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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan  kesehatan adalah upaya, pekerjaan atau kegiatan kesehatan yang 

ditujukan untuk mencapai derajat kesehatan perorangan/masyarakat yang 

optimal/setinggi-tingginya. Infeksi dan sepsis masih merupakan salah satu 

penyebab utama kematian dan kesakitan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan 

kesehatan lainnya di Indonesia. Infeksi dan penularan penyakit yang terjadi dapat 

merugikan petugas kesehatan, penderita, maupun proses pengobatan/tindakan 

medis yang dilakuan di sarana pelayanan kesehatan (Tietjen, dkk, 2004). 

Keberadaan bakteri kontaminan sebagai penyebab infeksi sangat berpengaruh 

pada area yang seharusnya terjaga kesterilannya, seperti ruang operasi dan 

laboratorium serta peralatan medis yang ada. Bakteri kontaminan yang sering 

ditemukan pada peralatan medis salah satunya adalah Bacillus subtilis. Spora pada 

bakteri ini juga merupakan agen yang berperan dalam proses pembusukan pada 

makanan, pembawa penyakit makanan, serta dapat mengubah kualitas makanan 

sehingga bakteri ini menjadi penyebab masalah yang signifikan dalam industri 

makanan (Rao et al, 2016). 

Selain itu, yang mempengaruhi kesehatan adalah kebersihan alat-alat yang 

kita makan. Prinsip utama pada sanitasi makanan adalah penerapan kebersihan, 

keamanan, kenyamanan, dan keteraturan yang mengurangi bahkan menghindari 

dari bahaya kontaminasi. Sanitasi pangan sebagai pengendalian terhadap faktor 

bahan baku, tempat pengolahan, dan perlengkapan penunjang yang digunakan 

(Yumus, 2015). Peralatan yang digunakan harus terjamin kebersihannya untuk 

digunakan dalam proses pembuatan dan menyajikan makanan. Bakteri yang 

sering terdapat pada bahan pangan adalah Escherichia coli. 

Sterilisasi merupakan proses yang menghancurkan semua bentuk kehidupan. 

Suatu benda yang steril dipandang dari sudut mikrobiologi, artinya bebas dari 

mikroorganisme hidup. Pada proses sterilisasi, spora bakteri adalah yang paling 

resisten diantara semua organisme hidup. Efektifitas sterilisasi tergantung pada 
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jumlah dan jenis mikroorganisme, jumlah dan jenis kontaminasi oleh zat lain, 

serta ada tidaknya tempat-tempat perlindungan mikroorganisme pada alat 

(misalnya pada alat yang bergigi) (Adji, dkk, 2007). Sterilisasi harus dilakukan 

untuk alat-alat kedokteran gigi atau alat lain yang kontak langsung dengan darah 

atau jaringan tubuh. Metode sterilisasi yang sering dilakukan salah satunya adalah 

sterilisasi panas kering (dry heat) (Sunarjo, 2007). Kerugian metode sterilisais 

panas kering adalah proses sterilisasi berlangsung lebih lama, penetrasi materi 

lambat dan tidak merata, membutuhkan oven dan sumber listrik secara terus 

menerus, instrumen plastik dan karet tidak dapat disterilisasi dengan panas kering, 

dan harganya yang mahal (Tietjen, dkk, 2004). Dengan demikian, diperlukan 

metode alternatif yang efektif untuk inaktivasi bakteri kontaminan, yaitu dengan 

menggunakan fotodinamik inaktivasi. 

Photodynamic Inactivation (PDI) memicu adanya fotoinaktivasi bakteri. 

Fotoinaktivasi merupakan kegiatan penghambatan aktivitas metabolisme sel 

karena kerusakan membran sitoplasmik akibat oksigen reaktif pada lipid dan 

protein. Oksigen reaktif mengakibatkan lisis sel atau inaktivasi sistem transpor 

membran pada sel bakteri tersebut (Hamblin & Hasan, 2003). Rusydi (2015) 

mengungkapkan bahwa keberhasilan fotodinamik karena adanya tiga faktor 

utama, yakni sumber cahaya, fotosensitizer sebagai materi, dan radikal bebas yang 

menyebabkan inaktivasi sel. Secara alamiah, beberapa bakteri menghasilkan 

porfirin endogen, yaitu molekul pengabsorpsi cahaya yang bersifat fotosensitizier 

(peka terhadap cahaya). Setiap molekul porfirin memiliki kemampuan 

mengabsorpsi cahaya yang bergantung pada panjang gelombang tertentu 

(Papageorgiou et al., 2000). Kombinasi cahaya dan fotosensitizier dengan 

spektrum yang sesuai akan menyebabkan fotoinaktivasi sel bakteri. Proses 

fotoinaktivasi diawali dengan mekanisme fotosensitasi yaitu penyerapan cahaya 

oleh porfirin yang selanjutnya mengaktivasi reaksi dalam substrat. Fotosensitasi 

ini bergantung pada jenis dan kuantitas dari porfirin sebagai molekul penyerap 

cahaya (Nitzan et al., 2004). 

Salah satu sumber cahaya yang memiliki rentang spektrum absorpsi porfirin 

tipe Fotosensitizer adalah Light-emitting diode (LED), yaitu suatu semikonduktor 
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kompleks yang dapat mengkonversi energi listrik menjadi cahaya, memiliki 

kelebihan antara lain hanya menghasilkan sejumlah kecil panas dalam cahaya 

yang ditimbulkan. LED merupakan salah satu sumber cahaya yang memiliki 

rentang spektrum absorpsi porfirin tipe Fotosensitizer. Selain itu LED memiliki 

kelebihan dibanding sumber cahaya lain untuk proses fototerapi karena LED 

hanya menghasilkan sejumlah kecil panas dalam cahaya yang ditimbulkan 

(Schubert, 2006). 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tamimah dkk (2013) dengan 

tujuan untuk mengetahui potensi pemaparan LED pada spektrum gelombang 

tertentu untuk fotoinaktivasi bakteri Streptococcus mutans. Penelitian tersebut 

menghasilkan bahwa sumber cahaya yang optimal untuk inaktivasi S. mutans 

adalah LED ungu dengan panjang gelombang 408,6 nm, energi sebesar 61,2 joule 

dan memberikan efek fotoinaktivasi bakteri sebesar 42,11%. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Maclean dkk (2012) yaitu meneliti kerentanan endospora Bacillus 

dan Clostridium menggunakan cahaya tampak dengan panjang gelombang 405 

nm. Dan hasilnya cahaya tersebut dapat menginduksi efek bakterisida terhadap 

endospora dengan signifikan. Sedangkan pada penelitian Endarko dkk (2012) 

yaitu inaktivasi bakteri Listeria monocytogenes menggunakan cahaya yang 

panjang gelombangnya 405 nm dengan intensitas tinggi. Hasil menunjukkan 

bahwa paparan pada daerah panjang gelombang 400-450 nm, pada tingkat dosis 

yang cukup tinggi (750 Jcm
-2

) menginduksikan inaktivasi yang optimal. Paparan 

panjang gelombang lebih panjang dari 450 nm tidak menyebabkan inaktivasi yang 

signifikan. Analisis 10 nm bandwidth antara 400 dan 450 nm mengkonfirmasi 405 

(± 5) nm cahaya menjadi paling efektif untuk inaktivasi L. monocytogenes. 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka pada peneleitian ini 

menggunakan sumber cahaya LED ungu yang memiliki panjang gelombang lebih 

kecil dan energi yang dihasilkan lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas LED ungu dan mencari rapat energi pemaparan LED ungu 

yang optimal untuk fotoinaktivasi bakteri Bacillus subtilis dan Escherichia coli 

secara in vitro.   
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektivitas paparan cahaya LED ungu terhadap bakteri Bacillus 

subtilis dan Escherichia coli? 

2. Berapa rapat energi pemaparan LED ungu yang menghasilkan persentase 

kematian terbesar untuk fotoinaktivasi bakteri Bacillus subtilis dan 

Escherichia coli secara in vitro? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh paparan cahaya LED ungu terhadap bakteri 

Bacillus subtilis dan Escherichia coli. 

2. Menentukan rapat energi pemaparan LED ungu yang yang menghasilkan 

persentase kematian terbesar untuk fotoinaktivasi bakteri Bacillus subtilis 

dan Escherichia coli secara in vitro. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Penelitian ini menggunakan sumber cahaya LED ungu dengan panjang 

gelombang 395 nm dan bakteri yang digunakan adalah bakteri Bacillus subtilis 

dan Escherichia coli yang diperoleh dari laboratorium mikrobiologi Departemen 

Biologi Universitas Airlangga. 

 

1.5 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

efektivitas LED ungu untuk fotoinaktivasi bakteri di masa yang akan datang. 

Fotoinaktivasi bakteri dengan LED ungu dapat digunakan sebagai acuan 

penelitian skala in vitro.  
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2. Manfaat Praktis 

Peneliti dapat mengembangkan ilmu yang telah dipelajari untuk 

diaplikasikan dalam bidang kesehatan. Penelitian ini juga memberikan 

kesempatan publikasi hasil penelitian baik nasional maupun internasional. 
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