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ABSTRAK 

Mikroenkapsulasi Lactobacillus acidophilus menggunakan kombinasi kopolimer 
asam metakrilat tipe L dan tipe S dengan menggunakan metode spray drying telah 
dilakukan. Perbandingan (w/w) kopolimer asam metakrilat tipe  L dan tipe S yang diteliti 
(w / w)  adalah 10: 0; 8: 2; 6: 4; 5: 5; 4: 6; 2: 8; dan 0:10. Tujuan pertama dari penelitian 
ini adalah untuk menganalisis apakah kombinasi dari kopolimer asam metakrilat dengan 
proporsi yang berbeda mempengaruhi karakteristik fisik, kapasitas entrappment, kapasitas 
pelepasan dan efektivitas Lactobacillus acidophilus sebagai imunomodulator, tujuan kedua 
adalah untuk mendapatkan sebuah model pelepasan, dan tujuan ketiga adalah untuk 
mendapatkan data formula yang terbaik. Analisis statistika yang digunakan adalah: 
manova, Partial Least Square (PLS), dan Simplex lattice design.  

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan bermakna dari kapasitas penjebakan 
(kapasitas perlindungan terhadap suhu dan efisiensi penjebakan) dan efektivitas 
imunomodulators. Sebagai contoh, efisiensi penjebakan formula 4 (tipe L : tipe S = 5: 5) 
1,35 kali lebih besar dibandingkan tipe L tunggal dan 1,79 kali lebih besar dibandingkan 
tipe S tunggal. Ada perbedaan yang tidak bermakna  dalam karakteristik fisik (ukuran 
partikel dan kadar air) dan kapasitas pelepasan (efisiensi pelepasan biomassa dan efisiensi 
pelepasan bakteri viabel). Dari analisis Partial Least Square Design diketahui bahwa 
kapasitas pelepasan  itu tidak dipengaruhi oleh sifat fisik dan kimia dari matriks, 
karakteristik fisik mikropartikel dan kapasitas penjebakan . Dari analisis Simplex Lattice 
Design, untuk menentukan formula terbaik, ditemukan bahwa R terbesar dicapai oleh 
formula 4 (rasio tipe L dan tipe S = 5: 5). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kombinasi kopolimer asam metakrilat tipe L 
dan tipe S meningkatkan kapasitas penjebakan dan efektivitas Lactobacillus acidophilus. 
Karakteristik fisik mikropartikel tidak dipengaruhi oleh ratio dari dua jenis kopolimer. 
Tidak ada korelasi antara kapasitas pelepasan dengan sifat fisika-kimia kopolimer asam 
metakrilat, karakteristik fisik mikroparikel, dan kapasitas penjebakan. Formula terbaik 
dimiliki oleh formula 4 yaitu formula dengan kombinasi tipe L: tipe S = 5: 5. 

 
 

Kata kunci : mikropartikel,  pulsatile, kopolimer, asam metakrilat, Lactobacillus 
acidophilus 

 

 

 

 

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI MODEL SISTEM MIKROPARTIKEL... SUGIYARTONO


	SAMPUL DEPAN
	SAMPUL DALAM
	SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
	SURAT PERNYATAAN DIUNGGAH SECARA ELEKTRONIK
	PRASYARAT GELAR
	LEMBAR PENGESAHAN
	PENETAPAN PANITIA UJI
	UCAPAN TERIMA KASIH
	RINGKASAN
	SUMMARY
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	DAFTAR SINGKATAN
	GLOSSARIUM
	ORIGINALITAS PENELITIAN
	BAB 1 PENDAHULUAN
	BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
	BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN
	BAB 4 METODE PENELITIAN
	BAB 5 DATA DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN
	BAB 6 PEMBAHASAN
	BAB 7 PENUTUP
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN



