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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu hal penyebab timbulnya suatu penyakit pada manusia 

disebabkan oleh adanya infeksi bakteri. Salah satu bakteri yang paling sering 

menimbulkan penyakit infeksi yaitu bakteri Staphylococcus aureus (Wheishaupt 

et al., 2004). Bakteri Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif yang 

memegang peranan penting sebagai penyebab penyakit yang ada pada kulit 

manusia. Penyakit tersebut bisa dalam bentuk penyakit kulit ringan maupun 

penyakit berat. Penyakit kulit ringan contohnya seperti infeksi kulit, acne 

vulgaris, cellulitis folliculitis sampai penyakit berat seperti pneumonia, 

meningitis, osteomyelitis endocarditis, toxic shock syndrome, dan septicemia 

(Jawetz, 1996). Infeksi Staphylococcus aureus dapat juga disebabkan oleh 

kontaminasi langsung antara bakteri dengan  luka, misalnya pada infeksi luka 

pasca bedah atau infeksi setelah trauma (Jawetz et al., 2000) . 

Pada umumnya untuk mengurangi infeksi bakteri, antibiotik digunakan 

sebagai pengobatan sistemik. Namun, beberapa penelitian melaporkan bahwa 

pada kasus pemberian antibiotik seperti methicillin terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dalam waktu lama dapat menyebabkan bakteri menjadi 

resisten terhadap antibiotik (Costa  et al., 2010). Baik saat bakteri pada fase 

sendiri (planktonic) maupun pada fase membentuk biofilm (Donlan dan 

Costerton, 2002). Bakteri methicillin resistence Staphylococcus aureus 

(MRSA)merupakan bakteri Staphylococcus aureus yang telah resisten terhadap 

pemberian antibiotik methicillin, mampu membentuk perlindungan diri terhadap 

antibiotik  dengan cara membentuk lapisan biofilm sehingga menyulitkan proses 

pengobatan (Utami, 2012). Hal ini akan menimbulkan infeksi kronis yang 

semakin sulit untuk disembuhkan sehingga akan membutuhkan biaya yang relatif 

mahal (Rahimi et al., 2016). 

Bakteri yang memiliki sifat yang resisten terhadap antibiotik sehingga 

perlu adanya alternatif lain untuk menanggulangi infeksi bakteri methicillin 

resistence Staphylococcus aureus (MRSA)yaitu dengan metode fotodinamik atau 
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Photodinamic Inactivation (PDI). Photodinamic Inactivation (PDI) merupakan 

suatu metode yang digunakan untuk inaktivasi pada mikroba dengan penyinaran 

foton cahaya (fotoinaktivasi) (Astuti, 2011). Terdapat 3 faktor utama yang 

mempengaruhi Photodinamic Inactivation (PDI), yakni cahaya sebagai 

penginisiasi terjadinya proses reaksi kimia, fotosensitiser sebagai molekul 

penyerap cahaya, dan radikal bebas yang bersifat reaktif terhadap sistem biologis 

seperti sel (Rusydi,2015). Dalam penggunaan metode Photodinamic Inactivation 

(PDI) perlu adanya fotosensitiser yang berperan sebagai molekul penyerap 

cahaya. 

Fotosensitiser dibagi menjadi dua macam, yakni fotosensitiser eksogen 

yang berasal dari luar tubuh target dan fotosensitiser endogen yang secara alami 

sudah berada di dalam tubuh target contohnya porfirin. Porfirin sebagai 

fotosensitiser endogen pada bakteri Staphylococcus aureus menyebabkan bakteri 

tersebut dapat menginaktivasi dirinya sendiri ketika menyerap sumber cahaya 

dengan frekuensi tertentu (Astuti, 2011). Fotosensitiser atau PDI drug ialah zat 

kimia non-toksik yang memiliki absorbansi tertentu dan akan mengaktifkan ROS 

(Radical Oxigen Singlet) melalui fotooksidasi ketika dipapari sumber cahaya 

dengan panjang gelombang yang sesuai dengan absorbansinya (Prasad, 2013). Sel 

atau bakteri yang menyerap fotosensitiser akan mengalami fotooksidasi akibat 

adanya absorbsi cahaya oleh partikel dan menyebabkan terjadinya reaksi kimia 

sehingga dihasilkan oksigen singlet (radikal) atau ROS yang menyebabkan lisis 

pada sel. Fotosensitiser eksogen membantu terbentuknya ROS berlebih sehingga 

meningkatkan probabilitas kerusakan membran sel bakteri yang akan 

menyebabkan bakteri menjadi mati, salah satu contoh fotosensitiser eksogen 

adalah kurkumin (Santezi et al., 2017). 

Seperti yang sudah diketahui bahwa Indonesia merupakan negara tropis 

yang banyak ditumbuhi oleh tanaman herbal salah satunya adalah kunyit. 

Senyawa kimia yang terkandung dalam kunyit salah satunya adalah kurkumin 

yang berfungsi sebagai antioksidan, antimikroba, anti kanker, gangguan 

pencernaan, penyakit cacar dan gigitan serangga (Hartati & Belittro, 2013),pada 

penelitian ini fotosensitizer yang digunakan adalah ekstrak kunyit. Menurut 
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penelitian yang dilakukan oleh (Mahmud, 2018)diketahui bahwa puncak panjang 

gelombang ekstrak kunyit dan kurkumin standart sebesar 423 nm, namun terjadi 

perbedaan nilai absorbansi. Hal ini dikarenakan perbedaan kandungan kurkumin 

pada larutan, kurkumin standart mengandung kurkumin murni, sedangkan di 

dalam penelitian ini adalah ekstrak kunyit yang mengandung kurkumin (Mahmud, 

2018). 

Faktor utama lainnya dalam metode Photodinamic Inactivation adalah 

adanya sumber cahaya sebagai penginisiasi terjadinya proses kimia. Dalam 

penelitian ini sumber cahaya sebagai aktivator yang digunakan adalah laser dioda. 

Laser dioda merupakan piranti yang dapat memancarkan foton. Berdasarkan 

penelitian dari limantara et al pada tahun 2008, laser digunakan sebagai sumber 

cahaya pada terapi fotodinamik karena memiliki berkas sinar yang kecil dan 

terfokus, serta koherensi dan intensitas yang tinggi. Menurut hasil penelitian 

(Afifah, 2017) laser dioda terutama laser dioda biru memiliki panjang gelombang 

405 nm yang digunakan untuk mereduksi mereduksi bakteri Staphylococcus 

aureus. Sehingga cahaya laser terutama laser dioda biru sesuai untuk mereduksi  

bakteri Methicillin resistence Staphylococcus aureus (MRSA) dengan 

fotosensitiser kurkumin yang memiliki daya serap cahaya antara 300 nm sampai 

500nm. Menurut penelitian yang dilakukan Papageorgiou et al  pada tahun 2000 

menunjukkan bahwa antara penyinaran cahaya dengan panjang gelombang 

tertentu, spektrum serap dan dosis energi penyinaran yang tepat dapat 

menyebabkan adanya fotoinaktivasi sel bakteri (Anwar, 2017). Fotoinaktivasi 

merupakan kegiatan penghambatan aktivitas metabolisme sel karena kerusakan 

membran sitoplasmik akibat peroksidasi oleh oksigen reaktif pada lipid dan 

protein sehingga mengakibatkan sel mejadi lisis atau inaktivasi sistem transpor 

membran sel pada bakteri tersebut (Hamblin & Hasan, 2003).  

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui efektifitas kurkumin dengan aktivator laser dioda mampu mereduksi 

biofilm bakteri Methicillin resistence Staphylococcus aureus (MRSA) dan dalam 

rapat energi berapa laser dioda dan kurkumin dapat bekerja mereduksi bakteri. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang tersebut, berikut adalah rumusan masalah penelitian : 

1. Berapa rapat energi untuk mereduksi biofilm bakteri Methicillin resistence 

Staphylococcus aureus (MRSA) menggunakan aktivator laser dioda 

dengan fotosensitiserekstrak kunyit? 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui rapat energi dalam mereduksi bakteri Methicillin 

resistence Staphylococcus aureus (MRSA) dengan fotosensitiserekstrak 

kunyit dan laser dioda sebagai aktivator.  

1.4 Batasan Masalah 

1. Penelitian merupakan in-vitro study. 

2. Sumber cahaya menggunakan laser dioda biru dengan jarak penyinaran 

konstan yaitu 1 cm. 

3. Sampel yang digunakan sebagai fotosensitizer adalah ekstrak kunyit. 

4. Metode penelitian bersifat metode eksperimental laboratoris, yaitu 

pembahasan bergantung pada hasil eksperimen. 

5. Konsentrasi ekstrak kunyit sebesar 0,1%. 

1.5 Manfaat 

1. Manfaat teoretis  

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah memberikan 

informasi mengenai rapat energi yang efektif untuk mereduksi bakteri 

methicillin resistence Staphylococcus aureus dengan aktivator laser dioda 

dan fotosensitiser ekstrak kunyit. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini merupakan salah satu aplikasi metode fotodinamik inaktivasi 

untuk pengobatan penyakit infeksi ringan pada kulit yang disebabkan oleh 

bakteri Methicillin Resistence Staphylococcus aureus(MRSA).
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