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ABSTRAK 

PLLA  telah  banyak  digunakan  dalam  bidang  medis.  PLLA  berpori  sangat 

potensial untuk rekonstruksi rekayasa jaringan vascular graft. PLLA yang bersifat 

hidrofobik  dan  terjadinya penurunan  pH  saat  terdegradasi  yang  menyebabkan 

inflamasi mengharuskan adanya modifikasi pada permukaan PLLA, salah satunya 

dengan melapiskan kitosan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek 

konsentrasi kitosan terhadap karakteristik fisik dan biologi hollow fiber PLLA- 

kolagen. PLLA yang dicampur dengan kolagen dibentuk menjadi hollow fiber 

dengan menggunakan spinneret. Kemudian dilapisi dengan kitosan yang divariasi 

konsentrasinya yaitu 0,5 %, 0,75 %, 1 %, 1,25% dan 1,5%. Kemudian 

dikarakterisasi fisik dan biologis dengan menggunakan uji tarik, uji morfologi 

dengan SEM, uji sitotoksisitas dan uji hemolisis.Karakteristik fisik hollow fiber 

yang  didapat  dari  uji  tarik  menunjukkan  bahwa  hollow  fiber  yang  dibentuk 

dengan pelapisan kitosan memiliki UTS 0,193 – 0,834 MPa, sedangkan hollow 

fiber tanpa pelapisan kitosan memiliki UTS 1,498 MPa. Hal ini menunjukkan 

bahwa adanya pelapisan kitosan akan menurunkan sifat elastisitas dari PLLA dan 

kolagen dan akan membuat hollow fiber semakin kaku. Sedangkan dari uji 

morfologi didapatkan diameter, ketebalan dan ukuran pori berturut-turut 

adalah 2,225-2,955 mm, 90,65-236,26 µm dan 4,525-18,06 µm. Karakteristik 

biologi yang didapatkan dari uji sitotoksisitas dan hemolisis menunjukkan bahwa 

hollow fiber yang terbentuk aman untuk berinteraksi dengan sel maupun dengan 

darah dikarenakan memiliki persentase sel hidup > 60 % dan persentase 

hemolisis < 5%. Berdasarkan hasil uji tarik, uji morfologi, uji sitotoksisitas dan 

uji hemolisis, hollow fiber PLLA-kolagen berlapis kitosan memiliki potensi 

sebagai kandidat pembuluh darah. 
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