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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pembuatan absorbent dressing sponge dimulai dengan tahap 

percampuran natrium alginat-kitosan-kurkumin dengan magnetic stirrer sampai 

penghilangan air dengan proses lyophilizer. Selanjutnya untuk mengetahui daya 

serapnya dilakukan uji swelling dengan larutan PBS (phosphate buffer saline) pH 

7,4. Hasil uji swelling ini diambil 3 variasi sponge dari total 9 variasi sponge yang 

mempunyai daya serap paling bagus. FT-IR untuk mengetahui percampuran 

bahan, uji histologi dengan sebelumnya memberi perlukaan pada mencit untuk 

mengetahui proses re-epitelisasi dan kepadatan kolagen, uji toksik dengan MTT 

assay, serta uji persentase kadar air. 

4.1 Karakterisasi dengan FT-IR (Fourier Transform Infra Red) 

Bubuk natrium alginat, kitosan, dan kurkumin yang menjadi bahan 

utama pembuatan absorbent dressing sponge sebelumnya diuji FT-IR pada daerah 

serapan 4000-400 cm-1. Hasilnya ditunjukkan pada Gambar 4.1 ; 4.2 ; dan 4.3  

Data spektra FT-IR pada Gambar 4.1 untuk natrium alginat yang 

strukturnya terlihat pada Gambar 2.8 memperlihatkan adanya pita-pita serapan 

untuk gugus hidroksi (O-H) pada bilangan gelombang 3451,96 cm-1 yang berupa 

pita yang melebar karena adanya ikatan hidrogen antar molekul. Ikatan C-C 

alifatik nampak pada bilangan gelombang 2931,27 cm-1 dan gugus karbonil pada 

bilangan gelombang 1620,88 cm-1. Sedangkan adanya ikatan C-O diperlihatkan 

oleh pita serapan pada bilangan gelombang 1030,77 cm-1. Natrium dan isomer 
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alginat nampak pada bilangan gelombang 1415,49 cm-1. Peak nomor 15 dan 16 

mengidentifikasikan gugus CO2. Munculnya gugus CO2 ini dikarenakan garam 

KBr yang digunakan untuk pembuatan pellet tidak di vakum. Dari keseluruhan uji 

FT-IR muncul gugus CO2. 

 
Gambar 4.1. Spektra FTIR Natrium Alginat 

 
 Selain natrium alginat, bahan baku untuk pembuatan sponge 

berikutnya yang di uji FT-IR dengan menggunakan alat spektroskopi FT-IR 

adalah kitosan. Data spektra FT-IR kitosan ditampilkan pada Gambar 4.2. 

Berdasarkan struktur kimia kitosan pada Gambar 2.5 memperlihatkan adanya pita-

pita serapan untuk gugus hidroksi (O-H) pada bilangan gelombang 3451,96 cm-1 

yang berupa pita yang melebar karena adanya ikatan hidrogen antar molekul. 

Karena pita gugus hidroksi yang melebar ini, menyebabkan pita gugus NH2 yang 

seharusnya muncul didaerah 3000-3300 cm-1 yang berupa pita yang khas karena 

split menjadi 2 tertutupi. Namun adanya pita NH2 ini, masih dapat dikenali 

dengan munculnya pita serapan tambahan di daerah 1641,13 cm-1. Ikatan C-C 

C-C alifatik 

   2931,27 
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alifatik nampak pada bilangan gelombang 2922,59 cm-1. C-C alifatik merupakan 

senyawa karbon dengan rantai C terbuka dan ikatan karbon-karbonnya merupakan 

ikatan tunggal (Sutresna, 2007). 

 
 

Gambar 4.2. Spektra FTIR Kitosan 
 
Bahan berikutnya yang diuji FT-IR adalah kurkumin. Data spektra FT-IR 

terlihat pada Gambar 4.3. Kurkumin yang struktur kimianya terlihat pada Gambar 

2.3 memperlihatkan adanya pita-pita serapan untuk gugus hidroksi (O-H) pada 

bilangan gelombang 3418,21 cm-1 yang berupa pita yang melebar karena adanya 

ikatan hidrogen antar molekul. Gugus karbonil nampak pada bilangan gelombang 

1627,63 cm-1. C=C aromatik (1400-1600 cm-1) nampak pada bilangan gelombang  

1602,56 cm-1; 1546,63 cm-1; 1509,03 cm-1; 1460,81 cm-1; dan 1428,99 cm-1. 
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Gambar 4.3. Spektra FTIR Kurkumin 
  
 Jika alginat, kitosan, dan kurkumin dicampur maka gugus yang 

seharusnya muncul disajikan pada Tabel 4.1. Untuk itu dilakukan uji FT-IR pada 

sponge A1C2, A0C4, dan A1C4. 

Tabel 4.1. Gugus Spektra FTIR Alginat, Kitosan, Kurkumin, dan Campuran 
Gugus/Ikatan Alginat Kitosan Kurkumin Campuran 3 Bahan 
C-H aromatik - - √ √ 
C=C aromatik - - √ √ 
C-C alifatik √ √ - √ 

C=O √ - √ √ 
O-H √ √ √ √ 
-NH2 - √ - √ 
C-O √ - - √ 
O-Na √ - - √ 

 

Gambar spektrum hasil FTIR dari sponge A1C2, A0C4, dan A1C4 

dapat dilihat pada Gambar 4.4 ; 4.5 ; dan 4.6. 
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Gambar 4.4. Spektrum FTIR sponge A1C2 (Perbandingan alginat:kitosan 1:2) 
 

 Sponge A1C2 merupakan percampuran 3 bahan yaitu natrium alginat, 

kitosan dan kurkumin dimana kurkumin  dibuat satu variasi yaitu 5µM. Gugus-

gugus yang seharusnya muncul dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Pencocokan Spektra FTIR Sponge A1C2 (Alginat-Kitosan-Kurkumin) 
Gugus/Ikatan Bilangan Gelombang (cm-1) 
C=C aromatic 1548,56 

C=O 1644,02 
O-H 3442,31 
C-O 1035,59 
O-Na 1421,28 

 
 Pada Sponge A1C2 gugus C=C  aromatik yang merupakan bagian dari 

kurkumin muncul pada pita daerah serapan 1548,56 cm-1. Pita serapan gugus 

karbonil yang merupakan gugus dari alginat dan kurkumin terlihat pada bilangan 

gelombang 1644,02 cm-1. Gugus hidroksi (O-H) terdapat dalam ketiga bahan yaitu 
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alginat, kitosan, dan kurkumin. Pita serapan gugus tersebut ditemukan pada nilai 

bilangan gelombang 3442,31 cm-1. Pita serapan gugus C-O dan O-Na berada pada 

bilangan gelombang 1035,59 cm-1 dan 1421,28 cm-1. Sedangkan gugus amida 

primer (NH2) tertutupi oleh pita gugus hidroksi yang melebar karena adanya 

ikatan hidrogen antar molekul. 

 Selanjutnya, sponge yang diuji FT-IR adalah sponge A0C4. Spektra 

FT-IR sponge A0C4 dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 
 

Gambar 4.5. Spektrum FTIR sponge A0C4 (Perbandingan alginat:kitosan 0:4) 
 
  Sponge A0C4 merupakan percampuran dari kitosan dan kurkumin. 

Pada sponge ini tidak mengandung bahan natrium alginat. Gugus yang seharusnya 

muncul dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3. Pencocokan Spektra FTIR sponge A0C4 (Kitosan-Kurkumin) 
Gugus/Ikatan Bilangan Gelombang (cm-1) 

C=O 1650,77 
O-H 3427,85 

C-C alifatik 2919,17 
  
 Data spektra FTIR sponge A0C4, pita serapan gugus karbonil nampak 

pada bilangan gelombang 1650,77 cm-1 . Gugus karbonil merupakan gugus dari 

kurkumin. Pita serapan gugus C-C alifatik nampak pada bilangan gelombang 

2919,17 cm-1. Gugus hidroksi (O-H) yang merupakan gugus dari kitosan muncul 

pada nilai bilangan gelombang 3427,85 cm-1, sedangkan pita serapan gugus NH2 

tertutupi oleh pita serapan gugus hidroksi yang melebar karena adanya ikatan 

hidrogen antar molekul.  

 Sponge ketiga yang di uji FTIR adalah sponge A1C4. Spektra FT-IR 

dapat dilihat pada Gambar 4.6 dan pencocokan gugus pada Tabel  4.4. 

Tabel 4.4. Pencocokan Spektra FTIR sponge A1C4 (Alginat-Kitosan-Kurkumin) 
Gugus/Ikatan Bilangan Gelombang (cm-1) 

C=O 1627,63 
C-O 1028,84 
O-Na 1404,89 
O-H 3442,31 

 
 Data spektra FTIR sponge A1C4, pita serapan gugus karbonil yang 

merupakan gugus dari kurkumin dan alginat muncul pada daerah serapan 1627,63 

cm-1. Pita serapan gugus C-O dan O-Na nampak pada bilangan gelombang 

1028,84 cm-1 dan 1404,89 cm-1. Gugus hidroksi (O-H) muncul pada pita daerah 

serapan 3442,31 cm-1. Gugus hidroksi merupakan gugus yang terdapat dalam 

alginat, kitosan, dan kurkumin. Pita serapan gugus NH2 tertutupi oleh pita serapan 

gugus hidroksi yang melebar karena adanya ikatan hidrogen antar molekul. 
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Gambar 4.6. Spektrum FTIR sponge A1C4 (Perbandingan alginat:kitosan 1:4) 

 
  Berdasarkan hasil uji FT-IR menunjukkan bahwa ketiga bahan 

(alginat, kitosan, kurkumin) sudah tercampur dalam sponge. Hal ini dapat dilihat 

dari munculnya gugus fungsi alginat, kitosan, dan kurkumin dalam sponge. Gugus 

fungsi alginat yaitu karbonil muncul pada rentang bilangan gelombang 1765-1645 

cm-1 , O-H pada rentang 3650-3200 cm-1 , C-O pada rentang 1260-970 cm-1 , dan 

O-Na pada sekitar 1431 cm-1. Sedangkan gugus serapan khas dari kitosan adalah 

hidroksi (O-H) dan amina primer (NH2). O-H muncul pada rentang bilangan 

gelombang 3650-3200 cm-1, pita serapan gugus NH2 tertutup oleh pita serapan 

gugus hidroksi yang melebar karena karena adanya ikatan hidrogen antar molekul 

air yang ikatannya dapat dilihat pada Gambar 2.12. Kurkumin memiliki gugus 

khas yang tidak terdapat dalam alginat dan kitosan yaitu C-H aromatik dan C=C 

aromatik. Namun kedua gugus ini kadang muncul dan kadang tidak. Hal ini 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Absorbent Dressing Sponge Berbasis Alginat-Kitosan 
Berkurkumin Untuk Luka Derajat Eksudat Sedang-Besar

Arindha Reni Pramesti



66 
 

 

karena kadar kurkumin yang diberikan terlalu kecil yaitu sebesar 5µM sehingga 

hanya 0,5% kurkumin yang terdapat dalam sponge. 

 
4.2 Uji Kemampuan Absorb Sponge 

Langkah awal yang dilakukan untuk menguji kemampuan absorb 

sponge adalah memotong sponge dengan ukuran 1x3 cm, kemudian dilakukan 

penimbangan terhadap berat awal sponge sebelum mengabsorb larutan PBS 

(Phosphate Buffer Saline) pH 7,4. Sponge kemudian diletakkan dalam larutan 

PBS pH 7,4 selama 30 detik. Setelah itu dilakukan penimbangan berat akhir 

sponge setelah menyerap larutan PBS. masing-masing sponge dilakukan 

pengulangan sebanyak 3X kemudian berat awal dan berat akhirnya dirata-rata 

untuk digunakan dalam menghitung persentase kemampuan absorb sponge. Data 

berat awal dan berat akhir sponge dapat dilihat pada Lampiran 4. Persentase 

banyaknya air yang terserap pada sponge dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus (2.1) dan hasil perhitungan rata-rata persentase kemampuan absorb 

absorbent dressing sponge dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Rata-rata Persentase Kemampuan Absorb 
Jenis 

Sponge 
Perbandingan Campuran Kemampuan 

Absorb (%) Alginat Kitosan 
A0C4 0 4 2066 
A1C2 1 2 2547 
A1C3 1 3 1902 
A1C4 1 4 1749 
A2C2 2 2 2720 
A4C1 4 1 1950 
A3C1 3 1 2491 
A2C1 2 1 1806 
A4C0 4 0 2099 
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Gambar 4.7. Grafik Kemampuan Absorb Sponge Berdasarkan Persentase Alginat 

 

 
Gambar 4.8. Grafik Kemampuan Absorb Sponge Berdasarkan Persentase Kitosan 
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 Gambar 4.7 menunjukkan grafik kemampuan absorb sponge 

berdasarkan persentase banyaknya jumlah alginat dalam sponge. Semakin 

meningkat persentase alginatnya maka semakin tinggi juga persentase 

kemampuan absorbnya. Namun pada persentase alginat diatas 50% terjadi 

ketidakstabilan kemampuan absorb. Hal ini disebabkan karena semakin 

banyaknya pori – pori alginat yang berukuran besar sehingga ketika menyerap 

PBS selama 30 detik tidak dapat menahan cairan dan menjadi hancur. Pori-pori 

alginat lebih besar dari pada kitosan yaitu diameter pori alginat sebesar 50-150 

µm (Sams, 2009) sedangkan diameter pori kitosan sebesar 500 nm (Erna, 2011). 

 Gambar 4.8 menunjukkan persentase kemampuan absorb berdasarkan 

persentase kitosan dalam sponge. Grafik menunjukkan semakin banyak persentase 

kitosan maka persentase PBS yang terserap semakin menurun. Hal ini disebabkan 

karena semakin banyaknya pori-pori kitosan yang terbentuk sehingga selama 30 

detik PBS diserap perlahan pada pori-porinya. 

 
Gambar 4.9. Grafik Kemampuan Absorb Sponge 
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Gambar 4.10. Tekstur sponge setelah diuji dengan larutan PBS pH 7,4. 
 

 Absorbent Dressing Sponge yang baik adalah yang dapat menjaga 

lingkungan luka tetap lembab dan mengabsorb eksudat dengan menyimpan cairan 

luka di dalam sponge untuk mencegah terjadinya maserasi (Coloplast wound 

dressings, 2010). Maserasi adalah mekanisme pelunakan jaringan oleh kondisi 

basah yang berkepanjangan sehingga sel akan melemah dan epidermis menjadi 

mudah terkikis (Carpenito, 2009).  

 Berdasarkan Gambar grafik pada 4.9 dan Gambar 4.10 dapat 

diilustrasikan bahwa sponge A2C2 dengan perbandingan alginat-kitosan 

seimbang memiliki persentase daya absorb paling besar yaitu 2720%, namun 

setelah dimasukkan dalam larutan PBS pH 7,4 selama 30 detik teksturnya menjadi 

hancur. Hal ini dapat menginfeksi luka karena ada sisa-sisa sponge yang tertinggal 

pada luka. Urutan ke dua dengan daya absorb besar adalah sponge A1C2 dengan 

perbandingan alginat-kitosan 1:2. Tekstur yang dihasilkan setelah menyerap PBS 

selama 30 detik yaitu sponge menjadi gel namun tidak hancur sehingga sponge 

A1C2 dimasukkan dalam sampel yang memiliki hasil yang bagus dengan nilai 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Absorbent Dressing Sponge Berbasis Alginat-Kitosan 
Berkurkumin Untuk Luka Derajat Eksudat Sedang-Besar

Arindha Reni Pramesti



70 
 

 

persentase daya absorb sebanyak 2547%. Selanjutnya sponge A3C1 dan A4C0 

dimana kedua sponge tersebut memiliki presentase nilai kemampuan absorb tinggi 

masing-masing 2491% dan 2099%, namun tekstur yang dihasilkan lembek setelah 

menyerap PBS 7,4 dan hampir hancur. Sponge A0C4 yang hanya berkomposisi 

kitosan memiliki presentase kemampuan absorb yang cukup besar yaitu 2066%, 

selain itu teksturnya juga berubah menjadi gel ketika menyerap PBS dan tidak 

hancur. Sponge A0C4 dikategorikan sebagai sponge yang baik.  

 Sponge A4C1 dan sponge A1C3 dengan perbandingan alginat-kitosan 

masing masing 4:1 dan 1:3 mempunyai daya absorb yang bagus yaitu 1950% dan 

1902%, namun tekstur yang dihasilkan lembek dibandingkan sponge A1C4 yang 

mempunyai perbandingan alginate-kitosan 1:4. Sehingga sponge A1C4 

dikategorikan bagus dengan daya absorb sebesar 1749%. Sponge A2C1 yang 

memiliki perbandingan alginat:kitosan 2:1 mempunyai daya absorb sebesar 

1806%, namun tekstur yang dihasilkan setelah menyerap PBS menjadi lembek, 

tidak berubah menjadi gel sehingga sponge A2C1 termasuk sponge yang tidak 

kuat dalam menahan air. 

 Hasil uji kemampuan absorb diperoleh 3 sponge yang memiliki 

kemampuan absorb dan tekstur yang bagus setelah di uji dengan larutan PBS pH 

7,4. Ketiga sponge tersebut yaitu A1C2, A0C4, dan A1C4 dengan masing-masing 

nilai persentase absorb sebesar 2546%, 2066%, dan 1749%. Ketiga sponge 

tersebut memiliki perbandingan komposisi kitosan yang lebih besar daripada 

alginat. Tekstur kering dan tekstur basah sponge A1C2, A0C4, dan A1C4 setelah 

menyerap larutan PBS dapat dilihat pada Gambar 4.11.  
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A0C4 

 Sponge A2C2 yang memiliki perbandingan alginat kitosan seimbang 

menghasilkan sponge yang hancur. Sedangkan sponge A3C1, A4C0, dan A4C1 

yang memiliki perbandingan komposisi alginat lebih besar daripada kitosan 

menghasilkan sponge yang lembek dan tidak berubah menjadi gel setelah 

dimasukkan dalam PBS pH 7,4.  

 

 

  

  

 

 

 
Gambar 4.11 Tekstur kering dan tekstur basah sponge setelah menyerap larutan 

PBS (Phosphate Buffer Saline) 
 

 Cepatnya proses absorb sponge (30 detik) ketika menyerap cairan PBS 

(phosphate buffer saline) disebabkan karena sponge membentuk polielektrolit 

komplek karena alginat yang bersifat polianion (bermuatan negatif) dan kitosan 

yang bersifat polikation (bermuatan positif) mempercepat penyerapan cairan 

karena sisi ionik dari alginat maupun kitosan memiliki potensi besar untuk 

menarik molekul air dengan pembentukan ikatan hidrogen (Meng, et.al., 2010). 

Namun, rapuhnya sponge yang memiliki komposisi alginat lebih besar daripada 

kitosan disebabkan karena berdasarkan foto SEM (Scanning Electron 

Microscopy) pori-pori alginat lebih besar dari pada kitosan yaitu diameter pori 

A1C2 
A1C4 

A0C4 
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alginat sebesar 50-150 µm (Sams, 2009) sedangkan diameter pori kitosan sebesar 

500 nm (Erna, 2011) dan ketika dicampur akan timbul serabut-serabut (Dai, et al., 

2009). Pori-pori alginat yang besar menyebab dinding-dinding pembatas pada 

alginat lebih sedikit sehingga ketika terbentuk sponge, serabut-serabut pada 

sponge yang komposisi alginatnya lebih besar tidak dapat menahan cairan dengan 

baik karena sedikitnya dinding pembatas yang dapat menopang serabut untuk 

menyimpan cairan. Hal tersebut menyebabkan sponge yang memiliki komposisi 

alginat lebih besar menghasilkan struktur yang lembek dan hancur. Hasil FT-IR 

menunjukkan jika alginat yang dipakai untuk penelitian sudah sesuai dengan 

rumus senyawa kimianya. Akhirnya diambil 3 sponge terbaik, dimana komposisi 

alginatnya hanya sedikit. Daya absorb sponge menunjukkan bahwa sponge A1C2 

> sponge A0C4 > sponge A1C4. Sponge A1C2 memiliki perbandingan 

alginat:kitosan 1:2 , sponge A0C4 memiliki perbandingan alginat:kitosan 0:4, dan 

sponge A1C4 memiliki perbandingan alginat:kitosan 1:4. 

4.3 Uji Kadar Air 

Uji kadar air bertujuan untuk mengetahui berapa persentase kandungan air 

yang terdapat dalam sponge. Metode yang digunakan adalah automatic yaitu 

menggunakan electronic moisture balance dimana sponge dikeringkan pada suhu 

300oC sampai didapat berat yang konstan. Sampel awal yang digunakan adalah 

sebesar 0,1 gram. Pada penelitian ini waktu yang digunakan adalah 15 menit. 

Selisih berat sebelum dan sesudah pengeringan adalah banyaknya air yang 

diuapkan. Untuk menghitung persentase kadar air maka digunakan rumus (2.2) 

dan hasil perhitungannya ditampilkan pada Tabel 4.6. 
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  Tabel 4.6. Persentase Kadar Air. 
Jenis Sponge % Kadar Air 
Sponge A0C4 42,9 
Sponge A1C2 20,4 
Sponge A1C4 32,7 

 
 Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa sponge A0C4 yang memiliki perbandingan 

alginat:kitosan 0:4 memiliki kadar air paling tinggi dengan persentase 42,9%. 

Padahal untuk sponge A0C4 ini telah di lyophilizer selama 48 jam karena saat di 

lyophilizer 24 jam sponge belum kering. Sponge A1C2 dan A1C4 yang memiliki 

perbandingan alginat:kitosan masing-masing 1:2 dan 1:4 mengandung kadar air 

20,4% dan 32,7%. Tingginya kadar air pada sponge yang memiliki perbandingan 

kitosan lebih besar daripada alginat disebabkan karena adanya ikatan hidrogen 

yang terjadi antara kitosan dengan air yang digunakan sebagai media untuk 

pengenceran asam asetat. Kitosan memiliki sifat mampu mengikat air, hal ini 

didukung oleh adanya gugus polar (C-O) dan non polar (C-H dan C-C) pada 

kitosan. Sesuai dengan rumus kimianya, kitosan lebih banyak memiliki gugus    

O-H daripada alginat sehingga kemampuan membentuk ikatan hidrogen dengan 

molekul air lebih besar. Ikatan hidrogen ini menyebabkan kandungan air dalam 

sponge masih tinggi walaupun sudah di uapkan dengan proses lyophilizer. Hasil 

dari uji persentase kadar air ini dapat dihubungkan dengan uji in vivo pada mencit 

yang akan dibahas pada sub bab selanjutnya.  

4.4 Uji Histopatologi Anatomi (HPA) 

 Uji histopatologi anatomi dilakukan dengan sebelumnya melakukan 

perlakuan pada mencit. Mencit diberi perlakuan dengan luka insisi selama 3 hari. 

Setelah 3 hari kulit mencit disayat dan dibuat preparat agar dapat dilihat 
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strukturnya di mikroskop. Parameter yang diamati adalah % re-epitelisasi dan 

kepadatan kolagen. Kedua parameter ini memegang peran penting dalam 

penyembuhan luka. Re-epitelisasi merupakan proses perbaikan sel-sel epitel kulit 

sehingga luka akan tertutup. Semakin cepat terjadi re-epitelisasi akan membuat 

sktruktur epidermis dan kulit mencapai keadaan normal. Sedangkan kolagen 

merupakan protein utama yang menyusun komponen matriks ekstra seluler dan 

merupakan protein terbanyak yang ditemukan dalam tubuh manusia. Persentase 

re-epitelisasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus (3.3) dan data persentase 

re-epitelisasi dapat dilihat pada Tabel 4.7. Hasil pengamatan preparat dengan 

Mikroskop pada perbesaran 100X dapat dilihat pada Gambar 4.12.  

 Tabel 4.7. Persentase Re-epitelisasi. 
 

 

 
 

 Gambar 4.12 menunjukkan proses re-epitelisasi kulit mencit pada hari ke-

3. Garis putus-putus menunjukkan daerah luka dan huruf (a) menunjukkan epitel 

yang terbentuk. Pada kontrol proses re-epitelisasi belum sempurna. Hal tersebut 

dapat dilihat dari persentase re-epitelisasi dimana panjang luka total adalah 1,38 

mm tetapi yang tertutup epitel hanya 0,67 mm sehingga prosentase re-

epitelisasinya sebesar 49%. Kelompok sponge A1C2 (alginat:kitosan 1:2) 

menunjukkan proses re-epitelisasi yang terjadi hampir diseluruh bagian yang luka. 

Dapat dilihat pada Tabel 4.14 dimana luka yang tertutup epitel sebesar 0,72 mm 

dari total luka 0,82 mm sehingga peresentase re-epitelisasinya 88%.  

Jenis Sponge Panjang Luka (mm) Re-
epitelisasi Total Tertutup Epitel 

Kontrol 1,38 0,67 49% 
Sponge A1C2 0,82 0,72 88% 
Sponge A0C4 0,82 0,82 100% 
Sponge A1C4 0,51 0,51 100% 
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Gambar 4.12. Re-epitelisasi kulit mencit pada hari ke-3. (Perbesaran 100X) 
 

 Sponge A0C4 (alginat:kitosan 0:4) menunjukkan epitel yang 

terbentuk sudah tebal dan diseluruh bagian yang luka. Dari total panjang luka 

sebesar 0,82 mm seluruhnya tertutup epitel sehingga persentase re-epitelisasinya 

sebesar 100%. Kelompok sponge A1C4 (alginat:kitosan 1:4) epitel merata 

diseluruh bagian kulit yang terluka dimana dari panjang luka 0,51 mm seluruhnya 

tertutup epitel sehingga presentase re-epitelisasi sebesar 100%.  

 Tingginya persentase re-epitelisasi pada luka yang ditutupi sponge 

dibandingkan dengan kontrol disebabkan karena adanya kandungan kurkumin 

pada sponge. Kurkumin merupakan senyawa metabolit sekunder golongan fenolik 

A1C2 kontrol 

A0C4 A1C4 
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yang berfungsi sebagai anti-bakteri, anti-inflamasi, dan anti-oksidan sehingga 

mempercepat penutupan luka. Sebagai anti-inflamasi, kurkumin berfungsi untuk 

membatasi pelepasan mediator inflamasi sehingga terjadi pembatasan jumlah sel 

inflamasi yang bermigrasi ke jaringan perlukaan. Selanjutnya reaksi inflamasi 

akan berlangsung lebih singkat dan proses proliferasi dapat segera terjadi. Sebagai 

anti-oksidan, gugus hidroksil pada kurkumin mengakibatkan radikal bebas 

menjadi tidak aktif sehingga aktivasi terhadap mediator inflamasi oleh radikal 

bebas dapat dihambat (Indraswary, 2011). 

 Kepadatan kolagen dihitung dengan menggunakan parameter skoring 

sesuai Tabel 2.8. Hasil skor penilaian kepadatan kolagen untuk mencit kontrol dan 

yang tertutup sponge setelah 3 hari perlukaan dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Gambar 4.13 menunjukkan kepadatan kolagen perbesaran mikroskop 400X dan 

1000X. 

   Tabel 4.8. Skor Penilaian Kepadatan Kolagen 
Sampel Skor Kepadatan Kolagen 
Kontrol +1 
A1C2 +2 
A0C4 +4 
A1C4 +3 

  
 Gambar 4.13 menunjukkan gambaran hasil histopatologi kepadatan 

kolagen pada perbesaran 400X dan 1000X. Sesuai Tabel 4.8, pada kontrol 

interpretasi kolagennya mendapat skor 1 yang berarti kepadatan serabut kolagen 

pada daerah luka rendah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya daerah yang putih, 

yang belum tertutup kolagen. Pada sponge A1C2 interpretasi kolagen mendapat 

skor 2 yang berarti kepadatan kolagen pada daerah luka sedang.  
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Gambar 4.13. Kepadatan Kolagen Perbesaran Mikroskop 400X dan 1000X 

Kontrol 1000X Kontrol 400X 

A1C2 1000X 

A0C4 1000X 

A1C4 1000X A1C4 400X 

A0C4 400X 

A1C2 400X 
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 Sponge A0C4 interpretasi kolagennya mendapat skor 4 yang berarti 

kepadatan serabut kolagen pada daerah luka sangat rapat. Hal ini dapat dilihat dari 

serabut-serabut kolagen yang terbentuk tebal. Pada sponge A1C4 interpretasi 

kolagen mendapat skor 3 yang berarti kepadatan serabut kolagen pada daerah luka 

rapat.  

 Kepadatan kolagen yang berbeda antara luka yang ditutupi sponge 

dengan kontrol diduga karena adanya kurkumin dalam sponge. Interaksi antara 

kurkumin dan kolagen akan membentuk ikatan hidrogen yang dapat 

meningkatkan kerapatan kolagen (Fathima, 2009). Sintesis kolagen umumnya 

dimulai pada hari ke 3 setelah luka dan berlangsung cepat sekitar minggu ke 2-4.  

 
4.5 Uji Sitotoksisitas (MTT Assay) 

 Uji sitotoksisitas dilakukan pada sponge A1C2, A0C4, dan A1C4 

dengan menggunakan sel fibroblas BHK-21. Gambar 4.14 merupakan ilustrasi sel 

fibroblas sebelum perlakuan. Setelah perlakuan selama 24 jam dengan 

menggunakan sponge A1C2, A0C4, dan A1C4, banyaknya sel fibroblas kemudian 

dihitung menggunakan Elisa Reader. Gambar 4.14 merupakan foto mikroskop sel 

fibroblas setelah perlakuan selama 24 jam dan di beri cairan MTT. 

 

Gambar 4.14. Sel fibroblas 
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 Sel fibroblas yang terlihat pada mikroskop belum tentu hidup, ada juga 

yang mati. Untuk menghitung sel fibroblas yang hidup digunakan alat elisa 

reader. Data yang didapatkan setelah dibaca dengan elisa reader adalah berupa 

nilai optical density Sponge A1C2, A0C4, A1C4 yang dapat dilihat pada 

Lampiran 10. Kemudian, untuk menghitung persentase sel hidup dapat digunakan 

rumus (3.4). Data persentase sel hidup disajikan dalam Tabel 4.9 dan gambaran 

sel fibroblas setelah perlakuan selama 24 jam dapat dilihat pada Gambar 4.15. 

  

 

  

Gambar 4.15. Sel fibroblas setelah perlakuan selama 24 jam. 
  

    Tabel 4.9. Persentase Sel Hidup 

Pengulangan Sel Hidup 
(%) 

Sponge A1C2  104 
Sponge A0C4 103 
Sponge A1C4 106 

 

A1C2 

fibroblas 

kontrol 

fibroblas 

A0C4 

fibroblas 

A1C4 

fibroblas 
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  Tabel 4.9 Didapatkan persentase sel hidup sponge A1C2 sebesar 

104%, sponge A0C4 sebesar 103%, dan sponge A1C4 sebesar 106%. Besarnya 

persentase sel hidup diatas 100% menunjukkan bahwa alginat, kitosan, dan 

kurkumin yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan absorbent dressing 

sponge aman digunakan pada kulit karena biokompatibel dengan sel fibroblas.  

 Kemampuan absorbent dressing sponge dalam menyimpan cairan luka 

adalah faktor penentu lamanya sponge dapat dipakai. Kemampuan ini 

menunjukkan persentase absorbnya. Material yang digunakan untuk absorbent 

dressing sponge juga tidak boleh tertinggal pada luka saat sponge di ambil, 

menjaga tingkat kelembaban kulit sehingga merangsang pembentukan epitel, dan 

tidak toksik (Thomas, 2007).  

 Berdasarkan dari lima uji dapat dinyatakan bahwa di antara tiga 

sponge yang memiliki daya absorb baik (sponge A1C2, sponge A0C4, sponge 

A1C4) sponge A0C4 dengan perbandingan alginate:kitosan 0:4 memiliki 

persentase re-epitelisasi dan kepadatan kolagen yang besar. Sebagai absorbent 

dressing selain dari sisi daya serap juga harus memperhatikan proses 

penyembuhan karena tujuan sebagai wound dressing adalah untuk mempercepat 

penyembuhan luka. Sponge A0C4 juga menunjukkan sifat tidak toksik dan kadar 

airnya tinggi. Hal ini menciptakan lingkungan luka lembab (moist wound healing) 

sehingga proses oksigenasi berjalain baik. Permeabilitas gas dalam balutan 

merupakan faktor yang penting dalam penutupan luka dimana pertukaran oksigen 

dan karbondioksida mempunyai efek terhadap konsentrasi oksigen di jaringan 

luka yang akhirnya mempengaruhi proses penyembuhan luka secara seluler.  
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