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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Polimer saat ini telah berkembang sangat pesat. Berbagai aplikasi polimer 

ditemukan sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyak orang 

yang sudah mengenal senyawa ini. Polimer biasanya ditemukan dalam bentuk 

plastik kemasan, karet, serat, dan lain sebagainya. Saat ini seperti yang kita 

ketahui penggunaan plastik sangatlah banyak. Hampir semua alat-alat 

kebutuhan rumah tangga terbuat dari plastik yang merupakan polimer. Namun, 

saat ini polimer juga sudah banyak digunakan dalam dunia farmasi. Polimer ini 

terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk nano dan digunakan dalam drug 

targeted and delivery system. Pemanfaatan partikel nano dari polimer ini dapat 

disebut sebagai nanoteknologi. 

 

Nanoteknologi dipercaya akan semakin berkembang dan menjadi trendsetter di 

dunia IPTEK. Nanoteknologi ini dipilih karena bidang aplikasi dari 

nanoteknologi tersebut sangatlah luas dan menyentuh hampir seluruh aspek 

kehidupan manusia. Oleh karena itu, para peneliti mengungkapkan bahwa 

nanoteknologi ini akan menimbulkan konsep-konsep baru dalam berbagai 

bidang IPTEK dan diyakini akan mengubah seluruh aspek kehidupan manusia 

dalam waktu singkat (Chanifah, 2012).
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Polimer alam lebih banyak digunakan dalam nanoteknologi dibandingkan 

dengan polimer buatan. Hal ini dikarenakan polimer alam memiliki banyak 

keunggulan dibandingkan dengan polimer buatan. Salah satu kelebihan polimer 

alam dibandingkan polimer sintetik adalah kelimpahannya. Contohnya, 

selulosa merupakan polimer alam yang paling berlimpah di alam, sedangkan 

kitin dan kitosan di posisi kedua setelah selulosa. Selain itu, polimer alam juga 

memiliki sifat-sifat fisik dan kimia yang unik ketika berada dalam ukuran nano. 

 

Kitosan merupakan suatu polisakarida dari turunan senyawa kitin  yang 

menjadi kerangka penunjang dari selulosa kelompok hewan Anthropoda, 

Crustacea, Insecta, Mollusca, dan kelompok hewan lainnya. Kitosan ini 

diperoleh melalui proses deasetilasi kitin dengan menggunakan senyawa alkali 

kuat seperti NaOH atau KOH. Kitin dan kitosan telah diproduksi secara 

komersial di berbagai negara maju. Hal ini dikarenakan kitin dan kitosan 

memiliki banyak manfaat di berbagai industri seperti bidang farmasi, biokimia, 

bioteknologi, kosmetika, biomedika, industri kertas, industri pangan, industri 

tekstil, dan lain-lain (Hendri, 2013).   

 

Nanopartikel kitosan adalah kitosan dengan ukuran partikel dibawah 100 nm. 

Nanopartikel kitosan dapat dibuat melalui beberapa metode yang melibatkan 

surfaktan dan agen cross-linking berbahaya dan tidak sederhana (Harahap, 

2012). Metode pembuatan nanopartikel kitosan yang paling sering dilakukan 

dan menarik perhatian adalah metode gelasi ionik (Mardliyati dkk, 2012). 

Metode ini sederhana dan dapat dikontrol dengan mudah. Prinsip dari metode 

ini adalah terjadinya interaksi ionik antara gugus amino yang bermuatan positif 
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pada kitosan dengan polianion yang membentuk struktur intramolekul tiga 

dimensi (Agnihotri, 2004). Polianion yang paling sering digunakan pada 

metode gelasi ionik ini adalah polianion tripolifosfat dalam larutan natrium 

tripolifosfat karena bersifat non-toxic dan multivalen. Namun, kitosan yang 

diisolasi melalui metode ini memiliki tingkat keseragaman yang rendah dan 

kestabilannya kurang baik. Hal ini tentu saja tidak diharapkan pada berbagai 

aplikasi nanopartikel kitosan. Maka dari itu, untuk dapat memperoleh 

nanopartikel kitosan dengan keseragaman dan kestabilan yang baik masih 

dikaji oleh peneliti hingga saat ini (Mardliyati dkk, 2012). 

 

Ukuran nanopartikel kitosan ini sangat dipengaruhi oleh derajat deasetilasi dan 

berat molekul kitosan. Semakin besar derajat deasetilasi kitosan maka berat 

molekul kitosan akan semakin rendah (Ramadhan dkk, 2010). Semakin rendah 

berat molekul kitosan maka ukuran nanopartikel kitosan akan semakin kecil 

(Yang et al., 2012). Bila derajat deasetilasi kitosan rendah dan berat molekul 

kitosan tinggi, maka akan terbentuk nanopartikel yang sedikit. Oleh karena itu, 

berat molekul kitosan harus didegradasi terlebih dahulu agar diperoleh ukuran 

nanopartikel kitosan yang rendah. 

 

Dalam penelitian ini akan dibuat nanopartikel kitosan dengan menggunakan 

metode gelasi ionik. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh pada percobaan 

sebelumnya, diketahui bahwa besarnya derajat deasetilasi kitosan dan berat 

molekul kitosan akan sangat mempengaruhi ukuran nanopartikel kitosan. Maka 

dalam penelitian ini, kitosan akan diisolasi dengan proses deasetilasi bertingkat 

sehingga kitosan tersebut akan memiliki derajat deasetilasi yang berbeda-beda, 
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dan akan diamati pengaruh perbedaan derajat deasetilasi ini terhadap ukuran 

nanopartikel kitosan. Selain itu, kitosan yang digunakan juga akan diubah 

menjadi kitosan dengan berat molekul rendah (Low Molecular Weight 

Chitosan) dengan cara didegradasi dengan zat oksidator H2O2 (Fan et al, 

2012).  

 

Kitosan hasil degradasi tersebut akan dilanjutkan pada tahap pembuatan 

nanopartikel kitosan, dimana komposisi yang digunakan pada metode ini 

diambil dari beberapa jurnal penelitian (Yang et al., 2009; Rodrigues et al., 

2012) yang telah dilakukan pada kondisi optimum dan telah disesuaikan 

dengan kondisi alat yang ada pada laboratorium.  

 

Nanopartikel kitosan yang telah terbentuk selanjutnya akan dikarakterisasi 

dengan menggunakan PSA (Particle Size Analyzer) untuk mengetahui 

distribusi ukuran partikel rata-rata dari nanopartikel kitosan. Selanjutnya, 

dikarakterisasi dengan SEM (Scanning Electron Microscope) untuk mengamati 

bentuk morfologi dari nanopartikel kitosan. Terakhir dikarakterisasi dengan 

FTIR (Fourier Transformed Infra Red) untuk mengkonfirmasi bahwa produk 

yang dihasilkan adalah nanopartikel kitosan dan untuk mengamati ikatan yang 

terbentuk antara cross-linker dengan kitosan. 
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B. Tujuan Penelitian 

 

 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Mendapatkan kitosan dengan derajat deasetilasi yang bervariasi dengan 

menggunakan deasetilasi bertingkat. 

2. Mempelajari pengaruh derajat deasetilasi dan berat molekul kitosan 

terhadap ukuran nanopartikel kitosan yang akan dibuat. 

3. Memperoleh nanopartikel kitosan dengan distribusi ukuran partikel rata-rata 

di bawah 100 nm. 

4. Mendapatkan nanopartikel kitosan dengan tingkat kestabilan yang baik. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang 

teknik preparasi nanopartikel kitosan yang menggunakan proses degradasi 

kitosan menggunakan H2O2 agar diperoleh suatu kitosan dengan berat molekul 

rendah (Low Molecular Weight Chitosan) yang sangat berpengaruh terhadap 

ukuran nanopartikel kitosan. Selain itu, untuk memberikan informasi tentang 

metode gelasi ionik yang digunakan agar diperoleh nanopartikel kitosan 

dengan keseragaman yang baik. 


