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PENDAHULUAN
Bakteri Staphylococcus aureus hidup secara komensal 

pada kulit, saluran hidung atau tenggorokan manusia. Pada 
kondisi abnormal, bakteri ini dapat menyebabkan sejumlah 
penyakit dari penyakit kulit ringan seperti infeksi kulit, 
acne vulgaris, cellulitis folliculitis sampai penyakit berat 
seperti pneumonia, meningitis, osteomyelitis endocarditis, 
toxic shock syndrome, dan septicemia (Jawetz et al., 2000). 
Infeksi Staphylococcus aureus dapat juga disebabkan oleh 
kontaminasi langsung pada luka, misalnya pada infeksi 
luka pasca bedah atau infeksi setelah trauma (Jawetz 
et al., 2000).

Secara alamiah beberapa bakteri mengakumulasi 

peka terhadap cahaya. PenelitianPenelitian Papageorgiou (2000) 
menunjukkan penyinaran cahaya dengan spektrum panjang 

 
dan dosis energi penyinaran yang tepat menyebabkan 
fotoinaktivasi sel bakteri. Mekanisme fotoinaktivasi 
melibatkan proses fotosensitisasi, yaitu proses penyerapan 

reaksi kimia menghasilkan berbagai spesies oksigen reaktif 
(Grossweiner, 2005). Fotosensitisasi bergantung pada jenis 

Nitzan et al., 2004) dan kesesuaian 
spektrum cahaya dengan spektrum serap fotosensitiser 
(Papageorgiou et al., 2000).

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). Hasil penelitian 
Nitzan & Ashkenazi (2001) juga melaporkan adanya 
gangguan sintesis dinding sel pada fotoinaktivasi bakteri 
serta munculnya struktur multilamelar di dekat septum 
pemisah sel seiring hilangnya ion-ion kalium dari sel bakteri 
Gram negatif. Maclean  (2008) melaporkan peran 
oksigen pada fotoinaktivasi Staphylococcus aureus.

Setiap bakteri mengakumulasi jenis porfirin yang 
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