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Abstrak 

 

World Health Organization (WHO) tahun 2005 memperkirakan 17,5 juta 

populasi meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Salah satu solusi 

yang ditawarkan bagi pasien dengan skala berat ialah bypass (penggantian pembuluh 

darah dengan pembuluh darah artifisial). Tujuan penelitian ini ialah memahami 

proses pembuatan paduan hollow fiber Poly L-Lactic Acid (PLLA) – kolagen coating 

kitosan sebagai kandidat pembuluh darah, mengetahui konsentrasi kolagen terbaik 

dan hasil karakterisasi (uji tarik, uji morfologi, uji sitotoksisitas, dan uji hemolisis) 

agar didapatkan kandidat pembuluh darah yang ideal. PLLA dilarutkan dengan 

klorofom – toluene dan ditambahkan kolagen. Setelah tercampur homogen larutan 

dicetak menggunakan spinneret membentuk hollow fiber dan dilapisi oleh kitosan. 

Hasil uji tarik didapatkan nilai kuat tarik antara 1,8 MPa – 6,2 MPa. Sampel B 

(kolagen 20%) memiliki nilai kuat tarik 3,97 MPa dimana nilai tersebut mendekati 

nilai kuat tarik pembuluh darah left internal mammary arteri (4,3 MPa). Hasil uji 

morfologi didapatkan ukuran diameter pada kisaran 3 mm dan besar pori yang 

terbentuk antara 2,33 µm – 15,56 µm dimana ukuran tersebut berpotensi sebagai 

tempat tumbuhnya sel endotel (± 10 µm). Hasil uji sitotoksisitas didapatkan nilai 

persentase sel hidup cukup tinggi yaitu antara 91% - 127%. Hasil uji hemolisis 

didapatkan nilai persentase hemolisis antara 0% – 3% dimana nilai tersebut masih di 

bawah batas aman (< 5%). Paduan PLLA – kolagen coating kitosan berpotensi 

sebagai kandidat pembuluh darah berdasarkan hasil uji tarik, uji morfologi, uji 

sitotoksisitas dan uji hemolisis yang nilainya mendekati karakteristik ideal pembuluh 

darah.  
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