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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

   Penyakit infeksi merupakan salah satu penyakit yang menjadi perhatian, 

khususnya di negara berkembang. Obat yang umum digunakan untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah antimikroba antara lain anti bakteri atau antibiotik, anti 

jamur, anti virus dan anti protozoa.  Antibiotik merupakan obat yang paling banyak 

digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri (Hadi, 2009). 

Bakteri gram positif aerob patogen yang umum menyebabkan infeksi adalah 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus, sedangkan 

bakteri gram negatif adalah Enterobacter sp, Citrobacter sp, Pseudomonas 

aeruginosa belakangan ini sering sebagai penyebab infeksi nosokomial pada 

manusia (Delven, 1998). Infeksi nosokomial adalah infeksi yang dapat diamati 

sesudah 72 jam perawatan pada pasien rawat inap dan bisa juga pada pasien yang 

dirawat lebih lama dari masa inkubasi suatu penyakit (Putri, 2014). Pseudomonas 

aeruginosa juga sering ditemukan pada otitis eksterna ringan pada perenang. 

Bakteri ini dapat menyebabkan maligna pada penderita diabetes, infeksi mata yang 

dapat mengakibatkan kerusakan mata, pembedahan pada bayi yang lemah (Ervita, 

2005). 

    Bakteri Pseudomonas aeruginosa dapat mengalami resistensi terhadap 

berbagai jenis antibiotik (Nazhifah et al., 2013). Berdasarkan penelitian terdapat 

beberapa antibiotik yang resisten terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa seperti 

ampisilin dengan sensitivitas sebesar 4%, septran sebesar 9,2%, augmentin sebesar 

9,6% dan lomefloxacin 25,8%. Namun masih ada beberapa antibiotika yang 

memiliki sensitivitas yang besar terhadap pseudomonas aeruginosa seperti 

piperasilin sebesar 55,8% dan sefotaksim sebesar 52,8% (Balikaran et al., 2010). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Todar  pada tahun 2014 menunjukkan bahwa 

pada bakteri Pseudomonas aeruginosa tidak menunjukkan adanya daerah hambatan 

sehingga dapat disimpulkan bakteri Pseudomonas aeruginosa telah mengalami 
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resistensi terhadap antibiotik. Adanya senyawa tiol dan glutathione yang diproduksi 

Pseudomonas aeruginosa yang berbentuk  gel kental di sekeliling bakteri 

memungkinkan bakteri untuk membentuk biofilm. Kecenderungan bakteri 

membentuk biofilm membuat bakteri Pseudomonas aeruginosa tahan terhadap 

antibiotik atau bahan antibakteri lainnya. Bakteri Pseudomonas aeruginosa dapat 

membentuk biofilm dalam jaringan tubuh dan menyebabkan banyak penyakit 

infeksi. Biofilm tersebut melindunginya terhadap penetrasi antibiotik, antibodi, 

komplemen dan sel fagosit. Sifat-sifat tersebut menimbulkan resistensi terhadap 

antibiotik (Sawhnery & Berry, 2009). Bakteri pseudomonas aeruginosa yang 

mempunyai biofilm memiliki pertahanan yang lebih kuat dibandingkan sel 

planktoniknya. 

    Biofilm merupakan kumpulan dari sel-sel mikroba yang melekat secara 

ireversibel pada suatu permukaan dan terbungkus dalam matriks extracellular 

polymeric substances (EPS) yang dihasilkannya sendiri serta memperlihatkan 

adanya perubahan fenotip seperti perubahan tingkat pertumbuhan dan perubahan 

transkripsi gen dari sel planktonik atau sel bebasnya (Donlan, 2002). Biofilm 

memiliki sifat yang resisten terhadap antibiotik sehingga perlu dilakukan alternatif 

lain yang efektif dan selektif dibandingkan metode pemberian antibiotik yaitu 

dengan photodynamic inactivation (Costa et al., 2010). Photodynamic inactivation 

(PDI) merupakan bagian dari photodinamik terapi untuk aplikasi pada mikroba 

(Hamblim, 2003). Photodynamic inactivation (PDI) adalah modalitas pengobatan 

opik non invasif yang dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yakni cahaya sebagai 

penginisiasi terjadinya proses reaksi kimia, fotosensitiser sebagai molekul penyerap 

cahaya, dan radikal bebas yang bersifat reaktif terhadap sistem biolologis seperti 

sel (Rusydi, 2015).  

    Kombinasi cahaya dan fotosensitiser tertentu pada PDI akan menyebabkan 

fotoinaktivasi bakteri sehingga menghambat aktivitas metabolisme sel yang 

disebabkan kerusakan membran sitoplasmik, akibat peroksidasi oleh oksigen 

reaktif. Beberapa bakteri secara alami mengandung senyawa porfirin yang berperan 

sebagai molekul fotosensitiser yang peka terhadap cahaya (Astuti et al., 2011). 
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Fotoinaktivasi adalah proses absorpsi cahaya oleh fotosensitiser (porfirin) pada 

bakteri yang kemudian porfirin tersebut teraktivasi sehingga terjadi reaksi pada 

substrat tersebut. Keberhasilan fotosensitasi tergantung pada jenis dan kuantitas 

fotosensitiser (Nitzan, 2004).  Permasalahan photodynamic inactivation pada 

biofilm adalah rendahnya kadar oksigen pada lapisan bawah biofilm (Anwar, 

2017). Maka perlu dilakukan alternatif yang lain untuk menginaktivasi bakteri 

Pseudomonas aeruginosa dengan metode penambahan ozon. Menurut Bocci 

(2006) ozon dan asam lemak tak jenuh, antioksidan, senyawa tiol, glutathione dan 

albumin dapat direaksikan. Senyawa tiol dan glutathione merupakan salah satu 

senyawa yang terkandung dalam biofilm. 

    Penambahan ozon dilakukan untuk meningkatkan kerusakan pada biofilm 

karena ozon mempunyai kemampuan membunuh biofilm, membunuh virus dan 

jamur, memperbaiki sirkulasi jaringan, mempercepat epitelisasi jaringan, dan 

merangsang regenerasi sel (Novgorod, 2006) yang bisa mendifusi bioflim 

disitoplasma sehingga biofilm mengalami pengikisan. Ozon juga mampu 

memberikan reaksi kontinyu sehingga menghasilkan oksigen reaktif dengan 

memproduksi H2O2 (Astuti, 2018). Dengan demikian perlu diatur konsentrasi ozon 

agar tidak merusak jaringan sehat atau jaringan selain target. Konsentrasi ozon 

efektif yaitu pada konsentrasi 0,010 mg/L dengan waktu alir 60s dan prosentase 

reduksi bioflim sebesar (37,78%+2,38)%, Kombinasi antara ozon dan fotodinamik 

memberikan potensi reduksi lebih besar terhadap biofilm Staphylococcus aureus 

yaitu pada konsentrasi ozon 0,010 mg/L, dosis energi laser 28,45 J/cm
2 

dan 

efektivitas (71,96+4,15)% dibandingkan dengan kelompok perlakuan lain dengan 

dosis energi yang sama (Anwar, 2017). Dari latar belakang tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan proses photodynamic inactivation dengan 

menggunakan ozon dengan variasi waktu pemaparan, laser dengan variasi waktu 

penyinaran dan kombinasi variasi pemaparan ozon dan variasi waktu penyinaran 

laser dalam inaktivasi bioflim Pseudomonas aeruginosa.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Berapa konsentrasi ozon yang efektif untuk inaktivasi biofilm Pseudomonas 

aeruginosa? 

2. Berapa rapat energi laser yang efektif untuk inaktivasi biofilm Pseudomonas 

aeruginosa? 

3. Berapa kombinasi konsentrasi ozon dan dosis energi laser yang efektif 

menginaktivasi biofilm Pseudomonas aeruginosa? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menghitung efektivitas inaktivasi biofilm Pseudomonas aeruginosa dengan 

variasi konsentrasi ozon. 

2. Menghitung efektivitas inaktivasi biofilm Pseudomonas aeruginosa dengan 

variasi rapat energi laser. 

3. Mengetahui kombinasi konsentrasi ozon dan dosis energi laser yang paling 

efektif untuk menginaktivasi biofilm Pseudomonas aeruginosa. 

 

1.4 Batasan Penelitian 

Batasan  penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menggunakan laser dioda dengan panjang gelombang 403 nm. 

2. Jarak penyinaran biofilm Pseudomonas aeruginosa dengan laser adalah 1 

cm. 

3. Biofilm Pseudomonas aeruginosa diinkubasi selama 48 jam. 

4. Menggunakan ozon dengan variasi waktu. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam penelitian 

pengembangan aplikasi ozon untuk inaktivasi biofilm Pseudomonas 

aeruginosa menggunakan aktivator laser dioda biru.  
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2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi untuk 

menginaktvasi dengan menggunakan ozon pada biofilm Pseudomonas 

aeruginosa  menggunakan aktivator laser dioda biru. 
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