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Abstrak. 

Pada penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui potensi pemaparan LED pada 

spektrum gelombang tertentu untuk fotoinaktivasi bakteri Streptococcus mutans 

dengan cara mengetahui terlebih dahulu panjang gelombang cahaya yang sesuai 

dengan spektrum serap fotosensitiser bakteri Streptococcus mutans. Penelitian ini 

menggunakan metode total plate counting untuk mengetahui jumlah persentase 

kematian koloni bakteri. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pemaparan LED 

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

berpotensi untuk fotoinaktivasi bakteri Streptococcus mutans dengan 

menghasilkan efek fotoinaktivasi bakteri sebesar 

42,11%. 

 

Kata kunci: Fotoinaktivasi, streptococcus mutans, fotosensitiser, Light 

Emitting Diode (LED). 
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1. Pendahuluan 

Rongga mulut merupakan salah satu tempat dalam tubuh yang mengandung 

mikroorganisme dengan keanekaragaman paling tinggi dibanding tempat lain. 

Mikroorganisme yang paling banyak di rongga mulut yaitu Streptococcus sp yang 

berperan terhadap awal terjadinya proses karies gigi (Brotosoetarno, 1997). Selain 

itu, koloni bakteri yang ditemukan pada awal pembentukan plak adalah bakteri 

Streptococcus mutans yang banyak diyakini para ahli sebagai penyebab utama 

terjadinya karies pada gigi (Michalek and Mc Ghee, 1982). 

Streptococcus mutans bersifat asidogenik yaitu menghasilkan asam, 

asidodurik, mampu tinggal pada lingkungan asam, dan menghasilkan suatu 

polisakarida yang lengket disebut dextran. Oleh karena kemampuan ini, 

Stertococcus mutans bisa menyebabkan lengket dan mendukung bakteri lain 

menuju ke email gigi, pertumbuhan bakteri asidodurik yang lainnya, dan asam 

melarutkan email gigi (Hamada, 1980). 

Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mulut dan 

mencegah karies gigi, salah satunya yang paling efektif adalah penggunaan obat 

kumur. Menurut Widodo (1980) obat kumur digunakan karena kemampuannya 

sangat efektif menjangkau tempat yang sulit dibersihkan jika dibandingkan dengan 

sikat gigi dan dapat mencegah pembentukan plak. Namun efek negative dari obat 

kumur adalah mengandung bahan kimia sintetik yang dapat meninggalkan noda 

hitam pada gigi. Selain itu, limbah obat kumur yang tidak bisa ditelan langsung 

dan harus dibuang di selokan dapat merusak keseimbangan lingkungan. Oleh 

karena itu dibutuhkan alternatif lain yang lebih aman untuk menjaga kesehatan 

mulut dan mencegah karies gigi yang ramah lingkungan dan tanpa efek samping 

yang berbahaya. 

Secara alamiah bakteri Stertococcus mutans menghasilkan endogen porfirin 

yaitu molekul pengabsorpsi cahaya yang bersifat fotosensitiser (peka terhadap 

cahaya). Setiap molekul porfirin berkemampuan mengabsorpsi cahaya bersifat 

spesifik, yaitu bergantung pada panjang gelombang tertentu.Penyinaran cahaya 

pada panjang gelombang dan dosis energi  yang tepat  dapat menimbulkan 

fotoinaktivasi pada bakteri (Papageorgiou et al., 2000). Setiap bakteri  memiliki  



 

potensi  fotoinaktivasi  yang  berbeda-beda  bergantung  pada jenis dan kuantitas 

dari porfirin yang berperan sebagai molekul pengabsorpsi cahaya. 

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 bakteri tersebut (Hamblin 

& Hasan, 2003). Mekanisme fotoinaktivasi pada bakteri melibatkan proses 

fotosensitisasi, yaitu proses penyerapan cahaya oleh porfirin yang selanjutnya 

mengaktivasi reaksi dalam suatu substrat. 

Berbagai peristiwa berlangsung selama proses pemaparan cahaya terhadap 

bakteri. Peristiwa tersebut dimulai dengan tahap fotofisika, yakni dimulai dengan 

absorpsi foton cahaya oleh molekul porfirin. Penyerapan cahaya ini  berlangsung  

sangat  cepat   dengan   waktu   sebesar  10-15    detik.  Tahap selanjutnya 

diikuti proses fotokimia yang berperan dalam perubahan energi dan struktur 

elektron akibat eksitasi molekul setelah peristiwa absorpsi. Selain tahap fotofisika 

dan fotokimia, terdapat tahapan lain yaitu fotobiologi (Grossweiner, 2005). 

Proses fotobiologi melibatkan perubahan sel organisme akibat interaksi cahaya. 

Astuti (2010) melaporkan bahwa efek fotobiologi dalam SEM akibat bakteri S. 

aureus dengan penyinaran lampu Light-emitting diode (LED) terjadi kerusakan 

dinding sel pada bakteri dan kerusakan pompa membran konsetrat sehingga 

menimbulkan lisis dalam tubuh bakteri tersebut. 

Salah satu sumber cahaya yang memiliki rentang spektrum absorpsi 

porfirin type fotosensitiser adalah Light-emitting diode (LED), yaitu suatu 

semikonduktor  kompleks  yang  dapat  mengkonversi  energi  listrik  menjadi 

cahaya,  memiliki  kelebihan  antara  lain  hanya  menghasilkan  sejumlah  kecil 

panas  dalam  cahaya  yang  ditimbulkan  (Schubert,  2006).  Dari  beberapa 

penelitian melaporkan bahwa reaksi pada cahaya LED bergantung pada 

fotoaktivasi dan aktivitas fotobiomodulasi seluler oleh foton yang kemudian 

diubah menjadi energi sel, serta bersifat termal sehingga sangat aman dan tidak 

menimbulkan kerusakan pada lapisan dermis (Karu, 2003). 

 



 

LED merupakan suatu semikonduktor kompleks yang dapat mengkonversi energi 

listrik menjadi cahaya. LED merupakan salah satu sumber cahaya yang memiliki 

rentang spektrum absorpsi porfirin type fotosensitiser. 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)  sehingga  tidak  menimbulkan  kerusakan pada lapisan dermis 

(Karu, 2003). LED menghasilkan cahaya dengan berbagai macam warna dengan 

panjang gelombang tertentu. Warna cahaya yang diemisikan oleh LED 

bergantung pada komposisi dan kondisi dari material semikonduktor   yang   

digunakan,   baik   infrared,   visible,   atau   ultraviolet (Schubert, 2006). 

Banyak penelitian tentang fotodinamik yang berhasil menunjukkan bahwa 

keberhasilan fotinaktivasi pada bakteri ditentukan oleh kesesuaian panjang 

gelombang cahaya dengan skektrum serap porfirin bakteri untuk terjadinya 

eksitasi molekul porfirin. Oleh karena itu penelitian ini merupakan upaya untuk 

mengetahui potensi pemaparan LED pada spektrum gelombang tertentu untuk 

fotoinaktivasi bakteri Streptococcus mutans sebagai upaya alternatif menjaga 

kesehatan mulut dan pencegahan karies gigi yang ramah lingkungan dan tanpa 

efek samping yang berbahaya. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui panjang gelombang 

(dari lampu LED ungu λ = 408.6 nm, biru λ = 430.05 nm, hijau λ = 527.5 nm, dan 

merah λ = 430.05 nm) yang berpotensi fotoinaktivasi terhadap bakteri   

Streptococcus   mutans.   Penelitian   tersebut   merupakan   penelitian 

eksperimen laboratoris dengan rancangan acak lengkap (RAL) pola faktorial 

pre test-post test control group design dengan cara menyediakan satu kelompok 

kontrol selain kelompok perlakuan. Kelompok kontrol yang tidak diberi 

pemaparan  tersebut  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  penurunan  jumlah  

bakteri yang terukur adalah benar-benar hanya disebabkan karena perlakuan 

yang diberikan. Hal tersebut dapat dilihat dengan cara membandingkan antara 

kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan.  Kelompok perlakuan dilakukan 

http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared
http://en.wikipedia.org/wiki/Visible_spectrum
http://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet


 

dengan faktor panjang gelombang (dari LED ungu, biru, hijau dan merah) dan 

daya pemaparan PWM 75% serta lama waktu pemaparan 30 menit. Pada 

penelitian tahap pertama ini jumlah perlakuan yang diberikan adalah 4 sehingga 

replikasi 6 kali sehingga disediakan 6 x 4 = 24 satuan percobaan yang 

dilaksanakan secara acak. 

Prosedur penelitian ini diawali dengan set up alat dan pengkalibrasian 

alat. Setelah proses tersebut dilanjutkan dengan suspensi bakteri, pemaparan 

cahaya terhadap bakteri, dan proses penghitungan bakteri dengan metode TPC 

(Total Plate Count) 

 

Gambar 2.1 Diagram alur mekanisme penelitian potensi pemaparan LED untuk 

fotoinaktivasi bakteri Streptococcus mutans 
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3. Hasil dan Pembahasan 

Pada penelitian potensi pemaparan LED untuk fotoinaktivasi bakteri 

Streptococcus mutans yang menggunakan variasi panjang gelombang dari LED  

ungu, biru, hijau, dan merah, dengan daya konstan (PWM 75%) dan waktu 

konstan (30 menit) ini.(408.6 nm) 

mbang

 

Gambar.3.1 Diagram batang persentase penurunan bakteri Streptococcus mutans 

terhadap variasi panjang gelombang. 

 

Pada Gambar 3.1 menyatakan bahwa pemaparan dengan LED ungu (408,6 

nm) menghasilkan penurunan jumlah koloni bakteri yang tumbuh paling tinggi 

jika dibandingkan dengan pemaparan menggunakan sumber LED yang lainnya 

yaitu sebesar 42,11%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa LED ungu 

(408,6 nm) berada pada spektrum serap porfirin bakteri Streptococcus mutans. 

Hal tersebut disebabkan karena pemaparan cahaya dengan spektrum panjang 

gelombang yang sesuai dengan spektrum serap porfirin dapat menyebabkan 

fotoinaktivasi sel bakteri (Papageorgiou et al., 2000). 

Sumber cahaya LED ungu 408,6 nm sebagai sumber cahaya untuk 

fotoinaktivasi bakteri Streptococcus mutans tersebut sesuai dengan penelitian 

Metcalf (2006) dan Nisnevitch (2010) yang menunjukkan bahwa sumber cahaya 

dalam rentang panjang gelombang 380 nm-520 nm dapat menyebabkan efek 

fotoinaktivasi pada mikroorganisme mulut. 



 

Proses fotoinaktivasi bakteri diawali dengan proses fotosensitisasi yakni 

penyerapan  cahaya  oleh  porfirin  selanjutnya  mengaktivasi  terjadinya  reaksi 

kimia  yang  menghasilkan berbagai  spesies  oksigen  reaktif  bergantung pada 

jenis dan kuantitas dari porfirin yang berperan sebagai molekul pengabsorpsi 

cahaya (Nitzan, 2004). Mekanisme fotosensitisasi melibatkan proses fotofisika, 

fotokimia dan fotobiologi (Grossweiner, 2005). 

Pada proses fotofisika yaitu penyerapan cahaya oleh elektron di dalam 

molekul dan mengalami perubahan keadaan energi. Porfirin (molekul yang peka 

terhadap cahaya) mampu menyerap foton dari sumber cahaya yang spektrum 

serapnya sesuai hingga tereksitasi dari tingkat vibrasi dasar dalam keadaan singlet 

(S0) menuju tingkat vibrasi yang lebih tinggi (S1, S2, S3, dll). Pada saat proses 

perubahan tingkat vibrasi tersebut energi molekul berkurang atau hilang menjadi 

energi panas (kalor) karena antar reaksinya dengan molekul-molekul lain. 

Pada saat berada di tingkat vibrasi yang tinggi, molekul berada pada 

keadaan yang tidak stabil sehingga akan kembali menuju ke tingkat vibrasi 

dasar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, yakni dengan 

melepaskan tambahan energi yang diterimanya dengan meningkatkan intraksi 

antar molekul. Yang kedua, molekul akan memancarkan sebuah foton sehingga  

molekul  tersebut  dapat  langsung  kembali  menuju  keadaan  vibrasi dasar  (S0)  

yang  disebut  internal  conversion  atau  melewati  keadaan  triplet terlebih dahulu 

(T) yang disebut dengan intersystem crossing. 

Dalam mekanisme fotosensitisasi intersystem crossing sangat berperan 

penting dalam keberhasilan fotoinaktivasi bakteri karena menghasilkan spesies 

oksigen reaktif. Setelah molekul mengalami intersystem crossing, maka terjadilah 

proses fotokimia. Pada proses fotokimia menghasilkan molekul oksigen reaktif 

dari reaksi fotokimia tipe 1 dan oksigen singlet pada fotokimia tipe 2 yang bersifat 

racun dan dapat menghancurkan sel-sel target. 

Proses terakhir adalah proses fotobiologi yang melibatkan perubahan sel 

organisme akibat interaksi cahaya pada tingkat kompleksitas yang berbeda- beda.  

Pada  hasil  percobaan  telah  dibandingkan  penampang  bakteri Streptococcus 

mutans dari kelompok kontrol dan kelompok perlakuan dengan menggunakan 



 

SEM (Gambar 3.2). Hasil tersebut menunjukkan bahwa terjadi kerusakan 

membran sel pada bakteri. Membran sel sangat penting dalam proses metabolisme 

bakteri sehingga kerusakannya dapat menyebabkan lisis dalam tubuh bakteri 

tersebut. 

 

  (a)     (b)  

Gambar 3.2 (a) Bentuk bakteri S.mutans kelompok kontrol (b) Bentuk bakteri 

S.mutans kelompok perlakuan yang terjadi kerusakan pada membran sel. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian, diperoleh bahwa pemaparan Light 

Emitting Diode (LED) ungu dengan panjang gelombang 408,6 nm dengan energi 

sebesar 61,2 joule berpotensi untuk fotoinaktivasi bakteri Streptococcus mutans 

dengan menghasilkan efek fotoinaktivasi bakteri sebesar 42,11%. 
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