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Abstract 

PLLA has been widely used in the medical field. Porous PLLA is very potential as a scaffold 

of vascular graft tissue engineering. Hydrophobic character of PLLA and pH decline as it 

degraded which cause inflammation require modification on PLLA’s surface, one of which is by 

coating it with chitosan. This research aims to understand the effect of chitosan concentration on 

the physical and biological characteristics of PLLA-collagen hollow fiber. PLLA mixed with 

collagen was formed into a hollow fiber using spinneret. Then it was coated with chitosan with 

varied concentration, 0,5 %, 0,75 %, 1 %, 1,25% and 1,5%. Then the physical and biological 

characters were examined by using tensile test, morphology test by using SEM, citotoxicity 

test, and hemolytic test. According to the tensile test result, it was shown that the physical 

characteristic of hollow fiber with chitosan coating was UTS 0,193 – 0,834 MPa, while hollow 

fiber without chitosan coating was UTS 1,498 MPa. It was shown that chitosan coating could 

decrease the elasticity of PLLA-collagen and increase hollow fiber’s stiffness. According to the 

morphology test, the diameter, thickness, and pore size were 2,225-2,955 mm, 90,65-236,26 

µm and 4,525-18,06 µm respectively. Biological characterization of citotoxicity and hemolytic 

test indicated that the hollow fiber was safe to interact with cells and blood due to a high 

percentage   of living cells > 60% and low hemolytic percentage < 5%. Based on the results of 

the tensile, morphological, cytotoxicity, and hemolytic tests, chitosan-coated PLLA-collagen 

hollow fiber has a potential as a vascular graft candidate. 
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Abstrak 

PLLA  telah  banyak  digunakan  dalam  bidang  medis.  PLLA  berpori  sangat potensial untuk 

rekonstruksi rekayasa jaringan vascular graft. PLLA yang bersifat hidrofobik  dan  terjadinya 

penurunan  pH  saat  terdegradasi  yang  menyebabkan inflamasi mengharuskan adanya 

modifikasi pada permukaan PLLA, salah satunya dengan melapiskan kitosan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui efek konsentrasi kitosan terhadap karakteristik fisik dan biologi 

hollow fiber PLLA- kolagen. PLLA yang dicampur dengan kolagen dibentuk menjadi hollow 

fiber dengan menggunakan spinneret. Kemudian dilapisi dengan kitosan yang divariasi 

konsentrasinya yaitu 0,5 %, 0,75 %, 1 %, 1,25% dan 1,5%. Kemudian dikarakterisasi fisik dan 

biologis dengan menggunakan uji tarik, uji morfologi dengan SEM, uji sitotoksisitas dan uji 

hemolisis. Karakteristik fisik hollow fiber yang  didapat  dari  uji  tarik  menunjukkan  bahwa  

hollow  fiber  yang  dibentuk dengan pelapisan kitosan memiliki UTS 0,193 – 0,834 MPa, 

sedangkan hollow fiber tanpa pelapisan kitosan memiliki UTS 1,498 MPa. Hal ini menunjukkan 

bahwa adanya pelapisan kitosan akan menurunkan sifat elastisitas dari PLLA dan kolagen dan 

akan membuat hollow fiber semakin kaku. Sedangkan dari uji morfologi didapatkan diameter, 

ketebalan dan ukuran pori berturut-turut adalah 2,225-2,955 mm, 90,65-236,26 µm dan 

4,525-18,06 µm. Karakteristik biologi yang didapatkan dari uji sitotoksisitas dan hemolisis 

menunjukkan bahwa hollow fiber yang terbentuk aman untuk berinteraksi dengan sel maupun 



dengan darah dikarenakan memiliki persentase sel hidup > 60 % dan persentase hemolisis < 

5%. Berdasarkan hasil uji tarik, uji morfologi, uji sitotoksisitas dan uji hemolisis, hollow fiber 

PLLA-kolagen berlapis kitosan memiliki potensi sebagai kandidat pembuluh darah. 
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1. PENDAHULUAN 

Di Indonesia, penyakit jantung dan pembuluh darah (PJPD) telah menduduki peringkat 

pertama sebagai penyebab utama kematian umum pada tahun 2001 dari hasil Survei Kesehatan 

Rumah Tangga (SKRT) 2001 sebesar 26,3% kematian. Penyakit ini sebagai penyebab kematian 

lebih tinggi di perkotaan (31%) daripada di pedesaan (23,7%) namun hampir tidak berbeda 

menurut jenis kelamin. (Surkesnas, 2001). Seringkali penyakit ini mengakibatkan kematian 

mendadak dan bisa menyerang pada semua golongan usia. Penelitian yang dilakukan 

Kementerian Kesehatan (2007) penyakit jantung merupakan penyebab kematian tertinggi di 

Indonesia dengan jumlah kematian lebih dari 220.000 jiwa per tahun. 

Pada saat ini terdapat beberapa solusi yang tersedia bagi penderita PJK yang disebabkan 

oleh arterosklerosis koroner, yaitu dengan menggunakan pengobatan farmakologis, pemasangan 

stent, dan revaskularisasi miokard. Pada revaskularisasi miokard terdapat dua cara yang terbukti 

baik untuk penderita PJK yaitu dengan tindakan intervensi perkutan (percutaneous coronary 

intervention = PCI) dan dengan menggunakan bypass (coronary artery bypass surgery = 

CABG). Bypass merupakan solusi akhir bagi penderita PJK dengan membuatkan saluran baru 

melewati bagian arteri koroner yang mengalami penyempitan maupun penyumbatan sehingga 

aliran darah menjadi lancar kembali. Suatu material pengganti pembuluh darah diperlukan untuk 

material bypass yang aman dengan menggunakan material alami maupun sintetis. 

Pembuluh darah buatan dari polimer sintetis telah berhasil digunakan dalam aplikasi 

pembuluh darah berdiameter besar (diameter dalam > 6 mm) (Soffer et al, 2008). Salah satu 

contoh material yang digunakan sebagai pengganti pembuluh darah yang ada dipasaran saat ini 

adalah Dacron dan ePTFE (expanded polytetrafluoroethylene). Namun penggunaannya masih 

terbatas untuk kondisi high flow-low resistance karena rentan dengan trombogenesis (Hoenig et 

al, 2006). Sehingga diperlukan material lain yang dapat memenuhi kriteria pengganti pembuluh 

darah yang ideal. Salah satu kandidat adalah PLLA (Poly L-Lactic Acid) yang secara teori lebih 

cocok dengan parameter aliran dan mekanik dari pembuluh darah yang asli. Tidak seperti 

ePTFE, PLLA merupakan polimer yang dapat terdegradasi (Ballarin et al, 2008) dan memiliki 

biokompatibilitas yang baik dan juga memiliki sifat mekanik yang sesuai (Yuan et al, 2000). 

Permukaan PLLA yang bersifat hidrofobik dan tidak mendorong untuk terjadinya adhesi 

sel mengharuskan adanya modifikasi pada permukaan untuk meningkatkan sifat 

sitokompatibilitas (Ma et al. 2002). PLLA menunjukkan reaksi host yang tidak diinginkan 

seperti reaksi inflamasi dan alergenik karena adanya penurunan pH akibat degradasi hidrolisis 

PLLA (Ferdous et al. 2013). Sehingga pada perlu dilakukan modifikasi terutama pada bagian 

permukaan PLLA yaitu dengan melakukan pelapisan kitosan yang akan merangsang terjadinya 

proliferasi sel dan meminimalisir terjadinya foreign body reaction. Kitosan yang merupakan 

kationik alami dapat berfungsi sebagai buffer yang dapat meminimalisir penurunan pH akibat 

dari degradasi PLLA (Prabaharan et al, 2006). Penambahan kolagen dilakukan untuk 

meningkatkan sifat elastisitas dari PLLA. Selain untuk membuat PLLA lebih elastis, kolagen 

juga dapat meningkatkan pelekatan sel dikarenakan kolagen merupakan komponen utama 

matriks ekstraseluler (Masir et al, 2012). 



Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui efek konsentrasi kitosan terhadap 

karakteristik fisik dan biologi hollow fiber PLLA- kolagen. PLLA yang dicampur dengan 

kolagen dibentuk menjadi hollow fiber dengan menggunakan spinneret. Kemudian dilapisi 

dengan kitosan yang divariasi konsentrasinya yaitu 0,5 %, 0,75 %, 1 %, 1,25% dan 1,5%. 

Kemudian dikarakterisasi fisik dan biologis dengan menggunakan uji tarik, uji morfologi dengan 

SEM, uji sitotoksisitas dan uji hemolisis. 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Pembuatan Hollow fiber PLLA-Kolagen 

Pembuatan hollow fiber PLLA-kolagen diawali dengan membuat larutan PLLA 

dengan konsentrasi 20% menggunakan campuran kloroform-toluen (5:1) dan membuat 

larutan kolagen 1% menggunakan DMSO. PLLA yang telah dilarutkan dicampur dengan 

larutan kolagen yang telah dibuat dengan perbandingan 2:1  menggunakan magnetic 

stirrer selama 3 menit pada suhu kamar. Kemudian larutan yang terbentuk didiamkan 

selama + 24 jam untuk menghilangkan gelembung udara yang terperangkap. Selanjutnya 

larutan dibentuk menjadi hollow fiber   menggunakan spinneret dengan alkohol sebagai 

koagulan. 

 

2.2 Pelapisan dengan Larutan Kitosan 

Kitosan dilarutkan dalam 1% (v/v) larutan asam asetat untuk membuat 

konsentrasi 0,5; 0,75; 1,00; 1,25 dan 1,5 (wt/v %). Selanjutnya ditambahkan 1N NaOH 

agar mencapai pH 6  untuk menghilangkan partikel yang tidak terlarut yang dapat 

menggumpal setelah pengeringan. Setelah larutan kitosan siap untuk digunakan, hollow 

fiber PLLA-kolagen yang telah terbentuk direndam pada larutan kitosan selama 30 menit. 

Kemudian hollow fiber yang telah direndam dengan kitosan di bekukan dengan suhu -

800C selama tiga jam dan selanjutnya divakum hingga sampel menjadi kering. 

 

2.3 Uji Tarik 

Uji tarik dilakukan dengan menggunakan autograph (Imada HV-500NII, Jepang) 

dengan menjepit kedua ujung hollow fiber sehingga dapat diketahui kuat tarik 

maksimalnya. 

 

2.4 Uji Morfologi 

Uji morfologi dengan menggunakan SEM (Inspect S50. FEI Corp., Jepang). 

Sampel dipotong membujur untuk mengukur diameter  hollow fiber  dan ketebalan 

dindingnya dan dipotong melintang untuk mengetahui morfologi bagian dalam hollow 

fiber. 

 

2.5 Uji Sitotoksisitas 

Uji sitotoksisitas dilakukan dengan menggunakan metode MTT Assay dengan 

menggunakan sel fibroblast BHK-21 untuk mengetahui sitotoksisitas dari sampel. Sel 

dalam 100µL media eagle dimasikkan ke dalam 96-microwell plate sesuai dengan jumlah 

sampel dan kontrol.  Pereaksi MTT ditambahkan sebanyak 25µL pada setiap sumur. 

Setelah ditambahkan dengan MTT, kultur sel diinkubasi selama 4 jam pada suhu 370C.  

Kemudian ditambahkan DMSO sebanyak 50µL pada setiap sumur untuk menghentikan 

reaksi yang terjadi dan dishaker selama 5 menit agar pencampuran DMSO merata. 



Selanjutnya densitas optik formazan diamati dengan ELISA Reader pada panjang 

gelombang 630nm. Persentase sel hidup dihitung dengan menggunakan persamaan 

berikut (Fazwishni dan Hadijono, 2000) : 

 

% 𝑆𝑒𝑙 𝐻𝑖𝑑𝑢𝑝 =  
𝑂𝐷 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 + 𝑂𝐷 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝑂𝐷 𝑠𝑒𝑙 + 𝑂𝐷 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
× 100% 

 

Keterangan : 

% sel hidup = persentase jumlah sel hidup setelah pengujian 

OD perlakuan = nilai densitas optik formazan pada setiap sampel setelah pengujian 

OD media = nilai densitas optik formazan pada kontrol media 

OD sel  = nilai densitas optik formazan pada kontrol sel 

 

2.6 Uji Hemolisis 

Uji hemolisis dilakukan dengan menggunakan darah manusia yang telah diberi 

anti koagulan yaitu EDTA (ethylene diamine tetraacetic acid di-potasium salt). 200µL 

darah-EDTA diencerkan dengan menggunakan 10mL salin 0,9% kemudian dimasukkan 

kedalam micro tube, masing-masing tube berisi  200µL darah dalam salin. Sebagai 

kontrol positif,  200µL darah diencerkan dengan 10mL aquades steril, kemudian diambil 

200µL untuk dimasukkan kedalam micro tube. Sedangkan darah yang diencerkan dengan 

salin digunakan sebagai kontrol negatif. Sampel yang dimasukkan kedalam micro tube 

yang berisi darah yang telah diencerkan dengan salin kemudian diinkubasi selama dua 

jam dengan menggunakan waterbath pada suhu 37oC. Kemudian sampel dihilangkan dan 

darah disentrifuse dengan kecepatan 3000 rpm selama sepuluh menit untuk diambil 

supernatantnya. Supernatant yang telah diambil dilihat serapan panjang gelombangnya 

dengan menggunakan UV-Vis spektrofotometri dengan panjang gelombang 490 nm. 

Persentase hemolisis dihitung dengan menggunakan persamaan berikut (Belanger et al, 

2000) : 

 

% Hemolisis =  
Asampel − Akontrol negatif

Akontrol positif
× 100% 

Keterangan : 

Asampel = Absorbansi darah pada setiap sampel setelah pengujian 

Akontrol negatif = Absorbansi darah yang diencerkan dengan salin 

Akontrol positif = Absorbansi darah yang diencerkan dengan aquades steril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Gambar 1. Grafik Hubungan Pengaruh Variasi Konsentrasi Kitosan Terhadap Ultimate Tensile 

Strength 

 

Pemberian pelapisan kitosan akan menurunkan nilai UTS dari hollow fiber PLLA-

kolagen . Hal ini dikarenakan semakin besar konsentrasi kitosan maka larutan kitosan yang 

semakin pekat akan susah masuk kedalam pori yang dimiliki oleh hollow fiber PLLA. Sehingga 

larutan kitosan hanya melapisi bagian permukaan dari hollow fiber saja. 

Berdasarkan Prabaharan (2006), meningkatnya konsentrasi kitosan menyebabkan 

makropori dari PLLA akan diduduki dengan jaringan kitosan yang porositasnya tinggi. Pada 

konsentrasi tertinggi kitosan, pori-pori dalam PLLA akan selalu diisi dengan kepadatan yang 

rendah. Konsentrasi kitosan memiliki efek yang signifikan pada struktur pori. Penambahan 

pelapisan kitosan menurunkan sifat elastisitas PLLA, menurut Prabaharan (2006), penggabungan 

kitosan kedalam struktur PLLA merupakan cara untuk mendapatkan scaffold berbasis kitosan 

dengan meningkatkan kekakuan. 

Uji morfologi digunakan Scanning Electrone Microscophy (SEM) yang bertujuan untuk 

mengetahui struktur permukaan suatu material. Data yang didapatkan berupa ukuran pori dan 

ukuran diameter hollow fiber. 

Tabel 1. Hasil Uji Morfologi Hollow fiber PLLA-Kolagen Berlapis Kitosan 

Sampel Diameter (mm) Ketebalan Dinding (µm) Ukuran Pori (µm) 

A 2,225 93,37 7,587 – 18,06 

B 2,433 116,96 5,231 – 7,039 

C 2,955 236,26 6,516 – 10,44 

D 2,292 182,66 5,334 – 8,731 

E 2,472 90,65 4,585 – 8,256 

F 2,466 192,42 4,005 – 10,30 
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Gambar 2. Penampang membujur hollow fiber (Perbesaran 80×) : PLLA-kolagen (a), PLLA-

kolagen berlapis kitosan :  0,5 % (b); 0,75 % (c); 1 % (d); 1,25 % (e); 1,5 % (f). 
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Gambar 3. Permukaan dalam hollow fiber (Perbesaran 2500×) : PLLA-kolagen (a), PLLA-

kolagen berlapis kitosan :  0,5 % (b); 0,75 % (c); 1 % (d); 1,25 % (e); 1,5 % (f). 

 

 



Tabel 2. Hasil Uji Toksisitas Hollow fiber PLLA-Kolagen Berlapis Kitosan 

Sampel Rerata ODsampel (nm) Persentase Sel Hidup 

A 0,383 98,16 % 

B 0,344 90,04 % 

C 0,361 93,68 % 

D 0,408 103,47 % 

E 0,342 89,70 % 

F 0,329 86,94 % 

 

Persentase sel hidup dihitung dengan menggunakan persamaan 2.1. Pada sampel A, 

sampel B, sampel C, sampel E dan sampel F memiliki persentase sel hidup sebesar 98,16 %, 

90,04 %, 93,68 %, 89,70 % dan 86,94 %. Sedangkan pada  sampel D memiliki persentase sel 

hidup yang melebihi 100 % yaitu sebesar 103,47%. Hal ini dikarenakan media eagle yang 

digunakan mengandung sejumlah asam amino, vitamin, dan bikarbonat yang bertindak sebagai 

buffer, sehingga dapat membuat sel berproliferasi (Chanda, 2008). Asam amino yang terdapat 

pada media eagle sangat penting untuk pertumbuhan sel yangmana asam amino merupakan unit 

dasar penyusun struktur protein yang berfungsi sebagai pembangun struktur sel (Geantaresa, 

2010). Asam amino dengan konsentrasi tinggi akan mendekati komposisi protein sel mamalia 

sehingga dapat menyebabkan proliferasi sel secara masif. Selain itu juga proses pengambilan sel 

yang menggunakan mikropipet tanpa menghitung densitas selnya dapat menyebabkan 

penyebaran sel pada setiap sumur tidaklah sama sehingga sangat memungkinkan terjadinya 

persentase sel hidup melebihi 100%. 

 

 

Gambar 4. Grafik Pengaruh Variasi Konsentrasi Kitosan Terhadap Persentase Hemolisis 
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Berdasarkan hasil yang telah didapatkan dapat diketahui bahwa sampel A (tanpa 

pelapisan kitosan) memiliki persentase hemolisis terbesar jika dibandingkan dengan sampel yang 

lain. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pelapisan kitosan memberikan efek yang positif 

terhadap hollow fiber PLLA-kolagen, yaitu akan memperkecil persentase hemolisis. 

Meningkatnya konsentrasi kitosan untuk pelapisan membuat persentase hemolisis semakin kecil. 

Hal ini dikarenakan semakin besar konsentrasi kitosan yang digunakan dapat menutup 

permukaan PLLA yang kasar. Permukaan yang halus tidak akan menyebabkan pecahnya sel 

darah merah. Hal ini dapat dilihat dari morfologinya dimana pada sampel B (Gambar 4.3 (d)) 

permukaannya sangatlah kasar yang menyebabkan besarnya persentase hemolisis pada sampel 

tersebut. Dalam kasus pembuluh darah prosthesis, meningkatnya kekasaran pada permukaan bisa 

membahayakan hemokompatibilitas sebagai turbulensi aliran darah yang dapat memulai 

terjadinya hemolisis (Cen et al, 2004). 

 

4. KESIMPULAN 

Karakteristik fisik hollow fiber yang didapat dari uji tarik menunjukkan bahwa hollow 

fiber yang dibentuk dengan pelapisan kitosan memiliki UTS 0,193 – 0,834 MPa, sedangkan 

hollow fiber tanpa pelapisan kitosan memiliki UTS 1,498 MPa. Hal ini menunjukkan bahwa 

adanya pelapisan kitosan akan menurunkan UTS dari hollow fiber PLLA dan kolagen. Kemudian 

dari uji morfologi didapatkan diameter sebesar 2,225-2,955 mm, ketebalan sebesar 90,65-236,26 

µm dan ukuran pori adalah 4,525-18,06 µm. 

Karakteristik biologi yang didapatkan dari uji sitotoksisitas dan hemolisis menunjukkan 

bahwa hollow fiber yang terbentuk aman untuk berinteraksi dengan sel maupun dengan darah 

dikarenakan memiliki persentase sel hidup > 60 % dan persentase hemolisis < 5 % 

(hemokompatibel). 
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