Ilustrasi pertumbuhan AgNWs (Zhang et al., 2017) 

Dalam sintesis AgNWs banyak faktor yang mempengaruhi morfologi dan 

ukuran AgNWs. Faktor tersebut seperti suhu dan waktu reaksi, capping agent, 

konsentrasi AgNO3, kecepatan pemutaran dan ion klorida. Banyak penelitian yang 

menunjukkan bahwa daya reduksi meningkat dengan suhu dan hal ini disebabkan 

oleh suhu yang mengoksidasi EG menjadi GA sebagai agen pereduksi. Sun et al., 

PVP

AgNO3

Nukleasi

Proses

Ag Bibit

kawatBatang

PVP

AgNO3

Pertumbuhan

Proses

( )rods ( )wires



13 

 

 

 

(2010) melakukan sintesis AgNWs menggunakan suhu 160 ºC dan waktu 

reaksinya selama 1 jam menghasilkan AgNWs yang panjang namun ketika suhu 

dibawah atau diatas 160 ºC panjang AgNWs menurun secara signifikan.  

AgNWs memiliki peranan penting dalam fabrikasi beberapa perangkat 

seperti elektroda transparan, baterai dan kapasitor. Aplikasi AgNWs juga sudah 

banyak digunakan seperti interkoneksi elektonik, sensor sel probe, elektroda 

transparan, fotonik kristal, serat plasmon dan sel surya (Hu et al., 2011). Bergin et 

al., (2012) melakukan sintesis AgNWs untuk menghasilkan diameter yang sangat 

tipis (rata-rata 20 nm) dan sangat panjang (> 40 mm) untuk aplikasi elektroda 

konduktor transparan.  

 

2.4 Perak Nitrat 

Perak nitrat merupakan senyawa anorganik tidak berbau, kristal transparan 

dengan rumus kimia AgNO3 dan mudah larut dalam alkohol, aseton dan air 

(Addiin and Sri., 2016). Sifat-sifat kimia dari perak nitrat yaitu: 1) bereaksi 

dengan karbon menghasilkan metana, hidrogen, karbon dioksida, monoksida 

membentuk gas sintesis (dalam proses gasifikasi batubara), 2) bereaksi dengan 

kalsium, magnesium, natrium dan logam-logam reaktif lain membebaskan H2, 3) 

bersifat amfoter, 4) bereaksi dengan kalium oksida, sulfur oksida membentuk basa 

kalium dan asam sulfat, 5) dengan anhidrid asam karboksilat membentuk asam 

karbosilat. 

Beberapa penggunaan perak nitrat dalam industri yaitu: 1) plating : perak 

nitrat secara efektif digunakan dalam proses electroplating. Perak nitrat biasanya 

digunakan untuk penyepuhan pada nikel dengan menggunakan listrik. Jenis 
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plating biasanya digunakan untuk memproduksi jewelery jam tangan, 2) cermin: 

salah satu proses saling terkemuka yang menggunakan perak nitrat adalah 

“reagent tollen” dimana perak nitrat digunakan pada sisi belakang cermin untuk 

memberikan refleksi yang jelas dan rinci. Lapisan perak nitrat yang diterapkan ke 

cermin dikenal sebagai reflektor, 3) pewarna dan tinta: selain menggunakan 

industri seperti plating, perak nitrat juga digunakan dalam berbagai pewarna dan 

tinta yang termasuk pewarna rambut, 4) bahan peledak: perak nitrat juga 

digunakan dalam berbagai bahan peledak yang meliputi silver acetylide dan silver 

azida, 5) fotografi: perak nitrat digunakan untuk membuat basis film pada kimia 

fotografi, 6) keramik: perak nitrat digunakan dalam keramik untuk membuat 

warna yang berbeda. 

 

2.5 Polyvinil Pirolidon (PVP) 

PVP merupakan polimer yang tersusun dari monomer N-vinil pirolidon 

(C6H9-NO). PVP memiliki karakteristik yang sangat baik seperti konstanta 

dielektrik, kelarutan, stabilitas, kompatibilitas, resistensi yang tinggi. PVP sangat 

larut dalam air dan pelarut polar seperti alkohol tidak larut dalam ester, eter dan 

hidrokarbon, higroskopis. Keuntungan menggunakan PVP adalah secara termal 

dapat terhubung  silang dan membuat komposit dengan stabilitas termal yang 

tinggi dan kekuatan mekanik yang tinggi. PVP dalam bidang nanomaterial banyak  

digunakan sebagai capping agent yang membantu mencegah aglomerasi dan 

membantu pertumbuhan AgNWs. Beberapa penggunaan dan keunggulan PVP 

ditunjukkan Tabel 2.1. (Abdelrazek et al., 2013). 
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Tabel 2.1. Keunggulan penggunaan PVP 

Penggunaan Keunggulan PVP 

Perekat Perekat khusus untuk kaca, logam, plastik. 

Membentuk film yang tahan minyak, 

meningkatkan titik leleh termoplastik dan 

penambah efektifitas perekat gigi.  

Keramik (untuk produk seperti 

tanah liat, tembikar, porselen) 

Pengikat mudah terbakar dalam proses 

pembakaran dan tidak memberikan pengaruh pada 

produk akhir keramik 

Kaca dan kawat kaca (berfungsi 

sebagai pengikat, pelumas dan 

agen pelapis) 

Membantu dalam proses dan mencegah abrasi 

kaca. 

Serat dan tekstil (Serat sintetik, 

banyak digunakan sebagai 

dispersant pewarna dan untuk 

mendispersikan titanium dioksida) 

Solubilizer untuk pewarna, memberikan 

kontribusi perekat untuk kaca serat, 

mengembalikan warna tekstil yang memudar)  

Polimerisasi Bertindak sebagai regulator ukuran partikel, 

viskositas pengubah emulsi polimer, 

meningkatkan kekuatan. 

 

PVP memiliki peran penting dalam menentukan morfologi AgNWs. 

Secara khusus, PVP adalah polimer terbaik yang tersedia untuk digunakan sebagai 

capping agent untuk melapisi partikel nano agar tidak terjadi penggumpalan. 

Efektivitas PVP telah dikaitkan ke atom nitrogen dan oksigen, yang dapat 

memungkinkan polimer untuk menjadi teradsorpsi ke permukaan biji perak atau 

partikel. Konsentrasi PVP dan AgNO3 dapat mempengaruhi morfologi AgNWs. 

Konsentrasi PVP dan AgNO3 dengan rasio 6:1 menghasilkan campuran NWs dan 

NPs dengan ukuran yang tidak panjang, ketika dibuat rasio 15:1 menghasilkan 

nanopartikel bukan NWs dengan rata-rata diameter sebesar 20 nm dan pada saat 

rasio diturunkan menjadi 0,6:1 menyebabkan AgNWs yang dihasilkan menjadi 

memiliki diameter yang lebih tebal dan pendek Xia et al., (2009). 

Selain rasio PVP dan AgNO3 yang mempengaruhi morfologi AgNWs ada 

faktor lain yakni berat molekul dari PVP. Beberapa penelitian menunjukan bahwa 

PVP dengan berat molekul 55K g/mol diameter AgNWs yang dihasilkan adalah 

100 nm dan panjang 25 µm. Sementara meningkatnya berat molekul PVP 360K 
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g/mol diameter AgNWs menurun hingga 60 nm dan panjang 46 µm kemudian 

berat molekul PVP meningkat menjadi 1300K g/mol meningkatkan diameter 

AgNWs menjadi 80 nm dan panjang 50 µm. PVP dengan berat molekul 55K 

g/mol dengan rasio PVP:AgNO3 mulai dari 2:1 hingga 6:1 lebih banyak 

dikembangkan untuk sintesis AgNWs karena menghasilkan diameter yang lebih 

tipis Johan et al., (2014).  

 

2.6 Pelarut 

Pelarut merupakan zat yang melarutkan zat terlarut. Beberapa pelarut yang 

digunakan untuk sintesis AgNWs diantaranya EG dan PG. EG memiliki rumus 

molekul C2H6O2 biasa disebut glikol merupakan senyawa diol yang sederhana. 

Senyawa diol merupakan senyawa yang mempunyai dua gugus hidroksil (OH). 

EG merupakan cairan jenuh, tidak berwarna, tidak berbau, berasa manis dan larut 

dalam air. Sifat kimia EG yaitu mudah dioksidasi menjadi bentuk aldehid dan 

asam karbosilat oleh oksigen, asam nitrit dan agen pengoksidasi lainya. Kondisi 

reaksi yang bervariasi dapat mempengaruhi formasi dari hasil oksidasi yang 

diinginkan. Oksidasi fase gas dengan udara membentuk glioksal. Karakteristik 

sifat fisik EG dan aplikasi EG ditunjukkan Tabel 2.2. dan Tabel 2.3 (Addiin dan 

Yamtinah, 2016). 

Tabel 2.2. Karakteristik sifat fisik EG 

No Sifat EG 

1 Rumus molekul C2H6O2 

2 Berat molekul (g/mol) 62 

3 Kerapatan (g/cm
3
) 0,998 

4 Titik didih (ºC) 197,1 

5 Titik lebur (K) 260,2 

6 Volume molekul (nm
3
) 0,029 

7 Viskositas (µPa s) 1002 

8 Panas penguapan (kJ/gmol) 9,960 

9 Konstanta dielektrik 37,70 
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Tabel 2.3. Karakteristik dan aplikasi EG 

No Karakteristik Aplikasi 

1 Resin 1. Resin Polyester (Serat dan film) 

2. Resin ester sebagai Plasticizer 

(perekat) 

3. Tipe Alkid resin (Karet sintesis, 

perekat, lapisan permukaan) 

2 Pelarut coupler Stabilizer terhadap pembentukan gel 

3 Titik beku  1. Transfer panas cairan (kompresor gas, 

penghangat ruangan, proses 

pendinginan) 

2. Perekat, cat lateks, emulsi aspal 

4 Pelarut Media untuk menangguhkan konduktif 

garam pada kondensator elektrolit 

5 Kimia Pelarut 

 

PG merupakan senyawa higrosksopis sehingga harus disimpan dalam 

wadah yang tertutup bau, terlindung dari cahaya ditempat dingin dan kering. PG 

memiliki rumus molekul C3H8O2. PG juga disebut propane 1,2 – diol yang 

merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C3H8O2. PG adalah cairan yang 

tidak berwarna, kental, tidak berbau, memiliki rasa manis, memiliki stabilitas 

yang baik pada pH 3-6 (Allen et al., 2002). PG lebih banyak digunakan sebagai 

pelarut, salah satunya digunakan untuk pelarut sintesis AgNWs. Sintesis AgNWs 

menggunakan PG lebih sedikit pengembanganya dari pada EG. Sintesis AgNWs 

menggunakan PG menghasilkan diameter yang lebih besar namun memiliki 

ukuran yang lebih panjang (Rowe et al., 2005). Sedangkan EG sudah banyak 

pengembanganya dan diameter AgNWs yang dihasilkan lebih tipis. Karakteristik 

sifat fisis PG ditunjukkan Tabel 2.4 

Tabel 2.4. Karakteristik sifat fisis PG 

No Sifat Fisis PG 

1 Rumus molekul C3H8O2 

2 Berat molekul (g/mol) 76,11 

3 Titik didih (ºC) 187,6 

4 Titik beku (ºC) -60 

5 Kerapatan (g/cm
3
) 1,036 
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2.7 X-Ray Diffraction (XRD) 

XRD merupakan alat yang digunakan untuk karakterisasi material yang 

digunakan untuk mengetahui ciri utama kristal. XRD juga digunakan untuk 

mengetahui susunan berbagai jenis atom dalam kristal, kehadiran cacat, orientasi 

dan cacat kristal (Smallman dan Bishop, 1999). Sinar-X pertama kali ditemukan 

oleh Wilhelm Rontgen pada tahun 1895. Sinar-X merupakan gelombang 

elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,01–10 nm yang lebih pendek 

dibanding gelombang cahaya (λ= 400–800) nm. Panjang gelombang sinar-X ini 

merupakan dasar digunakanya teknik difraksi sinar-X untuk mengetahui struktur 

mikroskopis suatu bahan. Dasar dari penggunaan difraksi sinar-X untuk 

mempelajari kisi kristal adalah berdasarkan persamaan Bragg. 

 Berdasarkan persamaan Bragg, jika seberkas sinar-X dijatuhkan pada 

sampel kristal, maka bidang kristal itu akan membiaskan sinar-X yang memiliki 

panjang gelombang sama dengan jarak antar kisi dalam kristal tersebut. Sinar-X di 

hasilkan pada tabung sinar-X yang berisi katoda dan filamen dipanaskan sehingga 

menghasilkan elektron, perbedaan tegangan menyebabkan elektron dipercepat 

untuk menembaki objek. Ketika elektron mempunyai tingkat energi yang tinggi 

dan menabrak elektron dalam objek sehingga dihasilkan pancaran sinar-X, objek 

dan detektor berputar untuk menangkap dan merekam intensitas refleksi sinar-X. 

Detektor merekam dan memproses sinyal sinar-X dan mengolahnya dalam bentuk 

grafik. 

 Lee et al., (2015) menggunakan XRD untuk menganalisis struktur kristal 

dan kristalinitas dari AgNWs menunjukkan bahwa fasa yang terbentuk adalah fasa 

Ag dengan struktur kristal yang terbentuk adalah face-centered cubic (fcc). 
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Memiliki lima budang hkl yaitu (111), (200), (220), (222) dan (311)  dengan 

konstanta kisi sebesar 4,1454 Å untuk PVA dan 4,0756 Å untuk PVP. 

Perhitungan konstanta kisi pada literatur adalah 4,086 Å (Lee et al., 2015).  

 

2.8 Scanning Electron Microscopy (SEM) 

SEM merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui morfologi 

permukaan bahan. Hasil yang diperoleh dari karakterisasi ini dapat di lihat secara 

langsung pada hasil SEM yang menyajikan bentuk tiga dimensi berupa gambar 

atau foto. Mikroskop ini digunakan untuk mempelajari struktur permukaan obyek, 

yang secara umum diperbesar antara 10–3.000.000 kali. Diagram blok SEM 

ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2. Diagram blok SEM (Bozzola dan Lonnie, 1998) 
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Prinsip kerja SEM adalah sumber elektron dari filamen yang terbuat dari 

tungsten memancarkan berkas elektron. Jika elektron tersebut berinteraksi dengan 

cuplikan maka akan menghasilkan elektron sekunder dan sinar-X karakteristik. 

Seperti terlihat pada Gambar 2.3. Akibat interkasi tersebut sebagian besar berkas 

elektron berhasil keluar kembali, elektron-elektron tersebut disebut sebagai 

Backscattered Electrons (BSE), sebagian kecil elektron masuk ke dalam bahan 

kemudian memindahkan sebagian besar energi pada elektron atom sehingga 

terpental ke luar permukaan bahan, yaitu Secondary Electrons (SE). Pembentukan 

elektron-elektron sekunder selalu diikuti proses munculnya sinar-X yang 

karakteristik untuk setiap filamen. Elektron sekunder hasil elektron dengan 

permukaan specimen ditangkap oleh detektor SE yang kemudian diolah dan 

diperkuat oleh amplifier dan kemudian divisualisasikan dalam monitor sinar 

katoda (CRT) (Bozzola dan Lonnie, 1998). 

 

Gambar 2.3. Skema interaksi antara bahan dan elektron di dalam SEM (Bozzola 

dan Lonnie, 1998) 
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Proses pembentukan BSE terjadi pada atom-atom di bagian permukaan 

sampel yang lebih dalam. Hal in disebabkan tumbukan antara elektron dari 

sumber dengan inti atom. Karena massa proton yang membentuk inti hingga 2000 

kali lebih besar dari elektron, maka setiap tumbukan akan menyebabkan 

terpentalnya sebagian besar elektron kearah 180º yang berarti bahwa sebagian 

akan di pantulkan kembali kearah di mana elektron datang yaitu ke luar 

permukaan bahan. Elektron-elektron BSE membawa informasi tentang atom-atom 

yang ditumbuknya beserta ikatanya dalam fasa. Sehingga kontras pada gambar 

yang terbentuk dari elektron-elektron BSE dalam batas-batas tertentu dapat di 

pandang sebagai kontras fasa. Sedangkan SE memiliki energi yang rendah, maka 

hanya elektron-elektron yang berada sangat dekat permukaan bahan saja yang 

dapat lolos keluar. Detektor SE dimanfaatkan untuk membentuk image morfologi 

permukaan bahan dengan baik. 

Analisis struktur mikro AgNWs dilakukan Junaidi et al., (2016) di 

tunjukan pada Gambar 2.4. 

   
 

 
Gambar 2.4.  Hasil SEM AgNWs dengan kecepatan pemutaran (a) 125,(b) 350,  

(c) 500, (d) 700, (e) 1100 rpm (Junaidi et al., 2016) 
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Gambar 2.4 menunjukkan analisis struktur mikro AgNWs menggunakan 

kecepatan pemutaran 125, 350, 500, 700 dan 1100 rpm. Hasilnya menunjukkan 

bahwa kecepatan pemutaran 125 rpm di dominasi AgNPs dengan diameter sekitar 

(1950 ± 275) nm, AgNPs berbentuk gumpalan. Ketika sintesis AgNWs diputar 

terlalu rendah, proses reduksi ion Ag
+ 

menjadi atom Ag terlalu cepat. Kondisi ini 

menyebabkan bibit Ag menggumpal dan tidak terdispersi dalam larutan. Reduksi 

ion Ag
+
 yang cepat menyebabkan AgNPs lebih reaktif dan membentuk partikel 

Ag yang lebih besar. 

Sintesis AgNWs dengan kecepatan pemutaran 350 rpm dapat menghasilkan 

AgNWs dengan rasio yang tinggi. Pada kecepatan pemutaran 350 rpm merupakan 

kondisi paling optimal untuk menghasilkan AgNWs karena AgNWs yang 

terbentuk menggunakan PVP sebagai capping agent memiliki kekuatan mekanik 

tinggi sehingga tidak mudah patah ketika di sintesis menggunakan kecepatan 

pemutaran yang tinggi. Kecepatan pemutaran yang terlalu tinggi dapat 

menyebabkan energi yang tinggi pada permukaan (111) pada biji MTPs Ag. 

Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan (100) menjadi massif dan berhenti.  

 

2.9 Transmission Electron Microscopy (TEM) 

TEM merupakan mikroskop elektron yang cara kerjanya mirip dengan 

proyektor slide dimana elektron ditembuskan kedalam objek. TEM digunakan 

untuk menentukan bentuk dan ukuran partikel yang sangat teliti karena memiliki 

resolusi yang tinggi serta untuk melihat pola difraksi yang terbentuk dengan 

menggunakan Selected Area Diffraction (SAD). Prinsip kerja TEM adalah 

elektron ditembakan ke lapisan tipis sampel, kemudian informasi tentang 
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komposisi struktur dalam sampel tersebut dapat terdeteksi dari analisis sifat 

tumbukan, pantulan maupun fase sinar elektron yang menembus lapisan tipis 

tersebut. Sampel harus ditipiskan sampai ketebalan lebih tipis dari 100 nm untuk 

observasi menggunakan TEM. Prinsip kerja TEM ditunjukkan Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5. Prinsip kerja TEM (Bozzola dan Lonnie, 1998) 

TEM ini berbeda dengan SEM, perbedaan mendasar pada TEM dan SEM 

adalah pada cara bagaimana elektron yang ditembakkan oleh piston elektron 

mengenai sampel. Pada TEM, sampel yang disiapkan sangat tipis sehingga 

elektron dapat menembusnya kemudian hasil dari tembusan elektron tersebut 

yang diolah menjadi gambar. Sedangkan SEM sampel tidak ditembus oleh 

elektron sehingga hanya pendaran hasil dari tumbukan elektron dengan sampel 
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yang ditangkap oleh ditektor dan diolah. Resolusi TEM 0,1~0,2 nm sedangkan 

SEM 1~3 nm.  

 Sun et al., (2010) melakukan sintesis AgNWs dan sampel tersebut 

dianalisis menggunakan TEM/SAD untuk mengetahui diameter AgNWs dan 

mengetahui pola difraksi yang terbentuk untuk membuktikan nilai konstanta kisi 

yang diperoleh dari hasil XRD. Hasil TEM/SAD ditunjukkan Gambar 2.6. 

  
(a) (b) 

Gambar 2.6. (a) Gambar TEM dari sampel AgNWs dan (b)  Pola SAD AgNWs 

Gambar 2.6. (a) menunjukkan gambar TEM dari sampel AgNWs yang 

disintesis menggunakan metode polyol memiliki diameter ~40 hingga ~30 nm 

sedangkan Gambar 2.6. (b) menunjukkan pola SAD dari AgNWs. Hasil Pola SAD 

menunjukkan sampel AgNWs adalah kristal dan struktur kristal yang terbentuk 

adalah fcc, dengan konstanta kisi 4,08 Å. 

 

2.10 UV-Vis Spectroscopy 

UV-Vis spectroscopy adalah metode analisis yang didasarkan pada besarnya 

nilai absorbsi suatu zat terhadap radiasi sinar elektromagnetik ultra violet dekat 

(190–380) nm dan sinar tampak (380–780) nm dengan menggunakan instrumen 

spektrometer (Behera et al., 2012). Metode analisis kimia ini digunakan untuk 

menentukan unsur logam, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.  
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Instrumentasi spektrometer UV-Vis terdiri dari lima komponen utama yaitu 

sumber radiasi, wadah sampel, monokromator, detektor, amplifier dan rekorder. 

Prinsip kerjanya yaitu ketika cahaya dari sumber radiasi diteruskan menuju 

monokromator, cahaya dari monokromator diarahkan terpisah melalui sampel 

dengan sebuah cermin berotasi. Detektor menerima cahaya dari sampel secara 

bergantian secara berulang-ulang, sinyal listrik dari detektor diproses, diubah ke 

digital dan dilihat hasilnya. Di dalam suatu molekul yang memegang peranan 

penting adalah elektron valensi dari setiap atom yang ada hingga terbentuk suatu 

materi. Elektron-elektron yang dimiliki oleh suatu molekul dapat berpindah 

(eksitasi), berputar, dan bergetar (vibrasi) jika dikenai suatu energi. Jika zat 

menyerap cahaya tampak dan UV maka akan terjadi perpindahan elektron dari 

keadaan dasar menuju keadaan tereksitasi. Sketsa prinsip kerja spektrometer dapat 

dilihat pada Gambar 2.7. 

 

 

 

Gambar 2.7. Sketsa prinsip kerja spektrometer (Shah et al., 2015) 

Cahaya yang diserap diukur sebagai absorbansi (A) sedangkan cahaya 

yang dihamburkan diukur sebagai transitansi (T), dinyatakan dengan hukum 

Lambert-Beer atau Hukum Beer yang berbunyi “Bila cahaya monokromatik (Io) 

melalui suatu media (larutan), maka sebagian dipantulkan (Ir), dan sebagian lagi 

diteruskan (It) ”.  
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Analisis UV-Vis spectroscopy di lakukan oleh Junaidi et al., (2016) untuk 

mengetahui puncak penyerapan panjang gelombang mendapatkan hasil bahwa 

kecepatan pemutaran pada sintesis AgNWs yaitu 125, 350, 500, 700 dan 1100 

rpm. Kecepatan pemutar memiliki hubungan dengan energi kinetik pada 

permukaan sturktur nano Ag. Untuk AgNPs memiliki puncak penyerapan pada 

panjang gelombang sekitar 420 nm. AgNWs memiliki dua puncak penyerapan 

pada panjang gelombang antara 350 sampai 380 nm. UV-Vis spectra pada energi 

tinggi berkaitan dengan penyerapan dan penyebaran cahaya dalam sumbu yang 

pendek (transversal) dari NWs. Sementara itu, untuk spektrum UV-Vis di bawah 

penyerapan energi yang berkaitan dengan penyerapan sepanjang sumbu panjang 

(longitudinal) pada NWs. Perbedaan puncak penyerapan dapat di gunakan untuk 

mengidentifikasi bentuk dan sifat nano struktur Ag. Berdasarkan literatur, puncak 

penyerapan AgNWs sekitar 350 – 380 nm (Tang dan Tsuji., 2010; Lin et al., 

2015). 

 



 

 

 

 

3. III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2019 sampai Mei 2019 di 

Laboratorium Fisika Material Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA). Untuk melihat pembentukan AgNWs diamati 

menggunakan mikroskop optik di Balai Veterenir Lampung. Analisis UV-Vis 

Spectroscopy dan SEM dilakukan di UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra 

Inovasi Teknologi Universitas Lampung serta analisis XRD untuk mengetahui 

struktur kristal AgNWs dilakukan di Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri 

Padang (UNP), Padang. TEM dan pola SAD dilakukan di Departemen Kimia 

FMIPA Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. 

3.2 Alat dan Bahan  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu timbangan digital, hot plate 

stirrer Merk Diab Ms-H280 Pro, thermokopel Merk Listron TM-920 C, 

micropipette, magnetic stirrer, erlemeyer, alumunium foil, jarum suntik, tisu, 

botol sampel, spatula besi, gelas ukur, statif, wadah alumunium, centrifuge, 

ultrasonik cleaner. Sementara bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

perak nitrat (AgNO3) 99 % Sigma Aldrich, PVP berat molekul 55000 g/mol 
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Sigma Aldrich, (EG) 99,5 % Merck kGaA, (PG) Erkamed, Etanol 96 % Erkamed, 

FeCl3.6H2O 0,04 M, aquabides dan minyak sayur. 

3.3 Diagram Alir Penelitian  

Diagram alir penelitian ini ditunjukkan Gambar 3.1. 

Membuat larutan 0,3 M 

AgNO3/EG dan AgNO3/PG 

dalam 10 mL 

Membuat larutan 0,1 M 

FeCl3.6H2O /EG dan 

FeCl3.6H2O /PG dalam 10 mL

Uji Mikroskop Optik

Larutan distirrer selama 2 

jam

Karakterisasi

Sifat Optik

UV-Vis spectroscopy
Struktur Kristal

X-Ray Difraction (XRD)

Morfologi dan Pola Difraksi

SEM dan TEM/SAED

Injeksi 8 mL AgNO3/EG 

dan AgNO3/PG ±40 

menit

Mulai

Preparasi alat 

dan bahan

tidak

ya

Analisis Data

Selesai

Injeksi 100 µL 
FeCl3.6H2O /EG dan 

FeCl3.6H2O /PG 

0,998 g PVP dilarutkan dalam 20 

mL EG dan PG pada 130 ºC 

distirrer 350 rpm selama 1 jam

AgNWs 

terbentuk

Sampel diambil setiap 15 

menit dan diamati 

perubahan warnanya

Sampel didinginkan dengan 

suhu ruang

Sampel dicuci dengan etanol 

dan sentrifugasi

 
Gambar 3.1. Diagram alir penelitian  
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3.4 Metode Penelitian 

Sintesis AgNWs ini dilakukan dengan menggunakan metode yang telah 

dilakukan oleh Junaidi et al., (2016). Sintesis AgNWs dibagi menjadi tiga tahap 

yaitu proses preparasi sampel, sintesis AgNWs dan karakterisasi. 

3.4.1 Proses Preparasi Sampel 

Secara garis besar proses preparasi sampel ditunjukkan pada Gambar 3.2 

 

Gambar 3.2. Diagram blok preparasi sampel 

Tahap awal dalam sintesis AgNWs adalah preparasi sampel. Preparasi 

sampel meliputi pencucian dan pembersihan alat-alat penelitian serta dilakukan 

kalibrasi hotplate stirrer. Tahap selanjutnya dilakukan penimbangan bahan-bahan 

yang akan digunakan seperti AgNO3 dan FeCl3.6H2O. Untuk membuat larutan  

AgNO3 dengan konsentrasi 0,3 M menimbang 0,509 g AgNO3 sebanyak dua kali 

yang akan dilarutkan dalam 10 ml EG dan PG. Proses pelarutan AgNO3 di dalam 

larutan EG dan PG dilakukan pada suhu ruang dan diputar ± 10 menit hingga  

AgNO3 larut. Larutan tersebut disimpan didalam botol gelap. 

 
Mencuci alat-alat 

penelitian
Kalibrasi alat

Menimbang AgNO3 

Dan FeCl3.6H2O 

Mempersiapkan 20 mL 

pelarut  (EG dan PG)

Mencampurkan AgNO3  

dengan pelarut

Stirrer larutan 

AgNO3  

Mencampurkan 

FeCl3.6H2O  dengan 

pelarut

Stirrer larutan 

FeCl3.6H2O 

Menyimpan dalam botol 

sampel

Menyimpan dalam botol 

sampel
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Proses preparasi sampel selanjutnya dibuat larutan FeCl3.6H2O dengan 

konsentrasi 0,04 M. Ditimbang 0,103 g FeCl3.6H2O sebanyak dua kali yang akan 

dilarutkan dalam 10 ml EG dan PG. Proses pelarutan FeCl3.6H2O di dalam larutan 

EG dan PG dilakukan pada suhu ruang dan diputar ± 10 menit hingga FeCl3.6H2O 

larut. Larutan tersebut disimpan didalam botol sampel. 

 

3.4.2 Sintesis AgNWs menggunakan EG 

Sintesis AgNWs menggunakan EG dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 

 
 

Gambar 3.3. Sintesis AgNWs menggunakan EG 

Sintesis AgNWs dilakukan melalui tiga tahapan. Sintesis AgNWs terlebih 

dahulu dilakukan dengan memanaskan oil bath pada hotplate stirrer sampai suhu 

stabil 130 ºC menggunakan thermometer digital. Selanjutnya dilarutkan 0,998 g 

PVP dalam 20 ml EG menggunakan botol erlemeyer dan distrirrer dengan 
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kecepatan 350 rpm selama 1 jam. Setelah 1 jam, 0,04 M FeCl3.6H2O/EG 

sebanyak 100 µl diinjeksikan ke dalam larutan PVP/EG menggunakan 

micropippet. Kemudian 8 ml AgNO3/EG diinjeksikan dengan cara setetes demi 

setetes menggunakan jarum suntik kedalam larutan PVP/EG selama ± 40 menit. 

Setelah itu, larutan diputar selama 2 jam dan diamati perubahan warna dengan 

cara sampel diambil setiap 15 menit sebanyak 1 ml dimulai setelah larutan AgNO3 

diinjeksikan. Pembentukan AgNWs dilihat menggunakan mikroskop optik. 

AgNWs didinginkan dalam suhu ruang selama 30 menit. Kemudian AgNWs 

disentrifus dengan kecepatan 3000 rpm selama 5 menit menggunakan etanol 96 % 

sebanyak 3 kali pengulangan untuk memisahkan AgNWs dan MTPs. 

 

3.4.3 Sintesis AgNWs menggunakan PG 

Sintesis AgNWs menggunakan PG dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 
 

Gambar 3.4. Sintesis AgNWs menggunakan PG 
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Sintesis AgNWs dilakukan melalui tiga tahapan. Sintesis AgNWs terlebih 

dahulu dilakukan dengan memanaskan oil bath pada hotplate stirrer sampai suhu 

stabil 130 ºC menggunakan thermometer digital. Selanjutnya dilarutkan 0,998 g 

PVP dalam 20 ml PG menggunakan botol erlemeyer dan diputar dengan 

kecepatan 350 rpm selama 1 jam. Setelah 1 jam, 0,04 M FeCl3.6H2O/PG sebanyak 

100 µl diinjeksikan ke dalam larutan PVP/PG menggunakan micropippet. 

Kemudian 8 ml AgNO3/PG diinjeksikan dengan cara setetes demi setetes 

menggunakan jarum suntik kedalam larutan PVP/PG selama ± 40 menit. Setelah 

itu, larutan diputar selama 2 jam dan diamati perubahan warna dengan cara 

sampel diambil setiap 15 menit sebanyak 1 ml dimulai setelah larutan AgNO3 

diinjeksikan. Pembentukan AgNWs dilihat menggunakan mikroskop optik. 

AgNWs didinginkan dalam suhu ruang selama 30 menit. Kemudian AgNWs 

disentrifus dengan kecepatan 3000 rpm selama 5 menit menggunakan etanol 96 % 

sebanyak 3 kali pengulangan untuk memisahkan AgNWs dan MTPs. 

3.4.4 Karakterisasi dan Analisis Data 

A. Sifat Optik AgNWs 

Karakterisasai  UV-Vis spectroscopy digunakan untuk mengetahui puncak 

penyerapan AgNWs. Karakterisasi ini dilakukan di Jurusan Fisika Universitas 

Negeri Padang. Alat yang digunakan adalah Spektrometer UV-Vis Carry 100. 

Panjang gelombang yang digunakan 300 sampai 800 nm kemudian dibuat grafik 

panjang gelombang terhadap penyerapan menggunakan software OriginPro 9.0.   
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B. Struktur Kristal 

Karakterisasi XRD digunakan untuk melihat struktur kristal AgNWs. 

Target CuKα yang digunakan ( 1,54184  Å) dengan 2  20º sampai 90º dengan 

step sebesar 0,026º. Step ini dihitung dengan mengurangkan baris ke-dua dan 

baris pertama. kemudian dianalisis menggunakan Search and Match pada 

software High Score Plus dan OriginPro 9.0. Untuk mengetahui konstanta kisi 

AgNWs dilakukan menggunakan Persamaan (3.1) 

2 sind   (3.1) 

Dimana d merupakan jarak antar bidang atau celah (nm), n menunjukan orde 

pertama, kedua, ketiga dst, λ merupakan panjang gelombang dan   merupakan 

sudut sinar atau sudut sinar pantul (hamburan/difraksi). Hasil XRD juga 

digunakan untuk menentukan ukuran kristal menggunakan Persamaan (3.2) 

0,94

cos
L

B




  (3.2) 

Dimana L menunjukkan ukuran kristal (nm),   menunjukkan sudut Bragg’s,   

merupakan panjang gelombang sinar-X (0,15406 nm) dan B menunjukan nilai 

FWHM adalah lebar puncak difraksi pada setengah intensitas maksimum yang 

dianalisis menggunakan software OriginLab 9.0 seperti pada Lampiran 1. Selain 

itu, Hasil XRD dilakukan refinement (pencocokan data terukur dan terhitung) 

menggunakan software Rietica (Schmidt et al., 1993) seperti pada Lampiran 1. 

Karakterisasi pola SAD dilakukan untuk mendukung data XRD dan melihat jenis 

material yang terbentuk dari AgNWs. Pola SAD yang terbentuk seperti Gambar 

3.5. 
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Gambar 3.5. Pola SAD 

 Prosedur penentuan pola SAD menurut Edington 1994 yaitu spot-spot 

hasil pola SAD dibuat lingkaran (ring) disebut lingkaran Ewald. Untuk 

menghitung dhkl pola difraksi gambar tersebut di copy pada Microsoft Word, scale 

bar pola SAD dilambangkan dengan do. Scale bar diukur menggunakan line 

kemudian klik kanan “format shape” pilih size dan lihat nilai width (di). Diameter 

pada lingkaran Ewald (pola difraksi) yang terbentuk di ukur menggunakan line 

kemudian klik kanan “format shape” pilih size dan lihat nilai width (ri). Nilai hkld

dihitung dengan (3.3). Setelah diperoleh nilai dhkl  dicocokan dengan data ICDD.  

1 o

hkl i

d
x

d d
  ir  =……..  

(3.3) 

Nilai hkl yang diperoleh kemudian di hitung dan di cari secara manual 

menggunakan Persamaan (3.4) dan selanjutnya dicocokan dengan data ICDD. 

2 2 2

2 2

1

hkl

h k l

d 

 
  (3.4) 

Lingkaran 

Ewald 
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Dimana d merupakan jarak antar bidang atau celah (nm), hkl menunjukan bidang 

kisi dan   menunjukan konstanta kisi, konstanta kisi yang digunakan untuk 

perhitungan manual sebesar 4,082 Å (Lee et al., 2015).  

 

C. Morfologi dan Ukuran AgNWs 

Ukuran dan morfologi AgNWs dikarakterisasi menggunakan SEM dan 

TEM kemudian dihitung panjang dan diameter AgNWs dengan software image-J 

seperti pada Lampiran 2. Setelah diperoleh data panjang dan diameter dicari rata-

rata dari panjang dan diameter tersebut menggunakan Persamaan (3.5) 

1 2 3 3....x x x x
x

n

   
  (3.5) 

 

Dimana x1 menunjukkan nilai sampel ke-1 dan n adalah jumlah sampel yang 

dianalisis.



 

 

 

5. V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pembentukan AgNWs secara umum ada tiga tahap yaitu reduksi, nukleasi dan 

pertumbuhan. Pembentukan AgNWs menggunakan pelarut PG lebih cepat 

dari pada EG yakni terjadi pada menit ke 15 sedangkan EG pada menit ke 45. 

2. Kedua sampel memiliki dua puncak puncak absorbansi yang berkaitan dengan 

diameter AgNWs. AgNWs-EG memiliki diameter dan panjang sebesar (109 ± 

22) nm, (14 ± 5) µm secara berurutan dan AgNWs-PG memiliki diameter 

serta panjang sampel sebesar (210 ± 53) nm dan (27 ± 5) µm. 

3. Kedua sampel berindeks difraksi kristal dengan struktur kristal yang terbentuk 

adalah FCC, memiliki 5 puncak dengan bidang-bidang kisi (111), (200), 

(220), (311), (222) secara berurutan dan nilai konstanta kisi sebesar 4,082 Å. 

5.2 Saran  

Pada penelitian ini masih membutuhkan analisis lebih lanjut untuk mencapai 

hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya dapat 
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diharapkan melakukan sintesis menggunakan pelarut EG dan PG dengan 

mencampurkan kedua pelarut tersebut menggunakan perbandingan tertentu untuk 

memperoleh AgNWs dengan diameter yang rendah dan panjang yang tinggi. 

Selain itu, untuk menghasilkan AgNWs dengan diameter yang lebih rendah atau 

dalam rentang 1-100 nm perlu dilakukan variasi suhu sintesis yang juga 

berpengaruh terhadap ukuran AgNWs. 
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