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ABSTRAK 

Pada penelitian ini dilakukan modifikasi nanoenkapsulasi kitosan sebagai 

enkapsulan, tanaman mimba sebagai bahan aktif dan oksalil klorida sebagai 

pengikat silang yang digunakan untuk insektisida nabati. Tujuan dari penelitian 

ini yaitu diharapkan mampu memperkuat nanoenkapsulan yang terbentuk 

sehingga dapat memberantas hama dan melepaskan insektisida nabati secara 

terkontrol serta ramah lingkungan. Nanoenkapsulasi merupakan teknologi untuk 

melapisi zat/bahan aktif pada skala nano. Metode tersebut digunakan untuk 

memodifikasi biji mimba (Azadirachta indica A. Juss). Modifikasi biji mimba 

dilakukan dengan mencampurkan kitosan terikat silang oksalil klorida dengan biji 

mimba yang larut dalam n-heksan dan kemudian di ultrasonikasi. Larutan hasil 

sonikasi tersebut disebut produk nanoenkapsulan ekstrak biji mimba. Produk 

nanoenkapsulan diuji kestabilitasannya terhadap pH, suhu dan radiasi sinar UV 

serta  dikarakterisasi menggunakan FTIR, spektrofotometer UV-Vis dan DLS. 

Produk nanoenkapsulan berhasil berbentuk nano material yang stabil terhadap 

perubahan pH, suhu dan radiasi sinar UV dengan ditunjukkan dari tidak adanya 

perubahan warna pada larutan serta ditunjukkan dari karakterisasi DLS bahwa 

produk nanoenkapsulan biji mimba memiliki rata-rata diameter partikel 408.1 nm 

serta hasil FTIR produk nanoenkapsulan memunculkan serapan gugus amida pada 

1639.49 cm
-1

, sehingga zat aktif pada biji mimba dapat berhasil terenkapsulasi 

oleh kitosan terikat silang oksalil klorida tanpa mengubah fungsinya dan dapat 

melepaskan zat aktif secara terkontrol pada pH 7 serta mampu meningkatkan 

efektifitas insektisidanya. 

Kata kunci : Nanoenkapsulasi, biji mimba, kitosan, oksalil klorida, pelepasan 

terkontrol 
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