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Pada penelitian ini telah dilakukan sintesis Poli Asam Laktat (PLA) dan Poli ɛ-

kaprolakton (PCL) yang banyak digunakan dalam aplikasi biomedis karena rentan 

terhadap pembelahan rantai hidrolitik maupun enzimatik sehingga mudah 

dimetabolisme dalam tubuh manusia. Hal ini sangat berguna untuk aplikasi biomedis, 

terutama benang operasi. Untuk meningkatkan fleksibilitas bahan, maka ditambahkan 

emulsifier berupa gelatin. Metode sintesis dilakukan dengan memadukan polimer PLA 

dan PCL sehingga menghasilkan lembaran film polipaduan. Uji degradasi memberikan 

hasil terbaik pada perbandingan komposisi PLA/PCL 4:1 yang memiliki persentase 

sebesar 3,06% dalam NaCl 0,9%; 1,98% dalam buffer fosfat pH 6; 2,83% dalam buffer 

fosfat pH 7 dan 4,8% dalam buffer fosfat pH 8. Nilai kekuatan mekanik terbesar 

dimiliki polipaduan dengan perbandingan komposisi PLA/PCL 1:1 sebesar 13,06 

N/mm2 belum memenuhi standar benang operasi komersil. Hasil analisis FTIR 

menunjukkan adanya interaksi fisika antara PLA dan PCL, dibuktikan dengan 

munculnya spektrum yang sama antara PLA dan PCL sebelum dan sesudah dipadukan. 

Analisis TGA menunjukkan polipaduan mengalami penurunan stabilitas termal 

dibandingkan dengan polimer penyusunnya akibat interaksi antarpolimer yang rendah. 

Analisis SEM menunjukkan polipaduan memiliki morfologi yang acak dan cenderung 

berongga. 

 

 

Kata kunci: Polimer, Poli Asam Laktat (PLA), Poli ɛ-kaprolakton (PCL), gelatin, 

benang operasi. 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF POLYBLEND POLY LACTIC 

ACID (PLA) AND POLY ɛ-CAPROLACTONE (PCL) AS RAW MATERIALS 

FOR SUTURES WITH GELATIN EMULSIFIER 

 

 

 

By 

 

Dhia Hawari 

 

 

In this research the synthesis of Poly Lactic Acid (PLA) and Poly ɛ-caprolactone 

(PCL) are widely used in biomedical applications because they are susceptible to 

hydrolytic and enzymatic chain cleavages so that they are easily metabolized in the 

human body. This is very useful for biomedical applications, especially operating 

sutures. To increase the flexibility of the material, an emulsifier in the form of gelatin 

is added. The synthesis method is carried out by blending PLA and PCL polymers to 

produce polyblend film fibers. The degradation test gives the best results on the 

composition ratio of PLA/PCL 4:1 which has a percentage of 3.06% in 0.9% NaCl; 

1.98% in phosphate buffer pH 6; 2.83% in phosphate buffer pH 7 and 4.8% in 

phosphate buffer pH 8. The greatest value of mechanical strength was obtained by 

polyblend with the ratio of the composition of PLA / PCL 1:1 at 13.06 N/mm2. But 

this value does not meet the standards of commercial sutures. The results of FTIR 

analysis showed that there was a physical interaction between PLA and PCL, as 

evidenced by the appearance of the same spectrum, between PLA and PCL before 

and after blending. TGA analysis shows that polyblend has decreased its thermal 

stability compared to its constituent polymers due to low interaction between 

polymers. SEM analysis shows that polyblends have random morphology and tend to 

be hollow. 
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Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri 
(Q.S Al-Isra’ : 7) 

 
 
 

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever 

- Mahatma Gandhi - 
 
 
 

Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah 
jatuh. 

Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang 
tidak pernah melangkah. 

Jangan takut salah, karena dengan kesalahan pertama kita dpat menambah 
pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah kedua 

- Buya Hamka - 
 
 
 

Setiap pertemuan meninggalkan kesan 
Ada yang mendalam, ada yang tenggelam 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Perkembangan polimer biodegradable sekarang ini lebih ditekankan kepada 

pemanfaatannya untuk kebutuhan klinik, seperti benang jahit untuk pembedahan, 

bahan penyalur obat, media transplantasi jaringan, dan peralatan ortopedik. Polimer 

biodegradable telah berkembang lebih dari 10 tahun, namun penelitian dan 

pengembangan polimer ini masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan selain 

kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu dan teknologi bahan, juga 

dukungan dana penelitian yang terbatas. Dapat diketahui bahwa penelitian dalam 

bidang ilmu dasar memerlukan waktu lama dan dana yang besar. 

 

Prospek pengembangan polimer biodegradable dibidang biomedis di Indonesia 

sangat potensial, karena didukung oleh adanya sumber daya alam yang melimpah, 

khususnya hasil pertanian yang dapat diperoleh sepanjang tahun. Berbagai hasil 

pertanian yang potensial untuk dikembangkan menjadi biopolimer adalah jagung, 

sagu, kentang, tepung tapioka, ubi kayu, kitin dari kulit udang dan lain sebagainya 

(Pranamuda, 2001). 
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Beberapa polimer biodegradable, poliester alifatik terdegradasi seperti poli asam 

laktat (PLA) dan poli ε-kaprolakton (PCL) lebih populer karena biodegradabilitas, 

biokompatibilitas dan bioresorbabilitasnya yang sangat baik (Shalaby et al, 2004).  

 

PLA adalah polimer transparan dan kristalin dengan titik leleh dan sifat rapuh yang 

relatif tinggi, sehingga  memiliki kekuatan mekanik tinggi tetapi perpanjangan yang 

rendah pada nilai putus (Garlotta, 2002). PLA dapat dengan mudah terdegradasi 

melalui hidrolisis enzimatik atau alkali (Iwata, 1998). PCL adalah polimer semi 

kristalin yang digunakan sebagai bahan biomaterial dalam prostetik, benang bedah 

dan sistem pengiriman obat. PCL mempunyai beberapa kelebihan, antara lain 

permeabilitas yang baik dan kekuatan mekanik yang cukup baik. Selain memiliki 

kelebihan, PCL juga memiliki kekurangan yaitu waktu degradasi yang cukup lama 

(Gunatillake and Adikari, 2003). Pencampuran kedua polimer ini diperkirakan dapat 

menghasilkan polimer yang kompatibel, memiliki waktu degradasi yang lebih singkat 

dan sifat permeabilitasnya lebih baik (Broz et al., 2003). Penggunaan polimer 

biodegradable ini memiliki keuntungan, yaitu dapat didegradasi oleh proses hidrolisis 

dalam tubuh (Gunatillake and Adikari, 2003). 

 

Beberapa penelitian sebelumnya diketahui bahwa PLA telah digunakan sebagai 

rekayasa proses produksi plastik biodegradable, dengan menggunakan variasi jenis 

bakteri dan kondisi operasi proses fermentasi (Hartono dkk, 2005). Widjaja dkk, 

(2006). melakukan penelitian mengenai sintesa PLA dari limbah pembuatan 

indigenous starch untuk pembuatan plastik ramah lingkungan. Variasi yang dipakai 

adalah jenis bakteri fermentasi untuk memperoleh bakteri yang terbaik sehingga 
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dapat menghasilkan asam laktat dengan proses polikondensasi azeotropik. 

Polikondensasi azeotropik merupakan modifikasi dari reaksi polikondensasi 

konvensional yang dapat menghasilkan bobot molekul yang lebih tinggi. Hikmah 

(2015) melakukan penelitian mengenai pembuatan plastik biodegradable dari kulit 

pisang. Broz (2003) telah melakukan penelitian mengenai biokomposit yang dibuat 

dari campuran PLA dan PCL. Biokomposit ini memiliki sifat mekanik yang dapat 

diatur melalui komposisi campuran. Semakin banyak komposisi PLA, maka modulus 

dan kekuatan tarik nya meningkat secara linear sebagai fungsi komposisi. 

 

Pembuatan benang bedah dilakukan dengan cara mencampurkan polimer PLA dan 

PCL. Pencampuran kedua polimer ini dilakukan dengan menggunakan pelarut 

kloroform. Larutan PLA dan PCL dalam kloroform secara fisis tidak dapat bercampur 

dengan baik karena perbedaan bobot, jenis dan kepolaran. Namun apabila dilakukan 

pengadukan dalam kecepatan putar yang tinggi, maka akan terbentuk suatu fase dari 

campuran tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, maka dibutuhkan suatu 

pengemulsi. Pengemulsi yang digunakan adalah gelatin. Gelatin merupakan hasil dari 

proses hidrolisis kolagen yang banyak ditemukan pada kulit, tulang dan jaringan otot 

hewan. Gelatin memiliki kemampuan sebagai emulsifier karena bersifat amphiphilic, 

dengan adanya kandungan asam amino yang bersifat hidrofilik dan lipofilik sehingga 

dapat menimbulkan aktifitas pada permukaan molekulnya (Ward dkk, 1977). Dengan 

adanya aktifitas pada permukaan molekulnya menyebabkan gelatin dapat 

menstabilkan pencampuran antara PLA dan PCL (Hattrem et al., 2015). 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka pada penelitian ini dilakukan optimasi pada 

perbandingan PLA, PCL dan gelatin agar dihasilkan polipaduan yang baik dan sesuai 

dengan tujuan penggunaannya, khususnya sebagai benang bedah operasi. Dalam hal 

ini, karakterisasi yang akan dilakukan terhadap polipaduan PLA, PCL dan gelatin 

meliputi Fourier Transform Infra Red (FTIR), Scanning Electron Microscopy (SEM) 

dan Thermo Gravimetric Analyzer (TGA) 

 

 

B. Tujuan 

 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Membuat campuran atau sintesis PLA dengan PCL dan gelatin. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan gelatin pada polipaduan PLA dengan 

PCL. 

3. Menguji sifat mekanik dan degradasi dari polipaduan PLA dan PCL. 

4. Mengidentifikasi polipaduan PLA dan PCL meliputi karakterisasi FTIR, 

SEM, dan TGA. 

 

 

C. Manfaat  

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pembuatan 

polipaduan PLA dan PCL dengan emulsifier gelatin yang berpotensi digunakan 

sebagai alternatif untuk benang bedah operasi. 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Poli asam laktat 

 

Poli asam laktat (PLA) merupakan poliester alifatik termoplastik yang bersifat 

biodegradable terhadap panas, cahaya, bakteri, maupun oleh proses hidrolisis. 

Selain itu, PLA  juga memiliki sifat biokompatibel, yaitu dapat terdegradasi dalam 

tubuh tanpa menimbulkan efek yang berbahaya. PLA dapat disintesis dari 

pembukaan cincin laktida dengan penambahan katalis seperti PbO, SbF5, atau 

pemanasan 100-150oC (Gambar 1). Katalis yang biasa digunakan adalah stannous 

octoate. Berdasarkan sifat kiralitas dari karbonnya, unit laktil laktida memiliki 

bentuk diastereomerik, yaitu L-laktida, D-laktida, dan meso-laktida. Polimer ini 

tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti kloroform dan 

diklorometana (Robani, 2004). 

 

 

 

 

Gambar 1. Sintesis Poli Asam Laktat (PLA). 

 

Pada umumnya PLA  mempunyai titik leleh yang tinggi (sekitar 175oC) dan dapat 

disintesis menjadi lembaran film yang transparan. Sifat fisik PLA disajikan dalam 
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Tabel 1. Sifat fisik dan mekanis PLA dapat berkurang apabila dicampur dengan 

polimer lain yang memiliki sifat fisik dan mekanis yang lebih rendah     

(Lukmana, 2007). 

 

Tabel 1. Sifat Fisik PLA. 

Sifat fisik Poli asam laktat (PLA) 

Suhu transisi kaca (oC) 55-70 

Titik leleh (oC) 130-215 

Kuat tarik (Mpa) 49 

Elongasi (%) 2,5 

Densitas (g/cm3) 1,25 

 

(Lu and Chen, 2004). 

 

Kelebihan PLA pada jenis BOPLA (bioriented PLA atau bentuk stretch dua arah) 

dimana twist dan deadfold mirip seperti selofan dan PVC, karena itu BOPLA 

dipergunakan juga untuk film yang tipis untuk pembungkus permen. BOPLA 

mempunyai barier yang bagus untuk menahan aroma, bau, molekul solven dan 

lemak sebanding dengan PET atau nilon 6. Sebagai bahan polar poli asam laktat 

mempunyai tegangan 38 dynes/cm2 sehingga mudah untuk di-print dengan 

berbagai tinta tanpa proses “flame dan coron” seperti halnya BOPP atau film yang 

lain. Poli asam laktat adalah penyekat yang bagus dengan suhu gelas atau Tg 55-

65 deg, inisiasi sealing bisa dimulai pada suhu 80 deg sama dengan sealant dari 

18% EVA. Gabungan antara kemudahan untuk diseal dan tingginya barier untuk 

aroma dan bau maka poli asam laktat dapat digunakan sebagai lapisan paling 

dalam untuk pengemas makanan (Nasiri, 2008). 

 

Kekurangan PLA yaitu densitas lebih tinggi (1,25 g/cc) dibanding Polipropilena 

dan Polistirena dan memiliki polaritas lebih tinggi sehingga sulit digabungkan 



7 
 

dengan Polietilena dan Polipropilena yang non polar dalam sistem film multi 

lapis. PP mempunyai densitas 0,9 g/cc, dengan harga 0,7 USD per kg dan HIPS 

mempunyai densitas 1,05 g/cc dan harga 1 USD per kg. PLA juga mempunyai 

ketahanan panas, moisture dan gas barier yang kurang bagus dibanding dengan 

PET. Hal lain yang paling penting adalah harganya yang masih tinggi yaitu 2,6 

USD per kg. Usaha untuk menurunkan harga terus dilakukan oleh Cargill Dow 

hingga 2 USD per kg supaya lebih kompetitif. Sifat barier terhadap uap air, 

oksigen dan CO2 lebih rendah dibanding PET, PP atau PVC. Perbaikan sifat barier 

dapat dilakukan menggunakan sistem laminasi dengan jenis film lain seperti PE, 

PVOH, Alufoil, nano partikel dan lainnya (Nasiri, 2008). 

 

Kelebihan PLA dibandingkan dengan plastik yang terbuat dari minyak bumi 

adalah sebagai berikut: 

1. Biodegradable, artinya PLA dapat diuraikan secara alami di lingkungan 

oleh suatu mikroorganisme. 

2. Biocompatible, artinya pada kondisi normal, jenis polimer ini dapat 

diterima oleh sel atau jaringan biologi. 

3. Dihasilkan dari bahan yang dapat diperbaharui (termasuk sisa industri) dan 

bukan dari minyak bumi. 

4. 100% recyclable, dalam hidrolisis asam laktat dapat diperoleh dan 

digunakan kembali untuk aplikasi yang berbeda atau dapat digabungkan 

untuk menghasilkan produk lain (Botelho, 2004). 

5. Tidak menggunakan pelarut organik atau bersifat racun dalam 

memproduksi PLA. 

6. Dapat dibakar sempurna dan menghasilkan gas CO2 dan H2O. 
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Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan 

kualitas PLA disajikan pada Tabel 2 (Nisa, 2015). 

 

Tabel 2. Tabel Penelitian PLA 

 

 Perlakuan atau 

Penambahan 

Hasil Penelitian Referensi 

Penambahan 

Pemlastis 

Ester sitrat Menurunkan nilai Tg 

dan meningkatkan 

perpanjangan putus 

Labrecque et 

al (1997) 

 Triasetin atau 

tributil sitrat 

Menurunkan nilai Tg 

dan meningkatkan 

kristalinitas 

Ljungberg 

dan Wesslen 

(2002) 

 Poligliserol ester Meningkatkan 

perpanjangan putus 

Uyama et al 

(2006) 

 Polietilen glikol 

dan trietil sitrat 

Menurunkan nilai Tg 

dan meningkatkan laju 

kristalinitas 

Li dan 

Huneault 

(2007) 

Pencampuran Polivinil asetat Meningkatkan nilai 

kuat tarik dan persen 

perpanjangan 

Wang et al 

(2008) 

 Poli-ɛ-kaprolakton 

(PCL) 

Perbaikan pada sifat 

mekanis 

Tsuji dan 

Ikada (1996) 

 Pati dengan 

beberapa pemlastis 

yang berbeda 

Menurunkan nilai Tg, 

meningkatkan 

kristalinitas dan 

biodegradibilitas 

Ke dan Sun 

(2001); Ke et 

al (2003) 

 Polivinil alcohol 

dan pati 

Meningkatkan nilai 

kuat tarik 

Ke dan Sun 

(2003) 

Kopolimerisasi 

dari PLA 

ɛ-kaprolakton Meningkatkan suhu 

dekomposisi dan 

kristalinitas 

Park et al 

(1998) 

 Polivinil klorida Meningkatkan kuat 

tarik 

Lu et al 

(2008) 

 Akrilonitril 

butadiene-stiren 

Meningkatkan nilai 

perpanjangan putus 

dengan sedikit 

penurunan modulus 

dan kuat tarik 

Li dan 

Shimizu 

(2009) 

 

 

PLA merupakan penggabungan sifat terbaik antara bahan alami dengan bahan 

buatan. Karena bahan ini dibuat dari gula tumbuhan, maka bahan pembuatannya 

menggunakan sumber yang dapat diperbaharui dan dapat diuraikan kembali 
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seluruhnya. Selain itu, bahan ini juga mempunyai sifat-sifat yang sama dengan 

plastik yang terbuat dari hidrokarbon, yaitu kuat, lentur dan harganya murah. 

Setelah para pecinta lingkungan mulai menunjukkan kepedulian akan merosotnya 

persediaan bahan bakar dan menghilangnya lahan pembuangan, para pengusaha 

pabrik sudah mencoba untuk mengembangkan beberapa bahan alternatif sebagai 

pengganti plastik biasa yang terbuat dari hidrokarbon. 

 

Hasil-hasil penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa PLA mempunyai 

keunikan dan kelebihan baik dalam permebilitas, transmisi oksigen, suhu transisi, 

dan kecepatan menkompos jika dibandingkan dengan jenis plastik lain. Poli asam 

laktat memiliki permeabilitas uap air yang relatif lebih rendah sehingga dapat 

digunakan sebagai kemasan. PLA juga memiliki laju transmisi oksigen (udara) 

relatif lebih tinggi sehingga dapat digunakan untuk pangan yang diinginkan dalam 

bentuk cair. Suhu perubahan PLA adalah antara 50-60°C sehingga dapat 

digunakan untuk kemasan makanan dingin. 

 

 

B. Poli ε-kaprolakton 

 

Poli ε-kaprolakton (PCL) adalah polimer semikristalin dengan transisi gelas 

temperatur sekitar -60ºC. Polimer ini memiliki pelelehan rendah dengan suhu (59 

sampai 64ºC) dan kompatibel polimer lainnya. Degradasi PCL jauh lebih rendah 

dari pada PLA dan merupakan polimer dasar yang berguna untuk pengembangan 

jangka panjang. Istilah, sistem pengiriman obat implan. PCL disiapkan dengan 

pembukaan cincin polimerisasi oleh monomer siklik ε-kaprolakton. Katalis seperti 

stannous octoate digunakan untuk mengkatalisis polimerisasi dan alkohol dengan 
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berat molekul rendah, digunakan sebagai inisiator yang juga bisa digunakan untuk 

mengendalikan berat molekul polimer (Flieger et al., 2003). 

 

Karena PCL memiliki sifat titik leleh yang rendah maka polimer ini dapat 

diproses dengan mudah menggunakan metode konvensional. Untuk mendapatkan 

hasil mekanik yang bagus, PCL biasanya dicampur atau dikopolimerisasi dengan 

polimer lain seperti PGA atau PLA. Perkiraan waktu untuk degradasi dari PCL 

yaitu sekitar 24 bulan atau 1 tahun (Gunnatillake and adikari, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Poli ɛ-kaprolakton (PCL). 

 

 

C. Gelatin 

 

Gelatin merupakan suatu zat yang dapat diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen 

dari kulit, jaringan ikat putih dan tulang rawan hewan. Gelatin terbagi menjadi 

dua tipe berdasarkan perbedaan proses pengolahannya, yaitu tipe A dan tipe B. 

Dalam pembuatan gelatin tipe A, bahan baku diberi perlakuan perendaman 

dengan larutan asam sehingga proses ini dikenal dengan sebutan proses asam. 

Sedangkan dalam pembuatan gelatin tipe B, perlakuan yang diaplikasikan adalah 

perlakuan basa. Proses ini disebut dengan proses alkali. Bahan baku yang 

biasanya digunakan pada proses asam adalah tulang dan kulit babi, sedangkan 
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bahan baku yang biasa digunakan pada proses basa adalah tulang dan kulit jangat 

sapi. Keuntungan dari gelatin adalah tidak ada pengaruh yang besar terhadap 

perubahan pH dan kekuatan ionik. 

 

Gelatin dapat berupa lembaran, kepingan atau serbuk kasar dan halus, berwarna 

kuning lemah atau coklat terang, warna bervariasi tergantung ukuran partikel. 

Larutannya berbau tidak menyengat seperti kaldu. Jika dalam keadaan kering 

maka dapat stabil pada udara, tetapi mudah terurai oleh mikroba jika dalam 

keadaan lembab atau dalam bentuk larutan.  

 

Gelatin tipe A menunjukkan titik isoelektrik antara pH 7 dan pH 9, sedangkan 

gelatin tipe B menunjukkan titik isoelektrik antara pH 4,7 dan pH 5,2 (Ditjen 

POM, 1995). Kelarutan gelatin yaitu tidak larut dalam air dingin, dapat 

mengembang dan bersifat lunak bila dicelupkan ke dalam air, menyerap air secara 

bertahap sebanyak 5 sampai 10 kali beratnya, larut dalam air panas, dalam asam 

asetat 6 N dan dalam campuran gliserin dan air panas, tidak larut dalam etanol, 

dalam kloroform, dalam eter, dalam minyak lemak dan dalam minyak menguap 

(Ditjen POM, 1995). Gelatin dapat larut dalam air panas, tetapi apabila 

didinginkan maka akan membentuk gel. Sifat yang dimiliki gelatin bergantung 

pada jenis asam amino penyusunnya. Gelatin adalah polipeptida dengan bobot 

molekul tinggi antara 20.000 g/mol sampai 250.000 g/mol (Keenan, 1994).  

 

Gelatin sangat penting dalam rangka diversifikasi bahan makanan, karena nilai 

gizinya yang tinggi yaitu terutama pada tingginya kadar protein khususnya asam 

amino dan rendahnya kadar lemak. Gelatin kering mengandung kira-kira 84 – 86 

% protein, 8 – 12 % air dan 2 – 4 % mineral. Dari 10 asam amino essensial yang 
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dibutuhkan tubuh, gelatin mengandung 9 asam amino essensial, satu asam amino 

essensial yang hampir tidak terkandung dalam gelatin yaitu triptofan. Gelatin 

diketahui mempunyai bentuk yang jernih, fleksibel, kuat, dan tidak tembus 

terhadap oksigen. Gelatin yang berbentuk film biasa digunakan dalam bidang 

farmasi dan industri makan termasuk mikroenkapsulasi dan lapisan untuk obat. 

Gelatin juga dapat digunakan untuk preparasi biokomposit dengan layer silikat 

seperti MMT untuk menaikkan sifat fisik dan ketahanan terhadap air. 

 

Dalam suhu dan tekanan tertentu, gelatin dapat menunjukkan tekanan yang 

reversibel. Gelatin mempunyai struktur protein yang unik dan dilengkapi dengan 

berbagai sifat fungsional. Dalam larutan, gelatin membentuk senyawa heliks 

(triple) dan bersifat amfoter sehingga dapat bereaksi dengan asam maupun basa. 

Struktur kimia gelatin ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur kimia gelatin. 

 

Gelatin memiliki sifat dapat berubah secara reversibel dari bentuk sol ke gel, 

membengkak atau mengembang dalam air dingin, dapat membentuk film, 

mempengaruhi viskositas suatu bahan, dan dapat melindungi sistem koloid. 

Menurut Utama (1997), sifat-sifat seperti itulah yang membuat gelatin lebih 
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disukai dibandingkan bahan-bahan semisal dengannya yaitu gum xantan, 

karagenan dan pektin. Karakteristik gel gelatin adalah : 

a. Pada pendinginan, gelatin larut, sebagian molekul gelatin teragregasi. 

b. Agregat-agregat yang terbentuk saling berhubungan membentuk jaringan 

yang lemah 

c. Pendinginan yang lebih lanjut atau dengan dibantu suhu yang konstan, gel 

gelatin meningkat kekuatannya. 

 

Dengan komposisi kimia seperti tersebut di atas dan sifat-sifat fisik lainnya, tidak 

heran kalau gelatin mempunyai multi guna dalam berbagai industri. Hal ini 

dikarenakan gelatin bersifat serba bisa, yaitu bisa berfungsi sebagai bahan pengisi, 

pengemulsi (emulsifier), pengikat, pengendap, pemerkaya gizi, pengatur 

elastisitas, dapat membentuk lapisan tipis yang elastis, membentuk film yang 

transparan dan kuat, kemudian sifat penting lainnya yaitu daya cernanya yang 

tinggi dan dapat diatur, sebagai pengawet, humektan, penstabil, dan lain-lain. 

 

 

D. Polipaduan 

 

Polipaduan merupakan hasil pencampuran fisik dari dua atau lebih polimer 

berbeda. Proses pencampuran polimer dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, 

yaitu paduan fisika dan paduan kimia. Paduan fisika terjadi antara dua jenis 

polimer atau lebih yang memiliki struktur berbeda, tidak membentuk ikatan 

kovalen antar komponen melainkan membentuk interaksi fisik. Paduan  kimia, 

yaitu paduan dua atau lebih polimer berbeda  dengan ikatan kovalen di antara 

polimer-polimer penyusunnya. Kelebihan dari polipaduan ialah dapat 
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memanfaatkan formulasi yang telah ada dari material dengan sifat khas sehingga 

polipaduan akan mempunyai karakteristik unggul dari kedua komponen. 

Polipaduan ini bertujuan untuk mendapatkan sifat-sifat material yang diinginkan 

dan disesuaikan dengan penggunaannya. Polipaduan dapat bersifat homogen atau 

heterogen. Polipaduan homogen terlihat bening, mempunyai suhu transisi gelas 

(Tg) tunggal, dan sifat fisiknya sebanding dengan komposisi komponen 

komponen penyusunnya, sedangkan polipaduan  heterogen  mempunyai beberapa 

Tg (Steven, 2001). 

 

Kompabilitas polipaduan menggambarkan kekuatan antaraksi yang terjadi antara 

rantai polimer sehingga membentuk campuran homogen atau mendekati 

homogen. Interaksi yang terjadi dalam polipaduan adalah, ikatan hidrogen atau 

interaksi Van der Waals (Rabek, 1980). Kelebihan dari polipaduan ialah dapat 

memanfaatkan formulasi yang telah ada dari material dengan sifat khas sehingga 

polipaduan akan mempunyai karakteristik unggul dari kedua komponen yang 

dicampur. Polipaduan ini bertujuan untuk mendapatkan sifat-sifat material yang 

diinginkan dan disesuaikan dengan keperluan, selain itu juga bertujuan untuk 

meningkatkan kompatibilitas dan degradabilitas yang lebih baik. Polipaduan 

komersial dapat dihasilkan dari polimer sintetik dengan polimer sintetik, polimer 

sintetik dengan polimer alam, dan polimer alam dengan polimer alam. 

 

Pada tahun 2003, Broz et al. melakukan penelitian membuat polipaduan poli 

(asam laktat) dengan polikaprolakton sebagai material plastik biodegradable. 

Untuk memperoleh  polimer yang memiliki sifat yang diharapkan sesuai dengan 

penggunaannya  maka di lakukan pencampuran antara PLA dan PCL. 
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E. Polimer Biodegradable 

 

Polimer merupakan makromolekul besar yang terbentuk dari unit-unit atau 

monomer berulang sederhana. Salah satu kelompok polimer ini adalah plastik 

(Djamaan dan Dewi, 2014). Sementara biodegradable berarti dapat diuraikan 

secara kimia oleh mikroorganisme (Gill, 2014). 

 

The American Society for Testing of Material (ASTM) dan International Standard 

Organization (ISO) mendefinisikan Polimer Degradable sebagai polimer yang 

mengalami perubahan struktur kimia secara signifikan di bawah kondisi 

lingkungan tertentu. Perubahan ini mengakibatkan hilangnya sifat fisik dan 

mekanik yang diukur dengan metode standar. Polimer biodegradable mengalami 

degradasi dengan adanya mikroorganisme (bakteri, jamur dan ganggang). 

 

Penelitian tentang polimer biodegradable semakin meningkat, karena sifatnya 

yang dapat terdegradasi secara alami, polimer tersebut ramah diharapkan ramah 

terhadap lingkungan. Polimer biodegradable dapat digunakan sebagai kemasan, 

pertanian, kedokteran, dan sebagainya. 

 

Polimer biodegradable dibagi ke dalam dua kelompok dan empat keluarga 

berbeda. Kelompok utama adalah : 

1. Agro-polimer yang terdiri dari polisakarida, protein dan sebagainya 

2. Biopoliester (biodegradable poliester) seperti poli asam laktat (PLA), 

polyhydroxyalcanoate (PHA), aromatik dan alifatik kopoliester. 

 

Biopolimer yang tergolong produk-produk biomassa yang diperoleh dari bahan-

bahan pertanian, seperti polisakarida, protein dan lemak. Kelompok lain adalah 
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biopoliester contohnya adalah poli asam laktat, poli ɛ-kaprolakton (PCL), 

poliesteramida, kopoliester alifatik dan kopoliester aromatic. Salah satu poliester 

sintetik dari sumber terbarukan yaitu PLA. PLA merupakan poliester alifatik 

linear yang diproduksi dari polikondensasi asam laktat yang diproduksi dari 

fermentasi glukosa. Ikatan ester pada molekul PLA sangat sensitif terhadap 

hidrolisis kimia maupun enzimatik. PLA aman untuk kontak dengan makanan 

karena berasal dari produk fermentasi (Averous, 2009). 

 

Polikaprolakton (PCL) merupakan salah satu poliester alifatik biodegradable dari 

sumber yang tidak terbarukan. PCL tanpa aditif dapat terdegradasi dalam 6 

minggu dalam proses lumpur aktif. Penambahan aditif akan memperkuat sifat 

mekanik, namun mengurangi kecepatan degradasinya. 

 

 

F. Degradasi Polimer 

 

Degradasi adalah proses terurainya suatu senyawa menjadi lebih sederhana. Pada 

degradasi polimer terjadi perpendekan rantai polimer melalui pemutusan ikatan 

antar monomer. Erosi adalah proses hilangnya bobot polimer akibat kehilangan 

monomer, oligomer ataupun bagian kecil dari polimer yang tidak terdegradasi 

(Gopffrich, 1997). Berdasarkan definisinya dapat dikatakan bahwa degradasi 

polimer merupakan bagian dari proses erosi polimer. Biodegradasi yaitu proses 

degradasi yang terjadi karena adanya aktivitas biologis dari mikroorganisme. 

Tetapi pada kenyataannya, faktor abiotik dan biotik saling mendukung secara 

sinergis dalam proses degradasi polimer di lingkungan. Faktor abiotik tersebut 

diantaranya mekanik, termal, cahaya dan kimiawi (Lucas et al., 2008). 
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Proses degradasi polimer dapat terjadi melalui 4 cara yaitu fotodegradasi, 

degradasi kimiawi, degradasi termal, dan degradasi mekanik. Degradasi kimiawi 

sangat berperan penting dalam proses degradasi polimer biodegradable 

(biopolimer). Dengan adanya gugus fungsi yang mudah terhidrolisis dalam rantai 

polimer, polimer menjadi tidak stabil dalam lingkungan berair. Degradasi polimer 

degradable secara hidrolitik diawali dengan difusi air ke dalam molekul polimer, 

lalu gugus fungsi dalam rantai polimer terhidrolisis menghasilkan oligomer 

ataupun monomer (Lucas et al., 2008). 

 

Mekanisme reaksi hidrolisis ikatan ester yang dimungkinkan terjadi pada proses 

degradasi polipaduan PLA dan PCL dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gambar 5. 

Reaksi diawali dengan penyerangan atom C karbonil oleh ion OH-. 

 

 

 

Gambar 4. Mekanisme Reaksi Hidrolisis PLA (Wulan, 2011). 
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Gambar 5. Mekanisme Reaksi Hidrolisis PCL (Wulan, 2011). 

 

 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi biodegradabilitas senyawa polimer antara lain 

adalah panjang rantai molekul polimer, kompleksitas struktur polimer, 

kristalinitas, dan hidrofilitas polimer. Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi 

biodegradasi polimer di lingkungan antara lain sifat-sifat primer bahan yang 

meliputi komposisi polimer, berat molekul (BM), distribusi berat molekul, 

kristalinitas, suhu transisi gelas (Tg), porositas,  hidrofilitas, serta jenis ikatan 

antar monomer. Selama proses degradasi, polimer mengalami beberapa perubahan 

yang dapat diamati, diantaranya perubahan morfologi, perubahan komposisi, 

berkurangnya bobot molekul, perubahan  sifat fisik dan kimia (kehilangan berat, 

perubahan kristalinitas, dan  perubahan suhu transisi gelas) (Calabia, 2010). 
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G. Benang Jahit Operasi 

 

Benang jahit operasi digunakan untuk menyatukan jaringan tubuh selama 

tindakan operasi. Telah banyak bahan yang digunakan untuk jahitan yang 

mencakup linen, katun, berbagai plastik, perak dan baja tahan karat. Benang akan 

diikat langsung pada ujung jarum yang hanya digunakan sekali, karena jarum 

lebih kecil daripada benang dan akan menimbulkan sedikit trauma ditarik bila 

melewati jaringan (Sabiston, 1995). 

 

Benang yang ideal harus cukup kuat sehingga hanya dibutuhkan utas yang halus 

untuk menyatukan jaringan, mengurangi jumlah benda asing yang tertinggal di 

dalam tubuh. Benang harus mudah dimanipulasi dan disimpul serta terabsorpsi 

dan hilang segera setelah jaringan sembuh dan mencapai kekuatan normal. 

Benang juga harus memiliki koefisien gesek yang cukup tinggi untuk 

mendapatkan jahitan yang kuat dengan jumlah sesedikit mungkin dan  tetap cukup 

rendah agar dapat meluncur melalui jaringan tanpa mencederai jaringan 

sekitarnya. Benang yang benar-benar ideal masih belum ditemukan (Sabiston, 

1995). 

 

Menurut Dudley et al. (2000), benang jahit operasi dapat dibedakan menjadi dua 

yakni benang serap (absorbable suture) dan benang yang tidak diserap (non 

absorbable suture). Ada dua mekanisme penyerapan benang yakni: pertama, 

penyerapan melalui mekanisme enzimatik, misalnya terjadi pada catgut dan 

kolagen. Enzim proteolitik dalam lisosom akan menghancurkan benang. Kedua, 

mekanisme hidrolisa yang berefek pada air dalam benang. Gangguan pada air 

benang akan menyebabkan benang lebih rapuh lalu hancur. Hidrolisa akan 
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meningkat dengan perubahan pH. Pemilihan benang disesuaikan dengan organ 

yang akan dijahit dengan mempertimbangkan waktu penyerapannya. 

 

Benang dapat diklasifikasi sebagai (1) bahan alamiah seperti catgut, sutera, atau 

kawat; atau (2) bahan kosmetik seperti kolagen sintetik (asam poliglikolat, 

poliglatin) yang dapat terabsorpsi dan berbagai plastik yang tidak terabsorpsi, 

seperti poliamida (nilon), poliester (dacron) dan polyolefin (polietilen, 

polipropilen). 

 

 

H. Karakteristik Benang Operasi 

 

Pemilihan jenis benang jahit ditentukan oleh 3 hal yaitu jenis bahannya, 

kemampuan tubuh untuk menyerapnya dan susunan filamennya. Bahan yang 

dapat diserap melalui reaksi enzimatik pada cairan tubuh kini telah banyak 

dipakai. Benang yang tidak dapat diserap oleh tubuh umumnya terbuat dari bahan 

yang tidak menimbulkan reaksi oleh jaringan karena bukan merupakan bahan 

biologi. Benang ini dapat berasal dari sutera yang sangat kuat dan liat, dari kapas 

yang kurang kuat dan mudah terurai, dan dari polyester yang merupakan bahan 

sintetik yang kuat dan biasanya dilapisi teflon. Selain itu terdapat juga benang 

nilon yang sangat inert dan baja yang terbuat dari baja tahan karat. Karena tidak 

dapat diserap maka benang akan tetap berada di jaringan tubuh. Benang jenis ini 

biasanya digunakan pada jaringan yang sukar sembuh. Bila terjadi infeksi akan 

berbentuk fistel yang baru dan dapat sembuh setelah benang yang bersifat benda 

asing dikeluarkan (Sjamsuhidayat, 2005). 
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Ukuran benang dinyatakan dalam satuan baku eropa atau dalam satuan numerik. 

Ukuran terkecil standar eropa adalah 11,0 dan terbesar adalah ukuran 7. Ukuran 

benang merupakan salah satu faktor yang menentukan kekuatan jahitan. Oleh 

karena itu, pemilihan ukuran benang untuk menjahit luka bedah bergantung pada 

jaringan apa yang dijahit dan dengan pertimbangan faktor kosmetik. Sedangkan 

kekuatan jahitan ditentukan oleh jumlah jahitan, jarak jahitan, dan jenis 

benangnya. Pada wajah digunakan ukuran yang kecil (5,0 atau 6,0). Ukuran 

benang umumnya 5/0-1 tergantung pada jenis operasi. Jaringan yang lebih tebal 

atau banyak kolagen, benang lebih besar dan jarum lebih tebal. Ukuran benang 

<6/0 (diameter rambut manusia). 

 

Tabel 3. Karakteristik Benang Operasi. 

Lokasi penjahitan Jenis benang Ukuran 

Fasia Semua 2,0-1 

Otot Semua 3,0-0 

Kulit Tak diserap 2,0-6,0 

Lemak Terserap 2,0-3,0 

Hepar Kromik catgut 2,0-0 

Ginjal Semua catgut 4,0 

Pankreas Sutera atau kapas 3,0 

Usus halus Catgut, sutera, kapas 2,0-3,0 

Usus besar Kromik catgut 4,0-0 

Tendon Tak terserap 5,0-3,0 

Kapsul sendi Tak terserap 3,0-2,0 

Peritoneum Kromik catgut 3,0-2,0 

Bedah mikro Tak terserap 7,0-11,0 

 

(Sjamsuhidayat, 2005). 

 

Berdasarkan proses manufakturnya, benang bedah dapat dikelompokkan ke dalam 

3 jenis yaitu benang bedah monofilamen, benang bedah multifilamen, dan benang 
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bedah pseudo monofilamen (Sabit, 1995; Sathish et al., 1998; Desai, 2005; 

Stashak and Theoret, 2008). 

1. Benang Monofilamen  

Benang monofilamen memiliki permukaan yang halus yang terbuat dari bahan 

sintesis dengan metode ekstrusi polimer. Properti penting dari monofilamen 

adalah reaksi minimal pada jaringan. Hal ini dikarenakan monofilamen 

memiliki permukaan yang halus serta memungkinkan bakteri tidak dapat 

bertahan hidup dibandingkan dengan benang multifilamen. Hal ini juga dapat 

memudahkan untuk membuat atau menempatkan simpul ke dalam tubuh. 

Kelemahan utama dari benang monofilamen ini adalah kelemahan simpul 

yang rendah dan fleksibilitas yang kurang. Poliester, poliamida, polipropilena, 

dan polidioxanon digunakan sebahan bahan benang monofilamen. Poliester 

memiliki kekuatan tarik yang tinggi, fleksibilitas yang baik, dan degradasi 

yang rendah. Polipropilena memiliki jaringan dan stabilitas yang sangat baik. 

Polidioxanon dan kopolimer poliglikolat asam polikarbonat dilarutkan secara 

bertahap dalam jaringan tubuh oleh proses hidrolisis. Benang monofilamen 

ungu ditunjukkan pada Gambar 6. 

 

 

 

Gambar 6. Benang monofilamen (Chellamani et al., 2012). 
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2. Benang Multifilamen 

Benang multifilamen dapat digabungkan secara bersaman untuk membentuk 

sebuah benang yang dikepang. Secara umum untuk membuat benang dengan 

bentuk kepang setidaknya digunakan delapan sampai enam belas benang 

monofilamen. Karena metode pembuatannya, tentunya benang multifilamen 

ini memiliki permukaan yang kasar yang menyebabkan jaringan terseret lebih 

tinggi. Pelumas dioleskan pada permukaan benang multifilamen untuk 

menurunkan serabut jaringan dan memungkinkan mendapatkan simpul yang 

lebih baik. Benang multifilamen ini juga fleksibel dan mudah ditangani 

dibandingkan dengan benang monofilamen. Poliester, poliamida dan sutra 

merupakan bahan yang biasanya digunakan untuk membuat benang 

multifilamen. Benang kepang dapat dilihat pada Gambar 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Benang multifilamen (Chellamani et al., 2012). 

 

 

3. Benang Pseudo Monofilamen 

Benang pseudo monofilamen memiliki inti dari beberapa bahan yang memilin 

dengan ekstrusi dari bahan yang sama sebagai intinya. Benang ini memiliki 
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tarikan jaringan yang rendah, simpul yang baik serta fleksibilitas yang wajar. 

Benang ini memiliki kelemahan seperti keamanan simpul yang rendah seperti 

benang monofilamen. Struktur benang pseudo monofilamen ditunjukkan pada 

Gambar 8. 

 

 

 

Gambar 8. Benang pseudo monofilamen (Chellamani et al., 2012). 

 

 

Berdasarkan daya serapnya, benang bedah dapat diklasifikasikan ke dalam benang 

yang dapat diserap (absorbable suture) dan benang yang tidak dapat diserap 

(nonabsorbable suture) 

1. Absorbable suture 

Benang yang dapat diserap diaplikasikan ke dalam jaringan di bawah kulit 

untuk menghilangkan ruang mati dan ke dalam dermis untuk meminimalkan 

ketegangan saat penyembuhan luka. Benang ini harus ditempatkan dengan 

baik ke dalam dermis dan jaringan di bawah kulit untuk menyelesaikan 

penyerapan selanjutnya dengan cara peradangan, degradasi enzimatik atau 

hidrolisis. Jika benang yang dapat terserap ini ditempatkan terlalu dangkal, 

akan bertahan dalam waktu yang lebih lama, dengan demikian akan memiliki 

kecenderungan untuk meningkat menjadi dieliminasi secara transepidermally 

dari luka. Hal ini dapat menimbulkan bekas luka. Benang absorbable ini tidak 



25 
 

dianjurkan untuk digunakan terlalu dekat dengan permukaan kulit. Hal ini 

dapat memperlambat penyerapan dan meningkatkan kemungkinan epitelisasi 

dari benang yang tertembus. Epitelisasi ini dapat menyebabkan jahitan 

permanen dan pembentukan kista (Moy et al., 1991). 

 

Salah satu jenis benang yang dapat diserap dan terbuat dari bahan alami yaitu 

catgut. Catgut merupakan benang operasi yang biasa digunakan dalam bidang 

medis yang terbuat dari lapisan submukosa usus ternak yang terdiri dari 99% 

kolagen. Catgut adalah jenis benang monofilament yang dapat diserap oleh 

proses enzimatik. Tingkat penyerapannya tergantung pada ukuran benang 

tersebut, umumnya benang ini hanya memiliki daya serap pengikat selama 7 

sampai 19  hari dan akan diabsorbsi secara sempurna dalam waktu 70 sampai 

90 hari. 
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Tabel 4. Absorbable Suture. 

Jenis Bahan 

kekuatan 

maksimal 

(hari) 

Waktu 

penyerapan 

(hari) 

Warna 

tersedia 

Catgut Usus domba 3−4 Variabel  
Tidak 

berwarna 

Catgut 

chromic 

Usus domba dengan 

garam chromic 

untuk menunda 

penyerapan 

10−14 >120  
Tidak 

berwarna 

Dexon Poliglikolat 10−14 90−120 

Tidak 

berwarna 

atau hijau 

Vicryl Poliglaktin 910 14−21 90 

Tidak 

berwarna 

atau ungu 

Polyglyconate 
Asam glikolat dan 

trimetilen karbonat 
10−14 180 

Tidak 

berwarna 

Glycomer 631 

Poliester dari 

glikolida dan 

trimetilen karbonat 

12−20 90−110  
Tidak 

berwarna 

Polyglytone 

6211 

Poliester dari 

glikolida, 

kaprolakton, 

trimetilen karbonat, 

dan laktida 

7−10 Variabel  
Tidak 

berwarna 

 

(Moy et al., 1991). 

 

 

2. Nonabsorbable suture 

Benang bedah yang tidak terserap umumnya lebih banyak digunakan dalam 

dermatologi dan dermatosurgery dari pada benang yang mudah terserap. 

Benang ini harus cukup rapat untuk perkiraan, tetapi tidak sampai menjepit 

jaringan. Benang bedah yang tidak dapat menyerap bisa digunakan sebagai 

jahitan dalam untuk memberikan dukungan mekanik yang berkepanjangan 

(Spelzini et al., 2007). 
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a. Sutera 

Sutera dengan kualitas khusus memiliki kelebihan dalam penanganannya. 

Sayangnya kekuatan tariknya sangat rendah dan menunjukkan kapilaritas 

yang tinggi sehingga dapat meningkatkan resiko infeksi dan mengalami 

kehilangan kekuatannya sekitar 50% dalam satu tahun. Karena sifat 

reaktifitasnya, jarang sekali digunakan sebagai penutup kulit. Namun 

biasanya digunakan pada daerah mukosa karena lunak dan lentur. 

 

b. Nilon 

Benang operasi berbahan nilon tersedia dalam bentuk mono atau 

multifilament. Benang ini terdiri dari rantai panjang polimer alifatik nilon 

6. Karena bahannya yang elastis, sangat berguna untuk pernutupan 

permukaan (dermis). Benang jahit monofilamen memiliki banyak 

memori. Memori adalah kemampuan bahan jahitan untuk kembali ke 

bentuk sebelumnya setelah mengalami perubahan bentuk. Benang nilon 

multifilamen menunjukkan penurunan memori dan mereka terkait dengan 

tingkat infeksi yang lebih tinggi. In vivo nilon kehilangan kekuatan tarik 

sekitar 15-20% setiap tahun oleh proses hidrolisis. 

 

c. Polipropilena (prolene)  

Prolene terbuat dari isotaktik stereoisomer kristal polipropilena dengan 

sedikit obligasi tidak jenuh. Polipropilen memiliki kekuatan tarik 

melebihi nilon dan dapat dengan mudah melewati suatu jaringan. Benang 

ini memiliki plastisitas luka yang tinggi, biaya yang mahal, keamanan 
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simpul yang buruk dan kurang elastis adalah beberapa kelemahan 

prolene. 

 

d. Poliester  

Benang poliester adalah benang jahit multifilamen nonabsorbable  

sintetis yang terdiri dari polirtilen tereftalat. Mereka digunakan sebagai 

obat implantasi palsu, face lifts dan operasi kardiovaskular. Karena 

sifatnya yang unik, seperti reaktivitas jaringan yang minimal, kekuatan 

tarik yang tinggi, penanganan yang baik dan tahan lama serta dapat 

dilapisi dan tidak dilapisi (Meinel et al., 2005). 

 

e. Heksafluoropropilen 

Benang ini termasuk ke dalam monofilamen yang baru dikembangkan 

yang terbuat dari polivinilidena fluorida dan polivinilidena fluorida co-

heksafluoropropilen. Seperti polipropilen, ia tahan terhadap infeksi dan 

memunculkan respon jaringan minimal serta tidak terserap dan tidak 

melemah setelah implantasi. 

 

F. Analisis dan Karakterisasi Hasil Polipaduan 

 

1. Pengujian dengan NaCl 0,9% (Cairan Infus) 

 

Natrium klorida merupakan senyawa ion dengan rumus NaCl. Natrium Klorida 

adalah garam yang paling berperan penting dalam cairan ekstraseluler dari banyak 

organisme multiseluler. Jenis-jenis NaCl yaitu NaCl 0,3% (513 mEq/L), NaCl 

0,5% (855 mEq/L), NaCl 0,9% yang merupakan cairan fisiologis efektif untuk 

perawatan karena cairan tersebut memiliki kandungan yang sama dengan 
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kandungan garam  pada tubuh. Cairan NaCl ini bersifat fisiologis ada yang 

diseluruh tubuh, non toksik dan murah. Cairan fisiologis ini sangat aman 

digunakan dalam kondisi apapun. Na dan Cl pada natrium klorida hampir mirip 

dengan plasma, dimana tidak akan memiliki pengaruh terhadap sel darah merah. 

Manfaat NaCl Normal Salin atau NaCl 0,9% merupakan larutan isotop aman 

untuk tubuh, tidak menyebabkan iritasi, melindungi granulasi jaringan dari 

kondisi kering, menjaga kelembapan sekitar luka dan membantu luka mengalami 

proses penyembuhan lebih cepat. Perawatan dengan menggunakan cairan normal 

ini dilakukan agar dapat mempertahankan permukaan luka supaya tetap lembab 

sehingga dapat meningkatkan perkembangan dan migrasi jaringan epitel pada 

tubuh (Kristiyaningrum, 2013). 

 

2. Pengujian dengan Buffer Fosfat 

 

Larutan buffer adalah larutan yang memiliki peran untuk menjaga stabilitas pH 

agar tidak mengalami perubahan yang ekstrim ketika ditambahkan asam atau basa 

dalam suatu larutan. Larutan buffer ini memiliki peranan yang sangat penting 

dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam tubuh manusia, yakni 

mempertahankan pH. Di dalam sel cairan tubuh terdapat sistem penyangga yaitu 

asam hidrogen fosfat. Penyangga ini berperan juga dalam mengeluarkan ion H+ 

dalam ginjal. Selain untuk menjaga pH agar tetap stabil, di dalam darah juga 

terdapat system penyangga. Dengan demikian, penting bagi kita untuk 

mengetahui tentang larutan penyangga ini. Oleh karena itu perlu dilakukan uji 

coba terutama mengenai sifat larutan buffer pada berbagai konsentrasi. 
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Larutan buffer merupakan larutan yang memiliki fungsi untuk mempertahankan 

pH agar tidak banyak berubah selama berlangsungnya reaksi kimia. Sifat yang 

utama dari larutan penyangga ini adalah pH nya hanya berubah sedikit ketika 

ditambahkan sedikit asam kuat atau basa kuat. Larutan penyangga tersususn dari 

asam lemah dengan basa konjugatnya atau oleh basa lemah dengan asam 

konjugatnya. Reaksi di antara kedua komponen penyusun ini disebut sebagai 

reaksi asam-basa konjugasi. 

 

Buffer fosfat merupakan buffer netral dengan kisaran pH 7. Pada makhluk hidup, 

buffer fosfat umumnya terdapat di dalam sitoplasma sel. Buffer fosfat dapat 

dibuat menggunakan monosodium fosfat (NaH2PO4) dan basa konjugatnya yaitu 

disodium fosfat (NaHPO4). Sistem buffer fosfat memiliki kesamaan dengan 

sistem buffer bikarbonat. Garam natrium dari dihidrogen fosfat dan monohidrogen 

fosfat masing-masing memiliki peran sebagai asam lemah dan basa lemah. Buffer 

fosfat akan mempertahankan pH pada fluida intraseluler dan tubulus ginjal 

sehingga tidak akan mempertahankan pH darah, namum merupakan buffer yang 

penting bagi urine. Buffer dapat dibagi menjadi 3 jenis sesuai dengan 

kapasitasnya, yaitu buffer dengan kapasitas 0, buffer dengan kapasitas tak hingga 

dan buffer dengan kapasitas yang dibatasi sebanyak n. Buffer dengan kapasitas 

terbatas inilah yang disebut dengan bounded-buffer. Salah satu proses ilustrasi 

yang menggunakan bounded-buffer adalah proses produsen-konsumen, di mana 

produsen menaruh data ke dalam buffer untuk kemudian diambil oleh konsumen. 

Masalah yang akan timbul adalah buffer yang kemudian menjadi Critical Section, 

dengan demikian buffer hanya bisa diakses oleh konsumen saja atau produsen saja 

dalam satu waktu (Retno, 2008). 
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3. Fourier Transform Infra Red (FTIR) 

 

Jika seberkas sinar inframerah dilewatkan pada suatu sampel polimer, maka 

beberapa frekuensinya diabsorpsi oleh molekul, sedangkan frekuensi lainnya 

ditransmisikan. Transisi yang terlibat pada absorpsi IR berhubungan dengan 

perubahan vibrasi yang terjadi pada molekul, jenis ikatan yang ada dalam molekul 

polimer (C-C, C=O, C-O, C=C) memiliki frekuensi vibrasi yang berbeda. Adanya 

ikatan tersebut dalam molekul polimer dapat diketahui melalui identifikasi 

frekuensi karakteristik sebagai puncak absorpsi dalam spektrum IR. 

 

Prinsip kerja spektroskopi IR adalah adanya interaksi antara energi dengan materi. 

Misalkan dalam suatu percobaan berupa molekul senyawa kompleks yang 

ditembak dengan energi dari sumber sinar yang akan menyebabkan molekul 

tersebut mengalami vibrasi. Sumber sinar yang digunakan adalah keramik, yang 

jika dialiri arus listrik maka keramik ini dapat memancarkan infrared. Berikut 

instrumentasi dari alat spektroskopi  inframerah yaitu : 

1. Sumber 

Energi inframerah yang dipancarkan berasal dari sumber cahaya 

inframerah. Cahaya ini melewati celah dengan sejumlah energi tertentu 

menuju sampel. 

 

2. Interferometer  

Cahaya masuk ke dalam interferometer dimana terjadi kode spektral. Hasil 

sinyal interferogram selanjutnya keluar dari interferometer. 
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3. Sampel  

Cahaya masuk ke dalam kamar sampel dimana cahaya akan 

ditransmitansikan ke permukaan sampel, tergantung pada jenis analisis 

yang dikerjakan. 

 

4. Detektor 

Sinar akhirnya melewati detektor untuk pengukuran akhir. Detektor yang 

digunakan memiliki desain khusus untuk mengukur sinyal interferogram 

khusus. 

 

5. Komputer 

Sinyal pengukuran didigitalisasi dan dikirim menuju komputer. Spektrum 

inframerah ditampilkan untuk interpretasi dan manipulasi lebih lanjut (Sri, 

2011). 

 

Spektra yang dihasilkan oleh FTIR pada umumnya memiliki pita-pita serapan 

yang sempit dan khas untuk setiap senyawa sehingga penggunaannya untuk 

mengidentifikasi senyawa organik. Spektrum inframerah merupakan kurva aluran 

%T sebagai koordinat dan bilangan gelombang sebagai absis. Instrument FTIR ini 

terdiri dari sumber cahaya, monokromator inferometer, detektor, dan sistem 

pengolahan data komputer. Berikut ini adalah skema dari alat spektrofotometer 

FTIR (Rosa, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Mekanisme Alat Spektrofotometer FTIR (Rosa, 2008). 

 

 

4. Scanning Electron Microscopy (SEM) 

 

Scanning Electron Microscopy (SEM) adalah suatu metode untuk membentuk 

bayangan daerah mikroskopis permukaan sampel. Suatu berkas elektron 

berdiameter antara 5 sampai 10 nm dilewatkan sepanjang spesimen sehingga 

terjadi interaksi antara berkas elektron dengan spesimen yang menghasilkan 

beberapa fenomena berupa pemantulan elektron berenergi tinggi, pembentukan 

elektron sekunder berenergi rendah, penyerapan elektron, pembentukan sinar-X, 

atau pembentukan sinar tampak (cathodoluminescence). Setiap sinyal yang terjadi 

dapat dimonitor oleh suatu detektor. Penggunaan SEM diawali dengan 

merekatkan sampel dengan stab yang terbuat dari logam spesimen palladium. 

Kemudian sampel dibersihkan dengan alat peniup, sampel dilapisi dengan emas 

dan palladium dalam mesin dionspater yang bertekanan 1492 x 10-2 atm. Sampel 

selanjutnya dimasukkan ke dalam ruangan yang khusus dan kemudian disinari 

dengan pancaran elektron bertenaga 10 kV sehingga sampel mengeluarkan 

elektron sekunder elektron terpental yang dapat dideteksi dengan detector scientor 

yang kemudian diperkuat dengan suatu rangkaian listrik yang menyebabkan 

timbulnya gambar CRT (Chatode Ray Tube). Pemotretan dilakukan setelah 

Sumber infra Inferometer Detektor ADC 

Inferometer FFT Single Beam Spectrum 
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memilih bagian tertentu dari objek atau sampel dan perbesaran yang diinginkan 

sehingga diperoleh foto yang baik dan jelas (Fenny et al., 2013). Berikut adalah 

skema dari SEM yang dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

 

 

Gambar 10. Skema SEM. 

 

 

Adapun kelebihan dari teknik SEM yaitu terdapat sistem vakum pada electron 

optical colum dan sample chamber yang bertujuan antara lain: 

a. Menghilangkan efek pergerakan elektron yang tidak beraturan karena 

adanya molekul gas pada lingkungan tersebut, yang dapat berakibat pada 

penurunan intensitas dan stabilitas. 
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b. Meminimalisasi gas yang dapat bereaksi dengan sampel ataupun 

mikroskop. Karena apabila hal tersebut terjadi, maka akan menurunkan 

kontras dan membuat gambar pada detail menjadi gelap 

 

Sedangkan kelemahan dari teknik SEM antara lain : 

a. Memerlukan kondisi vakum 

b. Hanya menganalisa permukaan 

c. Resolusi lebih rendah dari TEM 

d. Sampel harus berbahan yang konduktif, jika tidak konduktor maka perlu 

dilapisi logam seperti emas (Prasetyo, 2011). 

 

5. Thermo Gravimetric Analyzer (TGA) 

 

TGA merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengukur perubahan jumlah 

dan laju dalam berat material sebagai fungsi dari temperatur atau waktu dalam 

atmosfer yang terkontrol. Pengukuran ini digunakan untuk menentukan komposisi 

material dan memprediksi stabilitas termalnya pada temperatur yang mencapai 

1000oC. Teknik ini dapat mengkarakterisasi material ynag menunjukkan 

kehilangan atau pertambahan berat akibat dekomposisi, oksidasi, atau dehidrasi. 

Teknik ini sesuai untuk berbagai macam material organik maupun anorganik 

(Kadine, 2010). 

 

Analisa TGA banyak digunakan untuk mengkarakterisasi dan menentukan suatu 

material. TGA dapat digunakan pada banyak bidang industri seperti pada 

lingkungan, makanan, farmasi, petrokimia, dan biasanya dengan involved gas 

analysis. 
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Kebanyakan pengujian TGA menggunakan sampel yang dialiri gas inert. Hal 

tersebut dilakukan agar sampel hanya dapat bereaksi terhadap suhu selama 

dekomposisi. Saat sampel dipanaskan pada atmosfer inert terjadi suatu proses 

yang biasanya disebut pirolisis. Pirolisis merupakan dekomposisi kimia dari 

material organik dengan pemanasan saat tidak adanya oksigen atau reagen 

lainnya. Berikut merupakan aplikasi penggunaan TGA : 

a. Menentukan perubahan temperatur dan berat karena adanya reaksi 

dekomposisi yang biasanya memungkinkan untuk menentukan analisa 

komposisi kuantitatif. 

b. Menentukan kelembaban, kandungan solvent atau filler. 

c. Mengetahui peristiwa reduksi dan oksidasi. 

d. Memungkinkan menganalisa suatu reaksi dengan air, oksigen, atau gas 

reaktif lainnya. 

e. Mengukur laju penguapan, seperti pengukuran emisi yang mudah 

menguap pada campuran liquid 

f. Memungkinkan penentuan temperatur curie pada transisi magnetik dengan 

mengukur temperatur dimana kekuatan yang diberikan oleh sebuah 

magnet di dekatnya akan menghilang pada saat dipanaskan dan akan 

muncul kembali pada saat didinginkan. 

g. Membantu mengidentifikasi material plastik dan organik dengan 

menentukan temperatur dari bond scissions pada atmosfer inert atau 

oksidasi udara atau oksigen. 

h. Mengukur berat fiberglass dan isi material anorganik dari plastik, laminat, 

cat primer, dan material komposit dengan membakar resin dari polimer. 
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Kemudian isi dari material tersebut dapat diidentifikasi dengan XPS atau 

mikroskop. Isi dari material tersebut dapat berupa carbonblack, TiO2, 

CaCO3, MgCO3, Al2O3, Al(OH)3, bubuk tanah liat kaolin, silika, dan lain-

lain (Perkin, 2010). 

 

6. Uji Tarik 

 

Salah satu pengujian tegangan dan regangan (stress strain test) adalah pengujian 

tarik (tension test). Dari pengujian ini dapat diketahui sifat mekanik material 

terhadap gaya tarik, antara lain mengetahui titik luluh, titik tarik maksimum, titik 

putus, dan karakter bahan (ulet, getas) yang sangat dibutuhkan dalam desain 

rekayasa. Pengujian dilakukan sampai sampel putus. 

 

Kekuatan tarik adalah ukuran kekuatan suatu bahan ketika bahan tersebut 

menerima beban yang cenderung merenggangkan atau memperpanjang bahan 

tersebut. Kekuatan yang biasanya ditentukan oleh suatu hasil pengujian tarik 

adalah kuat luluh (Yield Strength) dan kuat tarik (Ultimate Tensile Strength). 

Kekuatan tarik atau kekuatan tarik maksimum (Ultimate Tensile Strength atau 

UTS) merupakan beban maksimum dibagi luas penampang lintang awal benda 

uji. Hasil dari pengujian ini adalah grafik tegangan dan regangan (Callister, 2014). 
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Gambar 11. Kurva Tegangan-Regangan (Callister, 2014) 

 

 

Nilai tegangan dan regangan dapat dirumuskan (Callister, 2014): 

1. Engineering Stress (𝜎) 

σ = 
𝐹

𝐴o
 

Dengan F = Beban yang diberikan dalam arah tegak lurus terhadap 

penampang spesimen (N) 

Ao= Luas penampang spesimen sebelum pembebanan (m2) 

σ = Engineering Stress (Mpa) 

2. Engineering Strain (ɛ) 

Engineering strain dirumuskan sebagai berikut (Callister, 2014): 

ɛ = 
𝐼−𝐼𝑜

𝐼𝑜
 = 

∆𝐼

𝐼𝑜
 

Dengan  ɛ = Engineering Strain 
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Io= Panjang spesimen sebelum pembebanan (m) 

∆I= Pertambahan panjang (m) 

3. Hukum Hooke (E) 

Nilai modulus tarik sampel uji dapat ditentukan dengan rumus (ASTM 

D3039, 2000): 

E = 
𝜎

ɛ
 

Dengan nilai E adalah modulus young (Gpa), σ dan ɛ masing-masing 

tegangan listrik dan regangan tarik yang didapatkan dari hasil pengujian. 



 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Organik Jurusan Kimia, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung pada bulan April 

hingga Oktober 2018. Pengujian hotpress dan uji tarik dilakukan di Laboratorium 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cibinong, Bogor, Jawa Barat. 

Analisis Fourier Transform Infra Red (FTIR), Scanning Electron Microscope 

(SEM) dan Thermo Gravimetric Analyzer (TGA) dilakukan di Unit Pelaksana 

Teknis Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) 

Universitas Lampung. 

 

 

B. Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan antara lain, peralatan gelas laboratorium, oven, indikator 

universal, alumunium foil, neraca analitik, hot magnetic stirrer, hotpress (Yasuda 

Electric Heating System Mini Test), lemari asam, alat uji kekuatan mekanik 

(UTM Shimadzu AG-IS 50kN), ASTM D882, FTIR, SEM dan TGA. Sedangkan 

bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain poli asam laktat 

(PLA), poli ɛ-kaprolakton (PCL), larutan NaCl 0,9%, NaH2PO4.H2O, Na2HPO4, 

gelatin, kloroform, buffer phospate dan akuades. 
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C. Prosedur Penelitian 

 

1. Sintesis PLA dan PCL dengan Penambahan Gelatin 

 

Sebanyak 1 g gelatin dilarutkan sedikit demi sedikit ke dalam 10 mL akuades 

yang dipanaskan pada suhu 30oC hingga larut sempurna sehingga konsentrasinya 

menjadi 1%. Sintesis polipaduan PLA : PCL (4 : 1) dilakukan dengan menimbang 

PLA sebanyak 56 gram dan PCL sebanyak 14 gram. Kemudian kedua polimer ini 

dilarutkan ke dalam 350 mL kloroform dan diaduk menggunakan magentic stirer 

selama 3 jam hingga homogen. Setelah homogen, sebanyak 10 mL gelatin 

diemulsikan ke dalam larutan dan diaduk kembali selama 2 jam. Setelah 2 jam 

kemudian campuran tersebut didiamkan dan dikeringudarakan selama semalam 

hingga campuran tersebut mengeras. Setelah didiamkan selama semalam dan 

berbentuk padatan, polipaduan dengan penambahan emulsifier tersebut kemudian 

dicetak untuk digunakan sebagai sampel pada saat karakterisasi dan uji degradasi 

menggunakan larutan infus 0,9% NaCl dan buffer fosfat. Perlakuan yang sama 

juga dilakukan pada polipaduan PLA : PCL dengan perbandingan komposisi (1 : 

1) dan (1 : 4). Sebagai pembanding digunakan PLA dan PCL murni serta benang 

bedah komersil. 

 

 

2. Uji Degradasi Menggunakan Larutan NaCl 0,9% 

 

Uji kelarutan menggunakan larutan NaCl 0,9% dilakukan untuk mengetahui 

degradasi polipaduan PLA dan PCL sebagai benang operasi. Penggunaan larutan 

NaCl 0,9% karena larutan ini mempunyai sifat yang sama dengan cairan tubuh. 

Uji ini dilakukan dengan cara menyiapkan beberapa sampel berbentuk film 
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dengan berat yang sudah sama, lalu setiap sampel dimasukkan ke dalam botol 

yang berisi larutan NaCl 0,9% masing-masing selama 1, 7, 14, 21, dan 28 hari. 

Setiap 1, 7, 14, 21, dan 28 hari sampel diangkat, dicuci, dikeringkan, dan 

ditimbang berat akhir sampel untuk mengetahui massa sampel yang terdegradasi. 

Metode kuantitatif yang paling sederhana untuk mengkarakterisasi terjadinya 

biodegradasi suatu polimer adalah dengan menentukan kehilangan berat material 

polimer (Owen, 1995). Cara menentukan kehilangan berat adalah dengan 

menimbang massa polimer sebelum dan sesudah proses degradasi dalam jangka 

waktu tertentu. Dihitung % kehilangan massa dengan cara berikut : 

 

% Massa terdegradasi = 
Massa sampel awal - Massa sampel akhir

Massa sampel awal
 x 100% 

(Kristianingrum, 2013). 

 

 

3. Uji Degradasi Menggunakan Larutan Buffer Phospate 

 

Pada percobaan ini digunakan larutan buffer phospate pH 6, 7 dan 8 yang 

mengandung NaH2PO4 . H2O dan Na2HPO4. Kemudian masing-masing 

polipaduan dimasukkan ke dalam botol yang sudah diberikan larutan buffer 

phospate sampai polipaduan tersebut terendam. Kemudian didiamkan selama 1, 7, 

14, 21 dan 28 hari. Setiap 1, 7, 14, 21, dan 28 hari sampel diangkat, dicuci, 

dikeringkan, dan ditimbang berat akhir sampel untuk mengetahui massa sampel 

yang terdegradasi serta dihitung % kehilangan massa sampel tersebut (Wulan, 

2011). 
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4. Uji Tarik (Tensile Test) Menggunakan Metode ASTM D882 

 

Pengujian uji tarik dilakukan dengan menyiapkan bahan polipaduan yang telah 

dicetak dan dikeringkan dengan masing-masing perbandingan (4 : 1), (1 : 1) dan 

(1 : 4) dengan berat masing-masing polipaduan yang dibutuhkan sesuai dengan 

ukuran spesimen uji tarik tipe UTM Shimadzu AG-IS 50kN. Selanjutnya hasil 

preparasi sampel yang telah kering dan bebas pelarut dimasukkan ke dalam alat 

hotpress dengan tekanan dan suhu tinggi sehingga sampel akan meleleh dan 

keluar dalam bentuk film polipaduan. Kemudian polipaduan dibentuk menjadi 

spesimen dengan ukuran 8 cm x18 cm ketebalan 1 mm tersebut dimasukkan ke 

dalam alat uji tarik dan dijepit kemudian ditarik semaksimal mungkin hingga 

melewati batas elastisitasnya. 

 

 

5. Karakterisasi dengan Fourier Transform Infra Red (FTIR) 

 

Dalam analisis FTIR ini, sebanyak 0,2 mg serbuk polipaduan PLA dan PCL 

dicampur dengan 2 mg KBr dan dibentuk menjadi pellet. Pellet dari sampel 

kemudian dimasukkan ke instrumen FTIR dengan λ 4000-400 cm-1. Kemudian 

diperoleh puncak-puncak serapan pada spectrum FTIR tersebut. 

 

 

6. Karakterisasi dengan Scanning Electron Microscope (SEM) 

 

Dalam analisis menggunakan SEM dilakukan dengan cara sampel polipaduan 

dipreparasi terlebih dahulu, persiapan awal yang dilakukan adalah mendispersikan 

komposit ke dalam air, kemudian komposit yang terdispersi diteteskan di atas 
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tabung yang telah diberi perekat. Serat tersebut dikeringkan pada suhu 105 °C 

selama 24 jam, lalu dilapisi dengan emas dan diamati. 

 

 

7. Analisis Thermo Gravimetric Analyzer (TGA) 

 

Dalam analisis TGA, sebanyak 3-6 mg sampel ditimbang dan dimasukkan ke 

dalam thermocouple yang terbuat dari aluminium. Sampel kemudian dipanaskan 

pada suhu 30-600oC dengan kecepatan pemanasan 20oC/min. Hasil pengukuran 

ditampilkan dalam bentuk kurva. 



 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Dari penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Telah disintesis beberapa variasi perbandingan PLA dan PCL dengan 

penambahan gelatin. Sintesis polipaduan dengan komposisi perbandingan D2 

(4:1) memiliki sifat yang kaku, D1 (1:1) memiliki sifat yang sedikit kaku, dan 

D3 (1:4) memiliki sifat yang lentur. 

2. Hasil uji degradasi diperoleh komposisi perbandingan terbaik yaitu PLA/PCL 

4:1. 

3. Hasil uji degradasi dalam larutan NaCl 0,9% polipaduan D2 mengalami 

degradasi sebesar 3,06%. Dalam larutan buffer phospat pH 6 sebesar 1,98%, 

dalam buffer phospat pH 7 sebesar 2,83% dan dalam buffer phospat pH 8 

sebesar 4,8%. 

4. Nilai uji mekanik terbesar dimiliki oleh polipaduan komposisi D1 sebesar 

13,06 N/mm2. Namun hal ini belum memenuhi standar benang operasi 

komersil menurut SNI 16-3366-1994. 



68 
 

5. Hasil analisis FTIR polipaduan komposisi D2 terdapat serapan OH pada 

3836,6 cm-1, C-H pada 2944,6 cm-1, C=O pada 1744,4 cm-1, C-H tekuk pada 

1453,6 cm-1, C-O-H tekuk pada 1080,9 cm-1, C-O ester pada 1178,8 cm-1. 

6. Hasil analisis TGA menunjukkan polipaduan komposisi D1 memiliki 

stabilitas termal yang lebih rendah dibandingkan polimer PLA dan PCL 

dengan nilai degradasi sebesar 97,2%. 

7. Hasil analisis SEM menunjukkan polipaduan komposisi D1 memiliki 

morfologi permukaan yang lebih berongga dan tidak teratur jika dibandingkan 

dengan morfologi permukaan PLA dan PCL yang berserat halus. 

 

 

B. Saran 

 

Dari hasil penelitian “Sintesis dan Karakterisasi Polipaduan Poli Asam Laktat (PLA) 

dan Poli ɛ-kaprolakton sebagai bahan Baku Pembuatan Benang Bedah Operasi 

dengan Emulsifier Gelatin” diharapkan dilakukan : 

1. Penambahan waktu degradasi untuk mendapatkan persentase degradasi 

polipaduan secara optimal. 

2. Teknik spinning untuk menghasilkan polimer dengan bentuk seperti benang 

bedah agar memudahkan dalam melakukan uji mekanik maupun degradasi. 

3. Penelitian mengenai PLA dan PCL terutama untuk mencari bahan baku 

ataupun metode sintesa yang lebih ekonomis dan peningkatan sifat fisik, 

mekanik, maupun kimia agar polipaduan dapat diterima pasar dan masyarakat 

sebagai material benang bedah operasi. 
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