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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Nanopartikel 

 Penghantaran nanopartikel dideskripsikan sebagai formulasi suatu partikel 

yang terdispersi pada ukuran nanometer atau skala per seribu mikron. Masih 

terdapat perbedaan batasan ukuran partikel untuk sistem ini karena nanopartikel 

pada sistem penghantaran obat berbeda dengan teknologi nanopartikel secara 

umum. Pada beberapa sumber menyebutkan bahwa nanopartikel memiliki ukuran 

dengan rentang 1-1000 nm
(9)

. Nanopartikel obat secara umum harus terkandung 

obat dengan jumlah yang cukup di dalam matriks pada tiap butir partikel. 

Meskipun demikian secara umum tetap disepakati bahwa nanopartikel merupakan 

partikel yang memiliki ukuran di bawah 1 mikron
(1)

. 

 Beberapa kelebihan nanopartikel adalah kemampuan untuk menembus 

ruang-ruang antar sel yang hanya dapat ditembus oleh ukuran partikel koloidal, 

kemampuan untuk menembus dinding sel yang lebih tinggi, baik melalui difusi 

maupun opsonifikasi, dan fleksibilitasnya untuk dikombinasi dengan berbagai 

teknologi lain sehingga membuka potensi yang luas untuk dikembangkan pada 

berbagai keperluan dan target. Kelebihan lain dari nanopartikel adalah adanya 

peningkatan afinitas dari sistem karena peningkatan luas permukaan kontak pada 

jumlah yang sama. Nanopartikel juga memiliki beberapa kekurangan yang sering 

timbul pada saat preparasi seperti agregasi yang cepat dan memiliki keseragaman 

ukuran partikel yang tidak merata, mengakibatkan stabilitas dari sistem dispersi 

menjadi sulit dikontrol. Permasalahan dapat dipahami dengan melakukan 

karakterisasi secara menyeluruh pada nanopartikel
(1,9)

. 

Pembentukan nanopartikel dapat dicapai dengan berbagai teknik yang 

sederhana. Nanopartikel pada sediaan farmasi dapat berupa sistem obat dalam 

matriks seperti nanosfer dan nanokapsul, nanoliposom, nanoemulsi, dan sebagai 

sistem yang dikombinasikan dalam perancah (scaffold) dan penghantaran 

transdermal
(5)

.  Salah satu contoh bahan nanopartikel yang sering dipakai adalah 
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nanopartikel  polimer. Nanopartikel polimerik merupakan suatu struktur koloidal 

yang memiliki ukuran nanometer yang terdiri dari polimer sintetis ataupun 

semisintetis. Nanopartikel polimerik terdiri dari nanokapsul dan nanosfer, dimana 

nanokapsul meliputi suatu polimer yang membentuk dinding yang menyelimuti 

inti dan didalamnya terdapat senyawa obat yang dijerat, sedangkan  nanosfer 

dibuat dari suatu matrik polimer padat dan didalamnya terdispersi senyawa obat. 

Polimer memiliki sifat yang dapat mengatur farmakokinetik dari suatu obat yang 

dibawanya dan membuat keadaan obat lebih stabil
(12)

. Kelebihan yang didapat 

dari nanopartikel polimerik merupakan sistem yang efektif dalam mengikat atau 

mengenkapsulasi obat-obat bioteknologi yang biasanya sensitif terhadap 

perubahan lingkungan. Nanopartikel polimerik dapat ditargetkan untuk 

menghantarkan konsentrasi senyawa obat yang lebih tinggi menuju lokasi target 

yang dikehendaki
(13)

. 

2.1.2 Metode Pembuatan Nanopartikel 

Pemilihan metode pembuatan nanopartikel bergantung dengan karakter 

fisikokimia dari polimer dan obat yang akan dimasukkan. Adapun metode yang 

telah dilakukan antara lain (lihat gambar 2.1.), namun yang paling banyak 

digunakan adalah metode double emulsion dan evaporasi serta solvent 

evaporation
(14)

. 

 

Gambar 2.1. Metode pembuatan nanopartikel polimer
(14)

. 
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Pada metode solvent evaporation, larutan polimer disiapkan dalam pelarut 

yang mudah menguap dan emulsi yang telah diformulasikan. Zaman dahulu, 

polimer digunakan menggunakan pelarut diklorometana dan kloroform, namun 

sekarang terjadi perubahan dengan etil asetat yang memiliki profil toksikologi 

yang rendah dibandingkan diklorometana dan kloroform. Metode ini 

memanfaatkan high-speed homogenisasi atau ultrasonikasi, diikuti oleh 

penguapan pelarut, baik dengan pengadukan magnetik terus menerus pada suhu 

kamar atau pada tekanan rendah. Partikel nano dikumpulkan oleh ultrasentrifugasi 

dan dicuci dengan air suling untuk menghilangkan residu stabilizer atau obat 

bebas dan dilyophilisasi untuk penyimpanan
(15)

. 

Dalam metode solvent evaporation, larutan polimer disiapkan dalam pelarut 

yang mudah menguap dan emulsi yang telah diformulasikan. Zaman dahulu 

polimer banyak digunakan menggunakan pelarut diklorometana dan kloroform, 

namun seiring berkembangnya zaman diganti dengan etil asetat yang memiliki 

profil toksikologi yang rendah. Metode ini memanfaatkan high-speed 

homogenisasi atau ultrasonikasi, diikuti oleh penguapan pelarut, baik dengan 

pengadukan magnetik terus menerus pada suhu kamar atau pada tekanan 

rendah
(16)

. Partikel nano dikumpulkan oleh ultrasentrifugasi dan dicuci dengan air 

suling untuk menghilangkan residu stabilizer atau obat bebas dan dilyophilisasi 

untuk penyimpanan. PLGA nanopartikel yang digunakan memiliki ukuran 

partikel 60-200 nm dan digunakan diklorometana dan aseton sebagai sistem 

pelarut dan PVA sebagai stabilizing agent
(15)

. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Metode Solvent Evaporation
(14)

. 
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Ukuran partikel yang dihasilkan dipengaruhi oleh jenis dan konsentrasi 

stabilizing agent, kecepatan homogenizer dan konsentrasi polimer. Untuk 

menghasilkan ukuran partikel yang kecil, sering digunakan homogenisasi 

berkecepatan tinggi atau ultrasonikasi
(17)

. 

 

2.1.3 Andrografolida 

Andrografolida adalah diterpenoid lakton, berupa kristal tak berwarna dan 

mempunyai rasa yang sangat pahit. Andrografolida mudah larut dalam metanol, 

etanol, Piridin, asam asetat dan aseton, tapi sedikit larut dalam eter dan air. Rumus 

molekul andrografolida adalah C20H30O5. Andrografolida memiliki banyak 

khasiat dalam dunia kesehatan karena memiliki berbagai aktivitas farmakologi 

seperti menurunkan kadar gula darah, trigliserida dan LDL, antiinflamasi vaskuler 

untuk mencegah aterosklerosis, antioksidan dan analgesik
(18)

. Kadar 

andrografolida berkisar antar 2,5-4,6% dari berat kering
(6)

. 

 

Gambar 2.3. Struktur Kimia andrografolida (Marvin Sketch) 

Andrografolida memiliki aktivitas sebagai anti-inflamasi dengan cara 

dapat menghambat lipopolisakarida yang menstimulasi Nitrit Oksidan dan PGE2 

dalam pelepasan makrofag. Pemakaian andrografolida dosis tinggi dan jangka 

panjang  tidak dilaporkan memiliki efek toksik, tetapi diketahui dapat mematikan 

janin, dan tidak aman untuk ibu hamil
(19)

. 
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2.1.4 Polivinil Alkohol 

Polivinil alkohol merupakan senyawa polimer sintetik dengan rumus 

molekul(C2H4O)n.  Nilai n untuk bahan yang tersedia secara komersial terletak 

diantara 500-5000, yang setara dengan berat molekul sekitar 20.000-200.000. 

Polivinil alkohol memiliki karakteristik berupa zat yang tidak berbau dengan 

warna bubuk granul putih hingga krem. PVA larut dalam air, sedikit larut dalam 

etanol (95%), dan tidak larut dalam pelarut organik
(20)

. Pada sediaan oral, polivinil 

alkohol digunakan untuk pelepasan terkendali. PVA bersifat kompatibel secara 

hayati dan sesuai untuk simulasi jaringan alami. PVA mempunyai permeabilitas 

oksigen yang baik, tidak bersifat imunogenik, memiliki sifat yang sangat baik 

dalam pembentukan film, pengemulsi dan dapat dilembabkan
(21)

. 

 

Gambar 2.4.Struktur Kimia Polivinil Alkohol
(22)

. 

PVA stabil disimpan dalam wadah tertutup rapat ditempat yang sejuk dan 

kering. PVA mengalami degradasi perlahan pada suhu 100
o
C dan terdegradasi 

secara cepat pada suhu 200
o
C

(21)
. Terurai dalam asam kuat dan larut dalam asam 

lemah dan basa. PVA sepenuhnya degradable dan larut dengan cepat
(22)

. PVA 

bersifat nontoksik, sehingga banyak digunakan di berbagai bidang, antara lain 

bidang medis dan farmasi. Produk ini sangat sesuai digunakan secara komersial 

dalam skala besar sebagai eksipien dalam berbagai produk farmasi seperti sediaan 

emulsi, tablet salut, tetes mata, biofermentasi dan topikal
(9)

. 

 

2.1.5 Poly Lactic-co-Glycolic Acid (PLGA) 

PLGA adalah kopolimer yang berasal Poly Lactic Acid (PLA) dan Poly 

Glicolic Acid (PGA). PLGA adalah polimer yang biodegradable yang telah 

disetujui oleh FDA yang dapat digunakan sebagai pembawa obat, protein, dan 

berbagai makromolekul lain seperti DNA, RNA dan peptida
(8,12)

. PLGA 
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mempunyai efektivitas klinis yang panjang dengan pelepasan terkendali. PLGA 

dapat diformulasikan dalam berbagai bentuk dan ukuran yang berfungsi untuk 

mengenkapsulasi molekul dalam berbagai ukuran. PLGA larut dalam berbagai 

pelarut diantaranya adalah tetrahidofuran, aseton, dan etil asetat. PLGA 

mempunyai sifat fisik yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah 

berat molekul, rasio lactide dan glycolide, suhu penyimpanan, dan pengaruh 

kontak dengan air
(8)

. 

Penghantaran obat dengan pembawa PLGA harus memenuhi kriteria 

terkait dengan durasi, biodistribusi, dan konsentrasi yang memberikan efek 

terapetik. Biodistribusi dan farmakokinetik PLGA mengikuti model kinetika tidak 

bergantung dosis atau non-linear. Nanopartikel PLGA telah diaplikasikan dalam 

beberapa formulasi dengan pengembangan nanosphere dan nanoenkapsulasi. 

Formulasi dalam bentuk nanoenkapsulasi memberi keuntungan yakni dapat 

menurunkan potensi efek samping
(12,13)

.  

 

Gambar 2.5. Struktur Kimia PLGA
(8)

. 

PLGA akan mengalami degradasi oleh reaksi hidrolisis melalui pemutusan 

ikatan ester menjadi oligomer dan monomer. Proses degradasi PLGA terjadi 

ketika air berpenetrasi ke dalam  matriks PLGA dan molekul obat. Difusi dan 

erosi pada permukaan matriks merupakan proses degradasi yang terjadi pada 

PLGA
(3)

. 

 

2.1.6 Etil Asetat 

Etil Asetat merupakan suatu senyawa organik dengan rumus C4H8O2 

dengan bobot molekul 88.1 g/mol. Senyawa berbentuk cairan, tidak berwarna 

tetapi memiliki aroma yang khas. Etil asetat bersifat semipolar dan mudah 

menguap, tidak beracun dan tidak higroskopis.  Etil asetat dapat melarutkan air 
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hingga 30% dan larut dalam air hingga kelarutan 8% pada suhu kamar. 

Kelarutannya meningkat pada suhu yang lebih tinggi, namun senyawa ini tidak 

stabil dalam air yang mengandung basa atau asam. Etil asetat memiliki titik lebur 

sebesar 77
o
C dan titik beku sebesar -83,6

o
C. Etil asetat secara perlahan 

mengalami penguraian oleh kondisi lembab dan menjadi asam
(25)

. 

 

Gambar 2.6. Struktur Kimia Etil Asetat (Marvin Sketch). 

Senyawa ini digunakan sebagai eksipien, karena dianggap tidak toksik dan 

tidak iritan. Akan tetapi, pada konsentrasi tinggi dapat menyebabkan depresi 

sistem saraf pusat. Etil asetat belum terbukti karsinogen pada manusia, 

penggunaan etil asetat yakni 25 mg/kg berat badan
(26)

. 

 

2.1.7 Karakterisasi Nanopartikel 

 Karakterisasi nanopartikel dilakukan agar dapat mengetahui 

kualitas dari nanopartikel yang dibuat. Kualitas nanopartikel ini dapat dilihat dari 

beberapa pengujian yang dilakukan, mulai dari pengukuran ukuran partikel dan 

nilai zeta potensial, pengujian stabilitas dari nanopartikel yang terbentuk, 

pengukuran morfologi dari nanopartikel, dan pengukuran persen efisiensi 

enkapsulasi. Pengukuran ukuran partikel dan morfologi dilakukan untuk melihat 

seberapa besar partikel yang terbentuk agar didapat besaran ukuran yang sesuai. 

Nilai zeta potensial dilakukan untuk melihat stabilitas dan kualitas dari 

nanopartikel yang didapat. Uji stabilitas untuk melihat stabilitas nanopartikel 

terhadap pengaruh perbedaan pH, suhu dan kelembaban. Pengukuran persen 

efisiensi enkapsulasi untuk melihat seberapa banyak isolat andrografolida yang 

dapat terjerat dalam sediaan nanopartikel polimer yang dihasilkan. 
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2.1.7.1 Ukuran partikel dan nilai indeks polidispersitas (PDI) 

Pengukuran distribusi ukuran partikel dilakukan dengan menggunakan 

metode dynamic light scattering (DLS) pada alat particle size analyzer (PSA). 

PSA merupakan alat yang mampu mengukur distribusi ukuran partikel. PSA dapat 

digunakan untuk menganalisis partikel suatu sampel yang bertujuan menentukan 

ukuran partikel dan distribusi ukuran partikel dari sampel. Ukuran partikel dapat 

dinyatakan dalam jari-jari untuk partikel yang berbentuk bola. Penentuan ukuran 

dan distribusi ukuran partikel menggunakan PSA dapat dilakukan dengan 

beberapa cara. Pertama, dengan difraksi sinar laser untuk partikel dari ukuran 

submikron sampai dengan milimeter. Kedua, counter principle untuk mengukur 

dan menghitung partikel berukuran mikron sampai milimeter. Terakhir, dengan 

penghamburan sinar untuk mengukur partikel yang berukuran mikron sampai 

dengan nanometer
(27)

. 

Nilai indeks polidispersitas (PDI) menggambarkan distribusi ukuran 

partikel. Nilai PDI yang baik menunjukkan stabilitas jangka panjang yang baik. 

Keterangan perolehan nilai PDI dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Acuan indeks polidispersitas
(28)

. 

Nilai PDI   Keterangan 

<0,05  Monodispersi 

<0,08   Hampir monodispersi 

0,08-0,7  Nilai tengah dari PDI, ini adalah kisaran atas yang mana 

algoritma distribusi beroperasi paling baik.   

>0,7 Sangat polidispersi dan menunjukkan distribusi yang 

sangat luas dari ukuran partikel. Kemungkinan terjadi  

sedimentasi.   

Nilai ini menunjukkan hasil perhitungan dari rata-rata berat molekul dibagi 

dengan jumlah rata-rata berat molekul. Semakin mendekati nol berarti 

distribusinya semakin baik
(29)

. 
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2.1.7.2 Pengukuran Nilai Zeta Potensial 

Zeta potential merupakan parameter muatan listrik antara partikel koloid. 

Semakin besar nilai zeta potensial maka akan semakin mencegah terjadinya 

flokulasi (peristiwa penggabungan koloid dari yang kecil menjadi besar). 

Pengurangan nilai zeta potensial akan memungkinkan partikel untuk saling tarik 

menarik dan terjadi flokulasi. Koloid dengan nilai zeta potensial yang tinggi 

(negatif atau positif) yang elektrik stabil sementara koloid dengan nilai zeta 

potensial rendah cenderung mengental atau terflokulasi yang dituangkan dalam 

tabel 2.2
(30)

. 

Tabel 2.2 Stabilitas berdasarkan nilai zeta potensial. 

Nilai Zeta Potensial Stabilitas dari koloid 

0 sampai ± 5 Flokulasi 

± 10 ± 30 Kurang stabil 

± 30 ± 40 Stabilitas tingkat moderat 

± 40 ± 60 Stabilitas baik 

Lebih dari ± 61 Stabilitas sangat baik 

 

2.1.7.3 Morfologi Nanopartikel 

Pengamatan morfologi ini dilakukan dengan menggunakan alat 

Transmission Electron Microscopy (TEM). TEM mempunyai fungsi untuk 

menganalisis morfologi, struktural kristal dan komposisi spesimen. TEM 

mempunyai resolusi yang sangat tinggi, sehingga dapat dengan mudah 

menganalisis ukuran atom
(31)

. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Rangkaian Alat TEM
(31)

. 
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Sampel yang akan diuji menggunakan TEM nantinya akan ditembakkan 

menggunakan elektron yang memiliki energi tinggi dari electron gun, kemudian 

akan melewati dua lensa kondensor yang berfungsi untuk menguatkan elektron 

yang ditembakkan, lalu elektron diterima oleh spesimen tipis dan akan 

berinteraksi, karena spesimen tipis maka elektron akan berinteraksi dengan 

spesimen dan diteruskan ke tiga lensa yaitu lensa objektif, intermediate, dan 

proyektor. Lensa objektif adalah lensa utama dari TEM karena batas 

penyimpangannya membatasi dari resolusi mikroskop. Lensa intermediate 

digunakan sebagai penguat dari lensa objektif. Lensa proyektor digunakan untuk 

menggambarkan pada layar fluorescent yang ditangkap pada film fotografi atau 

kamera CCD
(31)

. 

 

2.1.7.4 Pengujian Stabilitas 

Stabilitas adalah faktor penting dalam kualitas, keamanan dan kemanjuran 

dari produk obat. Sebuah produk yang memiliki kestabilan yang kurang baik 

dapat mengakibatkan perubahan fisik (seperti kekerasan, laju disolusi, terjadi  

pemisahan fase dan lain-lain) serta karakteristik kimia dari sebuah produk. 

Stabilitas   kimia   obat   sangat   penting   karena   menjadi   kurang efektif jika  

mengalami degradasi. Obat yang mengalami dekomposisi dapat menjadi beracun  

dan berbahaya bagi pasien. Uji stabilitas juga berpengaruh dalam penentuan 

kadaluarsa obat. Uji stabilitas juga dilakukan agar obat tidak rusak selama proses 

penyimpanan dan pendistribusian. Stabilitas dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan suatu produk untuk bertahan dalam batas yang ditetapkan sepanjang 

periode penyimpanan dan penggunaan, sifat dan karakteristiknya sama dengan 

yang dimilikinya pada saat dibuat. Faktor lingkungan seperti suhu (temperatur), 

radiasi, cahaya, udara (terutama oksigen, karbon dioksida, dan uap air) dan 

kelembaban dapat mempengaruhi stabilitas. Faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi stabilitas yaitu ukuran partikel, pH, pelarut yang digunakan, dan 

keberadaan bahan kimia lain  
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2.1.7.5 Pengukuran Persen Efisiensi Enkapsulasi 

Pengukuran persen efisiensi enkapsulasi (%EE) dilakukan untuk melihat 

seberapa besar keberhasilan dari nanopartikel dalam menjerat obat. Faktor yang 

dapat mempengaruhi %EE adalah kelarutan partikel obat dalam polimer penjerat, 

formulasi dari polimer, bobot molekul, dan interaksi antara obat dengan polimer. 

Nilai %EE ditentukan dengan menggunakan rumus berikut 

%EE = 
                                                 

                      
 X 100% 

 

2.2 Landasan Teori 

Nanopartikel merupakan sistem dispersi dalam skala 1-1000 nm. Menurut 

Nafee et al, penambahan agen stabilisator seperti PVA (Polyvinyl Alcohol) 

kedalam nanopartikel berperan untuk mengontrol ukuran partikel, dengan 

penambahan konsentrasi PVA maka ukuran diameter partikel akan mengecil. 

Penggunaan PVA sebagai stabilisator dapat mengontrol ukuran nanopartikel jika 

berada dalam kondisi konsentrasi optimum. Apabila konsentrasi stabilisator yang 

ditambahkan di atas kondisi optimum (>3%), dapat mengakibatkan pencegahan 

stabilitas nanopartikel sehingga menyebabkan terjadinya proses agregasi
(32)

. 

Karakterisasi secara menyeluruh meliputi ukuran partikel, karakter  morfologi 

partikel, zeta potensial dilakukan untuk mengetahui kualitas nanopartikel yang 

dihasilkan. Nanopartikel dengan bentuk yang sferis dapat dengan mudah 

menembus membran seluler serta akan mengurangi agregasi karena berkurangnya 

interaksi antar permukaan partikel. Nilai zeta potensial menunjukkan stabilitas 

sistem dispersi nanopartikel yang terbentuk. Sebagai aturan praktis, nilai-nilai zeta 

potensial ± 30 mV akan memberikan stabilitas yang baik dan ± 60 mV memiliki 

stabilitas yang sangat baik
(33,34)

. 

Dalam membuat suatu formulasi juga perlu diperhatikan kestabilan suatu zat, 

karena sediaan farmasi biasanya diproduksi dalam skala besar dan membutuhkan 

waktu yang lama untuk obat bisa digunakan oleh pasien. Sediaan nanopartikel 

polimer dapat meningkatkan stabilitas dari zat aktif yang digunakan, karena 

dengan membuat sediaan dalam ukuran nanopartikel dapat meningkatkan 

kemampuan melarutkan yang tinggi baik obat yang bersifat hidrofilik maupun 
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lipofilik
(35)

.
 
PVA bersifat sebagai stabilisator sterik yang dapat meningkatkan 

stabilitas dengan cara mengurangi interaksi antar partikel sehingga tidak terjadi 

agregasi pada nanopartikel. Menurut penelitian lain disebutkan bahwa apabila 

suatu formulasi menggunakan agen stabilisator sterik dan jika nilai  zeta potensial 

hanya 20 mV atau jauh lebih rendah akan tetap memberikan stabilisasi yang 

baik
(30)

. 

2.3 Hipotesis 

 Penambahan PVA dapat mempengaruhi karakteristik nanopartikel 

pembawa isolat andrografolida, semakin meningkatnya konsentrasi PVA yang 

digunakan akan memperkecil ukuran partikel yang didapatkan, nilai PDI <0,7, 

morfologi yang tersusun berbentuk sferis, dan  formulasi nanopartikel isolat 

andrografolida dengan variasi konsentrasi PVA yang digunakan akan 

mempertahankan ukuran partikelnya dalam variasi pH buffer sehingga memiliki 

stabilitas yang baik. 


