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RINGKASAN 

PERBANDINGAN DAYA ADSORPSI NORIT DAN ATTAPULGIT 

TERHADAP TETRASIKLIN HCl 

Ryan Dimoni Pentasari 

Pengobatan untuk diare non spesifik biasanya menggunakan adsorben 

tunggal seperti norit dan attapulgit, sedangkan  untuk pengobatan diare 

spesifik perlu adanya kombinasi antara antibiotika dan adsorben. 

Antibiotika yang sering digunakan untuk pengobatan diare adalah 

tetrasiklin. Adsorben dapat mengadsorpsi antibiotika jika penggunaannya 

secara bersamaan pada pengobatan diare, sehingga kemungkinan bisa 

menurunkan kadar antibiotika yang akan berpengaruh pada efektvitas 

pengobatan. Permasalahannya adalah berapa besar daya adsorpsi norit dan 

attapulgit  terhadap tetrasiklin. Tujuan penelitian ini adalah menentukan 

daya adsorpsi norit dan attapulgit terhadap tetrasiklin serta membandingkan 

daya adsorpsi norit dan attapulgit terhadap tetrasiklin. 

Daya adsorpsi norit dan attapulgit terhadap tetrasiklin ditentukan 

dengan cara adsorben dicampur ke dalam larutan tetrasiklin dan diaduk 

dengan kecepatan konstan selama 2 jam pada suhu ruang, dan ditentukan 

kadarnya dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang 

gelombang maksimum 274,5 nm. Daya adsorpsi norit dan attapulgit 

terhadap tetrasiklin dinyatakan dalam nilai k dan n yang diperoleh dari 

persamaan Freundlich.  

Dari hasil penelitian diperoleh nilai k dan n untuk adsorpsi tetrasiklin 

oleh norit yaitu  k= 0,0182 ; n = 0,7587, sedangkan nilai k dan n  untuk 

adsorpsi tetrasiklin oleh attapulgit yaitu  k = 0,0575; n = 0,8685. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa norit dan attapulgit 

dapat mengadsorpsi tetrasiklin, dan daya adsorpsi attapulgit terhadap 
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tetrasiklin lebih besar daripada daya adsorpsi norit terhadap tetrasiklin 

karena nilai k pada adsorpsi attapulgit terhadap tetrasiklin HCl lebih besar 

daripada nilai k norit terhadap tetrasiklin. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka bila tetrasiklin digunakan 

bersamaan dengan norit penurunan dosisnya lebih kecil dibandingkan jika 

digunakan dengan attapulgit, oleh karena itu bila digunakan kombinasi 

antibiotika dan adsorben disarankan lebih baik menggunakan kombinasi 

norit dan tetrasiklin dibandingkan attapulgit dan tetrasiklin. 
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