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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Diare adalah suatu gejala yang ditandai dengan meningkatnya 

frekuensi buang air besar (BAB), likuiditas dan jumlah feses secara tidak 

normal. Diare dapat disebabkan oleh infeksi bakteri atau karena sebab yang 

lain seperti keracunan makanan (Walker, 2009). Pengobatan diare  dapat 

berupa pengobatan simptomatik atau kausatif. Pengobatan simptomatik 

dapat berupa adsorben, antisekretori, dan antimotilitas. Pengobatan kausatif 

dapat berupa antibiotika (Spruill et al., 2008) 

 Pada penyakit diare yang disebabkan infeksi, pengobatan dapat 

menggunakan antibiotika, seperti golongan penisilin, aminoglikosida, dan 

sefalosporin. Namun saat ini semakin banyak antibiotika yang mengalami 

resistensi sehingga diperlukan agen antibiotika atau antibakteri yang lebih 

sensitif, misalnya golongan kuinolon (Chander et al., 2011). Salah satu 

antibiotika golongan kuinolon adalah fluorokuinolon. Antibiotika yang 

termasuk golongan fluorokuinolon adalah siprofloksasin, pefloksasin, 

ofloksasin, norfloksasin, levofloksasin, fleroksasin, enoksasin (Setiabudy, 

2007). 

 Siprofloksasin dan levofloksasin adalah generasi kedua golongan 

fluorokuinolon yang memiliki spektrum luas yang bekerja dengan 

menghambat DNA bakteri (Reguera et al., 2004). Dibutuhkan untuk 

menurunkan derajat keparahan dan durasi diare (Crenguta, 2006). 
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 Selain menggunakan antibiotika atau antibakteri, pengobatan diare 

juga dapat menggunakan terapi simptomatik, contohnya adsorben. 

Adsorben yang sering digunakan adalah attapugit. Attapulgit mengandung 

magnesium alumunium silikat yang terhidrasi sehingga dapat mengadsorbsi 

sebagian besar bakteri dan mengurangi hilangnya air (Alfredo et al., 2008).  

 Dalam penggunaan klinis, antibiotika untuk diare sering diberikan 

bersamaan dengan adsorben. Penggunaan bersamaan ini memungkinkan 

terjadinya interaksi obat yang menyebabkan obat tidak dapat bekerja 

dengan maksimal. Oleh karena itu perlu diketahui seberapa besar jumlah 

siprofloksasin dan levofloksasin yang diadsorbsi oleh attapulgit. Attapulgit 

mempunyai kation magnesium dan aluminium dan anion silikat. Attapulgit 

lebih banyak mengadsorbsi senyawa yang bersifat polar seperti 

siprofloksasin dan levofloksasin.   

 Adsorpsi terjadi karena adanya perbedaan energi potensial antara 

permukaan adsorben dan zat yang teadsorbsi (Ketaren, 2008). Adsorpsi 

merupakan suatu proses yang berhubungan dengan permukaan dimana 

terjadi interaksi antara molekul fluida dengan permukaan molekul padatan 

(Anderson, 2001). Faktor yang mempengaruhi adsorpsi antara lain sifat 

adsorbat, yaitu kepolaran, kelarutan, dan ukuran molekul, serta suhu, 

tekanan, jenis adsorben,dan luas permukaan adsorben. Berdasarkan 

polaritas, yaitu TPSA, levofloksasin lebih polar daripada siprofloksasin 

Perbedaan sifat dan jenis adsorben berpengaruh terhadap daya adsorpsinya 

sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui daya adsorpsi attapulgit 

terhadap siprofloksasin dan levofloksasin, sehingga dapat diketahui 

seberapa besar yang diadsorpsi oleh adsorben. 

 Untuk mengetahui besarnya siprofloksasin dan levofloksasin yang 

teradsorpsi dapat dilakukan penentuan kadar siprofloksasin dan 
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levofloksasin sebelum dan sesudah adsorbsi. Penentuan kadar siprofloksasin 

umumnya menggunakan HPLC, tetapi juga dapat digunakan metode 

spektrofotometri UV, fluorometri, dan imunoassay (Reguera et al., 2004). 

Sedangkan untuk analisis kadar levofloksasin dapat digunakan HPLC, 

HPTLC dan spektofotometri UV. (Maleque et al., 2012). Metode tersebut 

masing-masing memiliki keunggulan tersendiri, tetapi spektrofotometri UV 

hampir dimiliki oleh setiap laboratorium sehingga dapat dengan mudah dan 

cepat menggunakan instrumen ini. Penentuan kadar siprofloksasin dan 

levofloksasin  dapat mengunakan metode spektrofotometri UV dengan cara 

dilakukan pengamatan absorbansi larutan siprofloksasin dan levofloksasin 

dalam air pada panjang gelombang maksimum 270 nm untuk siprofloksasin 

(Reguera, 2004) dan 292 nm untuk levofloksasin (Maleque, 2012). 

  

1.2  Rumusan Masalah 

1) Seberapa besar siprofloksasin dan levofloksasin yang dapat 

diadsorbsi oleh attapulgit? 

2) Apakah adsorbsi siprofloksasin oleh attapulgit lebih kecil 

dibanding adsorbsi levofloksasin oleh attapulgit? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Mengetahui besarnya adsorbsi siprofloksasin dan levofloksasin 

oleh attapulgit 

2) Menentukan daya adsorbsi attapulgit terhadap siprofloksasin dan 

levofloksasin 
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1.4  Manfaat Penelitian  

Dengan diketahuinya tentang besar daya adsorpsi attapulgit terhadap 

siprofloksasin dan levofloksasin maka dapat diperkirakan penurunan 

jumlah siprofloksasin dan levofloksasin apabila digunakan bersama 

attapulgit. sehingga penggunaannya bersamaan dengan adsorben dapat 

diberikan pedoman tentang cara pemakaiannya 
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