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Di antara sekian banyak antibiotika turunan penisilin 
salah satu yang sering digunakan adalah allloksisilin. Amok
sisilin adalah penisilin semisintetik berspektrum luas yang 
spektrum aktivitasnya serupa dengan ampisilin. Ia bersifat 
stabil-asam sehingga dapat diberikan secara oral. Dibanding
kan dengan ampisilin yang juga stabil-asam, amoksisilin 
diabsorpsi lebih baik dalam saluran cerna. 

Karena stabilitasnya ditentukan oleh keutuhan cincin ~
laktam, terhidrolisisnya cincin ~-laktam akan menyebabkan 
peruraian amoksisilin. Peruraian akan menyebabkan kadar 
senyalola aktif dalam sediaan allloksisilin turun sehingga 
terjadi penur~nan aktivitas antibakteri. Selain itu perurai
an allloksisilin dapat menghasilkan senyawa urai yang merugi
kan dan dapat menyebabkan timbulnya resistensi kuman. 

Banyak metode penetapan kadar amoksisilin telah diurai
kan. Salah satu metode yang sering digunakan adalah metode 
titrasi iodometrik. Hetode ini selektif dan telah diterapkan 
untuk penetapan kadar senyalola aktif ampisilin. Hetode lain 
yang dapat digunakan adalah spektrofotometri. 

Prinsip metode spektrofotometri adalah mengubah peni
silin menjadi asam penisilenat yang akan berikatan dengan 
pereaksi logam tertentu. Senyalola Iogam-penisilenat yang 
terbentuk mempunyai serapan maksimum pada panjang gelombang 
sekitar 320 nm di bawah kondisi pH, waktu dan suhu terkenda
Ii. 

Pereaksi logam yang memberikan hasil baik adalah senya
lola Cu (II) dan Hg (II). Hetode spektrofotometri dengan 
pereaksi Hg (II) telah diterapkan untuk turunan penisilin, 
tetapi untuk turunan yang tahan asam hasilnya kurang memuas
kan. 

Hetode spektrofotometri dengan pereaksi Cu (II) dari 
Farmakope Indonesia III telah digunakan untuk penetapan 
kadar ampisilin. a-aminobenzil penisilin, dan ternyata dapat 
digunakan untuk menentukan kadar senyawa aktif ampisilin. 
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Mengingat struktur amoksisilin, a-amino-p-hidroksiben
zilpenisilin, yang berbeda dengan ampisilin hanya karen a 
adanya gugus hidroksi maka dicoba untuk menerapkan metode 
spektrofotometri dengan pereaksi Cu (II) untuk penetapan 
kadar senyawa aktif amoksisilin. 

Permasalahan yang timbul adalah apakah metode spektro
fotometri dengan pereaksi Cu (II) dapat digunakan untuk 
menetapkan kadar senyawa aktif amoksisilin. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kemungkinan 
penggunaan metode spektrofotometri dengan pereaksi Cu (II) 
untuk penetapan kadar senyawa aktif amoksisilin. 

Untuk mendapatkan larutan dengan kadar senyawa aktif 
amoksisilin yang bervariasi dibuat beberapa larutan UJl 
amoksisilin 100 mg/l yang dipanaskan pada berbagai suhu. 

oKemudian untuk menentukan kadar amoksisilin digunakan 
metode spektrofotometri dengan pereaksi Cu (II) menurut 
Farmakope Indonesia III. 

Bersamaan dengan penetapan kadar dilakukan uji aktivi
tas antibakteri dengan met ode difusi agar untuk mengetahui 
potensi senyawa yang kadarnya terukur secara spektrofotome
trio Pada uji aktivitas antibakteri digunakan kuman yang 
sensitif terhadap Amoksisilin, yaitu bakteri gram positif 
Staphylococcus aureus ATCC 7500 dan gram negatif Escherichia 
coli ATCC 10536. 

Hasil penetapan kadar dibandingkan dengan hasil uji 
aktivitas antibakteri untuk mengetahui apakah kadar yang 
terukur secara spektrofotometri sesuai dengan aktivitas 
antibakterinya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Cu (II) dapat 
digunakan apabila senyawa belum terurai atau di dalam se
diaan tidak terjadi hasil urai yang mampu berinteraksi 
dengan ion Cu (II) dan dapat teramati secara spektrofotome
trio Metode spektrofotometri dengan Cu (II) tidak dapat 
digunakan untuk menentukan kadar senyawa aktif amoksisilin 
dalam campuran dengan hasil urai yang dapat berinteraksi 
dengan ion Cu (II). 

Berdasarkan hasil tersebut disarankan agar digunakan 
atau dicari metode lain untuk penetapan kadar senyawa aktif 
amoksisilin. Juga perlu diteliti lebih lanjut hasil urai 
amoksisilin apa saja yang mungkin berinteraksi dengan ion Cu 
(II). 
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Segala puji syukur karni panjatkan ke hadlirat Allah 

Yang Haha Kuasa atas selesainya penelitian yang karni beri 

judul "Penggunaan Hetode Spektrofotoroetri Dengan Pereaksi Cu 

(II) Untuk Penetapan Kadar Senyawa Aktif Amoksisilin". 

'Pen~litian ini terselenggara atas dukungan dana Operasional 

Perawatan dan Fasilitas Universitas Airlangga tahun 
1994/1995. 

Dalam melaksanakan pekerjaan selalu ada beberaps kenda

la yang dihadapi, tetapi berkat bantuan dari semua pihak 

penelitian ini dapat diselesaikan. Atas bantuan yang diberi 

kan, pada kesempatan ini ksmi ingin menYampaikan terimakasih 
an tara lain kepada : 

.1. Dr. Purwanto, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlang
gao 

2.	 Prof.Dr. Noor Cholies Zaini, Ketua Lernbaga Penelitian 

Universitas Airlangga. 

3.	 Dr. Bambang Soekardjo, Kepala laboratorium Kimia Hedisi 

nal Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. 

4.	 Drs. Harjana, HSc., Kepala Laboratorium Analisis Farmasi, 

beserta Kepala Bagian Hikrobiologi Drs. IGK Artawan. 

5.	 Seluruh anggota peneliti untuk kerjasarna yang baik dan 

saran-sarannya, serta semua pihak yang telah memberikan 
bantuannya. 

Akhirnya, hasil penelitian ini rneskipun sedikit sernoga 
dapat diambil rnanfaatnya. 

Surabaya, April 1995 
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