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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Streptococcus mutans merupakan penyebab utama karies gigi dengan 

pembentukan biofilm. Bakteri ini mampu membentuk matriks eksopolisakarida 

dalam biofilm gigi (Ni’mah, 2011). Biofilm merupakan kumpulan dari 

mikroorganisme yang menempel pada suatu permukaan dan diselimuti dengan 

matriks ekstraseluler yang dihasilkan oleh sel tersebut dari lingkungan (Marsh, 

1999). Komposisi utama dari biofilm adalah sel mikroba dan EPS (Extracellular 

Polymeric Substance). EPS merupakan senyawa kimia yang memiliki kandungan 

utama polisakarida (Donlan, 2002). Sekitar 80% infeksi pada tubuh manusia 

disebabkan oleh biofilm, seperti infeksi saluran urin, saluran pernafasan, infeksi 

usus, penyakit periodontal dan karies gigi (Neilands, 2007). Biofilm merupakan 

tempat yang ideal sebagai pertukaran DNA ekstrakromosal (plasmid).  Plasmid ini 

mampu membawa gen yang mengatur resistensi terhadap antibiotika sehingga 

biofilm berperan dalam penyebaran resistensi bakteri terhadap antibiotka 

(Gunardi, et al, 2014).  

Karena sifatnya yang resisten terhadap antibiotik maka dilakukan alternatif 

terapi untuk menginaktivasi bakteri streptococcus mutans dengan cara PDT 

(Photodynamic Therapy). Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa PDT 

mampu membunuh bakteri mulut pada kultur planktonik maupun biofilm (Zanin, 

et al, 2005). Photodynamic terapy (PDT) adalah metode pengobatan 
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menggunakan cahaya dan penambahan agen peka cahaya yang disebut 

photosensitizer (Hamblin, et al, 2004). Dikarenakan peka terhadap cahaya, maka 

panjang gelombang sumber cahaya harus sesuai dengan absorbansi dari 

fotosensitizer tersebut. Fotosensitizer akan mengabsorbsi cahaya dan akan 

mengakibatkan terjadinya fotoinaktivasi (Prasad, 2003).  

Fotoinaktivasi adalah penghambatan aktivitas metabolisme sel karena  

kerusakan membran sitoplasmik akibat peroksidasi oleh oksigen reaktif pada lipid 

dan protein mengakibatkan lisis sel atau inaktivasi sistem transport membran dan 

sistem enzim transport membran pada sel bakteri tersebut (Hamblin & Hasan, 

2003). Fotoinaktivasi adalah bagian dari fotodinamik terapi yang menyangkut 

tentang organisme seperti bakteri, virus, dan fungi. Salah satu sumber cahaya 

yang digunakan dalam fotoinaktivasi adalah laser. Terapi fotodinamik laser adalah 

salah satu terapi untuk membunuh sel bakteri yang memanfaatkan iradiasi laser 

dan fotosensitizer. Laser memiliki keunggulan sebagai sumber cahaya dalam 

terapi fotodinamik karena memiliki berkas sinar yang kecil dan terfokus, serta 

memiliki kohorensi dan intensitas yang tinggi.  

Pada penelitian Suokos dkk PDT yang dilakukan pada Streptococcus 

mutans biofilm menggunakan sumber cahaya laser dioda dengan panjang 

gelombang 662 nm dan penambahan eksogen fotosensitizer yakni chlorin dan 

poly-L-lysine memberikan efek kematian sebesar 99% dengan dosis 15 J/cm2 

(Soukos, et al, 2003). Eksogen fotosensitizer yang digunakan pada penelitian 

sebelumnya merupakan bahan kimia yang kemungkinan bersifat toksik, sehingga 

pada penelitian kali ini digunakan eksogen fotosensitizer klorofil dari bahan 
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organik yang alami.  Karena kematian yang begitu besar sehingga dicoba untuk 

menggunakan sumber cahaya lain yakni laser dioda dengan panjang gelombang 

405 nm sebagai alternatif fotoinaktivasi pada Streptococcus mutans biofilm.   

Klorofil merupakan pigmen utama yang berperan dalam fotokimia pada 

reaksi fotosintesis Pigmen ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai agen 

fotosensitizer pada terapi fotodinamik. Klorofil memiliki serapan tertinggi pada 

kisaran 400- 450 nm  (Budiyanto, et al, 2008). Berdasarkan dari spektrum serap 

ini, dilakukan penelitian fotoinaktivasi dengan fotosensitizer klorofil 

menggunakan laser dioda dengan panjang gelombang 405nm. diharapkan dari 

hasil penelitian ini akan memberikan penurunan biofilm maksimal. Penelitian ini  

menggunakan beberapa dosis pemaparan dengan penambahan eksogen 

fotosensitizer klorofil konsentrasi 2 mg/ml pada terapi fotodinamik Streptococcus 

mutans biofilm. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi 

dalam penentuan dosis energi laser dioda  405 nm terkait lama pemaparan yang 

dilakukan pada proses terapi fotodinamik pada karies gigi yang aman, nyaman 

digunakan, dan tidak merusak gigi sehat di sekitarnya.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakterisasi laser dioda 405 nm yang digunakan pada 

fotoinaktivasi Streptococcus mutans biofilm? 

2. Bagaimana karakterisasi eksogen fotosensitizer klorofil ? 
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3. Bagaimana pengaruh penambahan eksogen fotosensitizer klorofil 

terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans biofilm? 

4.  Berapa dosis energi laser dioda 405 nm yang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan  jumlah koloni sreptococcus mutans biofilm dengan 

penambahan eksogen fotosensitizer klorofil? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui dan melakukan karakterisasi laser dioda 405nm yang 

digunakan pada fotoinaktivasi Streptococcus mutans biofilm. 

2. Mengetahi dan melakukan karakterisasi eksogen fotosensitizer 

klorofil dan Streptococcus mutans biofilm. 

3. Mengetahui pengaruh penambahan eksogen fotosensitizer klorofil  

terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans biofilm. 

4. Mendapatkan dosis energi laser dioda 405 nm dengan penambahan 

eksogen fotosensitizer klorofil yang mempengaruhi pertumbuhan 

jumlah koloni Streptococcus mutans biofilm.  

1.4 Batasan Masalah 

Penelitian ini mengalisis bagaimana penurunan koloni yang 

disebabkan adanya fotoinaktivasi pada Streptococcus mutans biofilm 

terhadap pemaparan menggunakan laser dioda biru dengan menggunakan 

eksogen fotosensitizer klorofil. Batasan masalah meiputi panjang 

gelombang laser dioda 405 nm. konsentrasi eksogen fotosensitizer klorofil 

yang digunakan 2mg/ml.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain : 

1. Dapat membentu mengembangkan terapi fotoinaktivasi bakteri 

patogen dalam dosimetri. 

2. Mengembangkan ilmu yang telah dipelajari untuk diaplikasikan di 

bidang kesehata serta dapat dijadikan reverensi penelitian 

selanjutnya. 

3. Meningkatkan daya saing teknologi Indonesia di bidang 

kedokteran, yaitu berupa alat dan terapi tentang karies gigi yang 

minim efek samping dan mengangkat potensi lokal berupa klorofil 

daun sebagai fotosensitizer. 
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