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ABSTRAK 

Penggunaanpestisida sintetis banyak digunakan sebagai solusi dalam mengurangi 

populasi hama,selain itu sisa dari penggunaan pestisida sintetis yang terakumulasi 

dilingkungan menimbulkan banyak dampak negatif bagi mahluk hidup lainnya 

dan lingkungan sekitar. Solusi alternatif dari masalah ini yaitu menggunakan 

pestisida nabati dengan formula baru agar memiliki nilai lebih sehingga dapat 

dipertimbangan sebagai solusi utama yang efektif dan ramah lingkungan.Tujuan 

dari penelitian ini adalah melakukan inovasi pada pestisida nabati dengan 

teknologi baru berupa nanoenkapsulasi yang akan dilakukan pada ekstrak biji 

mimba dan kitosan termodifikasi anhidrida suksinat. Produk yang dihasilkan akan 

diuji kestabilannya terhadap perubahan pH, suhu, radiasi UV serta pelepasannya 

dalamberbagai variasi pH dan karakterisasi menggunakan Spektrofotometer UV-

Vis, FTIR dan DLS.Metode ultrasonikasi diperlukan dalam proses enkapsulasi 

ekstrak biji mimba dengan kitosan termodifikasi anhidrida suksinat sedangkan 

proses dialisis dibutuhkan sebagai pembentuk hasil enkapsulan supaya didapatkan 

hasil enkapsulasi dalam ukuran nano. Produk yang telah didapatkan ternyata stabil 

terhadap pH dengan batas 5 – 12, stabil terhadap suhu 30 ℃− 60 ℃, dan stabil 
terhadap radiasi UV selama 12 jam. Pelepasan kandungan aktif dari 

nanoenkapsulasi ekstrak biji mimba dengan kitosan termodifikasi anhidrida 

suksinat optimal pada pH7 yaitu dalam suasana yang tidak terlalu asam dan tidak 

terlalu basa. Keberhasilan bahwa kandungan aktif dari ekstrak biji mimba telah 

terenkapsulasi dalam kitosan termodifikasi anhidrida suksinat dapat dibuktikan 

melalui berbagai karakterisasi diantaranya menggunakan FTIR, Spektrofotometer 

UV-Vis dan DLS untuk mengetahui ukuran dan zeta potensial dari produk yang di 

hasilkan. 
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