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ABSTRAK 

 

Photodynamic Inactivation telah dilakukan pada biofilm Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27853 menggunakan cahaya sebagai pengionisasi, fotosensitiser sebagai 

molekul penyerap cahaya dan radikal bebas yang bersifat reaktif. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh paparan ozon dan laser dioda biru terhadap 

efektivitas inaktivasi biofilm Pseudomonas aeruginosa dengan konsentrasi ozon dan 

rapat energi laser dioda biru. Perlakuan dibagi menjadi 4 yaitu kelompok kontrol tanpa 

perlakuan apapun, kelompok pemaparan ozon, kelompok penyinaran laser dan 

kelompok kombinasi pemaparan ozon-penyinaran laser. Variabel bebas pada penelitian 

ini adalah konsentrasi ozon dan rapat energi laser dioda biru. Penelitian ini 

menggunakan laser dioda dengan panjang gelombang 403 nm,  jarak penyinaran biofilm 

dengan laser adalah 1 cm, dan biofilm yang berumur 48 jam. Hasil uji secara statistik 

terhadap data yang diperoleh menyatakan bahwa terdapat pengaruh peningkatan efek 

fotoinaktivasi dengan pemaparan ozon dan penyinaran laser dioda biru. Presentase 

kematian yang paling efektif adalah pada kelompok pemaparan ozon yaitu pada 

konsentrasi 0.011 mg/L dengan waktu alir 80 s dengan kematian biofilm 42.77%. Pada 

kelompok perlakuan penyinaran laser efektivitas tertinggi terjadi pada rapat energi laser 

sebesar 561.8 J/cm
2
 dan lama penyinaran 300s dengan  kematian biofilm sebesar 

57.80%. Pada kelompok perlakuan interaksi pemaparan ozon-penyinaran laser 

efektivitas tertinggi terjadi pada  konsentrasi ozon  sebesar 0.008 mg/L, dosis energi 

laser sebesar 561.8 J/cm
2
 dengan kematian biofilm sebesar 78.74%. Di simpulkan 

bahwa biofilm Pseudomonas aeruginosa akan tereduksi lebih besar dengan adanya 

penambahan ozon, konsentrasi ozon menjadi sangat penting untuk mereduksi biofilm 

Pseudomonas aeruginosa akan tetapi jika konsentrasi yang diberikan terlalu tinggi 

maka akan menyebabkan cedera pada jaringan disekitarnya. 
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Kata kunci : Photodynamic Inactivation, biofilm pseudomonas aeruginosa, rapat energi, 

konsentrasi ozon, laser dioda biru, ozon.  
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ABSTRACT 

Photodynamic Inactivation has been carried out on Pseudomonas aeruginosa ATCC 

27853 biofilms that are influenced by light as ionizers, photosensitisers as light 

absorbing molecules and reactive oxygen species. This research aims to determine the 

effect of ozone and blue diode laser exposure on the effectiveness of the inactivation of 

Pseudomonas aeruginosa biofilms with ozone concentration and the energy density of 

the blue diode laser. The treatment was divided into 4 groups, the control group without 

any treatment, ozone exposure group, laser irradiation group and laser ozone-

irradiation exposure combination group. The independent variables in this research are 

the concentration of ozone and the energy density of the blue diode laser. This research 

uses a diode laser with a wavelength of 403 nm, a laser biofilm irradiation distance of 1 

cm, and a biofilm that is 48 hours old. The results of the data obtained were tested 

statistically and it was found that there was an effect of an increased photoinactivation 

effect with ozone exposure and blue diode laser irradiation. So that the most effective 

mortality percentage obtained in the ozone exposure group is at a concentration of 

ozone 0.011 mg/L with a flow time of 80 s with 42.77% biofilm mortality, in the laser 

exposure treatment group that is at a laser energy meeting of 561.8 J/cm2 with a long 

exposure of 300s with death biofilm by 57.80%, and in the treatment group the ozone-

laser exposure interaction was at an concentration of ozone 0.008 mg/L, a laser energy 

dose of 561.8 J/cm2 with biofilm mortality by 78.74%. Concluded that the Pseudomonas 

aeruginosa biofilm will be reduced more with the addition of ozone, the concentration 

of ozone becomes very important to reduce the Pseudomonas aeruginosa biofilm but if 

the concentration given is too high it will cause injury to the surrounding tissue. 

Keywords: Photodynamic Inactivation, pseudomonas aeruginosa biofilms, energy 

density, concentration of ozone, blue diode laser, ozone. 
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disusun sesuai prosedur teknis penyusunan skripsi yang ada di Program Studi Fisika, 
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