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ABSTRAK 

Telah dilakukan pembuatan dan karakterisasi membran accelerator wound 

healing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek lendir bekicot terhadap 
percepatan penyembuhan luka mencit dan gambaran topografi membran penutup 
luka dengan metode mencampurkan membran alginat dan carboxymethyl 

cellulose (CMC) dengan lendir Achatina fulica. Lendir bekicot mengandung 
acharan sulfate, yaitu glycosaminoglycan. Pada fase proliferasi, kolagen dan 
glycosaminoglycan membentuk senyawa kompleks yang berkontribusi dalam 
penyembuhan luka. Membran accelerator wound healing dibuat dengan cara 
melarutkan bubuk natrium alginat dan carboxymethyl cellulose (CMC) dalam 
aquades kemudian dicampurkan lendir Achatina fulica dengan empat variasi 
(4:1:0; 4:1:1; 4:1:1,5; 4:1:2) menggunakan magnetic stirrer dan dicetak di loyang. 
Uji taksonomi menunjukkan bahwa spesies bekicot adalah Achatina fulica. Uji 
High Performance Liquid Chromatography (HPLC) menunjukkan bahwa lendir 
mengandung senyawa glycosaminoglycan. Hal ini ditandai dengan munculnya 
puncak antara 14-16 menit dan area 165,47688. Variasi  komposisi yang paling 
optimal adalah 4:1:2. Pada perbandingan komposisi ini terjadi penyerapan cairan 
luka dan membran sangat optimal mempercepat penyembuhan luka berdasarkan 
uji histopatologi anatomi (HPA) yang ditunjukkan dengan pengamatan jumlah 
fibroblast, proses angiogenesis dan epitelisasi. Uji Scanning Electron Microscopy 

(SEM) menunjukkan bahwa pori-pori membran antara 1,457-2,687 μm lebih 
besar dari standar pori-pori wound dressing, yaitu 1 μm. Membran penutup luka 
dari natrium alginat – CMC – lendir Achatina fulica merangsang pembentukan 
pembuluh darah baru dan reepitelisasi karena mengandung glycosaminoglycan 
sehingga berpotensi sebagai material untuk mempercepat penyembuhan luka. 
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