I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan pembangunan suatu negara dapat diindikasikan 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.

Kalsium laktat merupakan senyawa yang cukup banyak dibutuhkan di
Indonesia, dan pada saat ini Indonesia masih mengimpor kalsium laktat dalam
jumlah yang cukup besar. Indonesia tidak memiliki pabrik yang memproduksi
kalsium laktat, walaupun sebagian besar bahan bakunya terdapat di dalam
negeri. Beberapa keuntungan pendirian suatu pabrik, diantaranya :
mendapatkan keuntungan secara finansial, meningkatkan devisa negara,
mengurangi pengangguran, mengurangi ketergantungan dari impor.

Dengan adanya pendirian pabrik kalsium laktat diharapkan akan menimbulkan
dampak yang positif bagi pertumbuhan perindustrian kimia dan makanan,
khususnya industri kimia Indonesia. Pabrik yang akan didirikan merupakan
pabrik pertama di Indonesia, dengan demikian dapat terjadi perkembangan
teknologi yaitu teknologi dalam pembuatan kalsium laktat.
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B. Kegunaan Produk

Banyaknya industri yang memerlukan kalsium laktat membuktikan bahwa
adanya kesempatan pasar yang cukup besar dalam produksi kalsium laktat .
Kalsium laktat digunakan sebagai bahan tambahan dalam produk pangan,
yaitu sebagai bahan pengasam pada produk kembang gula, minuman isotonik,
obat – obatan dan bahan campuran pada baking powder.
Pemanfaatan kalsium laktat dalam dunia industri antara lain :
- Sebagai pengontrol pH
- Sebagai bahan perasa pada industri makanan
- Zat anti mikroba dan pengatur pH pada berbagai industri makanan
- Salah satu bahan baku minuman isotonik
- Bahan campuran untuk baking powder

C. Ketersediaan Bahan Baku
Dari berbagai macam bahan baku yang dapat memproduksi kalsium laktat,
tetes tebu (molasses) dapat digunakan sebagai bahan baku proses produksi
kalsium laktat. Pemilihan ini didasarkan bahwa ketersediaan tetes tebu sebagai
bahan baku sangat besar di Indonesia dan mudah didapat. Pemanfaatan
molasses sebagai bahan baku produksi kalsium laktat merupakan salah satu
cara mengurangi imporkalsium laktat sehingga dapat meningkatkan devisa
negara. Produksi tetes tebu pada tahun 2007-2011 rata-rata mencapai
967.072.985 Kg (BPS, 2011).

Molasses sebagian besar berasal dari pabrik Gula Gunung Madu Plantations
yang tiap harinya menghasilkan molasses sebanyak 629,31 metrik ton/hari
sehingga persediaannya melimpah (Lusiningtyas, 2007). Bahan-bahan seperti
CaCO3 dapat diperoleh dari PT. Kurnia Artha Pratiwi Padalarang.
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D. Kapasitas Rancangan
Fermentasi merupakan metode yang digunakan oleh industri untuk
menghasilkan kalsium laktat. Untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri,
kalsium laktat masih diimpor dari berbagai negara, karena hingga saat ini di
Indonesia belum terdapat pabrik kalsium laktat. Impor kalsium laktat
didatangkan dari berbagai Negara, antara lain : Cina, India, Jepang, Jerman,
Perancis dan Amerika Serikat (BPS, 2012).

Tabel. 1.1 Data Impor Kalsium Laktat Indonesia
No

Tahun

Impor(Kg/tahun)

1

2004

9.919.475

2

2005

11.240.507

3

2006

14.383.290

4

2007

16.153.811

5

2008

17.045.150

6

2009

18.893.160

7

2010

21.101.899

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012

Mengingat bahwa kebutuhan kalsium laktat mengalami peningkatan setiap
tahunnya yang masih dipenuhi dengan cara impor, dan sebagian besar bahan
baku pembuatan kalsium laktat (molasses) berada di Indonesia, maka pabrik
yang akan didirikan mempunyai prospek pasar. Karena pendirian pabrik
kalsium laktat salah satunya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan
import.
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Kebutuhan Impor (Ton/Tahun)
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Gambar 1. 1. Grafik kebutuhan (impor) Kalsium laktat Indonesia
Untuk menghitung kebutuhan impor kalsium laktat tahun berikutnya maka
menggunakan persamaan garis lurus :
y = ax + b
Keterangan : y = kebutuhan impor kalsium laktat, ton/tahun
x = tahun keb = intercept
a = gradien garis miring
Diperoleh persamaan garis lurus: y = 1839 x + 8174(ton/tahun)
Dari persamaan di atas diketahui bahwa kebutuhan impor kalsium laktat di
Indonesia pada tahun 2016 adalah :
y = 1839 x + 8174
y = 32.081 ton/tahun

1.

Ketersediaan bahan baku.
Bahan baku kalsium laktat adalah molasses dan CaCO3 dan juga
bakteri L.debruckii. Bahan baku molasses sebagian besar berasal dari
pabrik Gula Gunung Madu Plantations yang tiap harinya
menghasilkan molasses sebanyak 629,31 metrik ton/hari sehingga
persediaannya melimpah (Lusiningtyas, 2007). Bahan-bahan seperti
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CaCO3 dapat diperoleh dari PT. Kurnia Artha Pratiwi Padalarang,
Jawa Barat.

2.

Kapasitas pabrik yang sudah ada
Di Indonesia belum terdapat pabrik Kalsium laktat, sehinga pabrik ini
sangat layak untuk didirikan.
Dengan memperhatikan kedua hal di atas, maka dalam perancangan
pabrik kalsium laktat ini dipilih kapasitas 30.000 ton/tahun dengan
pertimbangan antara lain:
a. Prediksi kebutuhan dalam negeri akan kalsium laktat pada tahun
2016 adalah sebesar 32.081 ton sehingga sebagian besar
kebutuhan dalam negeri terpenuhi.
b. Dari aspek bahan baku, kebutuhan akan molasses, CaCO3 dapat
tercukupi dengan baik.
c. Dapat

merangsang

berdirinya

industri-industri

kimia

dan

makanan lainnya yang menggunakan bahan baku maupun bahan
pembantu kalsium laktat.
d. Dapat memperluas lapangan kerja.

D. Lokasi Pabrik
Pemilihan lokasi merupakan hal yang penting dalam perancangan suatu
pabrik, karena berhubungan langsung dengan nilai ekonomis dari
pabrik yang akan didirikan. Pertimbangan pemilihan lokasi pada
umumnya sebagai berikut:
1.

Bahan baku
Bahan baku molasses yang diperlukan berasal dari PT. Gunung
Madu Plantation. Bahan-bahan seperti CaCO3 dapat diperoleh dari
PT. Kurnia Artha Industri Padalarang.
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2.

Pemasaran
Pemasaran produk kalsium laktat untuk memenuhi kebutuhan
dalam negeri yang tersebar di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan,
dan daerah lain di Indonesia.

3.

Tenaga Kerja
Tenaga kerja di Indonesia cukup banyak sehingga penyediaan
tenaga kerja tidak begitu sulit diperoleh. Tenaga kerja yang
berpendidikan menengah atau kejuruan dapat diambil dari daerah
sekitar pabrik. Sedangkan untuk tenaga kerja ahli dapat
didatangkan dari kota lain.

4.

Transportasi
Lampung merupakan kawasan yang strategis, maka transportasi di
daerah Lampung cukup baik. Dalam hal ini diharapkan arus bahan
baku dan produk dapat berjalan dengan lancar baik melalui
transportasi darat, dan laut.

5. Perijinan
Lampung merupakan kawasan industri yang ditetapkan pemerintah
dan berada dalam teritorial Negara Indonesia sehingga secara
geografis pendirian pabrik di kawasan tersebut tidak bertentangan
dengan kebijakan pemerintah.
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