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ABSTRACT 

This study was conducted to determine the effect of exposure of 650 nm red diode 

laser energy dose to the breast cancer cells MCF-7 in vitro with and without the 

addition of the photosensitizer. Photosensitizer that used is chlorophyll and 

Protoporphyrin IX (PpIX), each with a concentration of 0.25 mg/ml and 0.0006 

mM based on the results of cytotoxicity assay. Doses of laser energy that are 

presented are between 0.68 to 6.80 J/cm2 with two different laser powers (10 mW 

and 20 mW). The results showed that the higher dose of laser energy, the greater 

the percentage of cancer cells death. At the same dose, the higher the laser power 

resulted in a higher percentage of deaths as well. The highest percentage of 

deaths produced by a laser with power 20 mW and exposure time 10 minutes 

(dose of 6.80 J/cm2), is equal to 68.75% for laser exposure without 

photosensitizer, 83.15% for laser exposure with the addition of the photosensitizer 

chlorophyll, and 93.59% for the laser exposure with the addition of 

photosensitizer PpIX. Based on these results, it can be concluded that the red 

laser exposure with addition photosensitizer chlorophyll and PpIX can inactivate 

cancer cells and can be used as a candidate for photodynamic therapy.  

Keywords: photodynamic therapy, photochemical, photophysical, red laser, 

chlorophyll, PpIX, MCF-7 cells. 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemaparan dosis energi laser 

dioda merah 650 nm  terhadap sel  kanker payudara  MCF-7 secara  in vitro 

dengan dan tanpa  penambahan fotosensitizer. Fotosensitizer yang digunakan 

adalah klorofil dan Protophorpyrin IX (PpIX ) masing-masing dengan konsentrasi 

0,25 mg/ml dan 0,0006 mM yang didasarkan pada hasil uji sitotoksisitas. Dosis 

energi laser yang dipaparkan adalah antara  0,68  – 6,80  J/cm
2  dengan dua daya 

laser yang berbeda (10 mW dan 20 mW). Hasil penelitian menunjukkan, semakin 



tinggi dosis energi laser, semakin besar persentase kematian sel kankernya. Pada 

dosis yang sama, daya laser yang lebih tinggi mengakibatkan persentase kematian 

yang lebih tinggi pula. Persentase kematian tertinggi dihasilkan oleh daya laser 20 

mW dengan lama paparan 10 menit (dosis 6,80 J/cm2), yaitu sebesar 68,75 % 

untuk pemaparan laser tanpa fotosensitizer, 83,15 % untuk pemaparan laser 

dengan penambahan fotosensitizer klorofil, dan 93,59% untuk pemaparan laser 

dengan penambahan fotosensitizer PpIX. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa pemaparan laser merah dengan fotosensitizer klorofil dan 

PpIX dapat menginaktivasi sel kanker dan dapat digunakan sebagai kandidat 

terapi fotodinamik.  

Kata kunci  :  terapi fotodinamik, fotokimia, laser  merah,  klorofil, PpIX, sel 

kanker MCF-7. 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan data Kementrian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2012, prevalensi 

kanker di Indonesia mencapai 4,3 banding 1.000 orang. Kenaikan prevalensi 

kanker menjadi masalah bagi pengobatan kanker yang masih minim di Indonesia. 

Berdasarkan masalah tersebut, maka Indonesia perlu menambah pusat pengobatan 

kanker dengan lokasi yang merata serta mengembangkan metode-metode baru 

pengobatan kanker. Pengobatan kanker yang sudah ada masih memiliki 

kelemahan, di antaranya pembedahan yang pada umumnya tidak efektif untuk sel 

yang telah mengalami metastasis, radioterapi seringkali tidak selektif dan tidak 

aman untuk sel-sel normal, sedangkan kemoterapi belum memberikan hasil yang 

optimal karena kerja obat yang tidak spesifik sehingga dapat merusak sel normal 

(Anggrianti, 2008). Menurut Mogishi et al. (1997), beberapa penanganan kanker, 

belum memberikan hasil yang optimal, oleh sebab itu dibutuhkan terapi 

kombinasi, yakni endoscopic laser therapy, yang merupakan terapi fotodinamik 

laser dengan sistem endoskop. 

Terapi fotodinamik laser adalah salah satu terapi pengobatan kanker yang 

memanfaatkan iradiasi laser dan fotosensitizer. Laser digunakan karena sifatnya 

yang fokus dan koheren. Fotosensitizer digunakan sebagai zat peka cahaya yang 

membantu penyerapan cahaya laser oleh sel kanker. Pada penelitian ini 



fotosensitizer yang digunakan adalah klorofil dan Protophorpyrin IX. Klorofil 

merupakan pigmen utama yang berperan dalam proses fotosintesis sebagai 

penyerap cahaya, pentransfer energi ke pusat reaksi dan pemisah muatan pada 

membran fotosintetik (Limantara et al., 1998). Dalam beberapa dekade terakhir, 

klorofil dan turunannya dikembangkan sebagai fotosensitiser generasi ketiga. 

Klorofil a merupakan substansi yang baik dalam menstimulasi terbentuknya 

singlet oksigen serta merupakan prekursor potensial untuk sintesis sensitiser baru 

(Brandisdalam Budiyantoet al., 2008). 

Protophorphyrin IX (PpIX) merupakan senyawa porfirin dasar dalam sel 

hidup yang sangat reaktif terhadap cahaya.PpIX merupakan perantara dalam 

biosintesis klorofil (Mg-PpIX) dan heme (Fe-PpIX).Phostosensitizing effect yang 

ditimbulkan oleh PpIX paling lama adalah 24 jam (Radu, et al., 2008) sehingga 

efektif bagi pasien karena tidak membutuhkan waktu yang lama bagi pasien untuk 

beraktivitas kembali setelah terapi.Penelitian Kirdaite, et al.(2002) menyebutkan 

bahwa akumulasi PpIX setelah PDT menginduksi kematian sinovial in vitro dan 

in vivo. 

Proses terapinya adalah fotosensitizer melokalisasi di jaringan kanker dan 

laser difokuskan pada lesi sehingga terbentuk reactive oxygen spesies (ROS). 

ROS kemudian menginduksi apoptosis. Terapi fotodinamik laser saat ini terus 

dikembangkan karena bersifat non-invasif atau tanpa merusak jaringan sehat di 

sekitarnya. Terapi fotodinamik memberikan respon stress akut yang melibatkan 

kerusakan mitokondria, sitokrom c dan mengaktivasi caspases (reseptor kematian) 

(Castano et al., 2005). 

Menurut Neimz (2007), efek interaksi akibat paparan laser terhadap 

jaringan dibagi menjadi 5, yaitu : interaksi fotokimia, interaksi fototermal, 

interaksi fotoablasi, interaksi produksi plasma dan interaksi photodisruption. 

Interaksi fotokimia dengan sel memungkinkan terjadinya transfer elektron terluar 

pada gugus guanine, sedangkan interaksi fototermal akan menyebabkan 

denaturasi dan koagulasi molekul-molekul protein.Menurut Hamblin (2013), 

ketika cahaya dengan dosis energi rendah diserap oleh jaringan hidup ada tiga 

interaksi yang mungkin terjadi. Pertama, konversi internal di mana terjadi eksitasi 

elektron dan energi eksitasinya diubah ke dalam bentuk panas. Kedua, terjadi 



fluoresensi di mana absorpsi foton oleh molekul memicu emisi foton lain dengan 

panjang gelombang yang lebih besar. Ketiga, terjadi efek fotokimia yang 

mengakibatkan fotosensitizer tereksitasi ke keadaan singlet, kemudian mengalami 

intersystem crossing membentuk fotosensitizer triplet. Fotosensitizer triplet ini 

memungkinkan transfer energi ke molekul oksigen membentuk oksigen reaktif 

(ROS) atau menyebabkan transfer elektron membentuk radikal anion yang 

menginduksi apoptosis. 

Pada penelitian ini digunakan laser merah (650 nm) sebagai sumber 

cahaya, dan sampel berupa kultur sel kanker payudara MCF-7 yang diberi 

fotosensitizer klorofil dan Protophorpyrin IX (PpIX) dengan dosis energi paparan 

laser antara 0- 7 J/cm2. Penelitian ini dilakukan secara in vitro karena 

mengedepankan pada informasi mengenai efek yang ditimbulkan oleh paparan 

laser dan pemberian fotosensitizer terhadap sel kanker. Variasi fotosensitizer 

dilakukan untuk mengetahui fotosensitizer yang sesuai untuk kanker payudara 

MCF-7 dan laser yang digunakan, sedangkan variasi dosis energi laser dilakukan 

untuk mengetahui dosis energi yang dapat mematikan sel kanker secara optimal. 

Variasi dosis dilakukan dengan variasi daya dan lama paparan laser. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan informasi apakah terdapat perbedaan ketika dosis 

energinya sama tetapi daya dan lama paparannya berbeda. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsentrasi aman penambahan 

fotosensitizer klorofil dan PpIX pada sel kanker MCF-7, mengetahui pengaruh 

daya dan lama paparan laser merah terhadap persentase kematian sel kanker 

dengan dan tanpa penambahan fotosensitizer, serta dosis energi optimal laser 

merah untuk inaktivasi sel kanker dengan dan tanpa penambahan fotosensitizer. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini Penelitian dilakukan selama kurang lebih 5 bulan (Februari – 

Juni 2014), dengan rincian tahapan penelitian sebagai berikut: 

Tahap Karakterisasi Laser 

Karakterisasi laser dilakukan di Laboratorium Fotonik Departemen Fisika 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Karakterisasi laser dibagi 

menjadi 4, yaitu karakterisasi panjang gelombang, daya, suhu, dan stabilitas laser. 



Karakterisasi panjang gelombang dilakukan dengan percobaan spekrometer 

kisi untuk menentukan kesesuaian panjang gelombang laser yang digunakan 

dengan spesifikasinya. Karakterisasi daya laser menggunakan powermeter digital, 

dilakukan untuk mengetahui daya keluaran laser. Daya laser perlu diketahui untuk 

menghitung dosis energi laser. Karakterisasi suhu laser dilakukan dengan 

termometer digital. Untuk karakterisasi stabilitas laser, dilakukan variasi jarak 

untuk mengetahui stabilitas daya laser terhadap jarak yang diukur menggunakan 

powermeter digital, dan dilakukan variasi waktu untuk mengetahui stabilitas 

tegangan laser yang diukur dengan voltmeter digital.  

Tahap Uji Spektrum Serapan Fotosensitizer 

Uji spektrum serapan fotosensitizer dilakukan di Laboratorium Proteomik 

Institute of Tropical Disease Universitas Airlangga. Larutan fotosensitizer klorofil 

dan PpIX discan dengan panjang gelombang 400-900 nm menggunakan 

spekrtofotometer UV-Vis dengan blanko aquabides untuk klorofil dan aseton 

untuk PpIX. 

Tahap Pembiakan Kultur Sel Kanker 

Proses pembiakan kultur dilakukan di Laboratorium Immunologi LPPT 

Unit 1 UGM. Metode pembiakan kultur sel kanker adalah, mula-mula 1 tube 

kultur sel kanker payudara MCF-7 yang masih berupa jaringan atau kultur sel 

banyak dibiakkan hingga diperoleh cell line atau sel tunggalnya. Cell line 

kemudian dibiakkan dalam vacuum flask dengan media DMEM (Dulbecco’s 

Modified Eagle’s Medium).Sel diinkubasi dalam inkubator dengan suhu 370 C. 

Setiap tigahari sekali sel dicuci dengan PBS (Phosphat Buffer Saline) dan diganti 

media baru.Media dibuang dari vacuum flask, lalu sel dibilas dengan PBS, 

kemudianditambahkan media yang baru. Setelah dibiakkan selama kurang lebih 3 

minggu, cell line sudah siap untuk dipanen dan dibuat preparasi sampelnya. 

Tahap Uji Sitoksisitas Fotosensitizer 

Uji sitotoksisitas berfungsi untuk mengetahui dosis aman dari pemberian 

fotosensitizer terhadap sampel sel kanker. Sitotoksisitas fotosensitizer merupakan 

efek total akibat pemberian dosis fotosensitizer pada sel dalam waktu 24 jam. Uji 

sitotoksisitas dapat berfungsi sebagai uji pendahuluan untuk mengetahui dosis 

yang sebaiknya digunakan dalam pengujian atau penelitian selanjutnya.  



Prosedur ujinya adalah dengan memberikan fotosensitizer pada sampel 

dengan variasi konsentrasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.dan Tabel 2. 

Setelah dibiarkan selama 24 jam, sampel direaksikan dengan MTT dan reagen 

stopper (SDS 10 % dalam HCL 0,01 N) kemudian serapannya dibaca dengan 

ELISA reader. Persentase kematian sel dihitung dengan Persamaan 1. Dosis aman 

fotosensitizer adalah konsentrasi dimana presentasi kematian sel karena pengaruh 

dosis tersebut masih dibawah 50%. 

% �������� =
�� ������� − �� ������

�� �������
 � 100%                       (1) 

Tabel 1. Pemberian Konsentrasi Klorofil 

Konsentrasi (mg/ml) Vol .PS (μl) Vol. Media (μl) Vol. Akhir (μl) 
1 100 - 100 

0.25 25 75 100 
0.01 1 99 100 
0.005 0.5 99.5 100 

0.0025 0.25 99.75 100 
0.001 0.1 99.9 100 

 

Tabel 2. Pemberian Konsentrasi PpIX  

Konsentrasi (mM) Vol .PS (μl) Vol. Media (μl) Vol. Akhir (μl) 
0.18 100 - 100 
0.06 50 50 100 
0.045 25 75 100 
0.018 10 90 100 
0.006 5 95 100 

0.0018 1 99 100 
0.0006 0.5 99.5 100 
0.00018 0.1 99.9 100 
0.00006 0.01 99.99 100 

Tahap Preparasi Sampel 

Cell line yang sudah dipanen kemudian dibagi menjadi 24 bagian dan 

diletakkan dalam multiwell plate yang sudah dilapisi coverslip. Coverslip ini 

berfungsi sebagai tempat sel menempel yang pada tahap selanjutnya (tahap 

pemeriksaan jumlah populasi) coverslip menjadi peralatan preparat untuk 

pengamatan apoptosis dengan mikroskop fluoresensi. Masing-masing sumuran 

multiwell plate terdiri dari 1 mm3cell line atau untuk populasi sekitar 1.106 sel. 



Secara umum, sampel dibagi menjadi 3 kelompok besar untuk masing-masing 

daya laser (10 mW dan 20 mW), yaitu kelompok pertama yang diberikan paparan 

laser saja, kelompok kedua diberikan klorofil dan paparan laser, kelompok ketiga 

diberi PpIX dan paparan laser. Dosis klorofildan PpIXyang digunakan didasarkan 

pada hasil uji sitotoksisitas. 

Tahap Pemaparan Laser 

Nilai dosis energi yang digunakan adalah 0,68 J/cm2, 3,40 J/cm2 dan 6,80 

yang diperoleh melalui variasi daya dan lama paparan sesuai dengan Tabel 3. 

Tabel 3. Tabel Perhitungan Dosis Paparan Laser 

Dosis (J/cm2) 
Lama Pemaparan 

Laser daya 10 mW Laser daya 20 mW 
0 0 0 

0,68 2 1 
3,40 10 5 
6,80 20 10 

Tahap Pemeriksaan Jumlah Populasi 

Pemeriksaan populasi kultur sel yang telah mati akibat paparan laser dilakukan 

dengan uji apoptosis menggunakan metode pewarnaan EB-AO. Coverslip sampel 

yang telah diterapi diangkat dan diletakkan di atas kaca preparat yang telah 

ditetesi EB-AO kemudian diamati di bawah mikroskop fluoresensi. Langkah 

selanjutnya adalah mengambil gambar untuk setiap satu sampel sebanyak 10 

lapang pandang. 

Jumlah sel dalam tiap-tiap gambar dihitung berdasarkan perbedaan warna 

fluoresensi.Sel hidup berwarna hijau, sel apoptosis oranye, dan sel nekrosis 

merah.Setelah semua gambar dihitung, dirata-rata jumlah selnya dan dihitung 

prosentase kematiannya dengan Persamaan 2. 

% �������� =
�����ℎ ��� ����

�����ℎ ��� ��������ℎ��
 �100%                   (2) 

 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakterisasi Laser

Berdasarkan hasil karakterisasi panjang gelombang laser, diperoleh nilai panjang 

gelombang 6,52 ± 0,0

gelombang laser adalah 650 nm.

gelombang laser ini sebesar 0,26 %

terang bukanlah garis tipis sehingga suli

tersebut, dan mempengaruhi pembacaan skala sudut difraksi pada alat 

spektrometer (Widodo, dkk 2013). Selain itu, menurut Csele (2004), stabilitas 

panjang gelombang laser dioda dipengaruhi suhu dioda. Ketika suhu dioda 

meningkat, indeks bias dioda tersebut berubah sehingga panjang gelombang 

bergeser menjadi lebih panjang.

Berdasarkan hasil karakterisasi suhu, suhu laser tetap sebesar 29

Menurut Neimz (2007), pada suhu ini tidak terjadi efek fototermal.

Hasil pengukuran daya pada variasi jarak untuk laser 10 mW dan laser 20 

mW disajikan dalam Gambar 1.dan Gambar 2.

Gambar 1. Hasil Pengukuran Daya pada Variasi Jarak Laser 10 mW

Berdasarkan Gambar 1 dan Gambar 2, jarak laser dimana dayanya 

optimum adalah 2 cm. Daya yang terbaca tidak sama dengan spesifikasi laser 

karena detektor yang digunakan lebarnya kurang dari berkas yang diukur, 

sehingga berkas yang diukur hanya pada bagian teng

terjadi karena jenis laser yang digunakan adalah laser dioda, yang karakteristiknya 

bersifat kurang stabil.Secara spasial, berkas laser dioda berbentuk elips yang 

bergantung jarak (Csele, 2004).Untuk karakterisasi yang lebih aku

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakterisasi Laser 

Berdasarkan hasil karakterisasi panjang gelombang laser, diperoleh nilai panjang 

0,09x102 nm, sementara berdasarkan spesifikasi laser, panjang 

gelombang laser adalah 650 nm. Presentase kesalahan perhitungan panjang 

gelombang laser ini sebesar 0,26 %. Terjadinya eror ini karena garis spektrum 

terang bukanlah garis tipis sehingga sulit menentukan titik pusat d

mempengaruhi pembacaan skala sudut difraksi pada alat 

spektrometer (Widodo, dkk 2013). Selain itu, menurut Csele (2004), stabilitas 

panjang gelombang laser dioda dipengaruhi suhu dioda. Ketika suhu dioda 

ningkat, indeks bias dioda tersebut berubah sehingga panjang gelombang 

bergeser menjadi lebih panjang. 

Berdasarkan hasil karakterisasi suhu, suhu laser tetap sebesar 29

Menurut Neimz (2007), pada suhu ini tidak terjadi efek fototermal.

pengukuran daya pada variasi jarak untuk laser 10 mW dan laser 20 

mW disajikan dalam Gambar 1.dan Gambar 2. 

 
. Hasil Pengukuran Daya pada Variasi Jarak Laser 10 mW

dasarkan Gambar 1 dan Gambar 2, jarak laser dimana dayanya 

optimum adalah 2 cm. Daya yang terbaca tidak sama dengan spesifikasi laser 

karena detektor yang digunakan lebarnya kurang dari berkas yang diukur, 

sehingga berkas yang diukur hanya pada bagian tengahnya. Ketidakstabilan daya 

terjadi karena jenis laser yang digunakan adalah laser dioda, yang karakteristiknya 

bersifat kurang stabil.Secara spasial, berkas laser dioda berbentuk elips yang 

bergantung jarak (Csele, 2004).Untuk karakterisasi yang lebih aku

Berdasarkan hasil karakterisasi panjang gelombang laser, diperoleh nilai panjang 

erdasarkan spesifikasi laser, panjang 

Presentase kesalahan perhitungan panjang 

Terjadinya eror ini karena garis spektrum 

t menentukan titik pusat dari garis 

mempengaruhi pembacaan skala sudut difraksi pada alat 

spektrometer (Widodo, dkk 2013). Selain itu, menurut Csele (2004), stabilitas 

panjang gelombang laser dioda dipengaruhi suhu dioda. Ketika suhu dioda 

ningkat, indeks bias dioda tersebut berubah sehingga panjang gelombang 

Berdasarkan hasil karakterisasi suhu, suhu laser tetap sebesar 290C. 

Menurut Neimz (2007), pada suhu ini tidak terjadi efek fototermal.  

pengukuran daya pada variasi jarak untuk laser 10 mW dan laser 20 

. Hasil Pengukuran Daya pada Variasi Jarak Laser 10 mW 

dasarkan Gambar 1 dan Gambar 2, jarak laser dimana dayanya 

optimum adalah 2 cm. Daya yang terbaca tidak sama dengan spesifikasi laser 

karena detektor yang digunakan lebarnya kurang dari berkas yang diukur, 

ahnya. Ketidakstabilan daya 

terjadi karena jenis laser yang digunakan adalah laser dioda, yang karakteristiknya 

bersifat kurang stabil.Secara spasial, berkas laser dioda berbentuk elips yang 

bergantung jarak (Csele, 2004).Untuk karakterisasi yang lebih akurat seharusnya 



laser difokuskan agar berkasnya menjadi lebih kecil sehingga semua berkas 

tertangkap oleh detektor dan diukur diameter berkasnya sampai ditemukan berkas 

elipsnya. Pada jarak 0 sampai dengan 10, 5 cm ini diameter berkas laser yang 

terukur masih sama, yaitu sebesar 1,5 cm sehingga belum diketahui berkas 

elipsnya. 

Gambar 2. Hasil Pengukuran Daya pada Variasi Jarak Laser 20 mW

Pengukuran tegangan terhadap waktu dilakukan untuk mengetahui 

stabilitas laser. Pengukuran dilakukan dengan voltmeter 

tegangan pada variasi waktu

4,44x10-1V bersifat stabil terhadap waktu yang diukur dari 0 menit sampai dengan 

20 menit. 

Spektrum Serapan Fotosensitizer

Absorbansi klorofil maksimum pada 630 nm yaitu sebesar 

panjang gelombang 650 nm absorbansi klorofil sebesar 

klorofil cair bukan pada panjang gelombang 650 nm, namun demikian dalam 

panjang gelombang itu terdapat serap

(630 nm). Spektrum serapan klorofil yang polikromatis ini sesuai dengan 

Arrohmah (2007), dan serapan optimum klorofil pada daerah cahaya biru dan 

merah (Campbell, 2000).

Absorbansi maksimum PpIX pada

absorbansinya pada 650 nm sebesar 1,701. Serapan optimum PpIX bukan pada 

panjang gelombang 650 nm, namun pada panjang gelombang tersebut serapannya 

sebesar 65 % dari serapan maksimumnya (502 nm).

laser difokuskan agar berkasnya menjadi lebih kecil sehingga semua berkas 

tertangkap oleh detektor dan diukur diameter berkasnya sampai ditemukan berkas 

elipsnya. Pada jarak 0 sampai dengan 10, 5 cm ini diameter berkas laser yang 

ih sama, yaitu sebesar 1,5 cm sehingga belum diketahui berkas 

 
. Hasil Pengukuran Daya pada Variasi Jarak Laser 20 mW

Pengukuran tegangan terhadap waktu dilakukan untuk mengetahui 

Pengukuran dilakukan dengan voltmeter digital. Hasil pengukuran 

tegangan pada variasi waktu menunjukkan bahwa tegangan keluaran laser sebesar 

bersifat stabil terhadap waktu yang diukur dari 0 menit sampai dengan 

Spektrum Serapan Fotosensitizer 

Absorbansi klorofil maksimum pada 630 nm yaitu sebesar 

panjang gelombang 650 nm absorbansi klorofil sebesar 2,151.  Serapan optimum 

klorofil cair bukan pada panjang gelombang 650 nm, namun demikian dalam 

panjang gelombang itu terdapat serapan sebesar 75% dari serapan maksimumnya 

(630 nm). Spektrum serapan klorofil yang polikromatis ini sesuai dengan 

Arrohmah (2007), dan serapan optimum klorofil pada daerah cahaya biru dan 

merah (Campbell, 2000). 

Absorbansi maksimum PpIX pada 502 nm yaitu sebesar 2,559, dan 

absorbansinya pada 650 nm sebesar 1,701. Serapan optimum PpIX bukan pada 

panjang gelombang 650 nm, namun pada panjang gelombang tersebut serapannya 

sebesar 65 % dari serapan maksimumnya (502 nm). Serapan PpIX yang 

laser difokuskan agar berkasnya menjadi lebih kecil sehingga semua berkas 

tertangkap oleh detektor dan diukur diameter berkasnya sampai ditemukan berkas 

elipsnya. Pada jarak 0 sampai dengan 10, 5 cm ini diameter berkas laser yang 

ih sama, yaitu sebesar 1,5 cm sehingga belum diketahui berkas 

 
. Hasil Pengukuran Daya pada Variasi Jarak Laser 20 mW 

Pengukuran tegangan terhadap waktu dilakukan untuk mengetahui 

Hasil pengukuran 

menunjukkan bahwa tegangan keluaran laser sebesar 

bersifat stabil terhadap waktu yang diukur dari 0 menit sampai dengan 

Absorbansi klorofil maksimum pada 630 nm yaitu sebesar 2,862, dan pada 

Serapan optimum 

klorofil cair bukan pada panjang gelombang 650 nm, namun demikian dalam 

an sebesar 75% dari serapan maksimumnya 

(630 nm). Spektrum serapan klorofil yang polikromatis ini sesuai dengan 

Arrohmah (2007), dan serapan optimum klorofil pada daerah cahaya biru dan 

esar 2,559, dan 

absorbansinya pada 650 nm sebesar 1,701. Serapan optimum PpIX bukan pada 

panjang gelombang 650 nm, namun pada panjang gelombang tersebut serapannya 

Serapan PpIX yang 



polikromatis ini sesuai dengan penelitian Scolaro, et al. (2002), bahwa PpIX 

memiliki puncak serapan pada daerah biru dan merah. 

Sitotoksisitas Fotosensitizer 

Hasil uji sitotoksisitas fotosensitizer klorofil dan PpIX diberikan dalam 

Tabel 4 dan Tabel 5.  

Tabel 4. Hasil Uji Sitotoksisitas Klorofil 

Konsentrasi 
(mg/ml) 

OD % kematian 
1 2 3 Rata-rata 

Kontrol 1.222 1.186 1.055 1.154 - 
1 0.431 0.394 0.374 0.399 65.42 

0.25 0.992 0.612 0.580 0.728 36.91 
0.01 0.967 0.996 1.017 0.993 13.95 
0.005 0.987 1.045 0.973 1.002 13.17 

0.0025 0.958 1.016 1.283 1.086 5.89 
0.001 1.169 1.073 1.061 1.101 4.59 

Dari hasil uji sitotoksisitas klorofil, maka konsentrasi yang aman dengan 

jumlah kematian di bawah 50% adalah 0,25 mg/ml. Secara umum, klorofil ini 

aman bagi sel karena K-Link sendiri digunakan sebagai suplemen makanan untuk 

konsumsi sehari-hari. Hasil uji sitotoksisitas ini belum diuji dengan uji statistik 

untuk menentukan dosis yang paling aman bagi sel, dalam hal ini masih melihat 

pada persentase kematian di bawah 50% saja. 

Tabel 5.Hasil Uji Sitotoksisitas Protophorphyrin IX 

Konsentrasi 
(mM) 

OD % kematian 
1 2 3 Rata-2 

Kontrol 0.884 0.900 0.884 0.889 - 
0.18 0.194 0.174 0.153 0.174 80.47 
0.06 0.206 0.191 0.162 0.186 79.04 

0.045 0.229 0.202 0.180 0.204 77.09 
0.018 0.257 0.257 0.267 0.260 70.71 
0.006 0.295 0.303 0.263 0.287 67.71 
0.0018 0.446 0.457 0.403 0.435 51.03 
0.0006 0.442 0.449 0.438 0.443 39.65 

0.00018 0.484 0.458 0.532 0.491 35.38 
0.00006 0.665 0.579 0.624 0.623 31.08 

Berdasarkan hasil uji sitotoksisitas PpIX, konsentrasi aman dengan 

persentase kematian sel di bawah 50% adalah 0,0006 mM. 

 



Persentase Kematian Sel Setelah Terapi 

Hasil pengamatan mikroskop terhadap sampel sel kanker yang telah 

diterapi disajikan dalam Gambar 3. 
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Gambar 3. Hasil pengamatan sel dengan mikroskop (a) kontrol, (b) sel dengan 
klorofil, (c) sel dengan PpIX, (d) sel dengan paparan laser, (e) sel dengan klorofil 

dan paparan laser, (f) sel dengan PpIX dan paparan laser. 
Keterangan: 1= sel normal, 2=sel apoptosis, 3= sel nekrosis 

 
Hasil perhitungan persentase kematian dan persentase apoptosis sel akibat 

paparan laser daya 10 mW disajikan dalam Gambar 4 dan Gambar 5.  

 

Gambar 4. Persentase Kematian Sel Setelah Terapi Laser Daya 10 mW 

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

0.00 2.00 10.00 20.00

%
 K

e
m

at
ia

n

Lama Paparan (menit)

% Kematian Setelah Terapi Laser Daya 10 
mW

Sel Saja

Sel +Klorofil

Sel+PpIX

1 

1 

1 

1 1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 
3 

3 

3 



 

 

Gambar 5. Persentase Apoptosis Sel Setelah Terapi Laser Daya 10 mW 
 

Hasil perhitungan persentase kematian dan persentase apoptosis sel akibat 

paparan laser daya 20 mW disajikan dalam Gambar 6 dan Gambar 7.  

 
Gambar 6. Persentase Kematian Sel setelah Terapi Laser 20 mW 

 

Gambar 7. Persentase Apoptosis Sel Setelah Terapi Laser 20 mW 
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Pemberian fotosensitizer meningkatkan persentase kematian sel kanker, di 

mana PpIX lebih efektif meningkatkan kematian sel dibandingkan klorofil. 

Menurut Kirdaite, et al. (2002) dan Radu, et al. (2008), akumulasi PpIX setelah 

terapi fotodinamik pada sel menyebabkan toksisitas yang menyebabkan kematian 

sel. Namun, untuk sampel dengan penambahan PpIX tanpa pemaparan laser, 

sudah menimbulkan persentase kematian yang tinggi (47,11%), sementara 

kematian sampel yang ditambah dengan klorofil tanpa pemaparan laser sama 

dengan persentase kematian kontrol sel (24%), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

klorofil bersifat non-toxic atau tidak mematikan. Baru setelah diberi pemaparan 

laser, klorofil meningkatkan persentase kematian sel dibandingkan sel yang tidak 

diberi klorofil. 

Ada perbedaan hasil terapi fotodinamik laser pada dosis yang sama dengan 

daya yang berbeda. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya daya 

laser yang digunakan tidak stabil, berdasarkan hasil karakterisasi daya laser.Selain 

itu, hasil persentase kematian sel dihitung dari hasil perhitungan manual yang 

memiliki kemungkinan human eror yang cukup tinggi karena data primernya 

bersifat kualitatif, justifikasi warna oleh setiap orang bisa berbeda. Untuk itu 

dibutuhkan uji yang lain yang lebih bersifat kuantitatif, misalkan dengan uji 

flowcytometer.Uji lanjutan berupa uji DNA sel dengan PCR juga dibutuhkan 

untuk mengetahui informasi DNA sel setelah terapi fotodinamik. 

Terjadinya kematian sel dijelaskan dengan interaksi laser-jaringan. Laser 

yang diserap oleh jaringan, energinya akan mengeksitasi elektron terluar pada 

molekul-molekul penyusun jaringan sehingga gugus guanin menjadi tidak stabil 

dan cenderung membentuk radikal bebas (Neimz, 2007). 

Menurut Hamblin (2013), foton yang datang pada jaringan hidup bisa 

diserap atau dihamburkan. Foton yang terhambur pada akhirnya dapat diabsorbsi 

atau lolos dari jaringan. Foton yang diabsorbsi jaringan akan berinteraksi dengan 

fotosensitizer yang serapannya sesuai dengan panjang gelombangnya sehingga 

mendelokalisasi elektron dalam orbital molekul sehingga tereksitasi dari ground 

state ke keadaan tereksitasi. Pada keadaan eksitasi ini, elektron dalam molekul 

mengalami intersystem crossing yang akhirnya membentuk fotosensitizer triplet 

yang reaktif. 



Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa laser merah 650 nm 

mampu diserap oleh sel kanker yang ditambahkan dengan fotosensitizer.

prinsipnya, di dalam jaringan terdapat zat penyerap cahaya (kromofor) berupa 

melanin dan hemoglobin yang menyerap cahaya pada panjang gelombang di 

bawah 600 nm, dan air yang menyerap cahaya pada panjang gelombang lebih dari 

1150 nm. Maka untuk dapat 

efektif, cahaya yang sesuai adalah cahaya dengan panjang gelombang 600

nm. Rentang panjang gelombang ini disebut jendela terapi (Hamblin, 2013) yang 

digambarkan dalam Gambar 8.

Gambar 8. Jendela T

 

KESIMPULAN 

Penelitian yang telah dilakukan memberikan kesimpulan;

1. Berdasarkan hasil uji sitotoksisitas fotosensitizer, dosis aman penambahan 

fotosensitizer pada sel MCF

0,0006 mM untuk PpIX.

2. a. Pengaruh paparan laser 10 mW pada sampel sel MCF

kematian yang paling tinggi pada lama waktu paparan yang paling 

tinggi pula (20 menit), yaitu sebesar 53,73% untuk sampel sel tanpa 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa laser merah 650 nm 

mampu diserap oleh sel kanker yang ditambahkan dengan fotosensitizer.

prinsipnya, di dalam jaringan terdapat zat penyerap cahaya (kromofor) berupa 

melanin dan hemoglobin yang menyerap cahaya pada panjang gelombang di 

bawah 600 nm, dan air yang menyerap cahaya pada panjang gelombang lebih dari 

1150 nm. Maka untuk dapat diabsorbsi oleh jaringan dan terjadi penetrasi secara 

efektif, cahaya yang sesuai adalah cahaya dengan panjang gelombang 600

nm. Rentang panjang gelombang ini disebut jendela terapi (Hamblin, 2013) yang 

digambarkan dalam Gambar 8. 

Jendela Terapi pada Jaringan Berdasarkan Serapan Kromofor 
Jaringan (Hamblin, 2013) 

Penelitian yang telah dilakukan memberikan kesimpulan; 

Berdasarkan hasil uji sitotoksisitas fotosensitizer, dosis aman penambahan 

fotosensitizer pada sel MCF-7 adalah 0,25 mg/ml untuk klorofil dan 

0,0006 mM untuk PpIX. 

a. Pengaruh paparan laser 10 mW pada sampel sel MCF

kematian yang paling tinggi pada lama waktu paparan yang paling 

tinggi pula (20 menit), yaitu sebesar 53,73% untuk sampel sel tanpa 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa laser merah 650 nm 

mampu diserap oleh sel kanker yang ditambahkan dengan fotosensitizer. Pada 

prinsipnya, di dalam jaringan terdapat zat penyerap cahaya (kromofor) berupa 

melanin dan hemoglobin yang menyerap cahaya pada panjang gelombang di 

bawah 600 nm, dan air yang menyerap cahaya pada panjang gelombang lebih dari 

diabsorbsi oleh jaringan dan terjadi penetrasi secara 

efektif, cahaya yang sesuai adalah cahaya dengan panjang gelombang 600-950 

nm. Rentang panjang gelombang ini disebut jendela terapi (Hamblin, 2013) yang 

 
erapi pada Jaringan Berdasarkan Serapan Kromofor 

Berdasarkan hasil uji sitotoksisitas fotosensitizer, dosis aman penambahan 

,25 mg/ml untuk klorofil dan 

a. Pengaruh paparan laser 10 mW pada sampel sel MCF-7 memberikan 

kematian yang paling tinggi pada lama waktu paparan yang paling 

tinggi pula (20 menit), yaitu sebesar 53,73% untuk sampel sel tanpa 



fotosensitizer, 74,24% untuk sampel sel dengan fotosensitizer klorofil, 

dan 82,65 % untuk sampel sel dengan fotosensitizer PpIX. 

b. Pengaruh paparan laser 20 mW pada sampel sel MCF-7 memberikan 

kematian yang paling tinggi pada lama waktu paparan yang paling 

tinggi pula (10 menit), yaitu sebesar 68,75% untuk sampel sel tanpa 

fotosensitizer, 83,15% untuk sampel sel dengan fotosensitizer klorofil, 

dan 93,59 % untuk sampel sel dengan fotosensitizer PpIX. 

3. Dosis energi optimal laser untuk inaktivasi sel kanker adalah 6,80 J/cm2 

untuk sel tanpa penambahan fotosensitizer, begitu pula untuk sel dengan 

penambahan klorofil dan sel dengan penambahan PpIX. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa laser 

merah 650 nm dengan fotosenitizer klorofil dan PpIX dapat dikembangkan 

sebagai kandidat terapi fotodinamik.  
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