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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 10 bulan, yaitu pada bulan Februari 2015 

hingga bulan Desember 2015. Tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu 

Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga 

untuk pembuatan selulosa mikrobial, Laboratorium Fisika Material Fakultas Sains 

dan Teknologi Universitas Airlangga untuk pembuatan selulosa mikrobial-

hidroksiapatit, dan juga Bank Jaringan RSUD dr. Soetomo Surabaya untuk proses 

freeze dried. Selanjutnya tempat penelitian untuk melakukan karakterisasi sampel 

seperti uji gugus fungsi menggunakan Fourier Transform Infra Red (FTIR) 

dilakukan di Laboratorium Kimia Farmasi Fakultas Farmasi Universitas 

Airlangga, uji untuk mengetahui morfologi permukaan dan mengidentifikasi 

kandungan unsur penyusun sampel yang menggunakan alat Scanning Electron 

Microscopy-Energy Dispersive X-ray (SEM-EDAX) dilakukan di Laboratorium 

Material dan Metalurgi Fakultas Material dan Metalurgi Institut Teknik Sepuluh 

Nopember Surabaya dan Laboratorium Sentral Fakultas MIPA Universitas Negeri 

Malang, lalu uji degradasi untuk mengetahui laju degradasi sampel dan uji 

porositas untuk mengetahui presentase porositas yang terkandung pada sampel 

dilakukan di Laboratorium Fisika Material Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Airlangga. 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                    EFEK PENAMBAHAN POLY(VINYL...                  DISCA SANDYAKALA PURNAMA



30 

 

3.2. Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1. Alat Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua 

jenis yaitu peralatan  untuk pembuatan sampel dan untuk karakterisasi sampel. 

Peralatan yang digunakan untuk pembuatan sampel yaitu timbangan digital, gelas 

beaker, pot bottle, gelas ukur, pipet, panci, pengaduk, cetakan, spatula, 

erlenmeyer, penjepit dan indikator pH. Sedangkan peralatan yang digunakan 

untuk karakterisasi sampel yaitu Fourier Transform Infra Red (FTIR),  Scanning 

Electron Microscope (SEM) – Energy Dispersive X-ray (EDAX) . 

 

3.2.2. Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian antara lain, 1 liter air 

kelapa, 150 ml bakteri Acetobacter xylinum, 0,5% dari berat sukrosa yang 

digunakan (5 gram) urea, 50 gram sukrosa, 1% asam asetat sebanyak 10 ml, 

CaCl2, KH2PO4, Poly(Vynil Pyrrolidine) (PVP) 0,05 gram, akuades, dan larutan 

SBF. 

 

3.3. Diagram Alir Penelitian 

Adapun tahapan pelaksanaan penelitian pembuatan scaffold komposit 

selulosa mikrobial-hidroksiapatit dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian 

Persiapan bahan: membran 
selulosa bakteri, larutan PVP, 

Larutan CaCl2 , larutan KH2PO4 

Persiapan alat: timbangan digital, 
pipet, gelas ukur, loyang/cetakan, 

penjepit, panci, spatula, dan indikator 
pH 

Tahap pembuatan selulosa bakteri 

Perendaman selulosa bakteri dalan 
larutan PVP 0,05 gramdalam 200 ml 

air selama 7 hari 

Pencucian selulosa mikrobial - PVP 

Perendaman dalam larutan CaCl2dengan variasi konsentrasi 25, 50, 75, 
100 mM pada pH 9 selama 18 jam pada suhu 100⁰C 

Pencucian selulosa mikrobial – CaCl2  dan selulosa 
mikrobial – PVP – CaCl2 

Perendaman dalam larutan KH2PO4dengan variasi konsentrasi 50, 
75, 100, 125 mM pada pH 9 selama 18 jam pada suhu 100⁰C 

Freeze-drying selulosa mikrobial -HA dan 
selulosa mikrobial -PVP-HA 

Komposit scaffold selulosa mikrobial-hidroksiapatit 

Analisis data dan pembahasan 

1. Uji FTIR   3. Uji Degradasi 
2. Uji SEM-EDAX  4. Uji Porositas 
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3.4. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dalam pembuatan komposit selulosa mikrobial-

hidroksiapatit sebagai scaffold untuk bone healing dilakukan dalam  dua tahap, 

yaitu tahap pembuatan sampel dan karakterisasi sampel. 

 

3.4.1 Pembuatan Sampel 

3.4.1.1 Tahap persiapan bahan 

Bahan yang digunakan untuk membuat komposit scaffold selulosa 

mikrobial-hidroksiapatit adalah  air kelapa sebanyak 1 liter , sukrosa 50 gram, 

urea 0,5% (5 gram), asam asetat 1% (10ml), Acetobacter xylinum 20% (200ml), 

CaCl2, KH2PO4, dan Poly(Vynil Pyrrolidine) (PVP) 0,05 gram di dalam 200 ml 

air. 

 

3.4.1.2 Pembuatan matriks selulosa mikrobial (Acetobacter xylinum) 

Pembuatan matriks selulosa mikrobial (Acetobacter xylinum) dilakukan 

dengan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat yang dibutuhkan yaitu, 

indikator pH, erlenmeyer, gelas ukur, wadah cetakan/loyang, panci, pipet, 

timbangan digital, penjepit dan spatula. Bahan yang dibutuhkan yaitu, air kelapa, 

sukrosa, urea, dan biakan Acetobacter xylinum. Setelah alat dan bahan terkumpul 

maka disiapkan air kelapa sebanyak 1 liter. Lalu menimbang sukrosa sebanyak 50 

gram dan urea sebanyak 0,5 % (5 gram), kemudian sukrosa dan urea yang telah 

ditimbang dicampur dalam 1 liter air kelapa dalam keadaan dipanaskan. 

Tambahkan asam asetat 1% (10ml) agar pH 4. Diaduk larutan  yang terdiri dari air 
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kelapa, sukrosa, dan urea hingga homogen.  Setelah itu, larutan homogen 

didiamkan sebentar pada suhu ruang (27oC) dengan pengecekan pH hingga 4. 

Kemudian ditambahkan biakan Acetobacter xylinum sebanyak 20% (200ml) dan 

pengadukan larutan hingga homogen. Setelah larutan homogen, larutan 

dituangkan pada wadah cetakan/loyang dan menginkubasi pada suhu ruang (27oC) 

selama 7 hari.   

 

3.4.1.3 Pembuatan komposit scaffold selulosa mikrobial-hidroksiapatit 

Matriks selulosa mikrobial (Acetobacter xylinum) yang telah terbentuk 

dibuat menjadi dua sampel, sampel pertamadirendam dalam Poly(Vynil 

Pyrrolidone) (PVP) 0,05 gram dalam 200 ml akuades selama 7 hari, dan sampel 

kedua (kontrol) tidak direndam pada Poly(Vynil Pyrrolidone) (PVP). Setelah 

perendaman dalam Poly(Vynil Pyrrolidine) (PVP) 0,05 gram dalam 200 ml 

akuades pada sampel kedua dilakukan metode berikutnya yaitu perendaman CaCl2 

serta perendaman KH2PO4 selama masing-masing 18 jam, dalam perendaman ini 

dilakukan variasi konsentrasi Ca2+ dan (PO4)3- yaitu 25:125; 50:100; 75:75; dan 

100:50 mM, metode perendaman CaCl2 dan KH2PO4 selama 18 jam diharapkan 

dapat mengikat ion Ca2+ dan PO4
3-. Setelah sampel terbentuk komposit selulosa 

mikrobial-hidroksiapatit maka dilakukan freeze drying, tujuan dari freeze drying 

ini agar material yang dibuat dapat membentuk scaffold.  
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Tabel 2.1. Jenis Sampel Scaffold 

Nama Sampel Jenis Konsentrasi 
Ca2+ (mM) PO4

3- (mM) 

Kontrol A Selulosa 
mikrobial – HA 25 125 

Sampel A 
Selulosa 

Mikrobial –
PVP - HA 

25 125 

Kontrol B Selulosa 
mikrobial – HA 50 100 

Sampel B 
Selulosa 

Mikrobial –
PVP - HA 

50 100 

Kontrol C Selulosa 
mikrobial – HA 75 75 

Sampel C 
Selulosa 

Mikrobial –
PVP - HA 

75 75 

Kontrol D Selulosa 
mikrobial – HA 100 50 

Sampel D 
Selulosa 

Mikrobial –
PVP - HA 

100 50 

 

3.4.2 Karakterisasi Sampel 

Scaffold selulosa mikrobial – hidroksiapatit yang telah dihasilkan 

berbentuk padatan spongi yang memiliki porous yang didapatkan dengan metode 

freeze dried. Scaffold yang dihasilkan selanjutnya dilakukan karakterisasi untuk 

mengetahui potensi sampel sebagai kandidat bone healing. Karakterisasi yang 

dilakukan meliputi uji gugus fungsi, uji morfologi dan identifikasi unsur penyusun 

fasa, uji degradasi, dan uji porositas. 
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3.4.2.1. Uji Gugus Fungsi 

Uji gugus fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang 

terkandung di dalam sampel. Uji ini menggunakan alat Fourier Transform Infra 

Red (FTIR), dimana alat ini menggunakan sinar infra merah yang dipantulkan 

oleh prisma. Sampel dicampurkan dengan bubuk KBr yang berfungsi sebagai 

background yang diletakkan pada pan platina, kemudian ditumbuk hingga halus 

untuk menghilangkan efek hamburan dari kristal besar. Kemudian dipadatkan 

menjadi pelet dengan menggunakan hidrolik mekanik agar nantinya sampel dapat 

ditembus oleh sinar infra merah dan dapat terbaca gugus fungsi yang terkandung 

dalam sampel. Hasil pengujian ini disajikan dalam bentuk grafik dengan sumbu x 

merupakan bilangan gelombang dan sumbu y merupakan % transmitansi. 

 

3.4.2.2. Uji Morfologi dan Identifikasi Unsur 

Uji ini menggunakan alat Scanning Electron Microscopy-Energy 

Dispersive X-ray (SEM-EDAX). Uji ini dilakukan untuk mengetahui morfologi 

dan penampang melintang dari sampel selain itu juga untuk mengidentifikasi 

unsur-unsur yang dimiliki oleh sampel. Sampel diletakkan pada holder yang 

kemudian di-coating dengan emas selama sekitar 1 jam. Kemudian sampel yang 

telah di-coating diletakkan dalam spesimen dan disinari dengan pancaran 

elektron. Elektron yang dipancarkan kemudian ditangkap oleh detektor sinilator 

yang diperkuat dengan rangkaian penguat yang mengakibatkan timbulnya pada 
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layar Cathode Ray Tube (CRT). Hasil dari uji ini berupa image yang ditampilkan 

pada layar monitor. 

 

Gambar 3.2.Alat uji SEM-EDX 

 

3.4.2.3. Uji Degradasi 

Uji degradasi dilakukan untuk mengetahui kehilangan berat sampel 

sebelum dan sesudah dilakukan perendaman dalam Simulated Body Fluid (larutan 

SBF) (Warastuti dan Suryani, 2013). Pembuatan SBF sendiri mengacu pada 

penelitian Kokubo, et al, 1991, dimana semua bahan sesuai Tabel 2.2 

dicampurkan sesuai urutan ke dalam 1 liter akuabides yang distirer pada suhu 

36,5ºC yang kemudian ditambahkan larutan HCl hingga pH larutan SBF mencapai 

pH ideal tubuh yaitu 6,8-7,4. Penambahan larutan HCl dikontrol dengan 

perhitungan pH menggunakan pHmeter dimana pH yang dicapai yaitu 7,27. 

Sampel scaffold kemudian direndam ke dalam larutan SBF selama 21 hari, lalu 

dihitung laju degradasi menggunakan Persamaan 3.1. 

𝐿𝑎𝑗𝑢 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠𝑖  % =
𝑊0− 𝑊1

𝑊0
 𝑥 100 % .................... (3.1) 
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3.4.2.4. Uji Porositas 

Uji porositas merupakan uji yang sangat diperlukan untuk mengetahui 

banyaknya pori yang dikandung dalam scaffold yang dihasilkan. Uji ini dilakukan 

mengacu pada Venkatesan et al., 2012, dimana uji ini menggunakan metode 

liquid displacement. Cairan yang digunakan dalam uji ini yaitu ethanol. Sampel 

direndam ke dalam ethanol selama 48 jam dan kemudian dihitung presentase 

porositasnya menggunakan Persamaan 2.1.  
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