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Abstrak 

Photodinamic Therapy (PDT) merupakan prosedur terapi untuk  pengobatan 
penyakit yang disebabkan oleh mikroba dengan mekanisme kerjanya 
membutuhkan oksigen, zat fotosensitif (fotosensitiser) dan laser secara 
bersamaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh paparan 
laser dioda biru terhadap penurunan jumlah koloni bakteri Methicillin-resistant 
Staphylococcus Aureus. Pemaparan dilakukan dengan adanya penambahan 
fotosensitiser dari luar yaitu silver nanoparticles serta dilakukan variasi intensitas 
dan variasi waktu menggunakan laser dioda biru dengan spesifikasi 450 nm. 
Metode yang digunakan dalam penghitungan koloni bakteri menggunakan metode 
Total Plate Count. Hasil yang diperoleh diuji secara statistik dan didapatkan 
peningkatan pada fotoinaktivasi dengan penambahan fotosensitiser dibandingkan  
tanpa penambahan fotosensitiser. Optimalisasi inaktivasi bakteri Methicillin-
resistant Staphylococcus Aureus terjadi pada kelompok Aureus tanpa 
menggunakan fotosensitiser terjadi pada intensitas 80 % dengan dosis pemaparan 
2,3908 J/cm2 saat waktu 60 detik mengalami penurunan sebesar 55 % sedangkan 
dengan menggunakan fotosensitiser terjadi pada intensitas 40 % dengan dosis 
pemaparan 0,2124 J/cm2 saat waktu 15 detik mengalami penurunan sebesar 83 %. 
Sehingga, pada penelitian ini alat terapi telah dibuat dengan intensitas laser dan 
waktu pemaparan bakteri Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus yang dapat 
dikontrol sesuai user serta penurunan bakteri lebih optimal dengan menggunakan 
fotosensitiser dibanding tanpa menggunakan fotosensitiser. 
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