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ABSTRACT 

World Health Organization (WHO) in 2005 estimate 17,5 million population death 

because of heart disease and vascular disease. One of solution offer to patient who get grave 

scale is bypass (replace blood vessel with artificial blood vessel). Purpose of this research are 

understanding manufacture blended hollow fiber Poly L-Lactic Acid (PLLA) – collagen coating 

chitosan as blood vessel candidate, understanding the best concentrate of collagen, and results of 

tensile test, morphology test, cytotoxicity test, and hemolysis test for an ideal blood vessel 

candidate. PLLA dissolve with clorofom – toluene then add collagen. When the solution is 

homogeneous, shaped hollow fiber with spinneret and coating with chitosan. Result of tensile 

test has ultimate tensile strength value between 1,8 MPa – 6,2 MPa. Sample B  (Collagen 20%) 

has ultimate tensile strength value 3.97 MPa which is closer with ultimate tensile strength value 

of left iternal mammal artery (4,3 MPa). Result of morphology test has the diameter is around 3 

mm and pore size between 2,33 µm – 15,56 µm which is has potential for endothelial cell growth 

(± 10 µm). Result of cytotoxicity test percentage of living cell is high between 91% - 127%. 

Result of Hemolysis test percentage of hemolysis is between 0% - 3% which is under safe limits 

value (< 5%). Blended hollow fiber PLLA – collagen coating chitosan has potential as blood 

vessel candidate based on result of tensile test, morphology test, cytotoxicity test, and hemolysis 

test which is closer to characteristic an ideal blood vessel candidate.   
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ABSTRAK 
 

World Health Organization (WHO) tahun 2005 memperkirakan 17,5 juta populasi 

meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Salah satu solusi yang ditawarkan bagi 

pasien dengan skala berat ialah bypass (penggantian pembuluh darah dengan pembuluh darah 

artifisial). Tujuan penelitian ini ialah memahami proses pembuatan paduan hollow fiber Poly L-

Lactic Acid (PLLA) – kolagen coating kitosan sebagai kandidat pembuluh darah, mengetahui 

konsentrasi kolagen terbaik dan hasil karakterisasi (uji tarik, uji morfologi, uji sitotoksisitas, dan 

uji hemolisis) agar didapatkan kandidat pembuluh darah yang ideal. PLLA dilarutkan dengan 

klorofom – toluene dan ditambahkan kolagen. Setelah tercampur homogen larutan dicetak 

menggunakan spinneret membentuk hollow fiber dan dilapisi oleh kitosan. Hasil uji tarik 

didapatkan nilai kuat tarik antara 1,8 MPa – 6,2 MPa. Sampel B (kolagen 20%) memiliki nilai 

kuat tarik 3,97 MPa dimana nilai tersebut mendekati nilai kuat tarik pembuluh darah left internal 

mammary arteri (4,3 MPa). Hasil uji morfologi didapatkan ukuran diameter pada kisaran 3 mm 

dan besar pori yang terbentuk antara 2,33 µm – 15,56 µm dimana ukuran tersebut berpotensi 

sebagai tempat tumbuhnya sel endotel (± 10 µm). Hasil uji sitotoksisitas didapatkan nilai 
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persentase sel hidup cukup tinggi yaitu antara 91% - 127%. Hasil uji hemolisis didapatkan nilai 

persentase hemolisis antara 0% – 3% dimana nilai tersebut masih di bawah batas aman (< 5%). 

Paduan PLLA – kolagen coating kitosan berpotensi sebagai kandidat pembuluh darah 

berdasarkan hasil uji tarik, uji morfologi, uji sitotoksisitas dan uji hemolisis yang nilainya 

mendekati karakteristik ideal pembuluh darah.  

 

Kata kunci: Poly L – Lactic Acid, hollow fiber, spinneret, bypass, pembuluh darah 

 

PENDAHULUAN 

Dewasa ini gaya hidup (life style) sebagian besar masyarakat Indonesia sudah tidak 

sehat. Salah satu contohnya adalah konsumsi makanan berlemak. Makanan tersebut 

mengandung banyak lemak jahat atau Low Density Lipoprotein (LDL) yang akan menumpuk 

di pembuluh darah. Hal itu akan menyebabkan penurunan kualitas pembuluh darah seperti 

penyempitan pembuluh darah. Laporan World Health Organization (WHO) tahun 2005 

memperkirakan 17,5 juta populasi meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah, 

angka tersebut mewakili 30% dari seluruh kematian. Sekitar 80% dari kematian tersebut 

terjadi pada negara – negara berpendapatan rendah dan menengah. Prevalensi aterosklerosis 

di tahun 2000 cukup tinggi di Indonesia sekitar 500.000 kejadian baru dan 125.000 

meninggal tiap tahun karena manifestasi stroke (Wijaya, A. 2011).Penggunaan bahan alam 

atau bahan sintetis untuk mengganti bagian pembuluh darah dengan vascular grafts telah 

dilakukan. Biaya yang harus dikeluarkan untuk penanganan pembuluh darah artifisial sintetis 

cukup tinggi seperti dari bahan Poly Sulfon (PS), expanded Poly Tetra Fluoro Ethylene 

(ePTFE) dan Poly Urethrene (PU). Pengganti pembuluh darah dari material alam berupa 

autograft, allograft, dan xenograft. Tetapi upaya tersebut dinilai kurang optimal.  

Poly L-Lactid Acid merupakan salah satu polimer sintetis. Struktur PLLA menunjang 

pertumbuhan  sel – sel endotel yang sering ditemui di pembuluh darah. Material ini tahan 

terhadap bahan kimia asam maupun basa, memiliki koefisien gesek yang rendah, tidak 

terpengaruh oleh radiasi UV, dan biokompatibel (David J. Lentz,. et al. 2002). Kandidat 

pembuluh darah yang baik juga perlu memperhatikan sifat mekanik dan sifat 

biokompatibilitasnya. Sifat mekanik dapat berpengaruh pada fungsi fisiologisnya ketika 

dialiri oleh darah. Sedangkan sifat biokompatibilitas diperlukan karena tubuh sangat rawan 

terjadi penolakan pada material asing yang dapat menggangu sistem metabolisme di dalam 

tubuh (Kakisis, 2005). Berdasarkan hal di atas maka diusulkan pembuatan kandidat 
pembuluh darah PLLA (Poly L-Lactid Acid) dengan penambahan kolagen dan coating 

kitosan. Penambahan kolagen diharapkan dapat meningkatkan kekuatan mekanik karena 

dapat meningkatkan nilai Ultimate Tensile Strength (Sudatri NW, 2010).  

BAHAN DAN METODE 

Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini ialah PLLA (Poly L-Lactic Acid) dari 

Polysitech dengan berat molekul 100-125 kDa; Klorofom Merck (USA); Toluena yang dibeli 

dari Merck (USA) kolagen tipe I (kulit sapi) Alpha-Gel; dan kitosan dari cangkang kepiting 

deasetilasi lebih dari 80% berat molekul 430.000 dengan konsentrasi 1% wt, aquades, dan 

darah relawan manusia. 



Metode 

Pembuatan hollow fiber diawali dengan melarutkan polimer sintetik Poly – L – Lactic 

Acid (PLLA) dengan bentuk menyerupai kapas ke dalam pelarutnya yaitu klorofom - toluena. 

Setelah 14 jam larutan terlihat bening yang berarti bahwa larutan telah homogen. Setelah 

ditambahkan kolagen, larutan berubah warna menjadi putih susu. Kemudian proses 

pembentukan hollow fiber menggunakan spinneret dengan tekanan sangat rendah dan pada 

ujung jarum spinneret terdapat bak koagulan. Kemudian dilanjutkan dengan proses coating 

kitosan dengan metode dip coating selama 30 menit pada suhu 250C dan dikeringkan dengan 

metode freeze dried. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Karakterisasi pertama yang dilakukan ialah uji tarik untuk mengethui besar beban 

yang mmpu diterima oleh materil tersebut.  

 

 
 

Gambar1. Grafik hubungan antara variasi konsentrasi kolagen dan PLLA  coating kitosan   

dengan kuat tarik 

 

Nilai UTS dapat mempengaruhi sifat mekanik pada suatu material (Dieter, 1993). 

Berdasarkan data di atas kolagen dapat memperbaiki sifat mekanik material tersebut 

sehingga nilai kuat tarik meningkat. Hal ini terjadi karena kolagen merupakan protein yang 

memiliki kuat tarik (Tensile Strength) yang kuat (Ernawati,1998). Selain itu kolagen mengisi 

pori PLLA (Furukawa, 2002) sehingga pori semakin mengecil yang terbukti pada hasil uji 

morfologi di pembahasan selanjutnya. Semakin kecil ukuran pori pada suatu material maka 

nilai kuat tarik semakin meningkat (Park, 2006). Tetapi pada sampel kolagen 50% dan 

sampel kolagen 66% mengalami penurunan hal itu dikarenakan material mencapai titik jenuh 

(Krisna, 2011) sehingga kolagen tidak lagi mengisi pori PLLA yang mengakibatkan ukuran 

pori membesar yang terbukti pada hasil morfologi (ukuran pori) di pembahasan selanjutnya. 

Ukuran pori yang besar menyebabkan nilai kuat tarik semakin menurun (Park, 2006). 

Menurut Hasan., et al , 2013 nilai UTS yang mendekati dengan nilai UTS pembuluh darah 



left internal mammary arteri sebesar 4,3 MPa ialah sampel B (kolagen 20%) dengan nilai 

UTS 3,98 MPa.  

         Pada 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. 
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Tabel 1. Gambar uji morfologi variasi komposisi kolagen hollow fiber PLLA-Kolagen 

Coating Kitosan 

Berdasarkan data di atas dihasilkan ukuran diameter pada kisaran 3 mm yang mana 

ukuran tersebut sesuaidengan ukuran diameter pembuluh darah arteri koronaria manusia 

(Fazliogullari, 2010) . Ukuran pori yang dihasilkan pada sampel kolagen 0%  yaitu 5,48 – 

15,56 µm. Setelah ditambahkan kolagen pada sampel kolagen 20% dan sampel kolagen 33% 

ukuran pori menurun yaitu pada kisaran 5,46 - 9,96 µm dan 2,33 – 7,40. Hal itu dikarenakan 

kolagen mengisi pori – pori Poly L-Lactic Acid (PLLA) (Furukawa, 2002). Pada sampel 

kolagen 50% dan sampel kolagen 66% ukuran pori meningkat kembali yaitu pada kisaran 

3,94 – 7,70 µm dan 3,08 – 9,25 µm. Hal itu dikarenakan pada konsentrasi kolagen 50% dan 

66% pada larutan (PLLA – kolagen) tidak lagi mengisi pori – pori PLLA. Hal tersebut 

dikarenakan tingginya komposisi kolagen mengakibatkan  meningkatnya nilai viskositas. 

Ketika viskositas tinggi maka pergerakan kolagen dalam mengisi pori menjadi rendah (Ke, 

2010). 

Pada uji sitotoksisitas digunakan metode MTT Assay yang bertujuan untuk 

mengetahui sifat material toksik atau tidak.  

 

Prosentase 

Kolagen (%) 
% SEL HIDUP 

0 91,3  

20 115,5 

33 98,6 

50 127,2 

66 118,3 

 

Tabel 2. Nilai persentasi sel hidup berbagai variasi komposisi kolagen hollow fiber PLLA-

Kolagen Coating Kitosan 

 

Pada sampel 20%, 50%, dan 66% persentase sel hidupnya di atas seratus persen 

yaitu 115,5%, 127,2%, dan 118,3%. Hal tersebut juga pernah dialami penelitian lain. Hal ini 

tidak jelas faktor yang menyebabkan efek ini (Park et al., 1987; Gang et al., 1988). Diduga 



saat pembagian sel tidak merata mengingat sel dibagikan dalam ukuran volume bukan 

dihitung jumlah selnya atau mengalami proliferasi. Membran kultur yang digunakan (Eagle) 

mengandung sejumlah asam amino, vitamin, dan bikarbonat sehingga membuat sel 

berproliferasi melebihi wilayah tumbuh maksimumnya (Chanda, 2008). Menurut Mothanna 

(2011) persentase sel baby hamster kidney (BHK 21) ≤ 60% maka material tersebut toksik 

sedangkan persentase sel baby hamster kidney (BHK 21) ≥ 60% maka material tersebut 

bersifat tidak toksik. 

 

Pada uji hemolisis dilakukan untuk mengetahui respon darah terhadap suatu material 

sehingga digunakan darah relawan pada proses uji ini.  

 

Prosentase 

Kolagen 

(%) 

Hemolisis (%) 

0 3,5 

20 1,8 

33 0,8 

50 1,96 

66 3,1 

 

Tabel 3. Nilai persentase Hemolisis berbagai variasi komposisi kolagen hollow fiber 

PLLA-Kolagen Coating Kitosan 

 

Berdasarkan Handershot, et al (2007) menyatakan bahwa suatu material tidak 

menyebabkan lisis di dalam darah ketika persentase hemolisis di bawah 5% sehingga 

semakin kecil nilai persentase hemolisis maka material tersebut semakin bagus. Pada hasil 

uji hemolisis ini menunjukkan bahwa persentase hemolisis sampel kolagen 0% sebesar 3,5 

%. Pada sampel kolagen 20% dan sampel kolagen 33% terjadi penurunan nilai persentase 

hemolisis yaitu 1,8 % dan  0,8%. Hal tersebut dikarenakan  kolagen merupakan  material 

yang bersifat biokompatibel baik untuk manusia maupun hewan (Serre et al., 1993; 

Scabbia and Trombelli,2004) dan merupakan polimer alam yang merupakan bagian dari 

tubuh seperti pada matriks pada tulang, gigi, jaringan ikat, dan vaskular (Friess, 1998) 

sehingga tubuh dapat menerima dengan baik dan tidak menyebabkan terjadinya lisis sel. 

Pada sampel kolagen 50% dan sampel kolagen 66% terjadi peningkatan nilai 

persentase hemolisis menjadi 1,96%, 3,1%. Hal tersebut dikarenakan kolagen yang 

merupakan  protein dapat memicu timbulnya alergi (Cooperman, 1984). Ketika alergi 

terjadi, antibodi akan berikatan dengan antigen (allergen) dan membentuk granulasi yang 

dapat memicu pelepasan mediator inflamasi. Inflamasi yang berlebihan dapat 

menyebabkan terjadinya lisis (Akdis, 2006). 

 

KESIMPULAN 

 

Paduan hollow fiber Poly L-Lactic Acid (PLLA) dan kolagen dengan coating kitosan 

memiliki potensi sebagai kandidat pembuluh darah artifisial berdasarkan hasil uji kuat 

tarik, morfologi, tingkat lisis, dan persentase sel hidup. 
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