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ABSTRAK 

 

 Membran nanofiber berbahan selulosa asetat-kolagen telah berhasil dibuat dengan 

teknik electrospinning menggunakan campuran larutan, yaitu 1.5% b/v selulosa asetat 

dalam aseton dan 0.05% b/v kolagen dalam asam format. Pada proses electrospinning, 

dilakukan optimasi flow rate larutan dop dengan variasi 0.01, 0.05, 0.1, 0.15, dan 0.2 μL/h, 

optimasi waktu running dengan variasi 1, 3, 5 dan 7 jam, dan optimasi bentuk kolektor. 

Dari hasil penelitian diperoleh membran nanofiber yang optimum dibuat dengan flow rate 

sebesar 0.05 μL/h, kolektor berbentuk drum atau silinder dan waktu optimum untuk 

terbentuknya membran selama 3 jam. Hasil karakterisasi menunjukkan secara 

morfologi diameter serat nanofiber berukuran 200-250 nm. Uji tarik memberi hasil 

bahwa membran CA-kolagen dengan kolektor silinder memberikan hasil yang baik 

dengan nilai modulus young 1,237 x10-5 GPa. Sedangkan perlakuan pemanasan 

80°C tidak memberikan hasil yang lebih baik karena kolagen telah mengalami 

denaturasi. Pemberian agen crosslink asam sitrat menunjukkan terjadinya tautan 

silang antar serat nanofiber. Keseluruhan membran memiliki % elongasi yang 

sesuai dengan kulit manusia sehingga dapat digunakan sebagai kandidat wound 

dressing. Uji toksisitas MTT menunjukkan keseluruhan membran bersifat tidak 

toksik dengan % viabilitas secara bertutut-turut CA, CA-kolagen (pemanasan), CA-

kolagen-asam sitrat, adalah 89,96%, 84,97%, 71,28%. 
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