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ABSTRAK 
METODE ELEKTROSPINING UNTUK MENSINTESIS KOMPOSIT BERBASIS ALGINAT-POLIVINIL 
ALKOHOL DENGAN PENAMBAHAN LENDIR BEKICOT (Achatina fulica).  Banyak bahan yang dapat 
digunakan sebagai penutup luka, salah satunya adalah alginat. Alginat memiliki kemampuan absorbsi yang tinggi 
dan mempunyai peran sebagai agen pembentuk gel yang memiliki sifat hemostatik.  Sifat kaku dan rapuh 
merupakan kelemahaan dari alginate dan untuk memperbaiki sifat tersebut, alginate dapat dicampurkan dengan 
polimer vinil yang kompatibel dan fleksibel.PVA merupakan salah satu polimer yang larut dalam air, memiliki 
kemampuan membentuk serat yang baik, biokompatibel, memiliki ketahanan kimia, dan biodegradable.Untuk 
semakin meningkatkan kualitas penutup luka maka pada penelitian ini digunakan metode elektrospining. 
Percobaan ini dilakukan pada jarak 8 cm dengan tegangan 17 kV, 20 kV, 23 kV, 25 kV, dan 27 kV. Pengujian 
dilakukan menggunakan uji FTIR untuk mengetahui gugus fungsi yang terbentuk dan analisa struktur mikro 
menggunakan SEM. Hasil uji FTIR menunjukkan bahwa dengan penambahan lendir bekicot tidak menghasilkan 
gugus fungsi yang baru. Pada tegangan 23 kV dapat menghasilkan serat dengan ukuran mikro dan nano, serat 
yang dihasilkan juga sangat kontinyu.  

Kata kunci : alginat, PVA, lendir bekicot, elektrospining, membran  

ABSTRACT 
ELECTROSPINING METHODE TO SYNTHESIZE COMPOSITEBASED ON ALGINATE-POLYVINYL ALCOHOL 
WITH ADDITION OF SNAIL (Achatina fulica).  Many materials that can be used as wound coverings, one is 
alginate. Alginate has a high absorption capacity and has a role as a gelling agent which has hemostatic 
properties. Rigid and brittle nature is weakness of alginate and to improve the properties of the alginate can be 
mixed with the vinyl polymers are compatible and flexible. PVA is a water-soluble polymer, has a good ability to 
form fibers, biocompatible, has a chemical resistance, and biodegradable. For further improve the quality of 
wound closure, this research used the method electrospining . This experiment was carried out at a distance of 8 
cm with a voltage of 17 kV, 20 kV, 23 kV, 25 kV and 27 kV. Testing is done using FTIR test to determine functional 
groups which is formed and analysis of the microstructure using SEM. FTIR test results showed that with the 
addition of lendr snail does not produce new functional groups. At a voltage of 23 kV can produce a fibers with 
micro size with nano fiber produced is also very continuous. 

Keywords: alginate, PVA, snail slime, elektrospining, membrane 

 
 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 

alah satu kebutuhan medis yang permintaannya 
terus meningkat adalah penutup luka (wound 
dressing). Penutup luka berfungsi untuk 

menutupi luka, menghentikan pendarahan, menyerap 
cairan yang keluar dari luka atau nanah, mengurangi 
rasa sakit, dan menyediakan perlindungan untuk 
pembentukan jaringan baru.  Banyak penelitian  
dilakukan untuk menemukan metode penyembuhan 
luka melalui regenerasi dan penggunaan berbagai 
macam bahan pembalut (dressing) untuk memfasilitasi 
manajemen luka yang baik (Lim dan Halim, 2010). 
Adapun  penutup luka yang ideal harus dapat 

memelihara lingkungan yang lembab di permukaan 
luka, memungkinkan pertukaran gas, bertindak sebagai 
penghalang bagi mikroorganisme dan menghilangkan 
kelebihan eksudat. Penutup luka juga harus tidak 
beracun, tidak menimbulkan alergi, terbuat dari bahan 
biomaterial yang banyak tersedia, memiliki sifat 
antimikroba dan dapat menyembuhkan luka 
(Jayakumar et al., 2011). 

Banyak bahan yang dapat membantu penyem-
buhan luka dengan memanfaatkan keanekaragaman 
hayati di Indonesia yang melimpah, baik flora atau 
fauna yang secara tradisional dapat digunakan untuk 
menyembuhkan berbagai macam penyakit (Khotijah, 
2009).  Salah satunya adalah penggunaan lendir 
bekicot (Achatina fulica) untuk membantu penyem-
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buhan luka eksternal seperti yang telah dilakukan oleh 
Priosoeyanto (2005), yang membuktikan bahwa lendir 
bekicot (Achatina fulica)   mampu menyembuhkan 
luka bersih dua kali lebih cepat daripada luka yang 
diberi larutan normal saline (Grahacendekia, 2009). 
Hal ini dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa lendir 
bekicot (Achatina fulica)  mengandumg acharan 
sulfate, yaitu suatu glycosaminoglycan (GAG) (Vieira 
et al, 2004). GAG dapat membentuk senyawa 
kompleks dengan kolagen, pada fase proliferasi sel 
yang berperan dalam menyembuhkan luka (Im dan 
Kim, 2009). 

Penelitian oleh Rahmawati.F, dkk (2013) 
menggunakan natrium alginate-carboxcymethyl 
cellulose–lendir bekicot (Achatina fulica) dengan 
menggunakan metode pelapisan sampel pada kasa juga 
menunjukkan pengaruhnya pada penyembuhan luka 
dilihat dari pengamatan jumlah fibrolast, epitelasi dan 
angiogenesis.  Hal ini juga didukung dengan alginat 
sebagai bahan yang berpotensi sebagai membran 
penutup luka. 

Alginat memiliki kemampuan absorbsi yang 
tinggi dan mempunyai peran sebagai agen pembentuk 
gel yang memiliki sifat hemostatik.  Permukaan luka 
mengeluarkan eksudat berupa cairan elektrolit yang 
salah satunya mengandung Ca2+, Ca2+ dapat mengganti 
ion natrium dalam alginate mengikat molekul alginate 
yang panjang membentuk gel dan akan diserap oleh 
tubuh (Tarun, 2012). Selain itu dipilihnya alginat 
sebagai bahan membran penutup luka karena bersifat 
non toksik, non alergik dan dapat terurai dalam tubuh 
(biodegradable).Penelitian terdahulu membuktikan 
membran alginat memiliki daya serap tinggi, bersifat 
antibakteri dan dapat mempercepat penyembuhan luka 
(Haryanto dan Sumarsih, 2008).  Sifat kaku dan rapuh 
merupakan kelemahaan dari alginate dan untuk 
memperbaiki sifat tersebut, alginate dapat dicampurkan 
dengan polimer vinil yang kompatibel dan fleksibel. 
Berdasarkan Annaidh et al ( 2011) pada penelitian 
Jansen and Rottier (1958) standar material medis yang 
dihasilkan yaitu dengan nilai elongasi antara 17%-
207%, sedangkan nilai kuat tarik antara 1MPa-24 MPa. 
Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Theresia 
(2011) pada pembuatan membran alginat sebagai  
pembalut luka primer  dan  media.  Penyampaian obat 
topikal untuk luka yang terinfeksi didapatkan kekuatan 
tarik 578 g dan mulur  8,84%. Sehingga diperlukan 
tambahan PVA untuk meningkatkan sifat mekaniknya 
sehingga memenuhi standar sifat mekanik kulit.  Untuk 
semakin meningkatkan kualitas penutup luka maka 
pada penelitian ini digunakan metode elektrospining. 

PVA merupakan salah satu polimer yang larut 
dalam air, memiliki kemampuan membentuk serat 
yang baik, biokompatibel, memiliki ketahanan kimia, 
dan biodegradable.  Pada penelitian Shalumon et al. 
(2010), PVA dapat berinteraksi dengan natrium alginat 
melalui metode elektrospining membentuk komposit. 

Pemintalan elektrik (elektrospining) adalah 
sebuah metode untuk membuat serat (fiber) dengan 
diameter 10 µm–10 nm.Teknologi nano sekarang ini 
telah menjadi daya tarik para peneliti di dunia.Salah 
satu bidang nanoteknologi yang sedang banyak 
dikembangkan adalah pembuatan nano fiber. Dalam 
beberapa tahun terakhir, nanofiber dibuat melalui 
proses elektrospining. Prinsip kerjanya  ialah  larutan  
polimer  pada  tabung (syringe)  disemprotkan    
dengan  kecepatan penyemprotan  yang  dapat  diatur  
oleh  pompa secara  konstan  (metering  pump).  
Polimer dilewatkan  melalui  lubang spinneret (jet) dan 
selanjutnya  ditarik  menggunakan  energi elektrostatik 
dengan tegangan listrik arus searah (direct current/ 
DC) yang berkekuatan sekitar 30 kV dan seratnya 
ditampung pada collector screen (Zubaidi, 2008). 
Hasil pemintalan elektrik memiliki keunggulan karena 
dapat menghasilkan nanofiber yang cukup panjang dan 
kontinyu. Penelitian oleh (Theresia dan Rifaida, 2012) 
membuktikan hasil elektrospining dari Alginat-PVA 
sebagai pembalut luka primer adalah pada  komposisi 
4:6 (v/v),  tegangan 15 kVdengan jarak 15 cm 
menghasilkan webs serat yang mayoritas terdiri dari 
serat-serat berukuran 100 nm-300 nm.  Namun pada 
penelitian ini belum dilakukan uji sifat mekanik pada 
membran yang dihasilkan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut telah 
dilakukan penelitian tentang sintesis komposit berbasis 
alginat-PVA dengan penambahan lendir bekicot 
(achatina fulica) menggunakan metode elektro-
spining.  Untuk itu diperlukan karakterisasi sampel 
meliputi uji Fourier Transform Infra Red (FTIR) untuk 
mengetahui gugus fungsi bahan yang disintesis,  uji 
Scanning Electron Microscope (SEM) untuk 
mengetahui struktur mikro dan struktur permukaan 
membrane dan uji absorbsi untuk mengetahui 
kemampuan absorbsi dari sampel yang dihasilkan. 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui struktur mikro penutup luka 
hasil elektrospining komposit berbasis alginat-PVA 
dengan penambahan lendir bekicot (Achatina fulica). 

Batasan Penelitian 

Bahan yang digunakan adalah Alginat, Polivinil 
Alkohol, Lendir Bekicot, dan Aquades.  Komposisi 
Alginat-PVA yang digunakan adalah 4:6 (v/v). 
Komposisi lendir bekicot 2%, variasi tegangan 
elektrospining 17 kV, 20 kV, 23 kV, 25 kV, dan 27 
kV. 

 
TATA KERJA 

Bahan 

Alginat, aquades, PVA, dan lendir bekicot. 
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Peralatan 

Peralatan yang digunakan untuk pembuatan 
sampel dalam penelitian ini adalah neraca analitik, 
gelas beaker, spatula, pipet, pengaduk, gelas ukur, dan 
magnetic stirrer. Proses pembuatan membran 
menggunakan seperangkat alat elektrospining. 
Sedangkan peralatan yang digunakan untuk keperluan 
analisis kuantitatif dan kualitatif yaitu mesin Fourier 
Transformer Infra Red (FTIR), SEM, Phosphate 
Buffer Saline (PBS). 

Metode 

Sebelum melakukan proses pembuatan 
membran alginat-PVA-lendir bekicot, terlebih dahulu 
membuat masing-masing larutan tersebut. 

Tahap pertama yaitu menimbang serbuk alginat 
sebanyak 3 gr menggunakan neraca analitik. Kemudian 
disiapkan 100 ml aquades.  Setelah itu dilarutkan 
alginat dalam aquades pada gelas beaker dan diaduk 
menggunakan magnetic stirrer sampai larutan tersebut 
homogen. 

Pada pembuatan larutan PVA tahap pertama 
yaitu menimbang PVA sebesar 10gr. Kemudian 
menyiapkan 100 ml aquades.  Selanjutnya melarutkan 
PVA dalam aquades pada gelas beaker dan 
mengaduknya hingga homogen menggunakan 
magnetic stirrer. 

Tahap selanjutnya adalah mempersiapkan lendir 
bekicot.  Lendir bekicot diambil dengan memecahkan 
cangkang bekicot bagian bawahnya. Setelah itu 
menyiapkan variasi komposisi lendir bekicot yaitu 2%. 

Prosedur pembuatan larutan alginate-PVA-
lendir bekicot yaitu dengan mempersiapkan komposisi 
masing-masing larutannya. Pertama larutan alginat dan 
PVA diukur volumenya pada gelas ukur dengan rasio 
4:6 (v/v).  Kemudian mencampurkan larutan alginat ke 
dalam larutan PVA.  Mencampurkan kedua larutan 
tersebut pada gelas beaker dan mengaduk hingga 
homogen menggunakan magnetic stirrer. Kemudian 
ditambahkan lendir bekicot sebanyak 2% sambil 
diaduk hingga homogen.  Perlakuan tersebut kemudian 
diulangi untuk penambahan lendir bekicot 2% sampai 
didapat 5 sampel. 

Larutan campuran alginat-PVA-lendir bekicot 
yang sudah homogen kemudian diproses menggunakan 
elektrospining agar menjadi membran penutup luka 
yang berukuran nano.  Larutan tersebut dimasukkan ke 
dalam tabung semprot (syringe) yang dilengkapi jarum 
suntik.  Jarum dihubungkan dengan sumber tegangan 
tinggi DC positif (positive terminal) sedangkan sumber 
tegangan rendah (negative terminal) dihubungan 
dengan kawat sebagai penampung.  Banyak parameter 

yang dapat digunakan untuk mendapatkan hasil 
elektrospining terbaik.Pada penelitian ini digunakan 
variasi tegangan yaitu 17 kV, 20 kV, 23 kV, 25 kV, 
dan 27 kV. 

Pengujian 

Uji Spektroskopi FTIR 

Untuk menentukan gugus fungsi dari suatu 
senyawa dilakukan dengan pengujian menggunakan 
spektroskopi FT-IR.  Hasil uji tersebut ditunjukkan 
dalam grafik yang menyatakan hubungan transmitansi 
dan wave number.  Analisis gugus fungsi dari suatu 
sampel dilakukan dengan membandingkan pita 
absorbansi yang terbentuk pada spektrum infra merah. 

Uji Scanning Electron Microscope (SEM) 

Uji SEM dimulai dengan mengaktifkan program 
SMARTSEM pada PC. Membuka pintu chamber 
dengan klik menu vacuum, pilih vent untuk 
mengalirkan gas nitrogen maksimal 0,5 bar, segera 
aliran gas nitrogen dimatikan setelah pintu terbuka. 
Memasukkan sampel yang telah dicoating dan 
menutup kembali chamber, kemudian klik menu 
vacuum pilih pump. Memulai proses dengan klik Gun 
pilih beam ON. Setelah mendapatkan gambar yang 
dikehendaki tekan menu photo untuk menghentikan 
scanning.  Menekan menu save untuk menyimpan 
gambar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembuatan Webs/Membran 

Pembuatan serat diawali dengan pembuatan 
larutan sesuai dengan komposisi yang telah ditentukan. 
Kemudian larutan komposit diproses menggunakan 
elektrospining agar terbentuk membran. Proses 
elektrospining dilakukan pada jarak antara collector 
dengan ujung jarum 8 cm.  Kemudian dilakukan 
variasi tegangan, yaitu mulai 17 kV, 20 kV, 23 kV, 25 
kV, dan 27 kV. Collector yang digunakan 
menggunakan aluminium foil yang direkatkan pada 
kawat. Pemilihan kolektor agar hasil membran lebih 
mudah diambil dan membentuk pola yang lebih teratur. 
Hasil dari sampel pada kolektor terlihat pada Gambar 1 
yaitu  hasil elektrospining.  Uji SEM dilakukan pada 
sampel yang memiliki nilai tekan terbaik dan yang 
paling rendah. Dari hasil uji SEM didapatkan hasil 
scanning sampel berupa foto morfologi permukaan.  
Dari foto tersebut kemudian dianalisis rata-rata ukuran 
partikelnya.  
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a.  17 kV b.  20 kV 

 
c.  23 kV d.  25 kV 

e.  27 kV 

Gambar 1.  Hasil elektrospining. 
 
 

 
a.  17 kV b.  20 kV 

 
c.  23 kV d.  25 kV 

e.  27 kV 

Gambar 2.  Struktur permukaan serat pada mikroskop. 
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a.  17 kV b.  20 kV 

 
c.  23 kV d.  25 kV 

e.  27 kV 

Gambar 3.  Struktur permukaan struktur alginat-PVA-lendir bekicot. 
 
 

Dari gambar terlihat bahwa membran tegangan 
listrik yang digunakan berpengaruh terhadap 
pembentukan membran dan beads.  Tegangan yang 
terlalu rendah selain menghasilkan membran juga 
beads.  Semakin tinggi tegangan maka beads yang 
dihasilkan semakin sedikit. Beads yang dihasilkan 
tersebut terjadi berasal dari polimer alginat-PVA-lendir 
bekicot yang tidak berhasil ditarik oleh medan listrik, 
namun diduga pula karena tidak seimbangnya antara 
tegangan listrik dengan laju alir polimer. 

Kemudian dilakukan pengamatan pada 
mikroskop untuk mengetahui permukaan membran 
yang lebih jelas. Berdasarkan hasil  pengamatan 
menggunakan mikroskop menunjukkan bahwa 
membran yang terbentuk belum bisa terlihat seratnya 
secara jelas, sehingga diperlukan pengamatan 
menggunakan SEM. Kemudian dilakukan pengamatan 

menggunakan SEM untuk mengetahui ukuran diameter 
dari serat. 

Berdasarkan gambar hasil uji SEM 
menunjukkan bahwa pada tegangan 17 kV sudah mulai 
terbentuk serat, namun masih banyak terdapat beads 
yang disebabkan karena banyaknya polimer yang tidak 
tertarik oleh energi listrik. Pada tegangan 20 kV beads 
yang muncul sudah mulai berkurang. Pada tegangan 23 
kV dihasilkan serat yang kontinyu dan beads yang 
minimal. Ukuran serat yang dihasilkan antara 100-300 
nm. Pada tegangan 25 kV terdapat serat namun tidak 
kontinyu yang disebabkan karena tidak seimbangnya 
tegangan listrik dan daya tarik polimer yang tidak 
seimbang. Pada tegangan 27 kV juga tidak dihasilkan 
membran yang kontinyu karena tingginya tegangan 
listrik.  
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Semakin kecil dan kotinyu ukuran diameter 
serat tentunya semakin baik untuk diaplikasikan pada 
penutup luka.  Sebab semakin mempermudah 
masuknya serat ke permukaan luka. 

Analisa Gugus Fungsi 

Hasil analisis serapan inframerah komposit 
menunjukkan adanya gugus hidroksil (OH-) stretching 
pada bilangan gelombang 3788 cm-1, 3277 cm-1, 3290 
cm-1,3273 cm-1, dan 3311 cm-1.  Daerah serapan infra-
merah pada bilangan gelombang sekitar 2900-2944 
menunjukkan gugus fungsi C-H stretching (Islam dan 
Karim, 2010).  Gugus fungsi C-O pada hasil uji FTIR 
ditunjukkan pada bilangan gelombang 1710 cm-1, 1714 
cm-1,  1715 cm-1,  1713 cm-1,  dan 1731 cm-1. Daerah 
serapan C-O stretching terdapat pada bilangan 
gelombang antara 1700-1750.  Serapan inframerah 
1636 cm-1, 1645 cm-1, 1644 cm-1, 1613 cm-1  menun-
jukkan gugus fungsi –COO-  asymetric stretching 
vibra-tion (Islam dan Karim, 2010).  Pada serapan 
inframerah 1419 cm-1, 1417 cm-1, 1417 cm-1,1416 cm-1 
menunjukkan gugus fungsi –COO- asymetric stret-
ching vibration (Islam dan Karim, 2010). Gugus fungsi 
C-O stretching terjadi pada 1091 cm-1, 1087 cm-1, 1090 
cm-1, 1088 cm-1, dan 1092 cm-1.  Serapan inframerah 
834 cm-1, 827 cm-1, 836 cm-1, 833 cm-1, dan 831 cm-1  
menunjukkan gugus fungsi C-H stretching. Gugus 
fungsi C-H stretching juga ditunjukkan pada bilangan 
gelombang serapan inframerah 616 cm-1, 613 cm-1, 614 
cm-1, dan 620 cm-1.  

Dari hasil analisis gugus fungsi komposit 
alginat-PVA-lendir bekicot menggunakan serapan 
inframerah, kelima sampel komposit dengan 
penambahan lendir bekicot menunjukkan hasil serapan 
inframerah yang tidak jauh berbeda.  Hal ini 
menunjukkan keidentikan senyawa yang dihasilkan 
dan menunjukkan tidak adanya pembentukan gugus 
fungsi baru. 

 

KESIMPULAN 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

tegangan sangat berpengaruh pada membran serat yang 
dihasilkan. Jika tegangan listrik terlalu rendah maka 
akan menghasilkan beads yang banyak, sebab polimer 
tidak sempat tertarik oleh medan listrik. Namun jika 
tegangan terlalu tinggi juga dpat menghasilkan serat 
yang tidak kontinyu sebab antara tegangan dan polimer 
tidak seimbang. Dibandingkan penelitian sebelumnya 
dengan penambahan lendir bekicot pada sampel tetap 
dapat membentuk membran pada hasil elektrospining. 
Setelah dilakukan pengujian FTIR juga menunjukkan 
bahwa  penambahan lendir bekicot tidak menyebabkan 
perubahan gugus fungsi. Dengan semakin kecilnya 
diamater membran yang dihasilkan tentunya dapat 
mempercepat penyembuhan luka karena lebih mudah 
menjadi drug delivery yang masuk pada tubuh. 
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TANYA JAWAB 

Kartika Sari 
− Grafik FTIR letak molekul bekicot (lendir)? 
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Meilanny DKP 
− Analisis gugus fungsi masih belum mengetahui 

gugus fungsi dari lendir bekicot. 

Desiyani Nani 
− Alginat + PVA+ lendir bekicot sebagai pelapis luka 

atau untuk obat tropikal untuk dapat diabsorbsi 
kulit. 

Meilanny DKP 
− Sebagai obat tropikal untuk dapat diabsorbsi kulit. 

Damar Yoga Kusuma 
− Bandingkan antara spektra FTIR dengan dan tanpa 

lendir bekicot.  Untuk mengetahui apakah lendir 
bekicot menyerap di spektrum IR, tes FTIR untuk 
lendir bekicot saja. 

Meilanny DKP 
− Untuk gugus fungsi dari alginat dan PVA sudah 

dapat dianalisis namun untuk gugus fungsi pada 
bekicot pada grafiknya belum dapat dianalisis. 
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