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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Bahan dan Alat 

3.1.1.  Bahan 

Pada penelitian ini digunakan bahan diantaranya isolat andrografolida 

(Yandi Syukri), PLGA p.a (Poly Lactic-co-Glycolic Acid) (Aldrich), PVA 

(Polyninyl Alcohol) (Aldrich), etil asetat p.a (Merck), aqua pro injeksi 

(Ikapharmindo), natrium hidroksida (NaOH), kalium dihidrogen fosfat (KH2PO4), 

aquades (Lab. Teknologi Farmasi Universitas Islam Indonesia), bluetip, 

mikrofilter 0,4 µm, dan alumunium foil. 

3.1.2.  Alat 

Pada penelitian ini digunakan alat-alat diantaranya magnetic stirrer (Ika 

werke), mikropipet (Thermoscientific Finnpipette), particle size analyzer (Horiba 

Scientific, Nano Particle Analyzer SZ-100), sentrifugator (Sorvall), HPLC (High 

Performance Liquid Chromatography) (Hitachi), timbangan analitik (Metler 

Toledo), transmission electron microscopy (JEM-1010EX, Jeol, Jepang), dan 

seperangkat alat gelas. 

3.2. Cara Penelitian 

3.2.1. Sistematika kerja penelitian 

Sistematika kerja pada penelitian ini berisi urutan proses mulai dari pembuatan 

larutan stok PLGA, pembuatan larutan stok PVA, pembuatan nanopartikel, 

penentuan ukuran partikel dan zeta potensial, pengujian morfologi nanopartikel, 

uji stabilitas, dan pengukuran penentuan efisiensi enkapsulasi (%EE). Untuk 

proses yang lebih rinci dapat dilihat pada gambar 3.1. 

3.2.2  Pembuatan larutan stok PVA 

 Ditimbang  1 gram, 2,5 gram, dan 5 gram PVA kedalam beker 100 mL, 

kemudian dilarutkan menggunakan 100 mL aquabides yang dituang menggunakan 

gelas ukur 100 mL. Campuran tersebut dihomogenkan dengan menggunakan 

stirrer dengan kecepatan 2000 rpm sampai PVA larut dengan sempurna. 
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Gambar 3.1. Skema Penelitian Preparasi dan Karakterisasi Nanopartikel Isolat 

andrografolida dengan Variasi Perbandingan PVA (Polyvinyl Alcohol) 

3.2.3 Pembuatan Larutan Stok PLGA 

 Ditimbang 100 mg PLGA dan dilarutkan dalam 1 mL etil asetat yang telah 

dituangkan dari gelas ukur 10 mL. Campuran tersebut dihomogenkan dengan cara 

diaduk menggunakan stirrer selama 5 menit dengan kecepatan 2000 rpm. 
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3.2.4 Pembuatan Nanopartikel 

Tabel 3.1 Formula Nanopartikel polimer
(38)

. 

Nama Bahan FI FII FIII 

Isolat Andrografolida 2 mg 2 mg 2 mg 

Etil Asetat 2 mL 2 mL 2 mL 

PLGA 0,5 mL 0,5 mL 0,5 mL 

PVA 1% 2,5mL - - 

PVA 2,5% - 2,5mL - 

PVA 5% - - 2,5mL 

Aquabides 50 mL 50 mL 50 mL 

 

Menurut Low M, 2 mg/hari andrografolida memiliki efek antiinflamasi 

tanpa menimbulkan efek samping yang membahayakan bagi tubuh
(36)

. 

Nanopartikel ini dibuat menggunakan metode solvent evaporation yang terdiri 

dari 2 fase, yaitu fase air dan fase organik. Fase air dibuat masing-masing 

sebanyak 2,5 mL dengan menggunakan PVA 1g, 2,5g, 5g dan air sampai tanda 

batas. Fase organik dibuat sebanyak 2,5 mL yang terdiri dari larutan PLGA 500 

µL dan ditambahkan 2 mg andrografolida yang telah dilarutkan ke dalam 2 mg 

etil asetat. Fase organik dan fase air dicampurkan dengan cara fase organik 

diteteskan ke dalam fase air menggunakan mikropipet dengan volume 50 µL 

secara perlahan dan diaduk menggunakan stirrer dengan kecepatan 2000 rpm. 

Campuran tersebut dihomogenkan menggunakan ultrasonicator homogeneizer 

selama 2 menit. Campuran yang sudah terbentuk diencerkan dengan 50 mL 

aquades dan pelarut etil asetat diuapkan selama 24 jam dengan pengadukan 

menggunakan stirrer dengan kecepatan 2000 rpm.  

 

3.2.5  Organoleptis Nanopartikel Polimer 

Uji organoleptis adalah pengujian yang meliputi pengamatan terhadap 

bentuk, bau, dan warna terhadap nanopartikel yang dihasilkan. Dilakukan dengan 

cara mengamati sampel yang berada didalam vial. 
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3.2.6 Karakterisasi Nanopartikel Polimer 

3.2.6.1 Penentuan Ukuran Partikel 

Penentuan ukuran partikel menggunakan particle size analyzer (PSA). 

Ditimbang 0,25 mg sampel lalu dimasukkan ke dalam kuvet, kemudian 

ditambahkan aqua pro injeksi sampai 2,5 mg. Kuvet dimasukkan ke dalam holder 

alat PSA.  

 

3.2.6.2 Pengukuran Zeta Potensial 

Pengukuran zeta potensial menggunakan particle size analyzer (PSA). 

Diambil larutan sampel sebanyak 1 mL kemudian diletakkan kedalam kuvet zeta 

potensial lalu diletakkan ke dalam holder alat PSA. 

 

3.2.6.3 Pengujian Morfologi Nanopartikel 

Morfologi yang terbentuk dari nanoemulsi dibaca menggunakan alat 

transmission electron microscopy (TEM). Sampel diteteskan sebanyak 10 µL 

kedalam grid, lalu didiamkan selama 1 menit, kemudian cairan sisa diambil 

kembali menggunakan mikropipet. Diteteskan uranyl acetate sebanyak 10 µL 

kedalam grid. Cairan sisa diambil kembali menggunakan mikropipet. Grid 

selanjutnya dikeringkan selama 30 menit dan kemudian dilihat ke dalam alat 

transmission electron microscopy (TEM).   

 

3.2.6.4 Pembuatan Buffer Fosfat 

Pembuatan buffer fosfat dengan cara disiapkan larutan stok  NaOH 

0,8g/100ml dan KH2PO4 2,72g/100ml, dari larutan stok dicampur 50 mL KH2PO4 

dengan NaOH sebanyak 1,6 ml; 3,6 ml; 5,6 ml; 11,6 ml; 29,1 ml; untuk pH 

berturut-turut 5,6; 5,8; 6; 6,4; 7, dan diencerkan dengan aqua pro injeksi hingga 

200 ml. 

 

3.2.6.5 Pengujian Stabilitas 

Pengujian stabilitas dilakukan menggunakan particle size analyzer (PSA) 

selama 14 hari. Pada 1 minggu pertama sampel diletakkan di suhu ruangan, 
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sedangkan minggu ke 2 sampel diletakkan di suhu dingin. Digunakan sampel dan 

variasi buffer sebanyak 5 buffer dengan pH 5,6; 5,8; 6; 6,4; dan 7. Sampel diambil 

sebanyak 0,25 gram, kemudian ditambahkan buffer sebanyak 2,5 gram dan dibaca 

di PSA. 

 

3.2.7 Penentuan Persen Efisiensi Enkapsulasi (%EE) 

3.2.7.1 Penetapan Kadar Sampel 

Dibuat larutan sampel 10ppm dengan cara diambil sebanyak 0,4 ml 

sediaan nanopartikel isolat andrografolida dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 

ml, kemudian ditambahkan metanol:air 70:30, dibaca menggunakan HPLC. 

 

3.2.7.2 Penetapan Kadar Supernatan Hasil Sentrifugasi 

Diambil 15 mL sampel dimasukkan ke dalam tabung vivaspin®, kemudian 

dimasukkan ke dalam alat sentrifugasi. Sampel disentrifuse selama 60 menit 

dengan kecepatan 2500 rpm. Supernatan yang terdapat dibawah tabung kemudian 

diambil dan dimasukkan ke dalam vial. Dipipet supernatan sebanyak 0,4 mL dan 

dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mL, kemudian ditambahkan metanol:air 

70:30. Lalu dibaca menngunakan HPLC. 

 

3.2.7.3 Pengukuran Persen Efisiensi Enkapsulasi (%EE) 

Diambil sampel nanopartikel sebanyak 15 mL dan dimasukkan ke dalam 

vivaspin®, selanjutnya disentrifugasi dengan kecepatan 2500 rpm selama 30 

menit. Supernatan yang terbentuk kemudian diambil dan diukur jumlah isolat 

andrografolida yang terdapat dalam supernatan menggunakan HPLC. 

 

3.3 Analisis Hasil 

Analisis hasil dilakukan secara deskriptif, dengan cara membandingkan data 

yang diperoleh dari hasil penelitian seperti ukuran globul, zeta potensial, 

morfologi partikel, dan persen efisiensi enkapsulasi dibandingkan dengan jurnal. 

Analisis hasil data stabilitas dilakukan dengan melihat grafik yang terbentuk dan 

diamati adanya perubahan yang signifikan, kemudian dibandingkan dengan jurnal.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Organoleptis Nanopartikel Isolat Andrografolida 

Pengujian organoleptis dilakukan dengan melihat bau, rasa dan warna dari 

hasil nanopartikel  yang terbentuk. Uji Organoleptik dengan menggunakan indera 

manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap kualitas 

suatu bahan atau produk. Organoleptik merupakan salah satu komponen yang 

sangat penting dalam menganalisis kualitas dan mutu produk.  

 

Gambar 4.1. Hasil nanopartikel isolat andrografolida dengan PVA. 

Keterangan : 

A : Formula nanopartikikel isolat andrografolida PVA 1% 

B : Formula nanopartikikel isolat andrografolida PVA 2,5% 

C : Formula nanopartikikel isolat andrografolida PVA 5% 

 

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah berwarna putih keruh, tidak 

memiliki bau yang khas, dan terdapat endapan di bagian bahwa vial. Endapan 

yang terbentuk terjadi setelah pelarut organik terangkat melalui proses evaporasi. 

PLGA akan menarik diri ke dalam fase air setelah pelarut etil asetat menguap. 
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4.2 Karakteristik Nanopartikel Isolat Andrografolida 

4.2.1 Ukuran Partikel 

Ukuran partikel nanopartikel isolat andrografolida diukur menggunakan 

particle size analyzer. Pengukuran globul ini dilihat dari ukuran partikel yang 

didapat dan indeks polidispersitas. Ukuran partikel dan polidispersitas sampel FI, 

FII dan FIII dapat dilihat pada table 4.1. 

Tabel 4.1. Nilai ukuran parikel dan indeks polidispersitas formulasi isolat 

andrografolida dengan variasi PVA 

Formula  Ukuran Partikel (nm) Indeks Polidispersitas 

I 376,8 + 19,41 0,445 + 0,081 

II 290,5 +13,82 0,276 + 0,049 

III 256,2 + 19,95 0,321 + 0,144 

Keterangan : 

FI :Formula nanopartikel isolat andrografolida dengan PVA 1% 

FII : Formula nanopartikel isolat andrografolida dengan PVA 2,5% 

FIII : Formula nanopartikel isolat andrografolida dengan PVA 5% 

 

Pada formula nanopartikel diatas terlihat bahwa dari ketiga formula yang 

didapat yaitu Formula I 376,8 + 19,41; Formula II 290,5 +13,82 dan Formula III 

256,2 + 19,95 masuk dalam range nanometer. Dan pada formula 3 didapatkan 

ukuran partikel yang paling kecil dibandingkan formula 1 dan formula 2. Menurut 

penelitian Nafee et al., PVA dapat menurunkan ukuran partikel, selain itu 

penggunaan PVA membuat ukuran partikel menjadi lebih stabil, terlihat pada 

formula FIII terjadi penurunan ukuran partikel dengan konsentrasi PVA 5%. PVA  

memiliki sifat adesif (perekat), selain itu stabilitas PVA akan teradsobsi pada 

permukaan nanopartikel yang membentuk lapisan film pelindung. Lapisan film 

PVA ini memiliki sifat adesif yang berfungsi untuk menstabilkan bahan yang 

memiliki indeks polaritas yang rendah. PVA memiliki lapisan daya tegang atau 

tensile strength yang cukup tinggi dan tahan terhadap abrasi. PVA  memiliki 

tegangan yang rendah sehingga dapat terjadi emulsifikasi yang baik dan dapat 

menjadi protective colloid
(12,32)

.  
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Indeks polidispersitas adalah ukuran dari distribusi massa molekul dalam 

sampel tertentu. Semakin kecil nilai PDI maka menggambarkan semakin stabil 

juga formula dari suatu sediaan yang dibuat, hal ini dikarenakan semakin besar 

nilai PDI menunjukkan partikel yang terbentuk tidak seragam, sehingga  formula 

akan terflokulasi dengan cepat. Hasil indeks polidispersitas yang paling baik 

dihasilkan oleh formula dengan penggunaan PVA 2,5% yaitu 0,276 + 0,049. 

Sedangkan formula dengan penggunaan PVA 1% dan 5% memiliki nilai indeks 

polidispersitas 0,445 + 0,081 dan 0,321 + 0,144. Nilai PDI ketiga formula ini 

masuk dalam rentang nilai tengah dari indeks polidispersitas yaitu 0,08-0,7, ini 

adalah kisaran atas yang mana algoritma distribusi beroperasi paling baik. Jika 

nilai indeks polidispersitas >0,7  menunjukkan distribusi yang sangat luas dari 

ukuran partikel dan kemungkinan akan terjadi sedimentasi. Kestabilan formula 

yang didapat tidak terlepas dari peran PVA sebagai stabilizer. PVA dapat 

menjembatani antara fase air dengan PLGA sebagai fase organik. Gugus vinil 

pada PVA akan bergerak ke arah PLGA, sedangkan gugus hidroksil pada PVA 

akan menjadi jembatan antara air dan PLGA, sehingga akan terbentuk crosslink 

antara fase air dan fase organik dengan terbentuk lapisan yang seragam
(32)

. 

 

4.2.2 Zeta Potensial 

Pengukuran zeta potensial nanopartikel isolat andrografolida dilakukan 

dengan menggunakan alat Particle Size Analyzer pada suhu 25ºC. Zeta potensial 

adalah istilah ilmiah untuk elektrokinetik potensial dalam sistem koloid, zeta 

potensial merupakan perbedaan potensial antara permukaan lapisan ion-ion yang 

terikat kuat pada permukaan zat padat dan bagian electroneutral dari larutan. 

Muatan listrik yang tinggi pada permukaan nanopartikel akan mencegah agregasi 

dari nanopartikel tersebut karena kuatnya gaya tolak menolak antar partikel
(28)

.  

Sebagai aturan praktis, nilai-nilai zeta potensial ± 30 mV akan 

memberikan stabilitas yang baik dan ± 60 mV memiliki stabilitas yang sangat 

baik
(28)

. Sekitar ± 20 mV hanya memberikan stabilitas jangka pendek, nilai zeta 

potensial kisaran ± 5 mV menunjukkan agregasi yang cepat. Dalam hal ini jika 
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nilai  zeta potensial hanya 20 mV atau jauh lebih rendah dapat memberikan 

stabilisasi yang cukup
(30)

. Hasil pengukuran nilai zeta potensial dapat dilihat pada 

tabel 4.2 

Tabel 4.2. Hasil pengukuran zeta potensial nanopartikel isolat andrografolida 

Formula 
Nilai Zeta Potensial (mV) 

x  ± SD 

F1 -29,2 ± 0,51 

F2 -30,3 ± 2,06 

F3 -26,16 ± 0,87 

Keterangan:  

F1 : Formula nanopartikel isolat andrografolida dengan PVA 1% 

F2 : Formula nanopartikel isolat andrografolida dengan PVA 2,5% 

F3 : Formula nanopartikel isolat andrografolida dengan PVA 5% 

Nilai zeta potensial yang dihasilkan pada ketiga formula tergolong baik 

yaitu ± 30 mV dan ± 20 mV . Hasil zeta potensial dari formula PVA 1%, PVA 

2,5% dan PVA 5% adalah -29,2 ± 0,51 mV; -30,3 ± 2,06 mV; -26,16 ± 0,87. 

Partikel yang memiliki nilai zeta potensial besar baik positif atau negatif akan 

menyebabkan gaya tolak menolak antar partikel, sedangkan apabila nilai zeta 

potensialnya rendah menyebabkan terjadi gaya tarik menarik antar partikel yang 

mengakibatkan partikel bergabung dan menjadi tidak stabil
(29)

. Nilai yang didapat 

adalah cenderung ke arah negatif karena pengaruh dari PLGA dan PVA yang 

memiliki muatan negatif. Penggunaan PVA dapat menstabilkan nanopartikel yang 

terbentuk, PVA akan membentuk jaringan yang stabil pada permukaan polimer 

melalui stabilisasi sterik
(32)

. 

4.2.3 Pengujian Morfologi 

Pengujian morfologi dilakukan menggunakan alat Transmission Electron 

Microscopy (TEM). Sampel yang digunakan dalam pengujian morfologi ini 

adalah sampel formulasi III. Sampel ini memiliki nilai indeks polidispersitas dan 

ukuran partikel yang baik.    
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Gambar 4.2. Hasil pembacaan Transmission Electron Microscopy perbesaran 

40.000 kali 

Gambar 4.10 menunjukkan bahwa sampel FIII memiliki ukuran partikel 

sekitar 70-100 nm dan berbentuk spheris. Ukuran partikel yang didapat dari hasil 

TEM lebih kecil dari pada yang didapat menggunakan PSA. Pada pengukuran 

menggunakan TEM, sampel yang dibaca harus tipis, agar dapat ditembus oleh 

elektron, sedangkan PSA pengukuran yang memiliki sifat hidrodinamik, atau 

densitas dari cairan dapat mempengaruhi ukuran partikel dari sampel. Pertama 

sampel diletakkan diatas grid TEM yang terbuat dari tembaga atau karbon. Pal 

SL, melakukan karakterisasi nanopartikel PLGA yang ditambahkan dengan PVA, 

hasilnya nanopartikel memiliki bentuk spheris (bulat). Partikel yang berbentuk 

spheris ini lebih mudah masuk kedalam membran seluler.  

 

4.2.4 Pengukuran Persen Efisiensi Enkapsulasi (%EE) 

Pengukuran kadar isolat andrografolida yang terenkapsulasi dalam 

nanopartikel dilakukan dengan mengukur kadar supernatant yang didapat 

menggunakan HPLC dengan panjang gelombang maksimal 229 nm. Panjang 

gelombang tersebut mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Syukri, Y. 
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(unpublished). Efisiensi enkapsulasi menunjukkan jumlah isolat andrografolida 

yang dapat terjerat dalam matriks nanopartikel polimer. Semakin tinggi efisiensi 

enkapsulasi berarti menunjukkan bahwa semakin banyak zat aktif  yang terjerat 

dalam sediaan nanopartikel polimer. Hasil persen efisiensi enkapsulasi 

nanopartikel isolat andrografolida dapat dilihat pada tabel 4.3 

Tabel 4.3. Hasil persen efisiensi enkapsulasi nanopartikel isolat andrografolida 

dengan persamaan regresi y = 50130 x – 9547,3 dan r = 0,9999 

Formula % Efisiensi Enkapsulasi 

F1 17,3 % 

F2 6,2331% 

F3 38,723 % 

Keterangan: 

F1  : Formula nanopartikel isolat andrografolida dengan PVA 1% 

F2  : Formula nanopartikel isolat andrografolida dengan PVA 2,5% 

F3  : Formula nanopartikel isolat andrografolida dengan PVA 5% 

 Hasil efisiensi enkapsulasi yang dimiliki oleh tiap formula berbeda-beda. 

Hasil paling tinggi diperoleh oleh formula dengan penggunaan PVA 5% yaitu 

38,723% isolat andrografolida terjerat kedalam matriks nanopartikel. Pada 

formula PVA 1% didapatkan persen efisiensi enkapsulasi sebesar 17,3% dan pada 

formula PVA 2,5% didapatkan persen efisiensi enkapsulasi yang paling rendah 

yaitu 6,2331% hal ini dimungkinkan terjadi karena urutan pencampuran yang 

tidak tepat saat preparasi sehingga menyebabkan tidak terbentuknya droplet yang 

terjerat dalam nanoenkapsulasi. Hasil yang diperoleh pada formula 5% yaitu 

38,723% hasil tersebut sudah cukup baik dikarenakan pada penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Mardiyanto dengan menggunakan zat aktif rifampisin 

mendapatkan persen efisiensi enkapsulasi sebanyak 37%
(38)

. 
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4.2.5 Pengujian Stabilitas 

Pengujian stabilitas nanopartikel isolat andrografolida dilakukan dengan 

alat Particle Size Analyzer dengan masing-masing formula dicampurkan ke dalam  

variasi pH yang berbeda-beda selama 14 hari
(38)

. Hasil uji stabilitas dilihat dari 

perubahan grafik ukuran partikel serta perubahan nilai zeta potensial dari tiap 

sampel. Hasil uji stabilitas ukuran partikel dapat dilihat pada gambar 4.3 4.4, 4.5 

 

Gambar 4.3. Kurva hubungan waktu penyimpanan nanopartikel isolat 

andrografolida dengan ukuran partikel dalam variasi buffer formula PVA 1%  

selama 14 hari ( n : 3) 

 

Gambar 4.4. Kurva hubungan waktu penyimpanan nanopartikel isolat 

andrografolida dengan ukuran partikel dalam variasi buffer formula PVA 2,5% 

selama 14 hari ( n : 3) 
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Gambar 4.5. Kurva hubungan waktu penyimpanan nanopartikel isolat 

andrografolida dengan ukuran partikel dalam variasi buffer formula PVA 5% 

selama 14 hari ( n : 3) 

Parameter penting pada sistem penghantaran obat nanopartikel adalah 

stabilitasnya di bawah kondisi lingkungan yang relevan untuk menghindari 

kerusakan dan pelepasan obat yang terlalu cepat. Pengujian dilakukan selama 14 

hari dikarenakan PLGA sebagai polimer terhidrolisis selama 14 hari
(3)

. Hasil uji 

stabilitas ukuran partikel pada tiap sampel menunjukkan bahwa terlihat pada 

grafik nanopartikel masih mempertahankan ukuran partikelnya didalam pH asam 

maupun netral, hasil ukuran partikel formula 1, 2, dan 3 masih berada didalam 

rentang ukuran nanometer yaitu ± 200-400 nm. Dari grafik juga dapat terlihat 

tidak adanya peningkatan ukuran partikel yang begitu besar yang artinya tidak 

terjadi agregasi pada sampel yang mengakibatkan membesarnya ukuran partikel. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Khvedelidze et al, bahwa 

nanopartikel PLGA yang dilapisi oleh PVA dapat mempertahankan struktur dan 

ukuran partikelnya pada kondisi asam, netral maupun basa. Kestabilannya 

terhadap kondisi lingkungan ini sangat penting karena nanopartikel yang dibuat 

dapat digunakan dalam suasana asam untuk penghantaran obat
(39)

. 

Zeta potensial adalah salah satu parameter yang dapat digunakan untuk 

melihat stabilitas dari suatu sediaan. Suatu sampel yang memiliki nilai zeta 

potensial diatas +30 mV dikatakan memiliki stabilitas yang baik, jika nilai zeta 
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potensial terlalu kecil menyebabkan aglomerasi pada partikel didalam sampel. 

Hasil pengujian stabilitas dilihat dari nilai zeta potensial gambar 4.6, 4.7, 4,8 

 

Gambar 4.6. Kurva hubungan waktu penyimpanan nanopartikel isolat 

andrografolida dengan zeta potensial dalam variasi buffer formula PVA 1% 

selama 14 hari ( n : 3) 

 

Gambar 4.8. Kurva hubungan waktu penyimpanan nanopartikel isolat 

andrografolida dengan zeta potensial dalam variasi buffer formula PVA 2,5% 

selama 14 hari ( n : 3) 
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Gambar 4.9. Kurva hubungan waktu penyimpanan nanopartikel isolat 

andrografolida dengan zeta potensial dalam variasi buffer formula PVA 5% 

selama 14 hari ( n : 3) 

Nilai zeta potensial yang dihasilkan pada ketiga formula dalam variasi pH 

sangat rendah, dimana nilai zeta potensial masing-masing formula berada diantara 

-1 mV dan -10 mV. Meskipun zeta potensial yang dihasilkan sangat rendah, 

namun nanopartikel akan distabilkan oleh lapisan PVA melalui stabilisasi sterik. 

Seperti disebutkan oleh Honary et al, dalam penelitiannya bahwa jika nilai  zeta 

potensial hanya 20 mV atau jauh lebih rendah namun memiliki sifat stabilitas 

sterik maka dapat memberikan stabilisasi yang cukup
(30)

. Stabilisasi sterik adalah 

stabilitas yang melibatkan adsorpsi polimer pada permukaan partikel
(40)

. Lapisan 

yang teradsorpsi oleh polimer seperti PVA akan bertindak sebagai penghalang di 

permukaan partikel, sehingga akan mencegah partikel untuk kembali menyatu 

karena adanya daya tarik van der Waals yang akan menyebabkan flokulasi
(41)

. 

PVA merupakan kopolimer dengan sifat stabilisator sterik yang sangat efektif, 

seperti penelitan yang dilakukan sebelumnya bahwa ZnO dengan penambahan 

kopolimer akan mengurangi agregasi partikel secara drastis
(12)

. 
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