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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Daun nangka (Artocarpus heterophyllus Lam.)  mengandung senyawa 

flavonoid yang diduga berkhasiat sebagai antidiabetes (Roosdiana et al., 2017). 

Kusumawati (2017) menyatakan daun nangka mengandung senyawa flavonoid, 

saponin dan tanin yang memiliki aktivitas antioksidan. Penelitian aktivitas 

antioksidan dengan metode DPPH dari ekstrak etanol daun nangka oleh menunjukkan 

bahwa nilai IC50 ekstrak etanol daun nangka sebesar 12,65 ppm (Adnyani, 2016). 

Pengaruh pemberian ekstrak etanol daun nangka (Artocarpus heterophyllus Lam.) 

pada tikus  Rattus norvegicus diabetes tipe 1 dengan hasil bahwa dengan terapi  

EEDN pada dosis 200 mg/kgBB mampu menurunkan kadar glukosa darah  dan 

meningkatkan aktivitas enzim protease secara signifikan (p<0,05) (Roosdiana et al., 

2017).  

Flavonoid pada EEDN bekerja dengan cara memperbaiki dan melindungi sel 

β dari kerusakan akibat radikal bebas serta merangsang sekresi insulin. (Roosdiana et 

al., 2017). Flavonoid memiliki beberapa masalah ketika diberikan secara peroral. 

Flavonoid memiliki kelarutan yang rendah di dalam air dan bioavailabilitasnya buruk 

serta tidak stabil terhadap faktor lingkungan seperti temperatur, pH, dan cahaya (Rita 

et al., 2014). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah 
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tersebut adalah dengan memodifikasi sediaan ekstrak etanol daun nangka ke dalam 

bentuk nanopartikel. 

Aplikasi teknologi nano dalam bidang farmasi mempunyai keunggulan yaitu 

meningkatkan kelarutan senyawa, meningkatkan bioavailabilitas, pelepasan obat 

terkendali, atau melarutkan obat untuk penghantaran  sistemik, mengurangi dosis 

pengobatan dan meningkatkan absrobsi (Rismana et al., 2013). Proses pembuatan 

nanopartikel membutuhkan penyalut, salah satu penyalut yang digunakan dalam 

pembuatan nanopartikel adalah kitosan dan NaTPP (Laili et al., 2014).  

Enkapsulasi dalam nanopartikel menyebabkan ekstrak mudah terdispersi 

dalam darah dan lebih akurat dalam mencapai target (Poulain dan Nakachew, 1998). 

Enkapsulasi dapat dilakukan dengan menggunakan kitosan. Kitosan merupakan 

polisakarida alam yang mulai banyak diaplikasikan dalam industri farmasi, pangan 

dan kesehatan (Agnihotri et al., 2004). Kitosan mempunyai beberapa sifat yang 

menguntungkan yaitu bersifat anti mikroba, wound healing, tidak beracun, murah, 

biokompatibel, biodegradabel, serta larut air. Penyalutan dengan  kitosan mempunyai 

banyak keunggulan yakni tidak toksik, stabil selama penggunaan, luas permukaan 

yang tinggi, serta dapat dijadikan matriks untuk berbagai jenis obat dan ekstrak 

tanaman (Agnihotri et al., 2004).  

Pembuatan sediaan nanopartikel dengan kitosan sebagai matriks penghantar 

untuk Glycyrrhizinate, Dustgani et al., (2008) dan Dexametason,  Wang et al., (2008) 

mampu meningkatkan absorbsi zat aktif didalam darah. Na-Tripolifosfat dalam 

koloid nanopartikel berfungsi untuk membuat ikatan sambung silang (Yu Shin et al., 
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2008). Sifatnya sebagai anion multivalen yang dapat membentuk ikatan sambung 

silang dengan kitosan menjadi alasan penggunaan tripolifosfat. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Yu Shin et al., (2008) menyebutkan bahwa penggunaan 

tripolifosfat sebagai salah satu pasangan ion kitosan akan memberikan hasil 

nanopartikel yang dapat lebih stabil dan memiliki karakter penembusan membran 

yang lebih baik. Pengunaan  metode gelasi ionik antara kitosan dengan tripolifosfat 

pada pembuatan nanopartikel sangat efektif dalam meningkatkan bioavailabititas 

(Taurina et al., 2017).  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pembuatan dan 

karakterisasi nanopartikel ekstrak etanol daun nangka pada berbagai variasi 

komposisi kitosan-NaTPP, yang mana diharapkan dapat dimanfaatkan dalam industri 

farmasi dan teknologi untuk digunakan sebagai bahan aktif dalam sediaan oral. 
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B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah masalah 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh variasi komposisi kitosan-NaTPP terhadap karakteristik  

fisika nanopartikel EEDN dengan melihat ukuran partikel, zeta potensial dan 

senyawa aktif yang terkandung dengan metode KLT?  

2. Formula nanopartikel manakah yang optimal yang digunakan secara peroral?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat ditetapkan tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Menentukan pengaruh variasi komposisi kitosan-NaTPP terhadap karakteristik 

fisika nanopartikel EEDN dengan melihat ukuran partikel, zeta potensial dan 

senyawa aktif yang terkandung dengan metode KLT 

2. Mengetahui formula nanopartikel yang optimal yang digunakan secara peroral 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi teknologi 

dan industri farmasi serta masyarakat sekitar, yaitu : 

1. Menambah pengetahuan masyarakat tentang kegunaan ekstrak etanol Daun nangka 

(Artocarpus heterophyllus Lam.).  

2. Pengembangan Pengembangan penelitian tentang sediaan nanopartikel ektrak 

etanol daun nangka (Artocarpus heterophyllus Lam.) dengan kitosan pada industri 

farmasi dan teknologi.  
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3. Dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Daun nangka  sebagai obat  

herbal terstandar yang berkhasiat sebagai antidiabetes.  

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Nangka (Artocarpus heterophyllus Lam.)  

Nangka (Artocarpus heterophyllus Lam.) berasal dari India serta telah 

menyebar luas di berbagai daerah tropis, terutama di Asia Tenggara. Nangka tumbuh 

dengan baik di iklim tropis sampai dengan 25° Lintang Utara maupun Selatan. 

Tanaman ini menyukai wilayah dengan curah hujan lebih dari 1.500 mm/tahun 

dimana musim keringnya tidak terlalu lama, kurang toleran terhadap udara dingin, 

kekeringan, dan penggenangan (Indriyani, 2015). 

A. Klasifikasi  

 

Gambar 1. Tanaman Daun Nangka (Artocarpus heterophyllus Lam.) (Indriyani, 2015). 

 

Kedudukan tanaman nangka dalam sistematika tanaman (taksonomi) 

menurut ITIS (2018) adalah sebagai berikut : 
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Kingdom  : Plantae 

Subkingdom  : Viridiplantae 

Superdivisi : Embryophyta 

Divisi  : Tracheophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Rosales 

Famili  : Moraceae 

Genus          : Artocarpus  

Spesies  : Artocarpus heterophyllus. 

B. Morfologi  

Tanaman nangka merupakan tanaman hutan yang pohonya dapat 

mencapai tinggi 25 m. Nangka termasuk dalam salah satu tanaman buah 

tahunan, umurnya yang panjang bahkan dapat mencapai umur puluhan 

tahun. Tanaman nangka mempunyai percabangan yang banyak dan 

daunya rimbun sehingga dapat dijadikan tanaman peneduh. Ukuran dari 

batang nangka cukup besar dan dapat mencapai 80 cm (Yustina, 1993). 

Daun tanaman nangka termasuk dalam daun tunggal, tersusun berseling, 

tebal, dan agak kaku, pinggirnya rata. Permukaan dan warna daun bagian 

atas berbeda dengan bagian bawah. Daun bagian atas licin dan berwarna 

hijau cerah, sedangkan permukaan bawahnya kasar dan berwarna hijau 

tua. Pangkal daunnya terdapat daun penumpu yang berbentuk segitiga 

panjang dan warna kuning kecoklatan (Yustina, 1993). 
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C. Kandungan Senyawa Kimia 

Daun nangka diketahui mengandung senyawa antioksidan seperti 

flavonoid, tanin (Kusumawati, 2017), saponin dan steroid (Nasution, 

2014). Secara empiris antioksidan berperan dalam pengobatan antikanker, 

antivirus, antiinflamasi, diuretik dan antihipertensi. 

Daun tanaman ini di rekomendasikan oleh pengobatan obat 

antidiabetes karena ektrak daun nangka memberi efek hipoglikemi. Selain 

itu daun pohon nangka juga dapat digunakan sebagai pelancar ASI, borok 

(obat luar), luka (obat luar) (Chandrika, 2006). 

Menurut penelitian Yuniasari et al., (2010), menginformasikan 

bahwa senyawa kimia  dalam daun nangka yang paling banyak ditemukan 

adalah fenolik dan flavonoid. Senyawa flavonoid adalah senyawa-

senyawa polifenol yang memiliki 15 atom karbon (C6-C3-C6), terdiri dari 

dua cincin benzena yang dihubungkan menjadi satu oleh rantai linier yang 

terdiri dari tiga atom karbon. Struktur kimia flavonoid dapat dilihat pada 

Gambar 2 dibawah ini. (Briellmann et al., 2006) 

 

Gambar 2. Stuktur dasar flavonoid (Kumar dan Pandey, 2013) 
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Menurut Hanafi (2015) Flavonoid umumnya merupakan 

senyawa polifenol, memiliki sifat agak asam sehingga mudah larut 

dalam basa dan bersifat polar sehingga mudah larut dalam pelarut polar 

seperti etanol, metanol, aseton, dan butanol. Polaritas flavonoid 

bertambah dengan adanya gula yang terikat dalam bentuk glikosida baik 

sebagai C-glikosida maupun O-glikosida sehingga lebih mudah larut 

dalam air. 

2. Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak larut dengan pelarut cair. Golongan senyawa 

aktif yang dikandung simplisia mempengaruhi pemilihan pelarut dan cara ekstraksi 

yang tepat. Ekstraksi dapat dilakukan dengan dua macam metode, yaitu ekstraksi cara 

dingin (maserasi dan perkolasi) dan ekstraksi cara panas (refluks, infusa, dekokta, 

destilasi uap air dan sokletasi) (Depkes RI, 2000). 

Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan 

penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Prinsip perkolasi adalah 

menempatkan serbuk simplisia pada suatu bejana silinder, yang bagian bawahnya 

diberi sekat berpori (Depkes RI, 2000). Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah 

melalui serbuk tersebut, cairan penyari akan melarutkan zat aktif dari sel–sel yang 

dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Gerak ke bawah disebabkan oleh kekuatan 

gaya beratnya sendiri dan cairan diatasnya, dikurangi dengan daya kapiler yang 
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cenderung untuk menahan. Alat yang digunakan untuk perkolasi disebut perkolator. 

(Anonim, 1986). 

3. Nanopartikel 

Nanopartikel merupakan suatu partikel koloid atau padatan dengan diameter 

berkisar antara 10-1000 nm. Nanopartikel dengan menggunakan polimer dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan bioavailabilitas, pelepasan obat terkendali, atau 

melarutkan obat untuk penghantaran sistemik. Nanopartikel juga dapat digunakan 

untuk melindungi agen terapetik akibat adanya degradasi enzim (nuklease dan 

protease) (Rauhatun dan Iis, 2013). Nanopartikel yang terbuat dari suatu polimer 

yang dibedakan menjadi dua tipe antara lain nanosphere dan nanokapsul. Nanosphere 

merupakan nanopartikel dengan sistem matriks dimana obat terdispersi seluruhnya di 

dalam matris tersebut, sedangkan nanokapsul merupakan nanopartikel dengan sistem 

reservoar yang terbuat dari membran polimer yang mengelilingi intinya. Pada 

awalnya, nanopartikel dibuat m enggunakan polimer non-biodegradable, namun jenis 

polimer ini segera tergantikan oleh polimer yang biodegradable. Nanopartikel yang 

terbuat dari polimer biodegradable banyak dikembangkan sebagai sistem 

penghantaran obat. Nanopertikel terbukti mampu membawa obat (antibiotik, 

sitostatik, peptida, dan protein) ke target jaringan yang spesifik. Nanopartikel juga 

diyakini mampu melindungi obat agar tidak mengalami degradasi baik secara kimia 

maupun enzimatis. Nanopartikel juga mampu mengurangi efek samping yang 

mungkin ditimbulkan dari beberapa zat aktif Menurut (Tiyaboonchai, 2003). 
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 Menurut Rawat et al., (2006), nanopartikel yang digunakan sebagai sistem 

penghantaran obat memiliki banyak keuntungan. Salah satu keuntungannya yaitu, 

ukuran partikel dan sifat permukaannya dapat diatur dengan mudah. Nanopartikel 

dapat mengontrol pelepasan zat aktif selama perjalanannya menuju lokasi obat 

tersebut bekerja, sehingga dapat meningkatkan efek terapi obat dan mengurangi efek 

sampingnya. Sistem pelepasan obat dalam bentuk nanopartikel dapat diatur dengan 

jalan memilih matriks yang tepat sehingga nantinya dapat dihasilkan sitem pelepasan 

obat yang berbeda-beda. Nanopartikel dapat digunakan untuk banyak rute pemberian 

obat, seperti oral, nasal, parental, intra-okular, dan lainnya.  

Polimer merupakan sebuah molekul rantai dengan molekul gabungan 

monomer yang berulang. Keberulangan monomer ini membuat polimer memiliki sifat 

kimiawi khas yang kuat. Sifat kimiawi dari satu buah monomer utamanya gugus 

fungsi spesifik yang berperan pada berbagai keperluan interaksi kimiawi, tersedia 

dalam jumlah yang banyak dan membuka peluang untuk dimanfaatkan pada banyak 

keperluan yang membutuhkan interaksi kimiawi spesifik dalam jumlah yang 

melimpah, misalnya sebagai fase diam dalam pemisahan pada kromatografi, serta 

dalam pengembangan sediaan farmasi sebagai eksipien dalam fromulasi dan sebagai 

matriks.  

Biopolimer merupakan molekul polimer yang memiliki biokompaktibilitas 

pada sistem biologis. Biopolimer telah digunakan secara luas sebagai biomaterial 

pada produk-produk biomedis, dalam hal ini utamanya sebagai bahan sistem 

penghantaran obat. Penggunaan biopolimer sebagai bahan dalam formulasi obat ini 



11 
 

 
 

secara umum karena beberapa alasan yaitu bersifat inert terhadap bahan aktif namun 

kompatibel untuk dilakukan kombinasi dan memiliki karakter khusus misalnya pada 

penggunaan berbagai derivat polimer gula (Schellenkens et al., 2012), memiliki 

kemampuan membentuk jaringan sehingga dapat dikembangkan sebagai sistem 

pembawa berupa matriks partikel (Bisht et al., 2007; Rafeeq et al., 2010), manik 

(beads) (Mi et al., 2002; Avadi et al., 2004), atau patch (Ravichandran, 2009) 

misalnya HPMC, PLGA, pektin, alginat, dan kitosan, serta memiliki gugus fungsi 

yang melimpah sehingga memungkinkan pengikatan molekul obat dalam jumlah 

yang memadai pada sistem secara keseluruhan atau dapat disebut memiliki efisiensi 

penjerapan yang tinggi. Banyaknya jenis biopolimer yang dapat dijadikan alternatif 

dalam penetuan bahan yang paling tepat dengan kebutuhan memberikan pilihan yang 

tak terbatas bagi formulator. Polimer yang paling sesuai dapat ditentukan dengan 

berbagai cara dan pertimbangan, yaitu dengan penetuan jenis ikatan yang paling 

optimal antara gugus fungsi dengan molekul obat, kelebihan spesifik polimer dalam 

proses biofarmasetis, dengan pendekatan optimasi beberapa alternatif polimer, 

maupun dengan menggunakan kombinasi beberapa pertimbangan tersebut. (Martien 

et al., 2012). 

4. Metode Gelas Ionik 

Menurut Agnihotri et al., (2004), metode yang dapat digunakan untuk 

memproduksi mikro dan nanopartikel kitosan dari kitosan adalah metode ikatan 

silang emulsi (emulsion cross-linking), presipitasi (precipitation), reverse micellar 
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method, kompleks polielektrolit (polyelectrolyte complex), pengeringan semprot 

(spray drying), metode penggabungan droplet emulsi (emulsion-droplet coalescence 

method), dan gelasi ionik (ionic gelation). Salah satu metode yang digunakan untuk 

pembuatan nanopartikel adalah dengan gabungan gelasi ionic atau kompleks 

koaservasi. Kompleks koaservasi atau gelasi ionik dapat diinduksi dalam sistem yang 

mempunyai dua dispersi koloid hidrofilik dan mempunyai muatan yang berlawanan. 

Netralisasi muatan positif oleh muatan negatif menyebabkan pemisahan kompleks 

(Rauhatun dan Iis, 2014). Mekanisme terbentuknya formulasi nanopartikel kitosan ini 

berdasarkan pada interaksi elektrostatik antar gugus bermuatan negatif dari suatu 

polianion dengan gugus amina kitosan (Tiyaboonchai., 2003). Menurut penelitian 

yang dilakukan Dustgania et al., (2008), nanopartikel yang dibuat dengan metode 

gelasi ionik dengan komposisi kitosan dan natrium tripolifosfat di dalamnya akan 

menghasilkan nanopartikel dengan ukuran 250-350 nm dengan efisiensi penjerapan 

zat aktif sekitar 72,2%.  

Mekanisme pembentukan nanopartikel berdasarkan interaksi elektrostatik 

antara gugus amin dari kitosan dan gugus negatif dari polianion seperti tripolifosfat. 

Mekanisme kerja yang diawali dengan melarutkan kitosan didalam asam asetat 

glasial ini kemudian dilanjutkan dengan penambahan natrium tripolifosfat sedikit 

demi sedikit dengan pengadukan menggunakan magnetic stirrer (Kurniasari., 2016). 

5. Particle Size Analyzer  

Metode yang paling umum digunakan untuk analisa gambar (mikrografi), 

meliputi metode mikroskopi dan metode holografi. Alat yang sering digunakan 
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biasanya SEM, TEM dan AFM. Namun seiring dengan berkembangnya ilmu 

pengetahuan para peneliti mulai menggunakan Laser Diffraction (LAS). Metode ini 

dinilai lebih akurat untuk analisis bila dibandingkan dengan metode analisa gambar 

maupun metode ayakan (sieve analyses. Contoh alat yang menggunakan metode LAS 

adalah Particle Size Analyzer (PSA). Alat ini menggunakan prinsip Dynamic Light 

Scattering (DLS). Metode ini juga dikenal sebagai Quasi-Elastic Light Scattering 

(QELS). Alat ini berbasis Photon Correlation Spectroscopy (PCS). Metode LAS bisa 

dibagi dalam dua metode yaitu metode kering dan metode basah. Metode kering 

adalah metode dengan memanfaatkan udara atau aliran udara untuk melarutkan 

partikel dan membawanya ke sensing zone. Metode ini baik digunakan untuk ukuran 

yang kasar, Sementara Metode basah adalah metode yang menggunakan media 

pendispersi untuk mendispersikan material uji.  

 Pengukuran partikel dengan menggunakan PSA biasanya menggunakan 

metode basah. Metode ini dinilai lebih akurat jika dibandingkan dengan metode 

kering ataupun pengukuran partikel dengan metode ayakan dan analisa gambar. 

Terutama untuk sampel-sampel dalam orde nanometer dan submicron yang biasanya 

memliki kecenderungan aglomerasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan partikel 

didispersikan ke dalam media sehingga partikel tidak saling beraglomerasi 

(menggumpal). Dengan demikian ukuran partikel yang terukur adalah ukuran dari 

single particle. Selain itu hasil pengukuran dalam bentuk distribusi, sehingga hasil 

pengukuran dapat diasumsikan sudah menggambarkan keseluruhan kondisi sampel 

(Kurniasari., 2016). 
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6. Potensial Zeta 

Potensial zeta menggambarkan stabilitas nanopartikel karena perbedaan 

muatan antar partikel akan mempengaruhi gaya tolak menolak antar partikel. Untuk 

memperoleh koloid nanopartikel yang stabil, nanopartikel harus memiliki nilai zeta 

potensial lebih dari 30 mV (Akhtar et al., 2012). 

 Menurut Jahanshahi dan Babaei (2008), potensial zeta juga berkaitan dengan 

stabilitas fisik permukaan yang mencegah terjadinya agregasi partikel, dengan 

menurunkan potensial zeta akan menyebabkan terjadinya agregasi atau sedimentasi. 

Potensial zeta dari sebuah nanopartikel biasanya digunakan untuk mengkarakterisasi 

sifat muatan permukaan partikel yang berkaitan dengan interaksi elektrostatik 

nanopartikel. Potensial zeta juga mencerminkan potensi muatan dari partikel yang 

dipengaruhi oleh komposisi dari partikel dan medium tempat nanopartikel terdispersi. 
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7. KLT (Kromatografi Lapis Tipis)  

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) merupakan metode pemisahan fisikokimia. 

Lapisan yang memisahkan yang terdiri atas berbutir-butir (fase diam), di tempatkan 

pada penyangga berupa pelat gelas, logam, atau lapisan yang cocok. Campuran yang 

akan dipisah, berupa larutan, ditotolkan berupa bercak atau pita (awal). Setelah pelat 

atau lapisan di taruh didalam bejana tertutup rapat yang berisi larutan pengembang 

yang cocok (fase gerak) (Stahl, 1985).  

Menurut Sudjadi (2008) KLT memiliki keuntungan seperti memiliki daya 

pisah yang cukup baik, peralatan yang dibutuhkan sederhana, murah, waktu yang 

digunakan untuk analisis singkat, sampel yang dibutuhkan sedikit, dan memiliki daya 

pisah yang cukup baik.  

Pemisahan komponen-komponen berdasarkan perbedaan adsorbsi atau partisi 

oleh fase diam dipisahkan oleh gerak pelarut. Pemilihan eluen (fase gerak) yang tepat 

merupakan langkah penting dalam keberhasilan analisis menggunakan KLT. 

Pemilihan eluen berdasarkan pada prinsip “like disolve like”. Eluen yang dipilih 

merupakan campuran pelarut yang mempunyai polaritas serendah mungkin, hal ini 

dimaksudkan untuk mengurangi serapan dari setiap komponen dari campuran pelarut. 

Jika komponen-komponen yang mempunyai sifat polar tinggi (misalnya air) dalam 

campuran, maka akan mengubah sistem menjadi partisi (Hardjono, 1991).  

Identitas noda pada plat dinyatakan dengan harga Rf (Retordation factor). Rf 

merupakan rasio jarak noda terhadap titik awal dibagi jarak eluen terhadap titik awal. 

Secara sistematis dapat dituliskan : 
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 dengan, l = jarak noda dari titik awal ke titik akhir setelah proses 

pengembangan (cm) dan h = jarak eluen dari titik awal ke batas akhir eluen (cm). 

Harga Rf berkisar antara 0-0,999.  

 

 Kromatografi lapis tipis apabila dibandingkan dengan kromatografi yang 

lainnya dapat dibilang lebih efektif dari pada metode yang lain seperti halnya 

kromatografi lapis tipis mempunyai kelebihan yang nyata dibandingkan kromatografi 

kertas karena nyaman dan cepatnya, ketajaman yang lebih besar dan kepekaannya 

yang tinggi (Basset, 1994). Dibandingkan dengan metode kromatografi kolom, 

metode kromatografi tipis hanya membutuhkan penyerap dan cuplikan dalam jumlah 

yang sedikit dan noda-noda yang terpisahkan dilokalisir pada plat seperti pada 

lembaran kertas. Metode lapisan tipis membutuhkan waktu yang lebih cepat dan 

diperoleh pemisahan yang lebih baik, waktu rata-rata untuk kromatografi lapis tipis 

dengan panjang 10 cm pada silica gel adalah sekitar 20-30 menit (tergantung dari 

sifat fase gerak nya). (Sastrohamidjojo, 2005). 

 

  

𝑅𝐹 =  
𝑙

ℎ
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F. Monografi Bahan 

1. Kitosan 

 Polimer merupakan Senyawa yang biasanya digunakan untuk menstabilkan ukuran 

nanopartikel (Tatang et al., 2011). Menurut Tiyaboonchai (2003), kitosan adalah 

suatu polimer dari sakarida (polisakarida) yang didapatkan dari proses deasetilasi 

senyawa kitin yang terkandung di dalam kulit luar hewan golongan Crustacea 

contohnya udang, dan kepiting. Kitosan merupakan salah satu polimer yang banyak 

dikembangkan dan diteliti untuk aplikasinya dalam bidang farmasetika karena 

memiliki sifat biocompatible, biodegradable, dan tidak memiliki efek toksik 

(Agnihotri et al., 2004). Struktur kimia kitosan dapat dilihat pada Gambar 3 (Rismana 

et al., 2014). 

 

Gambar 3. Struktur Kimia Kitosan (Rismana et al., 2014) 

Kitin merupakan sumber utama untuk produksi kitosan sebagai bahan baku yang 

digunakan untuk mengolahnya tersedia dalam jumlah yang cukup melimpah di 

Indonesia, terutama cangkang kepiting dan rajungan serta kulit udang. Kitosan 

merupakan modifikasi polimer karbohidrat alami yang diproses melalui N deasetilasi 

parsial kitin. Unit utama pada polimer kitin adalah 2-deoksi-2-(asetilamino) glukosa. 

Walaupun kitin tidak larut dalam sebagian besar pelarut, kitosan larut dalam sebagian 
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besar larutan asam organik pada pH kurang dari 6,5 termasuk asam format, asetat, 

tartrat, dan sitrat. Kitosan tidak larut dalam asam fosfat dan asam sulfat. Kitosan 

tersedia dalam rentang berat molekul dan derajat deasetilasi yang luas. Berat molekul 

(BM) dan derajat deasetilasi (DD) adalah faktor utama yang mempengaruhi ukuran 

partikel, pembentukan partikel, dan agregasi (Tiyaboonchai., 2003). 

 Polimer yang telah cukup popular digunakan dalam sistem nanopartikel 

adalah Kitosan. Hal ini disebabkan karena kitosan memiliki sifat khas yang tidak 

dimiliki oleh polimer lain. Kitosan diketahui memiliki kemampuan untuk membuka 

kai antar sel (tight junction) pada membrane usus secara sementara melalui 

mekanisme translokasi protein  Claudin-4 (Cldn4), Zonnula occludens- 1 (ZO-1), dan 

Occludin dari membrane sel ke sitosol sehingga sangat potensial untuk 

dikembangkan sebagai bahan utama pembuatan nanopartikel yang ditujukan untuk 

aplikasi per oral. Kitosan memiliki sifat-sifat yang ideal sebagai polimer 

nanopartikel, sifat-sifat tersebut yaitu: mudah disintesis, murah, biokompatibel, 

biodegradable, non-imunogenic, non-toxic. Pada pembuatan nanopartikel 

menggunakan kitosan tidak melibatkan panas, tekanan tinggi, ataupun pelarut 

organik. Kitosan dapat diaplikasikan untuk obat dengan molekul kecil, protein, dan 

polinukleotida (Tiyaboonchai., 2003). Kitosan merupakan biopolimer alami yang 

menarik disebabkan adanya gugus amino reaktif dan grup fungsional 

hidroksil.Kitosan memiliki karakteristik biokompatibilitas yang diinginkan serta 

kemampuan untuk meningkatkan permeabilitas membran. Oleh karenanya, kitosan 

merupakan salah satu matriks imobilisasi yang paling menjanjikan karena memiliki 
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kemampuan membentuk membran, sifat adesi yang baik, harga murah, tidak beracun, 

kekuatan mekanis dan hidrofilisitas yang tinggi serta perbaikan stabilitas (Nakorn, 

2008; Erdawati, 2008). 

 Kitosan sangat sukar larut dalam air dan tidak larut dalam etanol 95%, pelarut 

organik lain, dan larutan netral atau basa pada pH di atas 6,5. Kitosan mudah larut 

dalam larutan asam organik encer maupun pekat (Rowe, 2009). Menurut 

Tiyaboonchai (2003), salah satu aplikasi kitosan yang banyak diteliti adalah 

kemampuannya sebagai polimer dalam membentuk nanopartikel dan telah banyak 

diteliti bahwa nanopartikel kitosan sebagai pembawa obat untuk penghantaran obat 

secara oral maupun topikal. 

2. Natrium Tripolifosfat (NaTPP) 

Tripolifosfat dalam nanopartikel sambung silang multi ion digunakan sebagai 

pasangan ion dari kitosan. Sifatnya sebagai anion multivalen yang dapat membentuk 

ikatan sambung silang dengan kitosan menjadi alasan penggunaan tripolifosfat. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yu Shin et al., (2008) menyatakan bahwa 

penggunaan tripolifosfat sebagai salah satu pasangan ion kitosan akan memberikan 

hasil nanopartikel yang dapat lebih stabil dan memiliki karakter penembusan 

membran yang lebih baik. Yu Shin et al., (2008) mengungkapkan bahwa pada 

nanopartikel sambung silang multi ion, tripolifosfat berperan sebagai komponen 

anion multivalen yang dapat membentuk ikatan sambung silang dengan kitosan yang 
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memiliki sifat kationik. Struktur kimia NaTPP dapat dilihat pada Gambar 4 (Shahidi, 

2015). 

 

Gambar 4. Struktur Kimia Natrium Tripolifosfat (Shahidi, 2015) 

 

Gambar 5. Interaksi kitosan dengan tripolifosfat (a) deprotonasi, (b) crosslinking ion 

 (Bhumkar dan Pokharkhar, 2006) 
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G. Landasan Teori 

Buah nangka bagi masyarakat termasuk buah yang digemari dan banyak yang 

mengkonsumsinya sehingga tumbuhan nangka banyak ditanam oleh masyarakat. 

Tumbuhan nangka oleh masyarakat dimanfaatkan hanya buahnya saja sedangkan 

daunnya oleh masyarakat dianggap sebagai limbah yang bermanfaat. Daun nangka 

(Artocarpus heterophyllus Lam.) mengandung senyawa flavonoid yang memiliki 

aktivitas antioksidan. Isolasi ekstrak etanol daun nangka oleh Wang et al., (2011) 

diperoleh senyawa flavonoid total sebesar 7,55 mg/g. 

Daun nangka mengandung senyawa flavonoid sebagai antioksidan dengan 

nilai LC50 sebesar 12,65 ppm (antioksidan sangat kuat) pada penelitian Adnyani, 

(2016) yaitu potensi ekstrak daun nangka sebagai antioksidan alami. Penelitian yang 

dilakukan oleh Nasution (2014) ekstrak etil  asetat daun nangka (Artocarpus 

heterophyllus Lam.)  positif memiliki kandungan senyawa saponin dan steroid 

dengan nilai LC50 sebesar 778,76 ppm yang tergolong antioksidan sedang. Isolasi 

ekstrak etanol daun nangka oleh Wang et al., (2011) diperoleh senyawa flavonoid 

total sebesar 7,55 mg/g. Menurut Roosdiana et al., (2017) Senyawa kimia aktif yang 

diduga mempunyai efek hipoglikemik mirip insulin adalah flavonoid. Namun, 

flavonoid memiliki beberapa masalah ketika diberikan peroral. Flavonoid memiliki 

kelarutan dalam air yang kecil, bioavailabilitasnya buruk dan tidak stabil oleh faktor 

lingkungan seperti temperatur, pH, dan cahaya. Dalam bentuk alami, flavonoid 

sedikit di absorbsi pada gastrointestinal dan usus. Diyakini bahwa flavonoid tidak 

stabil pada pH lambung dan terdegradasi oleh mikroorganisme usus dan atau enzim 



22 
 

 
 

(Rita et al., 2014). Menurut penelitian Arya et al., (2014) meneliti tentang sintesis 

nanopartikel zirkonium dioksida (ZrO2) dengan metode sol gel menggunakan ekstrak 

nanas sebagai pengkelat untuk aplikasi nanofluida diketahui bahwa Semakin besar 

komposisi serbuk Zirkonium Dioksida (ZrO2) yang ditambahkan pada 100 ml 

aquades menyebabkan nilai zeta potensialnya semakin besar. Semakin besar nilai zeta 

potensial yang dihasilkan maka nanopartikel Zirkonium Dioksida (ZrO2) didalam 

fluida menjadi lebih stabil karena tidak terjadinya flokulasi/peristiwa penggabungan 

koloid dari yang kecil menjadi besar. Begitupun sebaliknya. 

 Kemampuan nanopartikel untuk meningkatkan ketersediaan hayati obat yang 

meiliki kelarutan rendah dalam sirkulasi sistemik telah banyak dibuktikan (Bhatia et 

al., 2011; Wu et al., 2005).  

H. HIPOTESIS 

1. Variasi komposisi kitosan – NaTPP berpengaruh terhadap karakterisasi fisika 

nanopartikel EEDN. 

2. Terdapat Formula nanopartikel yang optimal digunakan secara peroral.  

 

 


