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Abstrak 
Scaffold adalah biomaterial yang digunakan secara luas di bidang teknik jaringan. 
Pada kasus luka bakar, scaffold berpori berfungsi mengikat sel dan memfasilitasi 
proses migrasi sel. Aloe vera merupakan bahan alam yang mampu mempercepat 
penyembuhan luka, dan Snail mucus dapat menghambat pertumbuhan 
bakteri.Tujuan penelitian ini adalah sintesis dan karakterisasi scaffolds komposit 
untuk luka bakar berbahan dasar gelatin-kitosan-Aloe vera- Mukus Achatina 
fulica sp. Metode penelitian ini adalah sintesis scaffold dengan komposisi 
penyusunnya yakni Gelatin : kitosan (1:1) dilarutkan pada 0,05 M Asam Asetat 
selanjutnya variasi Aloe vera (AV) dan Snail mucus (SM) yakni 0% AV : 0 % SM 
0,07 AV : 0,07 SM ; 0,15 AV: 0,15 SM ; 0,07 AV : 0,15 SM ; 0,15 AV: 0,0,07 
SM  diberikan pada larutan Gelatin-kitosan tersebut, lalu digunakan metode freeze 
dry untuk mendapatkan scaffold berpori. Karakterisasi yang dilakukan meliputi 
uji FTIR, uji SEM, uji porositas, uji kekuatan tarik, uji swelling ,dan uji degradasi. 
Uji FTIR menunjukkan Aloe vera dan Snail mucus berinteraksi dengan amino 
bebas dan gugus hidroksil dari Gelatin-Kitosan, ditandai dengan pita serapan pada 

bilangan gelombang 2937,59 cm
-1

yang merupakan C-H stretching simetris dan 
asimetris dari (-CH), menunjukkan adanya Cincin Piranosa. Uji SEM 
menunjukkan ukuran pori 70-235 𝜇m. Uji porositas menunjukkan scaffold 
memiliki nilai porositas sebesar 87-96%, sehingga proses proliferasi sel terjadi 
dengan baik. Uji karakteristik fisik menghasilkan kuat tarik sebesar 1,425 Mpa 
pada sampel Gelatin-Kitosan (kontrol) dan 0,732 Mpa untuk sampel dengan 
0,15% AV  dan 0,15% SM. Uji Swelling menunjukkan variasi komposisi scaffold 
dengan  Aloe vera dengan Mukus Achatina fulica sp memiliki persentase swelling 
sebesar 200-520%. Uji degradasi menunjukkan bahwa keseluruhan sampel tidak 
habis selama waktu 21 hari, sehingga memberikan waktu untuk regenerasi sel. 
Sampel dengan 0,15% Aloe vera dan 0,07% Snail mucus berpotensi sebagai 
scaffolds jaringan kulit luka bakar berdasarkan tinjauan hasil uji FTIR, uji SEM, 
uji porositas, dan uji degradasi.  
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