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ABSTRAK 

Perbaikan tulang pada daerah cacat selama ini dilakukan dengan allograft atau 
xenograft. Namun, penggunaannya menimbulkan resiko imunologik sehingga 
perlu dikembangkan rekayasa jaringan tulang berupa scaffold biokomposit 
selulosa bakteri dan hidroksiapatit dengan penambahan PVP. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui karakteristik PVP terhadap karakteristik mikroskopik, 
porositas, degradasi, dan kekuatan tekan. Pada penelitian ini sintesis dilakukan 
melalui tiga tahapan yaitu perendaman selulosa bakteri pada PVP dalam lima 
variasi waktu yaitu 1 hari, 5 hari, 7 hari, dan 15 hari, masing-masing dilanjutkan 
dengan perendaman larutan CaCl2 selama 18 jam, dan larutan KH2PO4 selama 18 
jam pada pH 9. Karakterisasi dari penelitian ini yaitu uji gugus fungsi (FTIR), uji 
identifikasi fasa (XRD), uji morfologi (SEM-EDX), uji porositas, uji in vitro 
biodegradasi, dan uji kekuatan tekan. Uji gugus fungsi menunjukkan adanya 
fosfat pada bilangan gelombang 600,63 cm-1–1061,59 cm-1 dan karbonat pada 
bilangan gelombang 670,72 cm-1–1464,67 cm-1 untuk kelima sampel. Uji 
identifikasi fasa menunjukkan telah terbentuk fasa hidroksiapatit yang 
ditunjukkan dengan munculnya puncak pada sudut 2� 22,80o, 28,14o, dan 40,49o. 
Karakteristik morfologi menunjukkan hidroksiapatit terdekomposisi menyelimuti 
selulosa bakteri, membentuk partikel padat dan teraglomerasi serta hasil ukuran 
pori sekitar 100-300 µm, untuk identifikasi unsur menggunakan EDX didapat 
rasio Ca/P pada rentang 1,28-1,73. Hasil uji porositas kelima sampel yaitu sekitar 
70-80 %. Hasil uji in vitro degradasi kelima sampel menunjukkan kenaikan 
persentase degradasiyaitu pada rentang 49,78%-77,27% pada minggu ketiga yang 
membuktikan selulosa bakteri mudah terdegradasi. Hasil uji kekuatan tekan 
diperoleh hasil pada rentang 0,63 MPa-1,59 MPa. Berdasarkan hasil karakteristik 
pada penelitian scaffold biokomposit selulosa bakteri dan hidroksiapatit dengan 
penambahan PVP memiliki potensi sebagai kandidat penyembuhan tulang. 
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