
x 

RINGKASAN 
 

PERBANDINGAN DAYA ADSORPSI 
NORIT DAN ATTAPULGIT TERHADAP 

SIPROFLOKSASIN HCL DAN OFLOKSASIN 
 

Winni Rahmawati 

 

Di negara berkembang termasuk Indonesia, diare sampai saat ini 
masih menjadi masalah dalam masyarakat yang cukup sulit ditanggulangi. 
Diare dapat disebabkan oleh adanya toksin, makanan,  intoleransi susu, 
dan infeksi. Pengobatan untuk diare yang disebabkan infeksi bakteri 
diberikan secara kombinasi antara adsorben dan antibiotika. Adsorben 
dapat menurunkan efektivitas antibiotika jika penggunaannya diberikan 
secara bersamaan pada pengobatan diare, karena adsorben sendiri bersifat 
menyerap zat secara tidak selektif. Untuk mengetahui daya adsorpsi norit 
dan attapulgit terhadap antibiotika siprofloksasin HCl dan ofloksasin, 
perlu diketahui nilai k dari persamaan Freundlich dan nilai persentase zat 
yang teradsorpsi untuk setiap kombinasi adsorben dan adsorbat. Daya 
adsorpsi dikatakan besar apabila nilai k dan nilai persen teradsorpsi 
semakin besar. 

Pada awal penelitian ini, dilakukan penentuan panjang gelombang 
optimum yang terpilih dari siprofloksasin HCl dan ofloksasin dengan 
menggunakan Spektrofotometri UV-Vis pada rentang panjang gelombang 
200 - 300 nm. Hasil panjang gelombang maksimum yang terpilih pada 
larutan baku siprofloksasin HCl adalah 273 nm dan larutan baku 
ofloksasin adalah 287 nm. Tahap selanjutnya yaitu penentuan kadar 
siprofloksasin HCl dan ofloksasin setelah penambahan adsorben, pada 
tahap ini diperoleh persamaan yang digunakan menghitung nilai k untuk 
mengetahui daya adsorpsi norit dan attapulgit terhadap siprofloksasin HCl 
dan ofloksasin. Dari hasil penelitian, diperoleh persamaan regresi 
siprofloksasin HCl terhadap norit yaitu y = 0,426x + 1,291 (r = 0,995; k = 
19,543), persamaan regresi siprofloksasin HCl terhadap attapulgit yaitu y 
= 1,163x – 1,016 (r = 0,965; k = 0,096), persamaan regresi ofloksasin 
terhadap norit yaitu y = 0,288x + 1,710 (r = 0,973; k = 51,286), 
persamaan regresi ofloksasin terhadap attapulgit y = 0,541x + 0,865 (r = 
0,946; k  = 7,328). 

Nilai persen teradsorpsi yang dibandingkan dipilih dari konsentrasi 
awal antibiotika yang hampir sama (683,12 ppm untuk siprofloksasin HCl 
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dan 745,43 ppm untuk ofloksasin) yaitu 22,58% untuk siprofloksasin HCl 
– norit; 14,40% untuk siprofloksasin HCl – attapulgit; 23,80% untuk 
ofloksasin – norit; dan 15,64% untuk ofloksasin – attapulgit. 

Hasil nilai k dan persen teradsorpsi di atas menunjukkan bahwa 
daya adsorpsi norit terhadap ofloksasin lebih besar daripada daya adsorpsi 
norit terhadap siprofloksasin HCl, daya adsorpsi attapulgit terhadap 
ofloksasin lebih besar daripada daya adsorpsi attapulgit terhadap 
siprofloksasin HCl, daya adsorpsi norit terhadap siprofloksasin HCl lebih 
besar daripada daya adsorpsi attapulgit terhadap siprofloksasin HCl dan 
kesimpulan yang terakhir adalah daya adsorpsi norit terhadap ofloksasin 
lebih besar daripada daya adsorpsi attapulgit terhadap ofloksasin. 

Memperhatikan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik suatu 
kesimpulan umum yaitu bahwa pada berbagai konsentrasi, adanya 
adsorben yaitu norit dan attapulgit dapat menurunkan konsentrasi dari 
antibiotika yaitu siprofloksasin HCl dan ofloksasin apabila digunakan 
secara bersamaan sehingga pemberian keduanya perlu diberikan jarak 
waktu. 
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