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ABSTRAK
Telah disintesis breast phantom berbasis gelatin-glutaraldehid-TiO2 sebagai
material uji untuk aplikasi diagnosis kanker payudara. Penelitian ini terdiri dari 2
tahap sintesis dan karakterisasi. Glutaraldehid 0,5% dan 1% divariasi dengan
gelatin 1 g, 2 g, dan 3 g. Terdapat 6 sampel yaitu sampel A, B, C, D, E, dan F.
Pembuatan sampel dilakukan dengan mencampurkan gelatin dan larutan saline
menggunakan hot plate magnetic stirrer pada suhu 40oC selama 30 menit,
kemudian menambahkan glutaraldehid. Sampel disimpan dalam kulkas selama 24
jam. Karakterisasi tahap pertama yakni uji FTIR, uji fisik, dan uji tekan. Hasil
karakterisasi tahap pertama menunjukan sampel C (komposisi gelatin 2 gam dan
0,5% glutaraldehid) mudah dicetak dan memiliki nilai modulus elastisitas
mendekati nilai modulus elastisitas jaringan mammae sebesar 53,46 ± 4,16 kPa.
Selanjutnya sampel C divariasi TiO2 yaitu 0,01 g, 0,015 g, 0,02 g, 0,025 g, dan
0,03 g. Karakterisasi tahap kedua meliputi uji DSC, uji homogenitas serta analisis
koefisien serapan. Hasil karakteristik tahap kedua menunjukan sampel memiliki
ketahanan termal yang baik pada rentang suhu 40 -70oC, homogenitas baik, dan
memiliki nilai koefisien serapan bahan sebesar 0,4 mm-1.
Kata kunci : breast phantom, DSC, FTIR, gelatin, glutaraldehid, homogenitas,
koefisien serapan, TiO2, uji tekan.
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ABSTRACT
It has been synthesized breast phantom based on gelatin-glutaraldehid-TiO2 as a
materials testing for breast cancer diagnosis applications. This study consisted of
two stages of the synthesis and characterization. Glutaraldehid 0,5% and 1% have
varied with gelatin 1 g, 2 g, and 3 g. There were 6 samples namely A, B, C, D, E,
and F. The first stage of the synthesis was mixing gelatin and saline solution using
a hot plate magnetic stirrer at 40oC for 30 minutes, then adding glutaraldehyde.
The samples were stored in a refrigerator for 24 hours. The first characterization
were FTIR test, physical test, and compression test. The first characterization
showed that samples C (composition of 2 g gelatin and 0,5% glutaraldehyde)
easily removed from the mold and has a value closer to the value of the modulus
elasticity of breast tissue, 53,46 ± 4,16 kPa. Then samples C have varied with
TiO2 0,01 g, 0,015 g, 0,02 g, 0,025 g, and 0,03 g. The second characterization
were DSC test, homogeneity test, and analysis of the absorption coefficient. The
second characterization showed that samples has good thermal resistance in the
temperature range 40-70oC, good homogeneity, and has material absorption
coefficient value of 0,4 mm-1.
Keywords: absorption coefficient, breast phantom, compressive test, DSC, FTIR,
gelatin, glutaraldehid, homogeneity, TiO2
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