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ABSTRAK 
 
Kuncara Adi, Puthut. 2017. Optimalisasi Dosis Energi Penyinaran Laser Untuk Foto Inaktivasi Bakteri 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Karya Tulis Akhir, Program Pendidikan Dokter Gigi 
Spesialis. Universitas Airlangga Surabaya. 

 Pembimbing : (1) Prof. Dr. M. Rubianto, drg., MS., Sp.Perio (K). (2) Dr. Ernie Maduratna S., drg., 
M.Kes., Sp.Perio (K). 

 
Kata Kunci: Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Phorpirin, Foto Inaktivasi, Energi Penyinaran Laser 
 

Penyakit periodontal merupakan masalah kesehatan gigi dan mulut yang memiliki 

prevalensi cukup tinggi di masyarakat Indonesia. Salah satu penyebab periodontitis adalah 

bakteri Aggregatibacter actinomycetemcomitans yang bersifat pathogen. Antibakteri memang 

telah memberikan kontribusi yang efektif terhadap kontrol infeksi Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, namun sejalan dengan penggunaanya timbul permasalahan resistensi. 

Meningkatnya resistensi spesies bakteri terhadap antibiotik dan agen antimikroba lainnya, harus 

menjadi tujuan utama untuk mengembangkan pendekatan antimikroba lain yang mampu untuk 

menonaktifkan bakteri patogen. Salah satu pilihan yang mungkin dari inaktivasi topikal bakteri 

adalah dengan photodynamic bakteri. Cahaya sebagai terapi dalam pengobatan dan bedah telah 

diketahui dari zaman kuno ke zaman modern. Penerapan energi cahaya (Therapy photodynamic) 

telah dianggap sebagai pendekatan pengobatan baru di bidang periodonsia. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mendapatkan waktu paparan sinar laser biru yang optimal untuk 

menurunkan pertumbuhan bakteri Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimental laboratorik dengan menggunakan Post test only control 

dengan metode plating. Isolat bakteri yang digunakan adalah isolat Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans isolat agar dengan ATCC 25923, pemaparan dilakukan dengan 

menggunakan variasi waktu yakni 10s, 20s, 30s, dan 40s, digunakan laser dioda biru dengan panjang 

gelombang 405 nm dengan daya 50 W yang dianalisis menggunakan uji anova satu arah, Levene 

test. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penyinaran terhadap bakteri A 

actinomycetemcomitans didapatkan koloni bakteri tertinggi pada kelompok kontrol 99,17 ± 

3,601 terendah pada penyinaran 30 detik ± 1,633. Uji Anova menunjukkan adanya perbedaan 

bermakna antar perlakuan p =0,000 (p<0,05).Hasil uji Levene test menunjukkan p = 0,276 

(p>0,05) menunjukkan data yang didapat homogen. Kesimpulan paparan sinar biru dapat 

menurunkan pertumbuhan bakteri Aggregatibacter actinomycetemcomitans  
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