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Abstrak 

 

Kasus gingivitis memiliki pravalensi yang tinggi, sekitar hampir 90 % 
penduduk dunia menderita gingivitis kategori sedang.Perkembangan biomaterial 
di bidang kedokteran gigi saat ini terbagi dalam biomaterial sintetis dan 
biomaterial rekayasa jaringan. Biomaterial rekayasa jaringan meliputi 
pengembangan scaffold, teknik jaringan, dan sel. Teknik jaringan biomaterial 
rekayasa scaffold mencakup pengembangan rekayasa jaringan dan sel. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui variasi komposisi scaffold kolagen-kitosan 
dengan penambahan gliserol terbaik ditandai pada karakterisai mekaniknya. 
Proses sintesis scaffold kolagen-kitosan-gliserol ini menggunakan metode freeze 
dry, sehingga terbentuk pori dalam scaffold tersebut. Hasil dari sintesis scaffold 
kolagen-kitosan dengan penambahan gliserol dilakukan karakterisai (uji 
morfologi, uji tarik, uji toksisitas, uji swelling, dan uji degradasi). Hasil uji 
morfologi didapatkan ukuran pori antara 50,89-143,5 μm dan ketebalan antara 
412,0-514,9 mm dimana ukuran ini sesuai untuk aplikasi periodontal khususnya 
gingivitis. Hasil uji tarik (0,46 Mpa - 2,36 Mpa), nilai tertinggi terdapat pada 
variasi 4:6 yang memiliki nilai kuat tarik 2,36 Mpa dimana nilai ini mendekati 
nilai UTS untuk periodontal. Hasil uji toksisitas terdapat sampel dengan variasi 
6:4 dan 5:5 didapatkan persentase kurang dari standar persentase sel hidup yaitu 
50 %. Ketidak sesuaian ini dikarenakan kesalahan dalam proses uji yaitu 
pencucuian berkali-kali yang menyebabkan sel ikut terbuang. Sedang variai 4:6 
dan 3:7 memiliki persentase sel hidup di atas 50 %. Uji degradasi semua variasi 
mengalami proses pengurangan berat dari hari kehari dan uji swelling didapakan 
nilai antara 1354,04 - 413,9 %. Berdasarkan hasil karakterisasi ini, scaffold 
kolagen-kitosan dengan penambahan gliserol memiliki potensi sebagai kandidat 
scaffold periodontal khususnya gingiva. 
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