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ABSTRAK 

Telah dilakukan sintesis absorbent dressing sponge berbahan alginat, 
kitosan, dan kurkumin. Metode yang dilakukan adalah dengan teknik freeze dry 
selama 24 jam pada suhu -800C dan dilanjutkan pengeringan dalam lyophilizer 
selama 24 jam. Hasilnya dikarakterisasi dengan menggunakan FTIR, uji absorb 
dengan larutan PBS (Phospate Buffer Saline) pH 7,4, uji kadar air dengan 
electronic moisture balance, dan uji sitotoksisitas dengan MTT assay. Uji in vivo 
dilakukan pada mencit selama 3 hari dan dibuat preparat histologinya. Hasil 
analisis data FT-IR membuktikan serapan alginat, kitosan, kurkumin ditunjukkan 
dengan munculnya pita serapan khas yaitu adanya gugus hidroksil (-OH) dan 
amina primer (-NH2) dari kitosan, O-Na dari alginat, dan C=C aromatik dari 
kurkumin. Sponge yang memiliki daya absorb baik dan tidak hancur ketika 
menyerap cairan PBS adalah sponge dengan perbandingan alginat:kitosan 1:2 , 
0:4, dan 1:4 dengan persentase absorb masing-masing 2547%, 2066%, dan 
1749%. Ketiganya juga menunjukkan hasil tidak toksik pada uji MTT dengan 
persentase sel hidup lebih dari 100%. Hasil uji kadar air dan pengamatan 
histopatologi anatomi pada sponge alginat:kitosan 0:4, 1:4, dan 1:2 bersesuaian, 
dimana semakin banyak persentase kadar airnya maka re-epitelisasi dan kepadatan 
kolagen yang terbentuk makin bagus karena lingkungan luka lembab 
mempercepat proses penyembuhan luka. Sponge alginat:kitosan 0:4, 1:4, dan 1:2 
memiliki persentase kadar air 42,9%, 32,7%, dan 20,4%. Persentase re-
epitelisasinya masing-masing 100%, 100%, dan 88% dengan tingkat kepadatan 
kolagen sangat rapat, rapat, dan kerapatannya sedang. Sponge dengan 
perbandingan alginat:kitosan 0:4 berpotensi digunakan sebagai absorbent 
dressing sponge. 
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