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Telah dilakukan sintesis scaffold kolagen-hidroksiapatit berbasis kolagen 
kulit ikan Lele Sangkuriang untuk aplikasi bone tissue engineering. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui prosentase kolagen dari kulit ikan Lele Sangkuriang 
(Clarias gariepinus var) dan karakterisasi scaffold kolagen-hidroksiapatit 
berbahan dasar kolagen kulit Ikan Lele Sangkuriang. Proses isolasi kolagen dari 
kulit ikan Lele Sangkuriang dilakukan dengan ekstraksi kulit ikan dalam asam 
asetat 0,5 M selama 24 jam, hasil isolasi kolagen  kemudian dibagi menjadi 
beberapa konsentrasi kolagen, yaitu 0%, 5%, 10%, 15%, 20% dan 25% terhadap 
hidroksiapatit. Proses pembuatan scaffold kolagen-hidroksiapatit dilakukan 
dengan mencampurkan larutan kolagen netral dan larutan hidroksiapatit  secara in 
situ. Analisis karakterisasi scaffold kolagen-hidroksiapatit dilakukan dengan 
menggunakan uji densitas, porositas, kekuatan tekan, FTIR (Fourier Transform 
Infrared Spectroscopy), SEM (Scanning Electrone Microscope), dan uji toksisitas 
dilakukan dengan Uji MTT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosentase 
kolagen yang terkandung pada kulit ikan Lele Sangkuriang adalah 25,18%, dan 
hasil analisis karakterisasi scaffold kolagen-hidroksiapatit yang didapatkan 
menunjukkan bahwa scaffold kolagen 10%-hidroksiapatit memiliki nilai densitas 
dan kekuatan tekan tertinggi, yaitu 0,1867 gr/cm3 dan 14,950 KPa. Nilai porositas 
tertinggi dimiliki oleh 25% kolagen-HA dengan 70,38%. Berdasarkan hasil 
spektrum FTIR  membuktikan bahwa scaffold yang dihasilkan tersusun atas 
kolagen dan hidroksiapatit, hasil SEM menunjukkan permukaan scaffold memiliki 
makroporous ±3,316 µm, dan  hasil  Uji MTT mengindikasikan bahwa scaffold 
kolagen-hidroksiapatit tidak bersifat toksik. Sehingga kulit ikan Lele Sangkuriang 
dapat digunakan sebagai sumber kolagen untuk pembuatan scaffold kolagen-
hidroksiapatit untuk implan bone tissue engineering. 
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