
 

 

 

ABSTRAK 
 
 
 

Poliasam laktat (PLA) merupakan polimer yang dapat diuraikan secara hayati 

sehingga penggunaannya sebagai plastik dapat mengurangi efek buruk dari 

plastik. PLA dibuat dengan katalis timah(II) oktoat (Sn(Oct)2) pada konsentrasi 

tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu polimerisasi 

terhadap karakteristik PLA yang meliputi viskositas, massa molekul, dan titik 

leleh. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu Viskositas PLA diukur 

menggunakan viskometer Ostwald sehingga didapatkan viskositas intrinsik yang 

dapat dihubungkan melalui persamaan Mark-Houwink-Sakurada untuk 

mendapatkan massa molekul PLA. Titik leleh PLA dianalisis dengan Diffrensial 

Scanning Calorimetry (DSC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu 

polimerisasi L-asam laktat berpengaruh terhadap viskositas, massa molekul dan 

titik leleh PLA. Viskositas, massa molekul dan titik leleh PLA meningkat seiring 

dengan suhu polimerisasi yang semakin besar hingga mencapai suhu polimerisasi 

optimum yaitu 180°C, kemudian terjadi penurunan pada suhu polimerisasi 200 

°C. Viskositas, massa molekul dan titik leleh pada suhu optimum berturut-turut 

didapatkan sebesar 0,5940;65907,1972g/mol, dan 42,89 °C. 

Kata Kunci: PLA, viskositas, massa molekul, titik leleh. 
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ABSTRACT 

 
Polylactic acid (PLA) is a polymer that can be degraded biologically so its 

application as plastic reduce the bad effect of plastic. PLA were synthesized with 

using stannous(II) octoate (Sn(Oct)2) catalyst at some concentration. The purpose 

of the research is to determine the effect of polymerization temperature on the 

characteristics of the PLA, including viscosity, molecular weight and melting 

point. This research method used is PLA viscosity was measured using Ostwald 

viscometer, so the intrinsic viscosity which obtained could be connected with the 

Mark-Houwink-Sakurada equation to obtain the molecular weight of PLA. The 

melting point of PLA were analyzed with Differential Scanning Calorimetry 

(DSC). The result showed that polymerization temperature of L-lactic acid 

influence to viscosity, molecular weight, and melting point of PLA. Viscosity, 

molecular weight and melting point of PLA increased by increasing 

polymerization temperature until reach the optimum polymerization temperature 

180°C, then appear decreasing polymerization temperature at 200°C. Viscosity, 

molecular weight and melting point at the optimum temperature obtained 

respectively 0.5940 ; 65907.1972 g / mol, and 42.89 ° C. 
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