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Abstrak. Pada penelitian ini, poli laktida atau poli asam laktat disintesis menggunakan metode Ring-Opening 

Polimerization (ROP). Metode ROP terdiri atas tiga tahapan: prepolimerisasi asam laktat, sintesis laktida, dan 

pembukaan cincin laktida. Penelitian ini menggunakan asam laktat 90% sebagai bahan baku dan SnCl2 sebagai katalis. 

Konsentrasi katalis divariasikan masing-masing 0,10%, 0,15%, dan 0,20% dalam persen berat dan temperatur 

polimerisasi divariasikan masing-masing 120oC, 140oC, dan 160oC. Di sisi lain, temperatur reaksi dijaga tetap selama 

4 jam. Karakterisasi prouduk yang dilakukan adalah penentuan berat molekul, identifikasi gugus fungsi, dan respon 

polimer terhadap pemanasan. Produk dengan karakterisasi terbaik diperoleh pada konsentrasi katalis 0,20% dan 

temperatur reaksi 160oC. Polimer ini memiliki berat bolekul 39680,045 gram/mol. Keberadaan gugus -OH dalam 

molekulnya mencirikan sifat semikristalin dari poli laktida. Melalui metode differential scanning calorimetry (DSC), poli 

asam laktat yang diperoleh memiliki temperatur transisi gelas (Tg), temperatur kristalisasi (Tc), dan temperatur leleh 

(Tm) berturut-turut sebesar 46,83oC, 104,79oC, dan 342,08oC. 

Kata kunci: biopolimer, poli asam laktat, ring-opening polymerization 

 

PENDAHULUAN 
Dewasa ini konsumsi dan kebutuhan manusia terhadap bahan-bahan plastik terus meningkat karena fungsinya yang 

luas untuk berbagai penggunaan. Semakin banyaknya kebutuhan barang plastik dapat menimbulkan dampak negatif 

terhadap lingkungan karena limbah plastik sulit terurai atau terdegradasi oleh alam. Konsumsi plastik di Indonesia 

diproyeksikan dapat meningkat sekitar 0,4 juta ton dalam satu semester (KEMENPERIN, 2018). Seiring dengan 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ditemukan dan sedang berkembang plastik biodegradable (dapat 

terurai).  

Plastik biodegradable (bioplastik) dirancang untuk mampu terdekomposisi di alam. Salah satu jenis plastik 

biodegradable adalah poli asam laktat (polylactic acid). Poli asam laktat atau poli laktida (PLA) dengan rumus kimia 

(CH3 – CH(OH) – COOH)n adalah sejenis polimer yang diperoleh melalui polimerisasi asam laktat. Asam laktat 

adalah salah satu sumber terbarukan yang dapat disintesis melalui fermentasi substrat pati atau gula sederhana oleh 

bakteri (Subaghio, dkk., 2016). Poli asam laktat bersifat termoplastik, memiliki kekuatan tarik dan modulus polimer 

yang tinggi, berat molekul dapat mencapai 100.000 hingga 500.000, dan titik leleh antara 175 sampai 200ºC (Auras, 

dkk., 2010). Kekurangan PLA adalah mempunyai ketahanan panas, moisture dan gas barier kurang bagus dibanding 

dengan polietilen tereptalat (PET). Hal lain yang paling penting adalah harganya yang masih tinggi. 

PLA dapat dibuat dengan tiga cara, yaitu polikondensasi langsung dari asam laktat (Hyon, dkk., 1998), 

polimerisasi azeotrop (Dutkiewicz, dkk., 2003), dan polimerisasi pembukaan cincin laktida (ring-opening 

polymerization) yang merupakan dimer siklik asam laktat (Hyon, dkk., 1998). Polimerisasi PLA melalui metode ROP 

terdiri dari dua tahap, yaitu tahap inisiasi (terjadi ikatan koordinasi antara katalis dengan laktida sampai pada 

pembukaan cincin laktida dan terbentuknya monomer linier), dan tahap propagasi (Ulya dan Agustini, 2012).  

Penelitian terdahulu dengan Metode ROP telah dilakukan oleh Gunawan, dkk (Gunawan, dkk., 2012) tentang 

pengaruh waktu interaksi polimerisasi asam laktat dengan memvariasikan waktu interaksi yaitu 2, 4, dan 6 jam pada 

120oC dan tekanan 1 atm dan diperoleh bahwa pengaruh waktu interaksi polimerisasi asam laktat terhadap PLA dapat 

mengakibatkan perubahan karakteritik berupa gugus fungsi. Sedangkan (Ulya dan Agustini, 2012) meneliti pengaruh 

temperatur polimerisasi asam laktat dengan metode ROP dengan memvariasikan temperatur yaitu 100°C (kontrol), 

120°C, 140°C, dan 160°C selama 4 jam. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa temperatur polimerisasi PLA 

melalui metode ROP berpengaruh terhadap viskositas dan berat molekul PLA. 

Penelitian ini memodifikasi metode yang dilakukan oleh (Gunawan, dkk., 2012), dan (Ulya dan Agustini, 2012). 

Modifikasi yang dilakukan adalah perbedaan jenis katalis (menggunakan SnCl2) dan inisiator (menggunakan xilena).  

 

METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah L-asam laktat 90%, xylena, katalis SnCl2, etil asetat, dan air suling. 

Adapun alat-alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain: labu didih leher tiga, erlenmeyer, hot plate stirrer, 

pompa vakum, termo-controller, stopwatch, pipet volume, gelas ukur, viskometer oswalt, FTIR analyzer dan 

difference scanning calorimetry (DSC) analyzer (tipe exstar X-DSC7000). 
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Prosedur Eksperimen 

Sebanyak 20 mL L-asam laktat dimasukkan ke dalam labu didih leher tiga yang telah dihubungkan dengan penghisap 

vakum 300 mmHg dan dilakukan pemanasan 120oC menggunakan hotplate stirrer sambil diaduk dengan kecepatan 

150 rpm selama 2 jam.  

Prepolimer yang terbentuk ditambahkan 10 μL katalis SnCl2 kemudian dipanaskan pada 130oC dan diaduk dengan 

kecepatan 150 rpm serta dihubungkan dengan penghisap vakum 300 mmHg selama 2 jam. Hasil yang diperoleh 

dikarakterisasi gugus fungsinya. 

Kristal laktida yang terbentuk kemudian ditimbang seberat 10 gr. Kristal laktida dimasukkan pada labu leher tiga 

100 mL dengan ditambah katalis SnCl2 dengan variasi: 0,15%, 0,20%, dan 0,25% (w/w), xylena 32,96 μL (0,40% 

volume) dan dipanaskan secara refluks dengan variasi temperatur: 120°C, 140°C, dan 160°C pada 300 mmHg selama 

4 jam. Hasil yang diperoleh dikarakterisasi gugus fungsi, berat molekul, dan titik leleh. 

 

Analisis Produk 

Karakterisasi produk meliputi penentuan berat molekul PLA, analisis gugus fungsi, dan respon polimer terhadap 

pemanasan. Berat molekul poly(L)-lactic acid (PLLA) ditentukan menggunakan viskometer Ostwald. Waktu alir etil 

asetat, t0 dan waktu alir PLA dalam etil asetat t dengan konsentasi 0,2%, 0,3%, 0,4%, dan 0,5% diukur menggunakan 

viskometer Oswald: 

 

 
ηrelatif =

t

t0

 
(1) 

 
ηspesifik =

t − t0

t
 

(2) 

 
ηreduksi =

ηspesifik

C
 

(3) 

 

Setelah di peroleh viskositas reduksi masing-masing konsentrasi PLA dalam etil asetat, kemudian di plotkan data 

ηreduksi (ordinat) terhadap konsentrasi PLA dalam etil asetat (absis) dan diregresi dengan persamaan liniear: 

 ηreduksi = kC + η (4) 

 

Dalam hal ini, C adalah konsentrasi PLA dalam etil asetat, k adalah gradien regresi, dan η adalah viskositas intrinsik. 

Berat molekul ditentukan berdasarkan persamaan Mark-Houwink: 

 𝜂 = kMMα (5) 

 

Nilai kM dan α merupakan tetapan yang bergantung pada pelarut, polimer, dan temperatur, yang nilainya berturut-

turut adalah 1,58×10-4 dan 0,78 (Stevens, 2001).  

Respon polimer terhadap pemanasan ditentukan menggunakan metode differential scanning calorimetry (DSC). 

Pada analisis DSC, masing-masing sampel PLA, ditimbang sekitar 0,01 sampai 10 mg dan dimasukkan ke dalam 

alumunium pan. Kemudian sampel tersebut dicrimp menggunakan crimper. Tipe pan yang sama dengan yang 

digunakan pada sampel disiapkan dan digunakan sebagai referensi. Sampel dan referensi diletakkan pada tempat 

sampel di dalam DSC furnace lid menggunakan pinset. Analisis dilakukan pada temperatur awal dari 25oC sampai 

350oC dan temperatur akhir dari 350oC menjadi 25oC.  

Pada analisis gugus fungsi, sampel PLA yang telah jadi ditembakkan dengan sinar infra merah pada daerah 

frekuensi antara 3500 cm-1 sampai dengan 400 cm-1. Hasil serapan gugus fungsional dari senyawa yang ada dalam 

sampel akan terekam sebagai spektrum IR.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini, PLA disintesis melalui tahapan-tahapan: prepolimerisasi, sintesis kristal laktida, dan polimerisasi. 

Pada tahap prepolimerasi dihasilkan prepolimer berwarna jernih dan bermassa molekul rendah. Kandungan air pada 

(L)-asam laktat dihilangkan melalui pemanasan kemudian disedot dengan pompa vakum. Kandungan air dalam (L)- 

asam laktat akan menghidrolisis polimer yang terbentuk akan terurai kembali menjadi monomernya. Adapun hasil 

prepolimerisasi asam laktat ditampilkan pada Gambar 1a. 

Tahap prepolimerisasi dilanjutkan dengan sintesis laktida. Tahap ini menghasilkan kristal laktida yang terbentuk 

dari uap prepolimer yang didinginkan oleh pompa vakum sehingga tersublimasi menjadi krital jernih menjarum. 

Reaksi yang terjadi adalah esterifikasi dengan bantuan katalis SnCl2. Tujuan proses ini adalah menghasilkan berat 

molekul tinggi dan tidak memproduksi tambahan air, karena produk samping (air) yang dihasilkan pada polimerisasi 

kondensasi PLA harus dihilangkan agar bobot PLA yang diperoleh tidak mengandung air yang akan mengurangi 

persentase rendemen yang dihasilkan. Hasil sintesis laktida seperti terlihat pada Gambar 1b. 

Tahap akhir dari pembuatan PLA ini adalah polimerisasi melalui pemanasan pada tekanan 1 atm. Polimer dengan 

berat molekul tinggi ini dapat terbentuk karena polimer bebas dari pelarut, seperti air. Air dapat menghidrolisis polimer 

yang terbentuk sehingga ikatan polimer terputus dan kembali menjadi monomer monomernya. PLA yang dihasilkan 
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memiliki struktur yang lebih keras dan kekuatan tarik yang lebih besar dibandingkan dengan kristal laktida. Hasil 

yang diperoleh dapat dilihat pada Gambar 1c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                      (b)                                                              (c)  

Gambar 1. Produk yang diperoleh dari tahap-tahap sintesis PLA, yaitu prepolimerisasi (a), sintesis laktida (b), dan 

polimerisasi (c). 

 

Penentuan Berat Molekul PLA 

Berat molekul PLA ditentukan menggunkan viskometer Ostwald dengan pelarut etil asetat pada konsentasi 0,2%, 

0,3%, 0,4%, dan 0,5%. Tabel 1 menunjukkan adalah hasil pengukuran viskositas polimer yang dibuat dengan 

konsentrasi katalis 0,2% dan temperatur 160oC.  

 

Tabel 1. Hasil pengukuran viskositas polimer yang disintesis dengan konstentrasi katalis 0,2% pada 160oC  
Konsentrasi (C) Berat Sampel (g) Volume Pelarut (mL) t1 t2 t3 

0,00 0 100 1,78 1,76 1,78 

0,20 0,2 100 1,94 1,96 1,98 

0,30 0,3 100 2,04 2,02 2,03 

0,40 0,4 100 2,04 2,05 2,05 

0,50 0,5 100 2,13 2,13 2,14 

 

Plot konsentrasi terhadap waktu rata-rata, dan dengan regresi linier menggunaan persamaan (4) diperoleh nilai 

viskositas intrinsik polimer. Berat molekul-rata-rata polimer dihitung menggunakan persamaan (5) sesuai nilai 

viskositas intrinsik yang dihasilkan. Untuk sembilan kali percobaan dilakukan dengan variasi temperatur: 120oC, 

140oC, dan 160oC serta variasi konsentrasi katalis SnCl2, yaitu: 0,10%, 0,15% dan 0,20% w/w pada waktu tetap, 4 

jam diperoleh berat molekul polimer seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa 

berat molekul polimer proporsional terhadap kenaikan temperatur begitu juga dengan peningkatan konsentrasi katalis 

SnCl2 untuk waktu reaksi 4 jam.  

 

Analisis Gugus Fungsi 

Analisis FTIR dilakukan untuk mengetahui gugus fungsi dalam molekul PLA. Produk yang diambil adalah dengan 

berat molekul terbaik, yang disintesis pada 160oC dengan konsentrasi katalis 0,2%. Spektrum yang dihasilkan seperti 

pada Gambar 3. Spektrum inframerah PLA sintesis secara jelas memperlihatkan regangan O-H dengan indikasi kuat 

terbentuknya ikatan hidrogen, sebagaimana terlihat dari puncak lebar di daerah bilangan gelombang 3571 cm-1(*), 

3502,05 cm-1, 3502,50 cm-1 dan 3502,05cm-1. Gugus fungsi –OH pada PLA menandakan PLA bersifat semikristalin 

(Auras, dkk., 2010). Polimer yang membentuk pada daerah kristalin akan lebih kuat karena rantai-rantainya tersusun 

rapat, meski kurang fleksibel.  

Gugus karbonil sebagai regangan C=O ditunjukkan pada bilangan gelombang 1759 cm-1(*), 1748,21 cm-1, 1747,93 

cm-1 dan 1748,42 cm-1. Gugus hidroksil serta ikatan hidrogen yang menghilang pada PLA sebagai akibat telah 

terjadinya polimerisasi. Gugus metilen sebagai regangan C-H tampak semakin kuat di daerah bilangan gelombang 

2946-2997 cm-1 (*), 2946,36 sampai 2996.69cm-1, 2946,22 sampai 2996.49 cm-1 dan 2946.93 sampai 2996,02 cm-1. 

Spektrum ini membuktikan telah terbentuknya PLA melalui metode Ring Opening Polimerisasi (ROP) dari asam 

laktat. 
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Gambar 2. Berat molekul polimer pada variasi temperatur dan konsentrasi katalis. 

 

 

 
 

Gambar 3. Spektrum FTIR PLA yand disintesis pada 160oC dengan konsentrasi katalis 0,2%. 

 

Atom hidrogen yang bermuatan positif pada gugus –CH3 akan tertarik kuat pada oksigen yang bermuatan negatif 

pada gugus C=O. Ikatan hidrogen yang kuat akan mengakibatkan kenaikan kuat tarik dan titik leleh. Adanya interaksi 

antara CH dan O=C akan membentuk ikatan hidrogen (Auras, dkk., 2010) dan juga adanya interaksi van der Waals 

antara hidrogen dari gugus CH3 dan oksigen dari gugus O=C. Ikatan hidrogen antara CH3 dan O=C merupakan driving 

force (gaya pendorong) terjadinya nukleasi dari kristalit PLA stereokompleks (Auras, dkk., 2010).  Gugus fungsi metil 

simetrik dengan gugus fungsi karbonil berupa ikatan hidrogen CH dan O=C yang memungkinkan terbentuknya 

struktur stereokomplek. 

 

Analisis Sifat Termal 

Analisis DSC berdasarkan pada jumlah energi yang mengukur energi yang diserap atau diemisikan oleh sampel 

sebagai fungsi waktu dan suhu. Ketika transisi termal terjadi pada sampel, DSC memberikan pengukuran kalorimetri 

dari energi transisi terhadap temperatur tertentu. Melalui analisis DSC dapat ditentukan temperatur polimer pada 

perubahan kaku ke elastis (transisi gelas, Tg), pada pembentukan kristal (transisi kristalinitas, Tc), dan pada transisi 

fasa padat ke cair (transisi lebur, Tm).  
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Gambar 4. Spektrum DSC dari PLA yand disintesis pada 160oC dengan konsentrasi katalis 0,2%. 

 

Hasil analisis DSC polimer yang disintesis pada 160oC dengan konsentrasi katalis 0,2% ditunjukkan pada Gambar 

4. Dari grafik diketahui bahwa polimer mempunyai Tg, Tc, dan Tm beruturut-turut 46,83oC, 104,79oC, dan 342,08oC. 

PLA standar memiliki nilai Tg, Tc, dan Tm berturut-turut 0 sampai 50oC, 50 sampai 100oC, dan 150 sampai 200oC 

(Auras, dkk., 2010). Temperatur transisi terbentuknya kristal sedikit lebih tinggi dari standarnya. Peningkatan 

kristalinitas dijelaskan dengan spektrum FTIR mendeteksi adanya interaksi antara PLLA pada bagian hidroksil pada 

ujung terminal rantai PLLA membentuk ikatan hidrogen yang dapat menginduksi proses kristalisasi PLLA, sehingga 

dapat meningkatkan kristalinitas PLA (Mattiason, dkk., 2009). Temperatur trasisi lebur polimer juga lebih tinggi 

dibanding PLA standar. Hal ini diakibatan oleh atom hidrogen yang bermuatan positif pada gugus –CH3 tertarik kuat 

ke oksigen yang bermuatan negatif pada gugus C=O. Ikatan hidrogen yang kuat akan berimbas ada naiknya kuat tarik 

dan titik leleh. Dengan temperatur (Tm) yang tinggi, PLA dapat digunakan untuk pengemas produk yang memiliki 

suhu tinggi (di bawah suhu pengemasan) (Paramawati, dkk., 2001). Jika temperatur bahan polimer naik, maka 

pergerakan molekul menjadi aktif ke titik transisi. Hal ini dapat menyebabkan modulus elastik dan kekerasannya 

rendah. Sedangkan tegangan patahnya lebih kecil dan perpanjangannya lebih besar (Auras, dkk., 2010). 

 

KESIMPULAN 

Kenaikan temperatur reaksi dari 120oC hingga 160oC dan juga konsentasi katalis SnCl2 dari 0,10% hingga 0,20% 

untuk waktu reaksi 4 jam berpengaruh terhadap naiknya berat molekul PLA yang dihasikan. Hasil terbaik diperoleh 

pada temperatur 160oC dan konsentrasi katalis SnCl2 0,20% dengan berat molekultertinggi, yaitu 39680,045. PLA 

sintesis yang dihasilkan bersifat semikristalin, hal ini ditunjukkan oeh adanya gugus –OH dari hasil analisis FTIR. 
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