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Prarancangan Pabrik Asam Laktat dari Molasses dengan Proses Fermentasi Kapasitas 
15.150 ton/tahun 
        
 Pendahuluan 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pendirian Pabrik 

Kemajuan pembangunan suatu negara dapat diindikasi dengan pesatnya 

industrialisasi pada negara tersebut. Salah satu hal dasar yang mendorong 

berdirinya suatu industri adalah adanya kesempatan pasar yang besar, dan 

kemudahan dalam pemanfaatan dan pemasokan bahan baku. 

Asam laktat atau 2-hydroxypropanoic acid (CH3CHOHCOOH) merupakan 

senyawa kimia yang banyak digunakan dalam industri. Senyawa asam ini 

mempunyai sifat antara lain tak berwarna sampai kekuningan, larut dalam air, 

alkohol dan eter, serta korosif. Asam laktat digunakan sebagai bahan 

tambahan dalam produk pangan, yaitu sebagai bahan pengasam pada produk 

kembang gula, jus, sirup, meningkatkan aroma dan rasa pada saus dan bumbu, 

mengurangi resiko bakteri pathogen pada produk daging. Selain itu asam 

laktat juga digunakan sebagai bahan baku pada industri yang memproduksi 

senyawa – senyawa laktat dan bahan baku pada industri farmasi. Banyaknya 

industri yang memerlukan asam laktat membuktikan bahwa adanya 

kesempatan pasar yang cukup besar dalam produksi asam laktat. Asam laktat 

dapat diproduksi dari molasses yang merupakan hasil samping dari industri 

gula PG Gunung Madu Plantation ( PG GMP ), sehingga bahan baku ini 

mudah untuk diperoleh. Indonesia selama ini masih banyak mengimpor asam 

laktat, maka dengan berdirinya pabrik asam laktat di Indonesia diharapkan 

dapat mengurangi beban impor. 

Berdasarkan uraian diatas, maka layak untuk didirikan pabrik asam laktat 

dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Bahan baku mudah didapat dan belum ada pabrik asam laktat di 

Indonesia 

Teguh Purwanto  D 500 040 033 
 



Prarancangan Pabrik Asam Laktat dari Molasses dengan Proses Fermentasi Kapasitas 
15.150 ton/tahun 
        
 Pendahuluan 

2. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi beban 

impor asam laktat 

3. Membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat 

1.2 Kapasitas Pabrik 

Penentuan kapasitas produksi pabrik asam laktat didasarkan pada beberapa 

pertimbangan antara lain : 

1.2.1. Ketersediaan bahan baku 

Didasarkan dari berita Lampung Post tanggal 23 Desember 2006 

bahan baku yang berupa molasses dapat diperoleh dari PG Gunung 

Madu Plantation yang berlokasi di Lampung dengan produksi 

molasses sebesar 70 hingga 80 metrik ton.  

1.2.2. Kapasitas perancangan minimum 

Kapasitas minimal pabrik mengacu pada faith & keyes,1957 bahwa 

untuk pabrik asam laktat mempunyai kapasitas minimal yang 

menguntungkan adalah 300 ton pertahun adapun kisarannya dari 300 

sampai 3000 ton/tahun. 

1.2.3. Kebutuhan asam laktat dalam negeri. 

Data kebutuhan dalam negeri asam laktat mengacu pada data impor 

asam laktat Indonesia dari Badan Pusat Statistik tahun 1986 – 2005 

yang dapat diketahui dari tabel di bawah ini. 
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Tabel 1 Data Impor Asam Laktat Indonesia 

Tahun Kapasitas Impor 

(kg/tahun) 

1998 363,780

1999 461,845

2000 643,817

2001 1.089,448

2002 990,192

2003 761,005

2004 919,475

2005 1.240,507

    

Dari data impor di atas dapat dibuat grafik linier sebagai berikut 

 

Gambar 1 Grafik Kebutuhan Impor Asam Laktat di Indonesia 

Persamaan yang diperoleh y = 10330x-2.108 dimana x menunjukan 

tahun impor dan y menunjukan kapasitas impor dalam ton/tahun. Maka 

dengan menggunakan persamaan tersebut dapat diprediksikan kapasitas 

impor untuk tahun 2015 ialah sebesar 8.157.560 kg/tahun. Dengan 
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memperhatikan pertimbangan kapasitas perancangan minimum dan 

kebutuhan impor asam laktat Indonesia maka dapat ditentukan kapasitas 

pabrik asam laktat yang akan berdiri tahun 2015 sebesar 15.150 ton/tahun. 

 

1.3 Pemilihan Lokasi Pabrik 

Pemilihan lokasi pada sebuah pabrik merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting untuk keberhasilan dan kelangsungan pabrik tersebut. Lokasi 

pabrik asam laktat direncanakan akan dibangun di Lampung Tengah propinsi 

Lampung.  

1.3.1 Faktor utama dalam pemilihan lokasi antara lain :  

1. Bahan baku 

Sumber bahan baku adalah salah satu faktor terpenting dalam 

pemilihan lokasi pabrik terlebih dahulu jika bahan yang dikonsumsi 

dalam jumlah besar, sebab sumber bahan baku yang dekat dengan 

lokasi pabrik dapat memperkecil biaya transportasi atau pengangkutan 

bahan. Untuk bahan baku utama pabrik asam laktat yang berupa 

molasses diperoleh dari PG Gunung Madu Plantation Lampung yang 

memproduksi molasses dengan kapasitas 70 hingga 80 metrik ton dari 

sumber Lampung Post tanggal 23 Desember 2006. Sebagai cadangan, 

bahan baku juga bisa diperoleh dari berbagai pabrik gula yang ada di 

pulau Jawa. 

2. Pemasaran 

Asam Laktat banyak dibutuhkan sebagai bahan baku industri 

makanan, pelarut, pengontrol keasaman dan sebagainya. Lokasi 

Lampung terdapat pelabuhan bakauheni yang dapat dimanfaatkan 

sebagai lokasi penyebrangan untuk mensuplai asam laktat di kawasan 

industri pulau jawa.  
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3. Transportasi 

Pengaruh faktor transportasi terhadap lokasi pabrik meliputi 

pengangkutan bahan baku, bahan bakar, bahan pendukung dan produk 

yang dihasilkan. Untuk mempermudah pengangkutan bahan baku, 

bahan pendukung dan produk yang dihasilkan maka lokasi pabrik 

harus berada di daerah yang mudah dijangkau oleh kendaraan – 

kendaraan besar, misalnya dekat dengan badan utama jalan raya yang 

menghubungkan kota – kota besar, dan pelabuhan sehingga tidak 

perlu untuk membuat jalan khusus. Di Propinsi Lampung dilalui jalur 

darat berupa jalan raya dan jalur laut berupa pelabuhan bakauheni 

yang dapat menghubungakan antar pulau untuk keperluan pemasaran 

produk asam laktat. 

4. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan faktor yang berpengaruh dalam pemilihan 

lokasi pabrik. Lokasi pabrik diusahakan berada pada daerah yang 

masyarakatnya mempunyai latar pendidikan yang cukup maju 

sehingga bisa memperoleh tenaga kerja di sekitar lokasi pabrik dan 

dapat meminimalkan upah tenaga kerja. Di Lampung sudah terdapat 

berbagai institusi pendidikan yang telah mencetak tenaga kerja dan 

terididik. Sehingga tenaga kerja dapat direkrut dari wilayah Lampung 

dan sekitarnya. 

5. Utilitas 

Fasilitas utilitas meliputi penyediaan air, bahan bakar dan listrik. 

Kebutuhan listrik dapat dipenuhi dengan listrik dari PLN (Perusahaan 

Listrik Negara). Untuk sarana penyediaan air dapat diperoleh dari air 

sungai. Di  Propinsi Lampung banyak terdapat sungai, seperti way 

seputih dan way sekampung. Sedangkan bahan bakar industri berupa 

minyak bumi, dapat dipasok dari Dumai, yang terdapat tambang 

minyak bumi. 
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1.3.2 Faktor Pendukung dalam Pemilihan Lokasi Pabrik 

1. Harga Tanah dan Gedung 

Lampung bukan daerah metropolis, sehingga harga tanah dan 

bangunan masih dapat dijangkau.  

2. Kemungkinan Perluasan Pabrik 

Lampung merupakan daerah yang belum padat penduduk, daerahnya 

masih banyak terdapat lahan kosong, sehingga dimungkinkan masih 

banyak terdapat lahan yang dapat dimanfaatkan untuk perluasan area 

pabrik. 

3. Tersedianya Air yang Cukup 

Air untuk proses dalam pabrik, dapat menggunakan air sungai. Sungai 

way seputih dan way sekampung mempunyai debit yang realif besar 

dalam tiap tahun. 

4. Peraturan Pemerintah Daerah Setempat 

Peraturan Pemerintah Daerah Lampung tidak melarang untuk 

datangnya investor untuk membangun industri di wilayah Lampung. 

5. Iklim 

Di Lampung Tengah khususnya dan propinsi Lampung pada 

umumnya terletak pada 104°35` sampai dengan 105°50`  Bujur Timur 

dan 4°30” sampai dengan 4°15` Lintang  Selatan yang masih termasuk 

daerah katulistiwa dengan suhu udara rata – rata 26 - 28оC. 

6. Keadaan Tanah 

Keadaan tanah di Lampung relatif stabil dan berupa dataran rendah, 

sehingga tidak ada kendala untuk didirikan pabrik di Riau. 
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1.4 Tinjauan Pustaka 

1.4.1 Macam – Macam Proses Pembuatan Asam Laktat 

Asam laktat atau 2-hydroxypropionic acid ( CH3CHOHCOOH ) 

merupakan senyawa kimia yang ditemukan pada tahun 1780 oleh seorang 

kimiawan berkebangsaan Swedia, Scheele. Asam laktat pertama kali 

diproduksi secara komersial oleh Charles E. Avery di Littleton, 

Massachusetts, USA pada 1881. Pemilihan suatu proses didasarkan pada 

suatu proses yang memberikan nilai lebih dari segi teknik maupun 

ekonomis. Terdapat dua macam proses pembuatan asam laktat yaitu 

Metode Sintesis Kimia dan Metode Fermentasi. 

1. Proses Sintesis Kimia 

Dasar dari metode ini ialah pada Lactonitrile. Hidrogen sianida dalam 

wujud basa direaksikan dengan asetaldehida untuk menghasilkan 

Lactonitrile. Reaksi ini terjadi pada fase cair dengan tekanan yang tinggi. 

Selanjutnya Lactonitrile yang diproduksi dilakukan recovery dan 

dimurnikan dengan menggunakan alat destilasi. Proses selanjutnya ialah 

hidrolisis oleh asam sulfat atau asam klorida hingga diperoleh produk 

asam laktat dan garam ammonium. Asam laktat selanjutnya dilakukan 

proses esterifikasi dengan menggunakan methanol menghasilkan metal 

laktat. Metil laktat selanjutnya dipisahkan dan dihidrolisis oleh air dan 

katalis asam dalam proses destilasi untuk menghasilkan asam laktat dan 

methanol yan selanjutnya dilakukan recycle. 

Reaksi yang terjadi : 

- Penambahan hidrogen sianida 

CH3CHO      +  HCN      katalis         CH3CHOHCN 

Asetaldehida  Hidrogen sianida Lactonitrile 

- Hidrolisis oleh asam sulfat 
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CH3CHOHCN + H2O + ½ H2SO4   CH3CHOHCOOH+ ½(NH4)2SO4

Lactonitrile  Air Asam sulfat     Asam laktat     Ammonium sulfat 

- Esterifikasi 

CH3CHOHCOOH + CH3OH      CH3CHOHCOOCH3 + H2O 

Asam laktat  Methanol  Metil Laktat        Air 

- Hidrolisis oleh air      

CH3CHOHCOOCH3 + H2O  CH3CHOHCOOH + CH3OH 

Metil Laktat    Air  Asam Laktat  Metanol 

2. Proses Fermentasi 

Proses pembuatan asam laktat dengan menggunakan metode fermentasi 

diperoleh dengan langkah – langkah sebagai berikut : 

- Tahap fermentasi  

C6H12O6 + Ca (OH)2 
fermentasi

     (2CH3CHOHCOO-)Ca2+ + 2H2O 

Karbohidrat Kalsium Hidroksida Kalsium Laktat Air 

- Tahap hidrolisis dengan asam sulfat 

Kalsium laktat disaring untuk memisahkan sel. Selanjutnya dilakukan 

proses pemurnian menggunakan karbon, evaporasi, dan pengasaman 

untuk mendapatkan asam laktat. 

(2CH3CHOHCOO-)Ca2++H2SO4               2CH3CHOHCOOH + CaSO4

Kalsium Laktat     Asam Sulfat  Asam Laktat Kalisum Sulfat 
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1.4.2 Alasan Pemilihan Proses 

Proses pembuatan asam laktat yang dipilih ialah metode fermentasi 

dengan alasan : 

1. Ketersediaan bahan baku karbohidrat yang berasal dari molasses yang 

melimpah di Indonesia 

2. Proses fermentasi tidak memerlukan tekanan operasi yang tinggi 

seperti pada proses sintesis kimia. 

Bakteri yang dipilih ialah Lactobacillus delbrueckii karena bakteri ini 

dapat mengkonversi glukosa hingga 95%. (Atkinson, 1983). 

1.4.3 Kegunaan Produk 

Pemanfaatan asam laktat dalam dunia industri antara lain : 

- Sebagai Complexing agent 

- Sebagai bahan pelarut 

- Sebagai bahan pembersih 

- Sebagai bahan baku berbagai sintesa kimia 

- Sebagai pengontrol pH 

- Sebagai bahan pencampur termoplastik 

- Sebagai bahan perasa, zat anti mikroba dan pengatur pH pada 

berbagai industri makanan 

- Sebagai sodium carier, suplemen mineral dan bahan baku sintesa obat 

pada industri farmasi 

- Sebagai bahan campuran dalam industri kosmetik terutama dalam 

perawatan kulit.  
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1.4.4 Sifat Fisika dan Kimia Bahan Baku dan Produk 

a. Bahan Baku 

1. Molasses 

Data ini diperoleh dari data molasses PG. Gunung Madu Plantation 

Lampung. 

Sifat Fisika : 

• Wujud   : Cairan berwarna hitam 

• Brix   : 90,92 % 

• Pol   : 29,89 % 

• HK   : 32,88 % 

• TSAI   : 55,32 % 

• Komposisi  : 

• Sukrosa  : 38,94 % 

• Glukosa  : 14,43 % 

• Fruktosa  : 16,75 % 

• Ash   : 11,06 % 

• Air   : 18,82 % 

Sifat kimia : 

Mengandung banyak karbohidrat sehingga dapat digunakan sebagai 

bahan baku proses fermentasi alkohol maupun fermentasi lain. 
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• Sukrosa 

Data ini diperoleh dari database HYSYS 3.2  

Sifat Fisika : 

• Wujud   : Cairan berwarna cokelat 

• Rumus Molekul : C12H22O11 

• Berat Molekul  : 342,30 g mol-1 

• Densitas  : 1507 Kg.m-3  

• Titik didih  : 461,85 оC 

• Titik lebur  : 187 оC 

• Suhu Kritis  : 850,80 оC 

• Volume kritis  : 0,6132 m3 kgmole-1 

• Tekanan Kritis  : 4037,26 kPa  

Sifat Kimia : 

Sukrosa dapat dioksidasi oleh HNO3, KMnO4 dan peroksida. 

Sukrosa juga dapat dihidrolisis secara enzimatis menjadi glukosa 

dan fruktosa oleh enzim invertase.  

C12H22O11 + H2O  enzyme invertase    C6H12O6 + C6H12O6

Sukrosa Air       Glukosa Fruktosa 

Pada pH yang tinggi sukrosa relative stabil. Umumnya sukrosa 

apabila dipanaskan dalam golongan alkali kuat dan dipanaskan, 

sukrosa akan berubah menjadi asam organik seperti laktat dan 

golongan keton. Pada suhu yang tinggi (160 – 186оC) sukrosa akan 

terdekomposisi.(Othmer, 1995) 
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• Glukosa 

Data ini diperoleh dari database HYSYS 3.2  

Sifat Fisika : 

• Wujud   : Cairan berwarna cokelat 

• Rumus Molekul : C6H12O6 

• Berat Molekul  : 180,16 g mol-1 

• Densitas  : 1440 Kg m-3 

• Titik Didih  : 376,56 оC 

• Titik lebur  : 146 оC 

• Suhu Kritis  : 750,08 оC 

• Tekanan Kritis  : 4560,35 kPa 

• Volume Kritis  : 0,5053 m3 kgmole-1  

Sifat Kimia :  

Glukosa dapat diperoleh dari sukrosa dengan penambahan enzyme 

invertase. Dapat difermentasikan menghasilkan asam laktat, etanol, 

serta dalam reaksi fosforilasi oksidatif menghasilkan karbohidrat 

dan air. (Atkinson,1983) 

C6H12O6      fermentasi      2CH3CHOHCOOH  

Glukosa  Asam Laktat 
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2. Air  

Data ini diperoleh dari database HYSYS 3.2  

Sifat Fisika : 

• Wujud   : Cairan  

• Rumus Molekul : H2O 

• Berat Molekul  : 18,02 g mol-1 

• Densitas  : 0,99799 g cm-3 

• Titik didih  : 100 оC 

• Titik lebur  : 0 оC  

• Suhu Kritis  : 304,15оC 

• Tekanan Kritis  : 218,307 atm 

• Volume Kritis  : 0,05710 m3 kgmole-1  

• Kemurnian   : 100% 

Sifat Kimia : 

Merupakan pelarut universal. Merupakan hasil samping dari reaksi 

penetralan. 

NaOH + HCl  NaCl + H2O 

Natrium Hidroksida  Asam Klorida   Natrium Klorida   Air 
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3. Kalsium Hidroksida 

Sifat fisika : 

• Wujud   : cairan 

• Rumus Molekul : Ca(OH)2 

• Berat Molekul  : 74,093 g mol-1 

• Densitas  : 2240 kg m-3 

• Titik didih  : 244,30 оC 

• Titik leleh  : 21 оC 

• Suhu Kritis  : 873,59 оC 

• Tekanan Kritis  : 10769,94 kPa 

• Volume Kritis  : 0,2824 m3 kgmole-1  

• Kemurnian   : 95% (5%silika) 

 Sifat kimia :  

 Ketika dipanaskan sampai suhu 510 оC akan terdekomposisi menjadi 

kalsium oksida dan air. 

Ca(OH)2  CaO + H2O 

Kalsium Hidroksida   Kalsium Oksida   air 

4. Diammonium Fosfat 

Sifat fisika  : 

• Wujud   : padatan  

• Rumus Molekul : (NH4)2HPO4 
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• Berat Molekul  : 132,056 g mol-1 

• Densitas  : 1620 kg m-3 

• Titik didih  : 305,36 оC 

• Suhu Kritis  : 745,08 оC 

• Tekanan Kritis  : 6570,27 kPa 

• Volume Kritis  : 0,3748 m3 kgmole-1  

• Kemurnian   : 93% (2% air ) 

Sifat kimia :  

Ion ammonium akan terkonversi menjadi ammonia pada pH tinggi. 

5. Yeast 

Sifat fisika : 

• Wujud   : padatan  

• Berat Molekul  : 23,9 g mol-1 

• Densitas  : 4376 kg m-3 

• Titik didih  : 495,27 оC 

• Suhu Kritis  : 2054,56 оC 

• Tekanan Kritis  : 13685,4 kPa 

• Volume Kritis  : 0,4791 m3 kgmole-1  

• Kemurnian   : 100% 
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Sifat kimia : 

Yeast akan tumbuh optimal pada suhu 30 – 37 оC tergantung dari 

jenisnya. Untuk Saccharomycess cereviseae akan tumbuh optimal pada 

suhu 30оC. Yeast dapat menghasilkan enzim invertase yang digunakan 

sebagai katalis dalam mengubah sucrose menjadi glukosa. 

6. Asam Fosfat 

Data ini diperoleh dari database HYSYS 3.2  

Sifat fisika :  

• Wujud   : padatan  

• Rumus Molekul : H3PO4 

• Berat Molekul  : 97,995 g mol-1 

• Densitas  : 1834 kg m-3 

• Titik didih  : 251,33оC 

• Suhu Kritis  : 753,91 оC 

• Tekanan Kritis  : 8649,92 kPa 

• Volume Kritis  : 0,3018 m3 kgmole-1  

• Kemurnian   : 98%  (2% air)  

Sifat kimia :  

Dapat secara wet process yaitu dengan mereaksikan kalsium fosfat dan 

asam sulfat. 

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4  2H3PO4 + 3CaSO4

Kalsium fosfat Asam sulfat Asam fosfat Kalsium sulfat 
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7. Bakteri 

Sifat fisika : 

• Wujud   : padatan  

• Spesies   : Lactobacillus delbrueckii 

• Berat Molekul  : 25,5 g mol-1 

• Densitas  : 3340 kg m-3 

• Titik didih  : 333,56 оC 

• Suhu Kritis  : 1386,38 оC 

• Tekanan Kritis  : 13201,2 kPa 

• Volume Kritis  : 0,3491 m3 kgmole-1  

• Kemurnian   : 100%  

Sifat kimia : 

Lactobacillus delbrueckii ialah bakteri yang dapat mengubah 

karbohidrat menjadi asam laktat dan bekerja optimal pada suhu 46оC. 

C6H12O6 
fermentasi

     2CH3CHOHCOOH 

Karbohidrat   Asam Laktat 

8. Malt 

Data ini diperoleh dari database HYSYS 3.2  

Sifat Fisika : 

• Wujud   : padatan  

• Berat Molekul  : 416,189 g mol-1 
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• Densitas  : 4761 kg m-3 

• Titik didih  : 2183,87 оC 

• Suhu Kritis  : 4288,43 оC 

• Tekanan Kritis  : 1324,68 kPa 

• Volume Kritis  : 9,7321 m3 kgmole-1  

• Kemurnian   : 100% 

9. Asam Sulfat 

Sifat Fisika : 

• Wujud   : Cairan  

• Rumus Molekul : H2SO4 

• Berat Molekul  : 98,079 g mol-1 

• Densitas  : 1850,81 kg m-3 

• Titik didih  : 253,86 оC 

• Suhu Kritis  : 762,89 оC 

• Tekanan Kritis  : 8698,43 kPa 

• Volume Kritis  : 0,3031 m3 kgmole-1  

• Kemurnian   : 98%  (2% air)  

Sifat Kimia : 

1. Dengan basa membentuk garam dan air. 

Reaksi : H2SO4 + 2 NaOH     Na⎯→⎯ 2SO4 + H2O 

2. Dengan alkohol membentuk eter dan air. 

Reaksi : 
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2C2H5OH + H2SO4  C2H5OC2H5 + H2O + H2SO4 

3. l 

NaCl + H2SO4  ⎯→ NaSO4 + 2HCl. 

4. Bereaksi dengan MgCO3 membentuk MgSO4 

MgCO3 + H2SO4 ⎯→ MgSO4 + H2O + CO2

5. ua logam

b. Produk 

1.  Laktat 

 Wujud   : Cairan  

• Rumus Molekul : CH3CHOHCOOH 

• Berat Molekul  : 90,078 g mol  

• Densitas  : 1215 kg m  

• Titik didih  : 149,08 C 

•  

• Tekanan Kritis  : 6488,28 kPa 

• Volume Kritis  : 0,2625 m kgmole-1  

• Kemurnian   : 50%  (40% air, 6% ash, 4% 

 ⎯→⎯

Bereaksi dengan NaC

Reaksi : 

Reaksi : 

Korosif terhadap sem  

 

 Asam

Sifat Fisika : 

•

 

-1

 -3

о

Suhu Kritis  : 447,92 оC 

3 

karbohidrat)  
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Sifat Kimi

adi reaksi substitusi dengan gugus alkohol ( Othmer, 

OHCOOH + CH3OH  CH3CHOHCOOCH3 + H2O 

2. t

   : Padatan berwarna putih  

oleku  

 g mol-1 

 

 

la  air L  (20°C)     

Sifa

r 170 oC akan terbentuk anhidrit. 

 (steam) 

1.5 Tinjauan

 3 tahap, yaitu : Tahap hidrolisis sukrosa, 

a : 

Dapat terj

1994)  

CH3CH  

Asam Laktat  Metanol Metil Laktat  Air 

Kalsium Sulfa  

Sifat Fisika : 

• Wujud

• Rumus M l : CaSO4 

• Berat Molekul  : 136,142

• Densitas  : 2650 Kg m-3 

• Titik didih  : 490,39 оC 

• Suhu kritis  : 1341,66 0C

• Kelarutan da m : 0,24 g/100m

t Kimia :  

Pada temperatu

CaSO4·2H2O + panas → CaSO4·½H2O + 1½ H2O

 Proses Secara Umum 

Produk asam laktat dibuat dalam

tahap fermentasi, dan tahap penambahan asam laktat. Tahap hidrolisis 

sukrosa dimaksudkan untuk mengkonversi sukrosa menjadi glukosa dengan 

bantuan enzim invertase dari yeast. Reaksi ini dilakukan dalam reaktor 
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hidrolisis (R-01) pada suhu 30 0C dan tekanan atmosferis. Glukosa yang 

dihasilkan difermentasi dalam fermentor (R-02) dengan bantuan bakteri 

Lactobacillus delbrueckii pada suhu 460C dan tekanan atmosferis. Dalam 

fermentor juga ditambahkan kalsium hidroksida sehingga terbentuk kalsium 

laktat. Kalsium laktat selanjutnya dilakukan penambahan asam sulfat 

menghasilkan produk asam laktat dan kalsium sulfat sebagai produk 

samping. 

Reaksi : 

C12H22O11 + H2O  enzyme invertase
6H12O6 + C6H12O6

 

  6 12 6 2 3
-)Ca2+ + H2O 

 

(2CH3CHOHCOO )Ca +H2SO4 2CH3CHOHCOOH+CaSO4

at 

    C

Sukrosa Air      Glukosa Fruktosa 

Konversi  = 95% (Aksu, 1986) 

C H O +  Ca(OH)         (2CH CHOHCOO

      Glukosa    Kalsium Hidroksida    Kalsium Laktat    Air 

Konversi = 95% (Atkinson,1983) 

- 2+    

Kalsium Laktat Asam Sulfat Asam Laktat Kalsium Sulf
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