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Penelitian dan pengembangan nanopartikel sebagai sistem penghantar 
obat baru telah dilakukan secara luas bersamaan dengan berkembangnya ilmu 
farmasetika. Nanopartikel merupakan partikel yang berukuran 10-1000 nm 
yang dapat dibuat dengan matriks berupa polimer alam atau polimer sintesis. 
Dalam pembuatan nanopartikel membutuhkan adanya matriks berupa 
polimer. Polimer yang digunakan dalam penelitian ini adalah karboksimetil 
kitosan (CM kitosan) yang merupakan salah satu polimer alam  turunan 
kitosan yang diperoleh melalui penggantian gugus karboksimetil pada gugus 
NH3

+ dan OH- kitosan. CM kitosan memiliki keunggulan berupa larut dalam 
air pada berbagai pH, bersifat non-toksik, biodegradable, dan biocompatible. 
CaCl2 merupakan salah satu contoh penyambung silang monovalen. Kation 
Ca2+ dari kalsium klorida (CaCl2) akan berikatan dengan gugus karboksil dari 
CM kitosan dan membentuk nanopartikel. Sebagai model bahan obat 
digunakan artesunat yang merupakan turunan artemisinin. Artesunat 
memiliki kelemahan berupa waktu sirkulasinya pendek, sangat hidrofob, dan 
metabolismenya cepat. Oleh karena itu, dibuat nanopartikel artesunat yang 
diharapkan dapat memperbaiki profil farmakokinetiknya. Dalam pembuatan 
nanopartikel, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ukuran dan 
bentuk nanopartikel, diantaranya rasio bahan obat dengan jenis polimer, jenis 
dan jumlah polimer, serta konsentrasi penyambung silang.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah CM 
kitosan terhadap karakteristik fisik nanopartikel artesunat-CM kitosan yang 
dibuat dengan metode gelasi ionik dan dikeringkan dengan pengeringan 
semprot. 

Penelitian ini menggunakan  jumlah CM kitosan yang berbeda yaitu 
150 mg (KMK 1), 200 mg (KMK 2), 250 mg (KMK 3), serta 300 mg (KMK 
4) dengan CaCl2 sebagai penyambung silang. Proses pembuatannya 
menggunakan metode gelasi ionik dan dikeringkan dengan pengering 
semprot pada kondisi suhu inlet 100°C, laju pompa 6,05 mL/menit serta 
diameter lubang nozzle 1 mm untuk menghasilkan nanopartikel kering. 
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Nanopartikel kering yang dihasilkan kemudian diperiksa karakteristik fisik 
(ukuran, morfologi, spektrum inframerah dan jarak lebur) dan efisiensi 
penjerapannya. 

Hasil pemeriksaan morfologi nanopartikel dengan SEM menunjukkan 
bahwa masih banyak partikel yang berongga pada semua formula. Seiring 
dengan semakin bertambahnya jumlah polimer, rongga pada nanopartikel 
semakin berkurang. Hal ini disebabkan jumlah polimer yang berlebih dan 
ikatan sambung silang yang terbentuk belum sempurna. Pada pemeriksaan 
ukuran partikel, semua fomula memiliki ukuran partikel yang heterogen yaitu 
ada yang berukuran kurang dari 1000 nm dan ada yang lebih dari 1000 nm. 
Partikel terbesar berukuran 3,514 µm dan partikel terkecil berukuran 781,9 
nm.  

Dari pemeriksaan spektrum inframerah, terlihat adanya pergeseran 
bilangan gelombang yang menunjukkan gugus -OH dan -NH bergeser 
menjadi 3428,3 cm-1, serapan yang menunjukkan gugus -COO simetrik dan 
gugus -COO asimetrik bergeser menjadi 1425 cm-1 dan 1654 cm-1. Hal ini 
menunjukkan bahwa gugus -COO (karboksil), -NH (amino), dan -OH 
(hidroksil) berpartisipasi dalam interaksi ikatan CM Kitosan dan CaCl2. 
Dalam pemeriksaan termogram DTA, terjadi pergeseran titik lebur  yang 
menunjukkan bahwa bahan obat sudah terjerap dalam sistem nanopartikel. 
KMK 2 memiliki ikatan paling kuat dibandingkan dengan formula lain 
karena memiliki termogram yang paling curam. 

Pada pemeriksaan efisiensi penjerapan artesunat, formula dengan 
jumlah CM kitosan lebih banyak (300mg) mendapatkan efisiensi penjerapan 
(87,65%) paling besar dibandingkan dengan penjerapan formula dengan 
jumlah CM kitosan yang lebih sedikit (KMK 1 66,81%; KMK 2 82,04%; dan 
KMK 3 87,65%). Selanjutnya hasil tersebut dianalisis secara statistik dengan 
ANOVA satu arah. Berdasarkan hasil ANOVA diperoleh harga F hitung 
(19,499) lebih besar dari F tabel (4,07). Hal ini menunjukkan bahwa ada 
perbedaan bermakna pada formula. Untuk mengetahui formula mana yang 
berbeda, dilakukan uji HSD. Dari uji HSD diketahui bahwa formula dengan 
jumlah polimer terkecil berbeda bermakna terhadap formula lainnya dengan 
jumlah polimer lebih besar. Hal ini ditunjukkan dengan nilai sig  KMK 1 
dengan KMK 2, KMK 3 dan KMK 4 lebih kecil dari 0,05. Peningkatan 
jumlah polimer pada formula lainnya tidak berbeda bermakna satu sama lain 
yang ditujukkan dengan harga sig lebih besar dari 0,05. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 
bahwa jumlah CM kitosan berpengaruh terhadap karakteristik fisik 
nanopartikel. Namun, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 
mendapatkan nanopartikel dengan ukuran yang homogen dan berbentuk 
sferis. 
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