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Abstrak 
 
 

Insidensi luka bakar di dunia berkisar lebih dari 800 kasus per satu juta jiwa tiap 
tahunnya dan merupakan penyebab kematian tertinggi kedua akibat trauma 
setelah kecelakaan lalu lintas. Banyak penelitian yang beralih ke metode pendekatan 
penggantian kulit tissue engineering atau rekayasa jaringan. Tujuan penelitian ini 
adalah mengetahui komposisi scaffold kolagen kitosan asam laurat terbaik,serta 
mengetahui hasil karakterisasi dari scaffold. Proses pembuatan scaffold 
menggunakan metode freeze dried. Hasil FTIR menunjukkan adanya interaksi 
fisik.Interaksi antara kolagen-kitosan dengan asam laurat ditunjukkan dengan 
adanya bilangan gelombang gugus ester C=O dimana ikatan C=O menunjukkan 
gugus asam karboksilat. Hasil uji morfologi didapatkan ukuran diameter pori 
antara 94,11 - 140,1 µm untuk sampel A-D, dimana ukuran ini sesuai dengan 
ukuran pori scaffold sekitar 63-150 µm, sementara untuk sampel E memiliki nilai 
di bawah standar yakni sekitar 37,87 - 47,36 µm. Hasil uji sitotoksisitas 
didapatkan nilai persentase sel hidup antara 20,11 - 21,51 %. Nilai tersebut 
dibawah nilai standar persentase sel hidup yakni 50%. Ketidaksesuaian tersebut 
dimungkinkan karena human error, yaitu replikasi pencucian yang melibihi 
jumlah replikasi standar. Uji degradasi didapatkan nilai sebesar 19,44%-40% 
berat yang terdegradasi selama 7 hari pengamatan. Uji tarik didaptkan range nilai 
sebesar 0,192 MPa - 3,53 MPa. Hanya sampel A (3,53 MPa) dan B (1,935 MPa) 
yang memenuhi nilai standar scaffold skin tissue yakni 1-24 MPa. Berdasarkan 
hasil karakteristik pada penelitian ini, scaffold kolagen kitosan asam laurat 
memiliki potensi sebagai kandidat rekayasa jaringan kulit untuk kasus luka bakar 
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