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ABSTRAK 
 
Dalam penelitian ini dilakukan pembuatan nanofiber PCL-kolagen dengan 
komposisi 10% b/v menggunakan pelarut campuran kloroform dan asam format. 
PCL dilarutkan dalam kloroform sedangkan kolagen dilarutkan dalam asam 
format. Pada proses electrospinning dilakukan optimasi flow rate, waktu running, 
dan jenis kolektor untuk memperoleh nanofiber yang optimum dan sesuai untuk 
diaplikasikan sebagai wound dressing. Berdasarkan hasil optimasi yang dilakukan 
pada penelitian ini, nanofiber PCL-kolagen yang paling optimum dibuat dengan 
flow rate 0.01 µL/jam, waktu running selama 3 jam, dan menggunakan jenis 
kolektor silinder. Karakterisasi dilakukan untuk lima macam membran nanofiber 
PCL-kolagen dengan variasi treatment yang berbeda yaitu, nanofiber yang dibuat 
dengan kolektor silinder, kolektor flat, penambahan agen crosslinker dengan asam 
sitrat dan pemberian pemanasan, serta nanofiber PCL tanpa penambahan kolagen. 
Nanofiber PCL-kolagen menghasilkan diameter lebih kecil sekitar 200 – 600 nm. 
Berdasarkan uji sifat mekanik, penambahan kolagen menyebabkan sifat mekanik 
membran menjadi lebih rendah bila dibandingkan pemberian crosslinking dengan 
pemanasan atau penambahan asam sitrat. Uji sitotoksisitas dalam penelitian ini 
dilakukan pada nanofiber PCL, PCL-kolagen dengan penambahan asam sitrat, 
dan PCL-kolagen yang diberi perlakuan pemanasan. PCL dipilih untuk 
membandingkan pengaruh penambahan kolagen pada nanofiber terhadap 
viabilitas sel. Kolagen memiliki peran yang penting untuk pertumbuhan, 
perkembangan, dan diferensiasi sel dalam kultur jaringan. Nanofiber PCL-kolagen 
yang diberikan treatment dengan pemanasan memberikan %viabilitas yang lebih 
baik sebesar 83.09% bila dibandingkan nanofiber yang ditambahkan crosslinker 
asam sitrat, karena pengaruh asam sitrat yang bersifat asam menyebabkan 
lingkungan di sekitar membran memiliki pH ekstrem sehingga berpengaruh 
terhadap pertumbuhan sel dan mengurangi viabilitasnya. 
 
Kata kunci: Nanofiber, polikaprolakton, kolagen, electrospinning, wound 
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