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RINGKASAN 
 

Optimasi Formula Nanosuspensi Asam Mefenamat yang 

Dibuat dengan Metode Wet Beads Milling Berdasarkan 

Design of Experiment (DoE) 

Azan Takwiman 

 

Nanosuspensi merupakan dispersi partikel berukuran submikron 

(kurang dari 1000 nm) dan stabilisator pada media cair yang apabila 

ukurannya mencapai kurang dari 200 nm dapat meningkatkan laju disolusi 

dan kelarutan bahan obat secara bermakna (Kipp, 2004). Selanjutnya 

nanosuspensi dapat dikeringkan menjadi nanokristal maupun digunakan 

dalam bentuk nanosuspensi. Salah satu senyawa yang memiliki kelarutan 

yang rendah adalah asam mefenamat. Asam mefenamat merupakan senyawa 

turunan N-asam fenilantranilat yang banyak digunakan sebagai analgesik, 

antipiretik, dan antiinflamasi. Asam mefenamat memiliki titik lebur yang 

tinggi (230°C - 231°C) dan kelarutan yang rendah dalam air (0,08 mg/mL 

pada temperatur 37°C). Pada penelitian ini menggunakan asam mefenamat 

sebagai bahan aktif obat. Untuk mempertahankan kestabilan ukuran 

nanosuspensi asam mefenamat harus ditambahkan stabilisator. Salah satu 

teknik pembuatan nanosuspensi adalah metode top down wet beads milling.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor ukuran beads, durasi 

milling, tipe dan konsentrasi polimer yang digunakan dalam reduksi dan 

stabilitas ukuran pada penyimpanan nanosuspensi asam mefenamat. Polimer 

yang digunakan yaitu PVP K-30 dan kollicoat IR® dengan konsentrasi 

masing-masing 10% b/b dan 20% b/b. Proses milling dilakukan selama 3 jam 

dan 6 jam dengan masing-masing perlakuan menggunakan beads berukuran 

0,5 mm dan 1,0 mm. Pada pembuatan nanosuspensi asam mefenamat dibuat 

dalam 8 formula dengan 4 faktor yang berpengaruh dan dibagi dalam 2 level 

(high-low). Penelitian dilanjutkan dengan evaluasi ukuran partikel dengan 

Photon Correlation Spectroscopy (PCS) dan morfologi nanosuspensi asam 

mefenamat di bawah mikroskop pada saat pembuatan, penyimpanan 8ºC dan 

25ºC selama 14 hari. 

Penggunaan beads dengan diameter kecil akan memperoleh partikel 

lebih kecil. Untuk F3 dan F4 dengan menggunakan PVP K-30 dan beads 

berukuran 0,5 mm, menghasilkan ukuran partikel terkecil dari keseluruhan 

formula yang dioptimasi, yaitu mencapai 301 dan 334 nm. Sedangkan untuk 
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ukuran partikel terbesar dihasilkan oleh F6 dengan durasi milling selama 3 

jam yang menggunakan kollicoat IR® 20% dan beads berukuran 1,0 mm, 

yaitu 455 nm. Hal ini dikarenakan PVP K-30 memiliki viskositas yang lebih 

kecil (20 mPa s) dibandingkan dengan viskositas kollicoat IR® (115 mPa s) 

sehingga berdampak pada meningkatnya efisiensi dari proses milling karena 

viskositas pergerakan dari beads tidak terbatasi. Analisis data yang 

menggunakan software minitab statistical 19.0 dan didapatkan hasil pada 

pareto chart, main effect, interaction factor, dan contour plot. Hasil pareto 

chart dan main effect menyatakan bahwa pemberian ukuran beads yang 

berbeda memberikan efek yang bermakna. Hasil interaction factor pada 

pembuatan nanosuspensi asam mefenamat terdapat 1 grafik yang 

berinteraksi kuat antara faktor konsentrasi polimer dan durasi milling. 

Berdasarkan hasil analisis contour plot pada proses pembuatan, ukuran 

partikel terkecil dihasilkan pada penggunaan beads berukuran 0,5 mm 

selama 6 jam milling. 

Hasil evaluasi stabilitas ukuran partikel nanosuspensi asam 

mefenamat pada suhu 8ºC dan 25ºC selama 14 hari menunjukkan bahwa 

penyimpanan pada suhu 8ºC merupakan kondisi yang paling baik untuk 

dapat mempertahankan ukuran partikel nanosuspensi asam mefenamat. 

Hasil pengamatan di bawah mikroskop juga menunjukkan pada suhu 8ºC 

tidak terdapat agregat maupun Ostwald ripening, kecuali pada F6 yang 

mengalami agregasi. Jenis polimer juga berpengaruh terhadap stabilitas 

ukuran partikel selama penyimpanan pada suhu 25°C dimana nanosuspensi 

dengan PVP K-30 yakni F3, F4, F7, dan F8 justru mengalami penyusutan 

ukuran partikel pada penyimpanan. Sedangkan, pada suhu yang sama 

kollicoat IR® mengalami kenaikan ukuran partikel pada F2, F5 dan F6 dan 

hanya F1 yang mengalami penyusutan. Pada suhu 8°C, pemberian polimer 

PVP K-30 dengan konsentrasi lebih tinggi yaitu 20% mengalami penyusutan 

ukuran partikel, sedangkan pemberian polimer PVP K-30 dengan 

konsentrasi lebih rendah yaitu 10% mengalami peningkatan ukuran partikel. 

Hal ini menandakan bahwa polimer PVP K-30 dengan konsentrasi lebih 

tinggi dapat berpotensi menyebabkan Ostwald ripening. Selain itu, ketika 

menggunakan kollicoat IR® 10% lebih dapat menstabilkan ukuran partikel, 

sedangkan nanosuspensi dengan kollicoat IR® 20% mengalami peningkatan 

ukuran partikel selama penyimpanan. Hal ini dikarenakan kollicoat IR® 20% 

memiliki hidrofilitas yang rendah sehingga halangan sterik yang dihasilkan 

lebih kecil, akibatnya kemungkinan terjadi agregasi atau aglomerasi antar 

partikel yang menyebabkan peningkatan ukuran partikel nanosuspensi asam 

mefenamat. Analisis data dari penyimpanan nanosuspensi asam mefenamat 

pada suhu 25°C dan 8ºC terdiri dari pareto chart, main effect, dan interaction 

factor. Hasil pareto chart dan main effect menyatakan bahwa faktor tipe 

polimer yang berbeda memberikan pengaruh yang besar dalam persentase 

perubahan ukuran partikel dibandingkan dengan faktor konsentrasi.  
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

faktor ukuran beads yang berbeda memberikan pengaruh yang paling besar 

terhadap proses reduksi ukuran partikel nanosuspensi asam mefenamat, 

dimana semakin kecil ukuran beads yang digunakan maka ukuran partikel 

yang dihasilkan semakin kecil. Sedangkan faktor tipe polimer yang berbeda 

memberikan pengaruh yang paling besar terhadap stabilitas ukuran partikel 

nanosuspensi asam mefenamat selama penyimpanan 14 hari, dimana PVP 

K-30 justru mengalami penyusutan ukuran partikel pada penyimpanan. Pada 

suhu yang sama kollicoat IR® mengalami kenaikan ukuran partikel. 

Berdasarkan hasil analisis contour plot pada komposisi formula 

nanosuspensi asam mefenamat yang optimal dimana dapat menghasilkan 

ukuran partikel terkecil serta stabil dalam penyimpanan dihasilkan pada 

penggunaan beads berukuran 0,5 mm selama 6 jam milling dengan 

menggunakan polimer kollicoat IR® konsentrasi 10%. 
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