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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam dunia kesehatan, penyakit kanker masih merupakan masalah yang 

cukup serius sebagai penyebab kematian manusia. Kanker dapat diartikan sebagai 

penyakit yang memiliki sekumpulan sel abnormal yang tumbuh secara tidak 

terkendali dari batas sel normalnya. Sel normal sendiri merupakan subjek utama 

untuk memberi sinyal apakah sel harus membelah diri, memisahkan diri dari sel 

lain atau mati. Sel kanker berkembang dengan sendirinya dari sinyal tersebut, 

menghasilkan pertumbuhan yang tidak terkendali dan berkembang terus menerus. 

Jika perkembangan sel kanker ini terjadi terus menerus dan menyebar maka akan 

berakibat fatal (Hejmadi, 2009). Dari data Kementrian Kesehatan (Kemenkes) 

Indonesia tahun 2012 menyebutkan bahwa prevalensi kanker mencapai 4,3 

banding 1000 orang. Padahal data sebelumnya menyebutkan prevalensinya 1 

banding 1000 orang. Dengan demikian dibutuhkan suatu solusi yang efektif 

sebagai pengobatan kanker untuk meminimalisir angka penyebab kematian oleh 

kanker. 

Berbagai upaya dan metode sebagai pengobatan kanker sudah banyak 

dilakukan seperti kemoterapi, pembedahan dan juga radioterapi. Namun pada 

jenis pengobatan tersebut masih menimbulkan beberapa efek samping serta 

kelemahan. Misalnya pada pengobatan jenis pembedahan, umumnya tidak begitu 

efektif untuk sel kanker yang telah mengalami metastasis atau sel kanker yang 
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sudah menyebar, pengobatan dengan radioterapi umumnya sering kali tidak 

selektif dan tidak aman untuk sel normal. Jenis pengobatan secara kemoterapi pun 

belum memberikan hasil yang optimal karena kerja obat yang tidak spesifik 

sehingga dapat merusak sel normal dan menimbulkan rasa sakit kepada pasien 

(Anggrianti, 2008). Dengan begitu, harus ada metode pengobatan kanker yang 

lebih aman, lebih non invasif atau tanpa merusak jaringan normal disekitarnya, 

dan tidak banyak menimbulkan efek samping. Salah satu alternatifnya adalah 

melalui terapi fotodinamik. Banyak penelitian menyebutkan bahwa terapi 

fotodinamik lebih efektif digunakan untuk pengobatan kanker karena pada terapi 

fotodinamik (Photodyinamic Therapy/PDT) hanya bergantung pada rangsangan 

kombinasi bahan kimia yang disebut fotosensitizer, oksigen, dan penyinaran 

dengan cahaya tampak (Liu et al., 2009).  

Terapi fotodinamik adalah terapi yang digunakan dalam pengobatan kanker 

maupun bukan kanker yang menggunakan media pendamping yaitu fotosensitizer 

yang memiliki serapan panjang gelombang sesuai dengan panjang gelombang 

sumber cahaya. Dalam terapi ini akan menimbulkan reaksi terhadap jaringan yang 

diberi paparan sumber cahaya tampak (Ronchi, 2008). Salah satu sumber cahaya 

pada terapi tersebut adalah menggunakan laser. Penggunaan laser sebagai sumber 

cahaya dalam terapi fotodinamik diutamakan penggunaannya karena memiliki 

berkas sinar yang kecil dan fokus, koherensi dan intensitas tinggi, sehingga jika 

digunakan hanya akan merusak jaringan kanker yang diinginkan tanpa merusak 

jaringan sehat disekitarnya, sesuai sebagai metode pengobatan yang non invasif 

atau tanpa merusak jaringan normal disekitarnya. Salah satu jenis laser yang dapat 
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digunakan adalah laser inframerah dekat. Menurut Calin,M.A., (2006) banyak 

jenis laser yang dapat digunakan pada terapi fotodinamik diantaranya adalah laser 

dioda GaAlAs. Selain sumber cahaya, jenis fotosensitizer juga merupakan 

komponen penting untuk keberhasilan terapi fotodinamik. Fotosensitizer adalah 

senyawa kimia yang berguna untuk meningkatkan rangsangan cahaya terhadap 

suatu jaringan atau sel (Zhang, P. et al., 2007).  

Penelitian tentang aplikasi gold/citosan nanocomposites yang memiliki 

spesifikasi absorbsi di daerah inframerah untuk terapi fototermal telah dilakukan 

oleh Zhang, Guandong et al., (2012). Penelitian tersebut menyatakan bahwa 

penggunaan gold/citosan nanocomposites yang dikombinasikan dengan laser 

inframerah dengan panjang gelombang 817 nm mempunyai potensi yang baik 

sebagai agen terapi dalam tes in vitro. Pada penelitian secara in vitro tersebut 

dengan intensitas paparan 1 W/cm2, selama 2 menit  menunjukkan rekasi 

fototermal laser terhadap sel secara optimal dengan kematian sel HDF sebesar 

20%. 

Penelitian berikutnya telah dilakukan oleh Zhao, T. et al., (2012) tentang 

penggunaan laser inframerah  untuk terapi sel Hela. Penggunaan laser inframerah 

dengan panjang gelombang 808 nm, intensitas paparan 3 W/cm2 dan 

fotosensitizer gold nanorods dengan waktu pemaparan 15 menit mampu membuat 

kematian sel sebesar 71,8%. 

Teknologi nano kini menjadi lebih banyak digunakan dalam berbagai bidang 

khususnya dalam bidang medis. Beberapa penelitian tersebut adalah salah satu 

dari perkembangan teknologi nano. Penelitian tentang gold nanoparticles sebagai 
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fotosensitizer untuk terapi fotodinamik juga dilakukan oleh Saidatin, N. (2014) 

yang menyebutkan bahwa interaksi laser inframerah yang mempunyai panjang 

gelombang 808 nm terhadap jaringan tubuh dengan dosis energi sebesar 161,301-

207,387 J/cm2 secara in vitro mampu mengoptimalkan paparan laser dioda 

inframerah untuk terapi fotodinamik sel kanker MCF-7 secara in vitro dengan 

kematian sel sebesar 31,38%. Namun, pada  penelitian Saidatin (2014) tersebut 

serapan cahaya gold nanoparticles terhadap panjang gelombang 808 nm kurang 

optimal karena ukuran fotosensitizer yang digunakan tidak pada puncak panjang 

gelombang 808 nm. Jenis fotosensitizer yang memiliki serapan pada panjang 

gelombang maksimal akan diutamakan penggunaannya karena diharapkan  lebih 

efektif dan optimal untuk mengakibatkan kematian sel. Bentuk dan ukuran dari 

nanoparticles menjadi hal yang penting karena dapat mempengaruhi sifat 

optiknya. Menurut Zhang, J.Zhoung (2012) perbedaan diameter nanopartikel 

mampu mempengaruhi sifat optik dari material tersebut.  

Berdasarkan penelitian Zhang, Guandong et al. (2012), Zhao, T, et al. (2012) 

dan Saidatin,N. (2014) tersebut, pada penelitian ini digunakan penelitian secara in 

vitro dan menggunakan laser inframerah dioda GaAlAs pada  panjang gelombang 

802 nm untuk mengetahui variasi dosis yang optimal terhadap pengaruh paparan 

dan dosis energi laser yang digunakan adalah 243 J/cm2- 487 J/cm2 yang 

diharapkan adalah signifikansi kematian sel kanker dapat diamati secara optimal 

sehingga dapat dianalisis beda perlakuan dengan kontrol. Pada penelitian ini 

digunakan fotosensitizer gold nanorods. Penggunaan fotosensitizer jenis gold 

nanorods (AuNRs) ini adalah karena gold nanorods (AuNRs) memiliki panjang 
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gelombang serapan cahaya maksimal laser dioda pada inframerah dekat yakni 

600-1300 nm (Nikoobakht,B. 2002). Gold nanorods (AuNRs)  dapat dibuat 

melalui reaksi antara (HAuCl4.3H2O) 0,005 M, (NaBH4) 0,01 M, (AgNO3) 0,004 

M, CTAB 0,2 M serta ascorbic acid 0,0788 M (Nikoobakht,B. 2002). Hasil reaksi 

tersebut diharapkan memiliki bentuk dan ukuran yang serapannya optimal pada 

panjang gelombang yang digunakan terhadap terapi fotodinamik tersebut sehingga 

didapatkan kematian sel kanker yang cukup besar dengan variasi dosis yang 

optimal. Oleh karena itu, pada penelitian ini diharapkan mampu mengoptimalkan 

besarnya kematian sel terapi fotodinamik pada sel kanker MCF-7 dengan 

fotosensitizer gold nanorods sebagai hasil perkembangan ilmu bidang nano 

teknologi.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah karakterisasi laser inframerah sebagai sumber cahaya terapi 

fotodinamik? 

2. Bagaimanakah sintesis dan karakterisasi gold nanorods sebagai 

fotosensitizer yang mampu memiliki serapan optimal pada panjang 

gelombang inframerah dekat? 

3. Pada konsentrasi berapakah gold nanorods sebagai fotosensitizer yang 

aman untuk sel kanker MCF-7 melalui uji toksisitas? 

4. Berapakah  persentase kematian sel akibat paparan laser inframerah dioda 

GaAlAs dengan dan tanpa penambahan fotosensitizer gold nanorods? 
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1.3 Batasan Masalah 

Dari penelitian tersebut, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Panjang gelombang laser yang digunakan adalah 802 nm. 

2. Sel kanker MCF-7 in vitro. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Melakukan karakterisasi laser inframerah sebagai sumber cahaya terapi 

fotodinamik. 

2. Mengetahui sintesis dan karakterisasi gold nanorods sebagai fotosensitizer 

yang mampu memiliki serapan optimal pada panjang gelombang 

inframerah dekat. 

3. Menentukan besarnya konsentrasi gold nanorods sebagai fotosensitizer 

yang aman untuk sel kanker MCF-7 melalui uji toksisitas. 

4. Mengetahui  persentase kematian sel akibat paparan laser inframerah dioda 

GaAlAs dengan dan tanpa penambahan fotosensitizer gold nanorods. 

1.5  Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi tentang sintesis dari gold nanorods sebagai 

fotosensitizer untuk paparan laser infra merah dioda GaAlAs dalam terapi 

fotodinamik. 

2. Memberikan informasi tambahan dalam bidang teknologi nano pada terapi 

fotodinamik yang lebih modern. 
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