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ABSTRAK 

 

Telah dilakukan penelitian mengenai optimalisasi konsentrasi nanopartikel 

perak sebagai agen antijamur Candida albicans. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh konsentrasi nanopartikel perak terhadap kemampuan 

antijamur Candida albicans. Sintesis nanopartikel perak dilakukan menggunakan 

metode reduksi dengan variasi konsentrasi prekusor AgNO3 yaitu 1x10-3 M, 1x10-

4 M, 0,5x10-4 M dan trisodum sitrat sebagai zat pereduksi sekaligus stabilisator 

dengan rasio molar  perak nitrat :  trisodium sitrat = 1:10. Hasil sintesis koloid 

nanopartikel perak dikarakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis, 

Particle Size Analyzer (PSA), dan uji sitotoksisitas dengan MTT-Assay. Dari 

analisa hasil pengukuran spektrofotometer UV-Vis, serapan panjang gelombang 

nanopartikel perak terjadi pada kisaran 420-430 nm yang merupakan puncak 

serapan khas nanopartikel perak. Identifikasi ukuran partikel dengan PSA 

menunjukkan bahwa ukuran nanopartikel perak pada variasi konsentrasi prekusor 

AgNO3 1 x 10-3 M, 1 x 10-4 M, dan 0,5 x 10-4 M berturut-turut sebesar  14,96 nm, 

55,09 nm, dan 56,75 nm. Hasil MTT-Assay pada ketiga variasi prekusor AgNO3 

menunjukan bahwa nanopartikel perak tidak toksik terhadap sel human hepatocite 

dengan menggunakan standard IC50.  Dari hasil uji diameter zona hambat pada 

penelitian ini menunjukan nanopartikel perak hasil sintesis memilik tingkat 

sensitifitas rendah hingga sedang terhadap Candida albicans.Rata-rata diameter 

zona hambat pada uji disc diffusion terhadap Candida albicans  untuk variasi 

konsentrasi prekusor AgNO3  1 x 10-3 M, 1 x 10-4 M, dan 0,5 x 10-4 M, yaitu berturut-

turut sebesar (9,36±0,14) mm, (8,94±0,10) mm , dan (8,29±0,14) mm. Pada 

penelitian ini nanopartikel perak pada sampel variasi konsentrasi prekusor AgNO3 

1 x 10-3 M memiliki nilai MFC dan MIC terbaik yaitu MFC sebesar  (75% x 98) 

ppm, dan MIC sebesar (50% x 98) ppm. Nilai MIC pada sampel  dengan prekusor 

AgNO3  1 x 10-4 M sebesar (75% x 10 ppm)  sedangkan untuk nilai MFC pada 

sampel dengan prekusor AgNO3  1 x 10-4 M  belum bisa ditemukan pada penilitian 

ini. Nilai MFC dan MIC pada sampel dengan prekusor AgNO3  0,5 x 10-4 M  belum 

ditemukan pada penelitian ini karena persen kematian Candida albicans masih 

dibawah 90% pada sampel prekusor AgNO3  0,5 x 10-4 M. 

  

Kata kunci: nanopartikel perak, antijamur, dan Candida albicans,   
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