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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Secara ekologis kehidupan makluk hidup selalu dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan abiotik dan biotik. Faktor lingkungan abiotik misalnya cuaca, suhu 

udara, nutrisi dan air, sedangkan faktor lingkungan biotik misalnya tumbuh 

tumbuhan, hewan, hubungan antar makluk hidup baik hewan maupun tetumbuhan 

dan mikroba. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan manusia selalu 

berdampingan dengan berbagai jenis mikroba, sebagian sebagai flora normal, 

pengurai (mengurai limbah dengan molekul-molekul yang kompleks menjadi 

molekul-molekul lebih sederhana) dan patogen penyebab penyakit (Nikham, 

2006). 

Salah satu mikroba patogen yang hidup di tubuh manusia adalah 

bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri ini merupakan bakteri gram positif yang 

banyak ditemukan pada tubuh manusia, seperti di ingus, dahak, tangan, kulit, luka 

terinfeksi, bisul dan jerawat, serta pada feses dan rambut. Pada keadaan normal 

bakteri ini tidak berbahaya bagi tubuh tetapi pada keadaan abnormal bakteri ini 

dapat mengakibatkan sejumlah penyakit mulai dari penyakit kulit ringan seperti 

infeksi kulit, acne vulgaris, cellulitis folliculitis, sampai penyakit berat seperti 

pneumonia, meningitis, osteomyelitis endocarditis, toxic shock syndrome dan 

septicaemia (Astuti, 2011). Infeksi oleh bakteri Staphylococcus aureus dapat 

disebabkan oleh kontaminasi langsung pada luka, misalnya infeksi luka setelah 

operasi (Jawetz , 1996). 
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Upaya inaktivasi pada bakteri Staphylococcus aureus pada manusia penting 

untuk dilakukan agar tidak menyebabkan penyakit yang dapat membahayakan 

kesehatan manusia. Salah satu metode yang umum digunakan untuk inaktivasi 

bakteri Staphylococcus aureus  adalah menggunakan antibiotik (Juanda, 2005), 

namun penggunaan yang tidak tepat dalam jangka waktu lama menyebabkan 

bakteri menjadi resisten (James, 2007) salah satu contoh bakterinya adalah 

metichilin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) yang merupakan bakteri 

Staphylococcus aureus yang mengalami kekebalan terhadap antibiotik jenis 

metisilin, sehingga perlu dicari metode alternatif yang bersifat efektif dan selektif 

membunuh bakteri. Salah satu metode alternatif  untuk inaktivasi bakteri 

Staphylococcus aureus  adalah dengan fotoinaktivasi yang menggunakan sumber 

cahaya tertentu. Mekanisme fotoinaktivasi bakteri melibatkan proses 

fotosensitisasi, yaitu proses penyerapan cahaya oleh fotosensitiser bakteri yang 

selanjutnya mengaktivasi terjadinya reaksi kimia lanjutan yang menghasilkan 

berbagai spesies oksigen reaktif (Grossweiner, 2005). 

Beberapa penelitian tentang inaktivasi bakteri dengan menggunakan 

metode fotodinamik pernah dilakukan antara lain oleh Johansen et al (2003) yang 

melaporkan keberhasilan fotoinaktivasi Propionibacterium acnes ATCC6919 

dengan eksogen fotosensitiser d-ALA pada penyinaran LED biru (430nm 

intensitas 100mW/  , 10 menit), fotoinaktivasi Candida dengan eksogen 

toluidine blue O dengan penyinaran LED merah (630nm) dosis energi 180 J/    

dan waktu penyinaran 9 menit yang dilakukan oleh Soares et al pada tahun 2009, 

potensi fotodinamik inaktivasi staphylococcus aureus dengan endogen 

fotosensitiser pada penyinaran LED biru dan merah ( Astuti ,2011), fototerapi 
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dengan menggunakan sinar biru dan merah untuk terapi pada  penyakit acne 

vulgaris (papageorgeus, 1999). Berbagai penelitian fotodinamik yang telah 

dilakukan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan fotoinaktivasi bakteri 

ditentukan oleh kesesuaian panjang gelombang cahaya dengan spektrum serap . 

Pada penelitian ini akan dilakukan inaktivasi bakteri Staphylococcus 

aureus dengan penambahan eksogen fotosensitiser dengan optimalisasi 

penyinaran LED dengan panajang gelombang 430nm (biru) dan 541nm (hijau). 

Eksogen fotosensitiser yang digunakan adalah klorofil. Penelitian ini dilakukan 

secara in vitro karena mengedepankan pada informasi mengenai efek yang 

ditimbulkan penyinaran LED panajang gelombang 430nm (biru) dan 541nm 

(hijau) dengan pemberian eksogen fotosensitiser terhadap inaktivasi bakteri 

Staphylococcus aureus. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

referensi baru dalam inaktivasi bakteri Staphylococcus aureus  dengan 

penambahan eksogen fotosensitiser klorofil. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah penyinaran LED dengan panjang gelombang 430nm (biru) dan 

541nm (hijau) berpengaruh pada viabilitas sel bakteri Staphylococcus 

aureus dengan penambahan eksogen fotosensitiser klorofil ? 

2. Bagaimana potensi LED dengan panjang gelombang 430nm (biru) dan 

541nm (hijau) untuk inaktivasi bakteri Staphylococcus aureus dengan 

penambahan eksogen fotosensitiser klorofil ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratoris, sehingga 

pembahasan berdasarkan hasil eksperimen. Bakteri yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Staphylococcus aureus. Sumber cahaya yang digunakan 

adalah LED dengan panjang gelombang 430nm (biru) dan 541nm (hijau), eksogen 

fotosensitiser yang digunakan adalah klorofil. 

 

1.4  Tujuan  

1. Meneliti pengaruh penyinaran LED dengan panjang gelombang 430nm 

(biru) dan 541nm (hijau) pada viabilitas bakteri Staphylococcus aureus 

dengan penambahan eksogen fotosensitiser klorofil. 

2. Mendapatkan informasi tentang potensi penyinaran LED dengan panjang 

gelombang 430nm (biru) dan 541nm (hijau) untuk inaktivasi bakteri 

Staphylococcus aureus dengan penambahan eksogen fotosensitiser 

klorofil. 
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1.5  Manfaat 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain : 

            Bagi peneliti:  

Mengembangkan ilmu yang telah dipelajari untuk diaplikasikan di 

bidang kesehatan dan memberikan kesempatan publikasi hasil penelitian, 

baik nasional maupun internasional. 

             Bagi masyarakat:  

Memberikan tambahan pengetahuan tentang inaktivasi bakteri 

Staphylococcus aureus dengan penambahan eksogen fotosensitiser klorofil 

pada penyinaran LED dengan panjang gelombang 430nm dan 541nm. 

             Bagi Pemerintah:  

Mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan 

masyarakat Indonesia. 
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