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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kulit mempunyai beberapa fungsi utama yang penting untuk tubuh, yaitu 

sebagai termoregulasi, sintesis  metabolik, dan pelindung. Adanya suatu trauma 

baik itu secara mekanik, kimia, radiasi, dan lainnya akan menyebabkan struktur 

kulit rusak dan menimbulkan suatu keadaan yang disebut sebagai luka (Carville, 

2008). Penanganan luka harus diperhatikan dengan baik. Luka sebaiknya tidak 

dibiarkan kering atau basah, suasana di sekitar luka seharusnya dikondisikan 

lembab karena sejatinya kulit normal manusia adalah dalam suasana moist atau 

lembab. 

Apabila luka dibiarkan terbuka, maka luka akan terpapar langsung 

dengan udara, akibatnya bakteri dapat dengan mudah menginfiltrasi luka dan 

menyebabkan infeksi sekunder. Selain itu, cairan luka dapat dengan mudah 

mengering dan sel epitel tidak dapat tertata dengan baik seperti semestinya. 

Cairan luka yang mengering akan menjadi keropeng dan mengakibatkan 

terbentuknya jaringan parut saat luka mulai sembuh. Maka dari itu penutup luka 

sangat dibutuhkan untuk membuat suasana di sekitar luka menjadi moist atau 

lembab. Penutup luka yang ideal juga harus dapat memungkinkan pertukaran gas, 

bertindak sebagai penghalang mikroba, tidak toksik, tidak menyebabkan alergi, 

terbuat dari biomaterial yang melimpah ketersediaan bahannya, serta memiliki 

efek penyembuhan luka (Jayakumar et al., 2011). 
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Beberapa tahun terakhir, tekstil medis banyak dikembangkan dan 

diproduksi dari berbagai macam bahan, salah satunya adalah berasal dari alginat. 

Alginat merupakan suatu polisakarida yang terdiri atas residu β-(1-4)-D-asam 

manuronat (M) dan α-(1-4)-L-asam guluronat (G), yang tersusun dalam blok-blok 

homopolimer dari masing masing tipe (MM,GG) dan dalam blok-blok 

heteropolimer (MG). Alginat bersifat non toksik, non alergik, dan dapat terurai 

dalam tubuh (biodegradable). Penelitian terdahulu membuktikan membran alginat 

memiliki daya serap tinggi, bersifat antibakteri, dan dapat mempercepat 

penyembuhan luka (Haryanto dan Sumarsih, 2008). 

Sifat kaku dan rapuh merupakan kelemahan dari alginat dan untuk 

memperbaiki sifat tersebut, alginat dapat dicampurkan dengan polimer vinil yang 

biokompatibel seperti poli vinil alkohol (PVA) dan poli etilen oksida (PEO) 

(Shalumon et al., 2010). PVA merupakan salah satu polimer yang larut dalam air, 

memiliki kemampuan membentuk serat yang baik, biokompatibel, memiliki 

ketahanan kimia, dan biodegradabel. Pada penelitian Shalumon et al. (2010), PVA 

dapat berinteraksi dengan natrium alginat melalui metode electrospinning 

membentuk komposit.  

Salah satu karakteristik yang dibutuhkan dalam pembuatan penutup luka 

dan tidak boleh diabaikan adalah  memiliki sifat antimikroba, diantara material 

alam yang memiliki sifat tersebut salah satunya adalah seng oksida. Seng oksida 

(ZnO) terdaftar sebagai bahan yang aman digunakan oleh US Food and Drug 

Administration (FDA). Partikel ZnO berukuran nano memiliki aktivitas 

antimikroba lebih baik dari partikel besar, karena ukuran kecil (kurang dari 100 
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nm) dan luas permukaan  nanopartikel memungkinkan interaksi yang lebih baik 

dengan bakteri. Studi terbaru menunjukkan bahwa nanopartikel memiliki 

toksisitas selektif untuk bakteri dan dapat mengurangi lama proses inflamasi 

(Walton dan Torabinejad, 1998). Pada penelitian Shalumon et al. (2010), penutup 

luka dibuat menggunakan metode electrospinning, akan tetapi metode tersebut 

masih sulit diaplikasikan di Indonesia karena keterbatasan alat. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, pada penelitian ini penulis hendak 

memadukan alginat–poli vinil alkohol–ZnO nano dengan metode pencampuran 

yang lebih sederhana yaitu menggunakan metode hidrogel. Penambahan ZnO 

maksimal sebatas 5% memberikan efek antibakteri paling baik diantara variasi 

yang dilakukan akan tetapi dosis tersebut memiliki tingkat biokompatibilitas 

rendah (Shalumon et al., 2010), sehingga dalam penelitian ini digunakan 

komposisi ZnO nano yang paling rendah berdasarkan saran penelitian tersebut. 

Penelitian Shalumon et al. (2010) masih berlangsung pada tahap in vitro, 

sedangkan pada penelitian ini, dilanjutkan dengan karakterisasi secara in vivo 

menggunakan hewan coba untuk mengetahui efek pada proses penyembuhan luka. 

Harapan dari penelitian ini adalah penulis dapat mensintesis  penutup luka yang 

memiliki karakteristik antara lain : sifat-sifat biokompatibilitas, memiliki aktivitas 

antibakteri dibuktikan melalui uji antibakteri pada mikroba uji Staphylococcus 

aureus, dapat menyerap eksudat berlebih yang diamati melalui kondisi hewan 

coba secara makroskopis, dan dapat mempercepat penyembuhan luka yang 

diamati dari hari penyembuhan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dijawab dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana aktivitas antibakteri dari hidrogel alginat dan poli vinil alkohol 

pada berbagai variasi komposisi ZnO nano? 

2. Bagaimana pengaruh penambahan ZnO nano dalam hidrogel alginat dan poli 

vinil alkohol terhadap percepatan penyembuhan luka? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah perlu ada agar pembahasan tidak meluas dan 

menyimpang dari topik penelitian, maka batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Alginat, poli vinil alkohol, dan ZnO nano merupakan produk komersial. 

2. Variasi komposisi ZnO nano yang diberikan adalah 0,25%; 0,5%; dan 0,75% 

(konsentrasi larutan ZnO nano). 

3. Pengujian yang dilakukan adalah in vitro menggunakan kultur bakteri 

Staphylococcus aureus, uji in vivo menggunakan mencit, dan FT-IR untuk 

identifikasi gugus senyawa yang terbentuk. 

4. Perlakuan pada hewan coba adalah membuat luka yang dianalogikan sebagai 

luka akut pada manusia, lalu menutupnya dengan penutup luka hasil sintesis. 
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1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagi berikut : 

1. Mengetahui aktivitas antibakteri dari hidrogel alginat dan poli vinil 

alkohol pada berbagai variasi komposisi ZnO nano. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan ZnO nano dalam hidrogel alginat dan 

poli vinil alkohol terhadap percepatan penyembuhan luka. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang berjudul : “Karakterisasi In Vitro dan In Vivo Komposit 

Alginat – Poli Vinil Alkohol – ZnO Nano Sebagai Wound Dressing Antibakteri”, 

diharapkan dapat memberi manfaat : 

1. Mendapatkan penutup luka yang berbahan dasar bahan alam yaitu alginat. 

2. Menjadi salah satu alternatif pengganti penutup luka komersial yang lebih 

mudah diproses dan didapatkan bahan bakunya sehingga dapat mengurangi 

biaya produksi. 

3. Dapat menyumbangkan pemikiran sehingga ilmu biomaterial yang sesuai 

dengan bidang keilmuan penulis di Indonesia lebih berkembang. 
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