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ABSTRACT 
 

Effendi, I.E., Chandra, A.L., Cahyadi, C., Sulistyo, C.S., Triatmodjo, C.B., Irwanto, J.M., 

Gondokusumo, S.A., Tanlain, V.P., Indrajaya, V.J. (February, 2022) The Application of 

Physics in Machines of Making High Quality MSG in PT SASA INTI, Tbk Gending. St 

Louis 1 High School, Surabaya, East Java. 

 

In recent years, the usage of MSG (Monosodium Glutamate) has increased by an 

astounding number. MSG is applied on processed foods and enhances flavors, commonly 

used in Asian cuisine. It is said that MSG is truly unhealthy because increasing glutamate 

activity in human brain cells can cause harm, which proves that large doses of MSG can 

raise blood levels of glutamate. However, based on the evaluation from the Food Safety 

Management system, MSG is clarified to be a safe food additive by the Minister of Health 

Regulations. Therefore, PT SASA INTI has also been certified by some of the quality control 

safety food regulations such as ISO 9001: 2015, Hazard Analysis Critical Control Point, 

Food Safety System Certification, SNI, and Halal: MUI. PT SASA INTI Tbk is well-known 

as a leading manufacturer of sodium glutamate at home and abroad. This research was 

intended to gain data and information about the application of physics in machines used to 

make MSG. In this excursion study, the researchers gathered datas by taking notes on the 

company profile presentation of the production and interviewed the expert by an online 

session. Doing an interview helped the researchers get more in-depth data and information 

on what was being researched. The researchers concluded the answer to the three questions 

of the research; (1) how does the machine work in decalcifying the plant with a separation 

device? (2) how does centrifugal force work in machines? (3) What is the use of a separation 

system for fermentation, crystallization/concentration, and purification? The researcher 

employed 4 main theories from physics experts and combined them from the interview 

section, leading to a multiple law of physics. The Theories are used in the research are about 

gravity (1919), centrifugal force (1835), temperature (1850), and heat (1850). These theories 

were reviewed to help the researcher connect the relationship of physics with the MSG- 

making machines. 

 

Keywords: physics, MSG, machine production, food safety management 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

 

 

Fisika adalah ilmu yang mempelajari gejala alam dan lingkungan sekitar. Gejala 

alam seperti gravitasi yang menarik seluruh makhluk hidup di bumi, pesawat berton-ton 

yang melayang di langit, mesin diesel yang dapat membuat kendaraan berjalan, 

semuanya adalah fisika. Fisika mempelajari cara kerja alam semesta, mulai dari materi 

terkecil hingga objek raksasa sebesar galaksi. Oleh karena itu, fisika termasuk dalam 

Ilmu Pengetahuan Alam atau Sains. Menurut Young dan Freedman (2014), fisika 

termasuk ke dalam sains dasar. Fisika menjadi ilmu dasar rekayasa dan teknologi. Selain 

itu, fisika termasuk ke dalam sains percobaan. Fisikawan melakukan pengamatan 

terhadap peristiwa alam, kemudian menemukan hubungan fenomena untuk menciptakan 

penemuan baru. 

Perkembangan fisika sudah dimulai sejak dahulu kala. Mulanya, manusia 

mengenal unsur dasar fisika, seperti air, api, dan tanah untuk sekadar memenuhi 

kebutuhan hidup. Selanjutnya, mulai dilakukan beberapa percobaan oleh ilmuwan Eropa 

hingga mencapai masa fisika klasik. Masa fisika klasik dimulai sejak tahun 1800 hingga 

1900-an. Periode ini identik dengan konsep-konsep fisika yang mendasar. Salah satu 

tokoh terkenal pencetus fisika klasik adalah Isaac Newton. Wilayah fisika klasik 

merupakan wilayah yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hingga 

tahun 1900-an, wilayah ini mencakup hukum gerak, hukum gravitasi universal, 

mekanika klasik, mekanika fluida, termodinamika, optik, dan elektromagnetik. 

Pengembangan fisika klasik menggunakan prinsip-prinsip sendiri, sebelum masuknya 
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era fisika modern. Pada akhir 1900-an, ditemukan fenomena baru yang tidak dapat 

dijelaskan fisika klasik. Hal ini menuntut perkembangan fisika dan masuklah era fisika 

modern. 

Era fisika modern ditandai dengan ditemukannya teori relativitas dan fisika 

kuantum. Fisika modern dapat menjawab dan mengembangkan berbagai permasalahan 

yang tidak dapat dijelaskan dengan pemikiran fisika klasik. Salah satunya adalah 

fenomena mikroskopis, seperti proton, elektron, neutron, atom, dan sebagainya. Para 

ilmuwan meneliti dalam mencari penjelasan mengenai fenomena mikroskopis tersebut. 

Oleh karena itu, cabang ilmu fisika terus memperluas ilmu. 

Dalam kehidupan sehari-hari, fisika memiliki peranan penting dalam kemajuan 

teknologi. Bahkan, alat sederhana seperti jebakan serangga sekalipun menggunakan 

konsep fisika. Gabungan beberapa konsep fisika diaplikasikan dalam suatu teknologi 

modern, mulai dari peralatan rumah tangga hingga keperluan industri. Industri bahan 

makanan saat ini telah menggunakan mesin modern hasil penerapan fisika. 

Industri bahan makanan masih menjadi sektor penopang ekonomi nasional. 

Dalam meningkatkan produktivitas, diperlukan upaya-upaya tertentu agar dapat bersaing 

secara global. Salah satu upaya tersebut adalah penggunaan mesin-mesin modern. Saat 

ini, banyak perusahaan yang menggunakan mesin produksi berteknologi modern, tak 

terkecuali PT Sasa Inti. 

PT Sasa Inti adalah perusahaan makanan dan bumbu di Indonesia. Nama Sasa 

sendiri merupakan singkatan dari “Sari Rasa” yang tumbuh menjadi merek pemimpin 

pasar lokal maupun internasional. Sejak tahun 1968, Sasa telah memproduksi 

Monosodium Glutamat (MSG). Sekarang, Sasa telah memproduksi produk lain, seperti 

tepung bumbu, kaldu bubuk, santan, dan campuran bumbu masakan. 
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Dalam mendukung kegiatan produksi, PT Sasa Inti menggunakan mesin produksi 

modern. Mesin produksi disusun oleh komponen-komponen yang menggunakan 

penerapan fisika. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji aplikasi fisika pada mesin 

produksi PT Sasa Inti. 

 
 

B. Rumusan Masalah 

 

Pada penelitian dirumuskan masalah sebagai berikut. 

 

1. Mesin produksi apa yang merupakan penerapan konsep fisika? 

 

2. Bagaimana penggunaan mesin industri PT Sasa Inti berdasarkan penerapan fisika 

yang digunakan? 

 
 

C. Tujuan 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan berikut. 

 

1. Menganalisis mesin produksi yang menggunakan konsep fisika. 

 

2. Mendeskripsikan penggunaan mesin produksi berdasarkan hubungan konsep fisika 

yang digunakan. 

 
 

D. Manfaat 

 

Manfaat penelitian ini sebagai berikut. 

 

1. Meningkatnya pemahaman penerapan konsep fisika pada mesin produksi. 

 

2. Penerapan fisika dalam pembentukan berbagai barang produksi menjadi kebutuhan 

manusia sehari-hari dapat diketahui. 

3. Berkembangnya inovasi mesin canggih terbaru berdasarkan konsep fisika. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Termodinamika 

 

 

Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang panas sebagai energi yang 

mengalir. Orang yang pertama kali melakukan percobaan adalah Aristoteles pada 350 

SM. Ia mengatakan bahwa panas adalah bagian dari materi atau materi tersusun dari 

panas. 

 
 

1. Hukum termodinamika 

 

a. Hukum termodinamika ke nol 

 

Hukum ini menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan 

sistem ketiga maka ketiga sistem tersebut saling setimbang satu dengan yang 

lainnya. 

b. Hukum termodinamika pertama 

 

Hukum ini terkait dengan kekekalan energi. Hukum ini menyatakan bahwa 

perubahan energi dalam satu sistem termodinamika tertutup sama dengan total 

dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan 

terhadap sistem. 

c. Hukum termodinamika kedua 

 

Hukum kedua termodinamika ini terkait dengan entropi. Hukum ini menyatakan 

bahwa total entropi dari suatu sistem termodinamika terisolasi cenderung 

meningkat seiring dengan meningkatnya waktu, mendekati nilai maksimum. 
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d. Hukum termodinamika ketiga 

 

Hukum ketiga ini terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan 

bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses 

akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga 

menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur 

nol absolut bernilai nol. 

 
 

2. Siklus termodinamika 

 

Siklus termodinamika adalah rangkaian proses termodinamika dalam mentransfer 

panas dan kerja dalam berbagai keadaan tekanan, temperatur, dan keadaan lainnya. 

Dalam hukum pertama termodinamika menyebutkan bahwa sejumlah panas yang 

masuk setara dengan sejumlah panas yang keluar pada seluruh bagian siklus. 

 
 

B. Suhu 

 

 

Suhu merupakan ukuran kuantitatif terhadap temperatur panas dan dingin. Suhu tidak 

dapat dilihat tetapi bisa dirasakan. Suhu menjadi besaran yang akan menyatakan ukuran 

derajat panas dan dingin pada suatu benda. Suhu bisa diukur karena adanya energi kinetik 

suatu benda. Semakin besar energi kinetik suatu benda, semakin tinggi suhu benda 

tersebut. Dalam konteks penguapan, suhu juga berperan penting. Semakin tinggi suhu 

suatu udara, penguapan airnya semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. 

Perubahan wujud benda adalah bentuk perubahan suatu benda menjadi wujud lain 

yang berbeda dari wujud sebelumnya. Wujud zat dapat berupa benda cair, gas, dan padat. 
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Pada kondisi tertentu, zat benda tidak dapat mempertahankan bentuknya. Dengan begitu, 

benda mengalami perubahan wujud, mulai dari warna hingga bentuk benda tersebut. 

 
 

1. Sifat-sifat zat 

 

Menurut wujudnya, sifat zat dibagi menjadi tiga yakni sebagai berikut. 

 

a. Benda padat 

 

Zat padat memiliki bentuk dan volume tetap, tidak tergantung pada tempatnya. 

 

b. Benda cair 

 

Sifat zat cair adalah volumenya tetap dan berubah bentuk sesuai tempatnya. 

 

c. Benda gas 

 

Sifat gas adalah bentuk dan volumenya berubah sesuai dengan tempatnya. 

 

 

2. Macam-macam perubahan wujud benda 

 

Benda dapat berubah wujud menjadi bermacam-macam, dari wujud cair menjadi gas, 

padat menjadi cair, gas menjadi padat, dan sebagainya. Macam perubahan wujud- 

wujud benda sebagai berikut. 

a. Membeku 

 

Membeku adalah bentuk perubahan wujud benda yang asalnya cair menjadi zat 

padat. Pada proses perubahan ini, perubahan suhu terjadi. Benda akan 

melepaskan panas pada suhu dingin. Salah satu contohnya adalah air yang 

membeku menjadi es. 

b. Mencair 

 

Mencair adalah bentuk perubahan wujud benda yang asalnya padat menjadi zat 

cair. Sama dengan membeku, perubahan suhu terjadi pada proses perubahan ini, 
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tetapi mencair adalah kebalikan dari membeku. Benda akan menerima panas atau 

kalor. Contohnya adalah es yang mencair dan coklat yang meleleh. 

c. Menguap 

 

Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang asalnya cair menjadi zat gas. 

Suhu, tekanan, luas permukaan mempengaruhi cepat lambatnya proses 

penguapan. Saat menguap, zat cair menerima kalor dan partikel-partikelnya 

semakin saling berjauhan membentuk gas. Contoh dari penguapan adalah air 

mendidih yang menguap menjadi uap air. 

d. Mengembun 

 

Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang asalnya gas menjadi zat cair. 

Saat mengembun, gas melepas kalor dan partikel-partikelnya akan mendekat 

sehingga gerakannya melemah dan membentuk zat cair. Salah satu contoh 

pengembunan adalah embun pagi hari. 

e. Menyublim 

 

Menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang asalnya padat menjadi zat gas. 

Saat menyublim, zat padat menerima kalor yang cukup besar dan partikel- 

partikelnya bergerak cepat serta berjauhan sehingga menjadi gas. Salah satu 

contoh penyubliman adalah kapur barus. 

f. Mengkristal 

 

Mengkristal adalah salah satu bentuk perubahan wujud yang asalnya gas menjadi 

zat padat. Pengkristalan juga dapat disebut dekomposisi, menghablur, atau 

desublimasi. Saat mengkristal, gas melepas kalor yang cukup besar dan partikel- 

partikelnya mendekat sehingga gerakannya melemah dan membentuk zat padat. 

Salah satu contoh pengkristalan adalah uap yang menjadi salju. 
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C. Listrik 

 

 

Listrik adalah sebuah aliran dari muatan listrik fenomena fisika yang dapat 

menimbulkan efek petir, elektromagnetik, listrik statis, dan arus listrik. Listrik ditemukan 

pada akhir tahun 1800-an dan berkembang pesat di era 1900-an. Awalnya, listrik hanya 

digunakan untuk produksi aluminium. Namun dalam perkembangannya, sebagian mulai 

dialirkan untuk membuat lampu jalan. 

Listrik bergerak dengan adanya arus listrik. Arus listrik adalah gerakan muatan- 

muatan listrik berupa gerakan elektron dalam suatu rangkaian listrik dalam waktu 

tertentu karena adanya tegangan listrik. Tegangan listrik atau beda potensial listrik 

adalah perbedaan jumlah muatan yang terdapat pada dua titik yang berbeda dalam suatu 

rangkaian listrik. Macam-macam hukum Fisika yang mendukung cara kerja listrik 

sebagai berikut. 

 
 

1. Hukum Coulomb 

 

Hukum Coulomb membuktikan bahwa muatan tidak menyebar pada daerah tertentu 

melainkan berkumpul dalam satu titik. Penelitian yang pertama dengan gaya yang 

ditimbulkan oleh dua benda yang bermuatan dengan alat yang bernama neraca puntir 

coulomb. 

2. Hukum Faraday 

 

Hukum Faraday merupakan hukum yang menguraikan arah medan listrik dilukiskan 

secara grafis menggunakan garis-garis gaya (kayalan). Konsep dasar ini berbunyi 

“Sebuah garis gaya dalam suatu medan listrik adalah sebuah garis gaya yang 

dilukiskan apabila garis singgung pada setiap titiknya menunjukkan arah medan 

listrik pada titik tersebut.” Berikut adalah dua pernyataan Hukum Faraday. 
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a. Jika sebuah penghantar memotong garis-garis gaya dari suatu medan magnetik 

(flux) yang konstan, tegangan induksi akan timbul pada penghantar tersebut. 

b. Perubahan flux medan magnet dalam suatu rangkaian bahan penghantar akan 

menimbulkan tegangan induksi pada rangkaian tersebut. 

3. Hukum Oersted 

 

Hukum Oersted ditemukan oleh fisikawan asal Denmark bernama Hans Christian 

Oersted tahun 1820. Hukum ini berbunyi, “Jika muatan listrik mengalir pada kawat 

penghantar konduktor, gaya magnetik akan timbul di sekitar kawat berarus tersebut.” 

Salah satu contohnya dapat ditemukan pada jarum kompas yang bergerak apabila 

didekati penghantar arus listrik. 

4. Hukum Ohm 

 

Hukum Ohm menyatakan jika beda potensial pada ujung kawat dapat dipertahankan 

konstan, aliran muatan listrik atau yang disebut dengan aliran arus listrik akan timbul. 

Definisi arus listrik (I) adalah jumlah muatan (Q) listrik yang mengalir dalam 

penghantar tiap satuan waktu (t). Dengan demikian, 1 Ampere sama dengan 1 

coulomb per detik . Hukum Ohm menyatakan bahwa "Pada temperatur tetap, kuat 

arus dalam suatu rangkaian tertutup akan sebanding dengan beda potensial antara 

ujung-ujung rangkaian". 

5. Hukum I Kirchoff 

 

Hukum I Kirchoff adalah hukum tentang arus (KCL). Hukum ini menyatakan bahwa 

jumlah muatan listrik yang ada pada sebuah sistem tertutup adalah tetap. Hal ini 

berarti dalam suatu rangkaian bercabang, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada 

suatu percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang ke luar percabangan. 
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6. Hukum II Kirchoff 

 

Hukum II Kirchoff adalah hukum tentang tegangan (KVL). Hukum ini berbunyi 

“Jumlah aljabar keseluruhan penurunan tegangan (voltage drops) dalam suatu 

rangkaian tertutup (loop) yang dibaca satu arah tertentu sama dengan nol”. Hukum 

Ampere-Biot-Savart (Andre Marie Ampere (1775-1863), Jean Baptista Biot (1774- 

1862) dan Victor Savart (1803-1862)) menyatakan bahwa,“Gaya akan dihasilkan 

oleh arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar yang berada di antara medan 

magnetik. Hukum ini adalah kebalikan hukum faraday. 

7. Hukum Lenz 

 

Hukum Lenz menyatakan bahwa, “Arus induksi elektromagnetik dan gaya akan 

selalu berusaha untuk saling meniadakan (gaya aksi dan reaksi).” Hukum Lenz inilah 

yang menjelaskan mengenai prinsip kerja dari mesin listrik dinamis (mesin listrik 

putar) yaitu generator dan motor. 

8. Hukum Lorentz 

 

Hukum Lorentz menyatakan, “Bila penghantar berarus diletakkan di dalam medan 

magnet, gaya akan timbul pada penghantar.” Gaya lorentz adalah gaya yang dialami 

kawat berarus listrik di dalam medan magnet. 

9. Hukum kekekalan energi 

 

Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi total sistem yang terisolasi tetap 

konstan akan dilestarikan dari waktu ke waktu. Energi tidak dapat diciptakan atau 

dimusnahkan, tetapi dapat diubah atau ditransfer dari satu bentuk ke bentuk lainnya. 

Secara sederhana, kekekalan energi berbeda dengan kekekalan massa. Namun, 

relativitas khusus menunjukkan bahwa massa-energi secara keseluruhan kekal. 

Hukum ini lalu dirumuskan kembali oleh fisikawan asal Inggris yaitu James Prescott 
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Joule dengan hukum kekekalan energi yang berbunyi "Energi tidak dapat diciptakan 

ataupun dimusnahkan.” 

 
 

D. Gerak Melingkar 

 

 

Gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda bergerak melingkar. Benda dapat 

bergerak melingkar karena memiliki percepatan menuju pusat lingkaran (percepatan 

sentripetal). Percepatan sentripetal disebabkan oleh gaya yang menuju ke pusat 

lingkaran. 

Gaya sentrifugal adalah gaya yang merepresentasikan tekanan keluar yang ada di 

sekitar objek yang berputar pada sebuah titik pusat. Penjelasan lain mengenai gaya ini 

adalah gaya gerak melingkar yang putaranya menjauhi pusat lingkarannya dan memiliki 

nilai positif. Gaya sentrifugal berkaitan dengan gaya hukum inersia Newton. Hukum 

tersebut menyatakan jika objek berada dalam gerakan konstan, kondisi cenderung tetap 

kecuali memperoleh gaya dari luar. 

Prinsip kerja gaya sentrifugal adalah bahwa suatu benda bergerak secara melingkar 

dan arah geraknya keluar dari sumbu rotasi. Besarnya gaya sentrifugal bergantung pada 

massa benda, kecepatan gerak benda, dan jarak benda dari pusat. Gaya sentrifugal hanya 

bekerja pada rangka yang berputar (kerangka non-inersia). 

 
 

E. Gaya Gravitasi 

 

 

Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang 

memiliki massa atau bobot di semesta. Isaac Newton adalah orang pertama yang 

mengemukakan gagasan tentang adanya gaya gravitasi. Semakin besar massa yang 
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dimiliki oleh suatu benda, semakin besar gaya gravitasi yang dihasilkan. Gaya ini 

menyebabkan benda-benda di Bumi bisa berpijak di tanah. Gaya gravitasi termasuk ke 

dalam gaya tak sentuh yang terjadi karena adanya medan dari sebuah sumber gaya yang 

mempengaruhi benda di sekitarnya. 

Hukum gravitasi Newton adalah kesimpulan Newton bahwa gaya tarik gravitasi yang 

bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding 

terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Gravitasi bumi merupakan salah satu ciri 

bumi, yaitu benda-benda ditarik ke arah pusat bumi. Gaya tarik bumi terhadap benda- 

benda ini dinamakan gaya gravitasi bumi. 

 
 

F. Hipotesis 

 

 

Salah satu tahap pembuatan produk micin atau MSG adalah pemekatan. Pada tahap 

pemekatan, tetes tebu yang telah difermentasi akan masuk ke dalam tangki evaporator. 

Di dalam tangki evaporator, tetes tebu diberi uap panas. Akibatnya, kandungan air dalam 

tetes tebu menguap dan menyisakan asam glutamat. Asam glutamat ini yang nantinya 

akan mengalami proses netralisasi menjadi produk micin atau MSG. 

Evaporator adalah mesin yang berfungsi mengubah zat cair menjadi uap. Hasil dari 

mesin evaporator merupakan bahan yang lebih padat atau kental. Mesin ini biasa 

digunakan sebagai pengental cairan dan menurunkan kadar air dalam cairan. 

Tangki evaporator menggunakan konsep fisika, yakni penguapan atau evaporasi. 

Evaporasi mengubah zat berbentuk cair menjadi gas dengan bantuan kalor. Transfer 

energi terjadi dengan melibatkan perubahan suhu. Molekul air dapat dipecah oleh energi 

panas menjadi uap. Penguapan yang terjadi secara terus menerus dapat menghilangkan 

kadar air dalam zat. 



13  

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Waktu Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan pada Selasa, 15 Januari 2022 secara online. 

 

 

B. Metode Pengambilan Data 

 

Teknik pengambilan data yang digunakan sebagai berikut. 

 

1. Studi Pustaka 

 

Pengambilan data dilakukan dengan mengadakan kajian pustaka terhadap berbagai 

sumber, seperti buku, situs internet, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

mesin produksi yang akan dibahas. 

2. Observasi 

 

Pengambilan data dilakukan dengan mengamati cara kerja dan fungsi mesin produksi 

PT Sasa Inti melalui foto atau video. 

3. Wawancara 

 

Pengambilan data dilakukan dengan bertanya langsung kepada para pekerja PT Sasa 

Inti sebagai narasumber. 

 
 

C. Teknik Analisis Data 

 

Metode analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif. Penelitian dilakukan 

dengan mendeskripsikan dan menganalisis konsep fisika yang terdapat pada mesin 

produksi. 
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D. Langkah-Langkah Observasi 

 

Pengambilan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 

 

1. Mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku dan artikel internet 

mengenai konsep fisika dan data PT Sasa Inti. 

2. Memperhatikan dan mencatat bagian penting presentasi perwakilan PT Sasa Inti 

mengenai tahap produksi dan mesin yang digunakan. 

3. Bertanya kepada perwakilan PT Sasa Inti mengenai hal-hal yang belum dijelaskan. 

 

4. Menghubungkan mesin produksi dengan konsep fisika yang digunakan. 

 

5. Mendeskripsikan prinsip kerja mesin produksi berdasarkan konsep fisika. 

 

 

E. Prosedur Penelitian 

 

Berikut adalah prosedur yang dilaksanakan. 

 

1. Persiapan 

 

No. Kegiatan Waktu 

a. Penentuan judul penelitian 25 Januari 2022 

b. Konsultasi judul penelitian 26 Januari 2022 

c. Pembuatan bab I proposal 27 Januari - 1 Februari 2022 

d. Konsultasi bab I proposal dengan guru mata 

pelajaran fisika 

2 Februari 2022 

e. Revisi bab I proposal 2 - 3 Februari 2022 

f. Konsultasi bab I proposal dengan guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia 

4 Februari 2022 

g. Revisi bab I proposal 4 Februari 2022 

h. Pembuatan bab II dan III proposal 4 - 6 Februari 2022 

i. Konsultasi bab II dan III proposal dengan 

guru mata pelajaran fisika 

7 Februari 2022 
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j. Revisi bab II dan III proposal 7 Februari 2022 

k. Konsultasi bab II dan III proposal dengan 

guru mata pelajaran Bahasa Indonesia 

8 Februari 2022 

l. Revisi bab II dan III proposal 8 - 10 Februari 2022 

m. Konsultasi akhir proposal dengan guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia 

11 Februari 2022 

n. Pengumpulan soft copy proposal 14 Februari 2022 

 

 

2. Pelaksanaan 

 

No. Kegiatan Waktu 

a. Pelaksanaan studi ekskursi secara online 15 Februari 2022 

b. Penyusunan laporan 16 Februari 2022 

c. Penyelesaian laporan di luar jam pelajaran 17 - 21 Februari 2022 

d. Bimbingan dengan guru mata pelajaran 

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 

22 - 25 Februari 2022 

e. Pengumpulan soft copy laporan 3 Maret 2022 

f. Presentasi hasil studi ekskursi 4 - 11 Maret 2022 

g. Revisi dan penjilidan laporan dengan hard 

cover 

12 - 16 Maret 2022 

h. Pengumpulan laporan 17 Maret 2022 
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Separasi 3 

Kristalisasi dan 
Aging 

Separasi 2 Separasi 1 Produk LL2 

BAB IV 

PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

Bahan baku utama pembuatan MSG adalah tetes tebu atau molase. Tetes tebu berbentuk 

cairan kental berwarna cokelat. Tetes tebu merupakan limbah dari proses produksi gula. 

Tetes tebu masih mengandung kadar gula yang tinggi. Karena itu, tetes tebu dapat 

dimanfaatkan kembali dalam pembuatan MSG. 

 
 

Proses pembuatan MSG terbagi menjadi empat, yakni sebagai berikut. 

 

A. Fermentasi 

 

Tahap fermentasi terbagi menjadi tiga unit berikut. 

 

1. Decalcium plant 

 

 
 

 
 

 
Gambar 1 Proses decalcium plant 

 

Tetes tebu yang diterima PT Sasa Inti harus diolah dalam tangki decalsium. Tujuan 

tahap ini adalah untuk mengurangi kadar kalsium sebab kalsium pada tetes tebu dapat 

mengganggu proses isolasi pada nantinya. Berikut adalah tahap-tahap decalsium. 

a. Kristalisasi dan Aging 

 

Tetes tebu masuk ke tangki untuk diencerkan sampai konsentrasi tertentu. Selain 

itu, tetes diasamkan dengan asam sulfat hingga mencapai pH atau derajat 

Limbah Gipsum Separasi 4 
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keasaman yang diinginkan. Pada proses ini, diperlukan waktu dan suhu tertentu 

agar kristalisasi kalsium dapat berjalan optimal. 

b. Separasi 1 

 

Pada separasi 1, tetes tebu masuk ke tangki thickener. Tangki ini menggunakan 

prinsip gravitasi. Bahan padatan yang berat akan mengendap di bawah, 

sedangkan bahan cair akan naik ke atas. Bahan berbentuk cair akan masuk ke 

proses separasi 2. 

c. Separasi 2 

 

Hasil separasi 1 masuk ke tangki separator clarifier. Mesin ini menggunakan 

prinsip sentrifugal. Tetes tebu akan diputar menggunakan kecepatan tinggi. 

Akibatnya, benda padat akan terpisahkan dari bahan yang lebih cair. Bahan cair 

hasil separasi 1 disebut LL2 (Light Liquid 2) yang akan masuk ke tahap glucose 

plant. 

d. Separasi 3 

 

Bahan padat sisa hasil separasi 1 dan 2 akan masuk ke tahap ini. Tujuan separasi 

3 sampai 4 adalah meminimalkan limbah tetes tebu. Prinsip kerja mesin yang 

digunakan sama dengan mesin separasi 1 yang menggunakan konsep gravitasi. 

Bahan berbentuk cair akan kembali masuk ke tahap kristalisasi dan aging, 

sedangkan bahan yang lebih berat akan masuk ke separasi 4. 

e. Separasi 4 

 

Pada tahap ini digunakan mesin super decanter. Prinsip kerja mesin sama dengan 

mesin separasi 2. Bahan akan kembali dipisahkan. Bahan yang tidak lolos tahap 

separasi 4 akan menjadi limbah gipsum. 
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2. Glucose plant 

 

Pada tahap glucose plant dilakukan penyederhanaan molekul gula sebagai berikut. 

 

a. Pelarutan starch 

 

Pada tahap ini, LL2 ditambahkan starch atau tepung pati. Umumnya tepung yang 

digunakan adalah tepung jagung dan tapioka. Kemudian tepung dilarutkan 

dengan air sampai konsentrasi yang diinginkan. Setelah itu, hasil campuran 

ditambahkan dengan sg meter. 

b. Liquifikasi 

 

Setelah mencapai konsentrasi yang diinginkan, molekul gula dipotong-potong 

dengan bantuan enzim liquifikasi. Hasil dari proses liquifikasi adalah 

oligosakarida. 

c. Saccharifikasi 

 

Dalam proses saccharifikasi, molekul oligosakarida ditambahkan enzim untuk 

memecah dan dipotong-potong menjadi monosakarida. Hasil yang sudah berupa 

monosakarida disebut glucose cair. Glucose cair akan dikirim ke proses 

fermentasi. 

 
 

3. Fermentasi 
 

 

Gambar 2 Proses fermentasi 
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Pada tahap fermentasi, LL2 dari tangki decalcium masuk ke fermentor. LL2 

ditambahkan dengan glukosa yang berasal dari jagung atau raw sugar, amoniak 

(NH3), dan bahan pendukung berupa vitamin dan garam mineral. Karena fermentasi 

dibantu oleh bakteri (seed) aerob Corynebacterium glutamicum yang membutuhkan 

oksigen, dibutuhkan kondisi lingkungan optimal untuk pertumbuhan bakteri. Oleh 

karena itu, ruang fermentasi harus ditambah beberapa alat dan bahan sebagai berikut. 

a. Air 

 

Air berfungsi mengencerkan bahan. 

 

b. Air dingin 

 

Air dingin berfungsi mengatur dan menjaga temperatur ruang fermentor agar 

bakteri bisa hidup. 

c. Boiler (steam) 

 

Steam berfungsi sebagai persiapan fermentor dengan cara memanaskan tangki 

(sterilisasi) agar tidak ada bakteri kontaminan. 

d. Compresor 

 

Compresor menyuplai udara / oksigen untuk bakteri aerob agar bisa hidup. 

 

 

B. Isolasi / kristalisasi 

 

Berikut adalah tahap isolasi. 

 

1. Evaporator 

 

Melalui evaporator, tetes tebu yang telah difermentasi diberi uap panas menggunakan 

boiler. Pada tahap ini, kadar air berkurang sehingga konsentrasi naik dua kali lipat 

dari sebelumnya. 
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2. Kristalisasi Asam Glutamat 1 

 

Setelah pekat, larutan diasamkan dan dibawa ke titik isoelektrik sehingga 

membentuk kristal alpha. Larutan diasamkan dengan asam sulfat. 

3. Separasi 1 

 

Pada separasi 1, bahan cair dan kristal dipisahkan. Bahan cair sisa hasil tahap ini akan 

digunakan sebagai liquid fertilizer dengan pengaturan kadar pH larutan 

menggunakan Amoniak. 

4. Kristalisasi Asam Glutamat 2 

 

Bentuk kristal hasil separasi 1 masuk ke tahap ini. Proses yang dilakukan sama 

dengan proses kristalisasi 1 dan kristal alpha menjadi kristal beta. 

5. Separasi 2 

 

Hasil dari kristalisasi 2 diseparasi kembali dengan proses yang sama dengan separasi 

1 hingga menghasilkan asam glutamat. 

6. Netralisasi 

 

Asam glutamat dinetralkan dengan NaOH (natrium hidroksida) sampai netral. 

 

 

C. Pemurnian 

 

Berikut adalah tahap pemurnian. 

 

1. Decolorization 

 

Larutan yang sudah netral akan berwarna kecoklatan. Larutan tersebut akan 

dimurnikan menggunakan karbon aktif sampai menghasilkan warna yang 

dikehendaki. 

2. Kristalisasi 

 

Larutan MNG dipekatkan dengan cara diberi uap panas. 
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3. Separator 

 

MNG diseparasi ulang untuk mendapat larutan murni. 

 

4. MNG Drying & Cooling 

 

MNG memasuki proses pemanasan dan pendinginan. 

 

5. MNG Sifter 

 

Kristal diayak berdasarkan ukuran sebagai berikut. 

 

a. NLC, yaitu ukuran paling besar yang tertinggal di ayakan 1. 

 

b. RSFC, yaitu ukuran medium / reguler. 

 

c. NPC, yaitu ukuran paling kecil yang berbentuk bubuk. 

 

 

D. Packing 

 

Tahap ini membutuhkan bahan-bahan material packing dan MNG yang akan dikemas. 

Sebelumnya, material packing telah disiapkan oleh unit packing Polycello. Unit tersebut 

bertugas untuk menyiapkan bahan kemasan, mulai dari persiapan bahan, printing, 

laminating, slitting, hingga pengiriman ke gudang produksi. MNG kemudian akan 

dikemas melalui proses silo, filling machine, wrapping, cartoning, dan palleting. Hasil 

pengemasan dalam bentuk SKU Sasa yang sudah jadi akan disimpan dalam gudang 

produksi dan siap untuk didistribusikan. 

 
 

Berikut adalah mesin-mesin PT Sasa Inti yang menggunakan konsep fisika. 

 

 

A. Mesin Separasi (Separator) 

 

Separator adalah mesin yang berfungsi untuk melakukan separasi atau pemisahan zat 

dengan tingkat kerapatan/massa jenis yang berbeda. Separator banyak digunakan pada 

industri kilang minyak. Fungsi utama separator adalah untuk memisahkan gas dari 
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cairan yang dihasilkan dari sumber kilangan. Adapun bagian penting pada separator 

yaitu jenis separator dan bagian-bagiannya. 

 
 

Berdasarkan bentuknya, separator dibagi menjadi tiga sebagai berikut. 

 

1. Separator horizontal 
 

 

Gambar 3 Separator horizontal 

 

Separator horizontal adalah bejana yang berfungsi menghilangkan sebagian 

besar cairan atau padatan. Fluida yang masuk ke dalam separator akan terpisah secara 

alami karena pengaruh gravitasi. Semakin berat suatu benda, semakin besar 

kemungkinan benda tersebut bergerak ke dasar. Dengan kata lain, fluida dipisahkan 

berdasarkan berat jenisnya. 

Pada separator horizontal, fluida akan mengalir secara horizontal dan secara 

bersamaan akan bersinggungan pada permukaan cairan. Gas akan mengalir di antara 

penyekat-penyekat dan butiran-butiran cairan melekat pada penyekat dan akan 

membentuk film dan kemudian mengalir ke area cairan dari separator. Setiap pelat 

penyekat tersusun di sepanjang bejana secara berdekatan dengan rentang jarang yang 

sama dengan kemiringan 45 derajat. 
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Pada proses produksi MSG, penggunaan mesin separator horizontal terdapat 

pada tahap separasi 1 dan 3 decalcium plant. Bahan baku yang berbentuk cair 

dipisahkan dari bahan yang lebih padat. Karena perbedaan berat jenis, bahan cair 

cenderung naik ke permukaan menghasilkan LL2, sedangkan bahan padatan 

cenderung turun ke dasar menghasilkan limbah. 

 
 

Berikut adalah keunggulan separator horizontal. 

 

a. Lebih ekonomis dan efisien untuk memproses fluida berjumlah besar. 

 

b. Biaya relatif lebih murah karena memerlukan lebih sedikit pipa koneksi. 

 

c. Pemasangannya dapat dibuat bertingkat sehingga menghemat ruang. 

 

d. Perawatan lebih mudah. 

 

 

Berikut adalah kekurangan separator horizontal. 

 

a. Apabila cairan mengandung pasir, lebih susah dibersihkan. 

 

b. Kontrol level cairan lebih kritis. 

 

 

Berikut adalah bagian-bagian separator horizontal. 

 

a. Inlet, yaitu tempat masuknya fluida yang akan diseparasi. 

 

b. Pressure release, yaitu saluran pembuangan tekanan berlebih. 

 

c. Water outflow, yaitu saluran pembuangan air atau cairan 1 yang lebih berat. 

 

d. Oil outflow, yaitu saluran pembuangan minyak atau cairan 2 yang lebih ringan. 

 

e. Sand detection. 

 

f. Instrument gas supply, yaitu saluran pembuangan gas. 
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Gambar 4 Bagian separator horizontal 
 

 

 

 

2. Separator vertikal 

 

Separator vertikal 2 fase (2 phase 

vertical separator) sering diaplikasikan 

untuk jenis fluida yang rasio gas 

terhadap cairannya rendah hingga 

sedang. Bagian bawah bejana biasanya 

berbentuk cembung yang berfungsi 

sebagai tempat menampung pasir atau 

benda padat lainnya. Saat beroperasi, perubahan inlet diverter (aliran masuk) akan 

menyebabkan cairan bersinggungan dengan dinding separator yang berbentuk film 

dan pada saat itu juga akan memberikan gerakan secara sentrifugal terhadap fluida. 

Akibatnya, terjadi pengurangan momentum dan membuat gas keluar dari film cairan. 

Kemudian, gas naik ke bagian atas bejana sementara cairan akan turun ke bagian 

bawah. 



25  

Berikut adalah empat faktor yang sangat mempengaruhi proses pemisahan pada 

separator vertikal. 

a. Gravitasi (gravity settling) 

 

Gaya gravitasi akan memisahkan masing-masing fasa akibat perbedaan densitas. 

 

b. Gaya sentrifugal 

 

Gaya sentrifugal akan memutar aliran fluida sehingga kedua fasa terpisah, cairan 

turun ke outlet cair dan gas naik ke outlet gas 

c. Efek baffle 

 

Saat menumbuk baffle, aliran fluida akan menyebar. Proses terbaginya aliran 

fluida akan memisahkan antara gas dan cairan. 

d. Saringan (screen / mist extraction) 

 

Cairan berupa condensate dan water akan terperangkap dan jatuh ke outlet cair 

ketika melewati mist extraction. Cairan akan jatuh ke pengumpul cairan secara 

cepat. Proses pemisahan membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 60 detik untuk 

cairan dapat terpisah dengan gas. 

 
 

Dalam pemisahan, fluida melewati tiga bagian pemisahan utama sebagai berikut. 

 

a. Bagian pemisahan awal 

 

Saat fluida pertama masuk ke separator, akan terjadi pengubahan aliran fluida 

sehingga menghasilkan pemisahan kotor (gross separation) dengan gaya gravitasi 

atau sentrifugal. Fluida yang lebih berat akan jatuh ke dasar separator. 

b. Bagian pengumpul cairan 

 

Volume tangki harus cukup untuk mengatasi gejolak cairan yang mungkin terjadi 

pada kondisi operasi normal sehingga cairan yang terpisah tidak terganggu oleh 

gas. 
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c. Bagian mist extractor 

 

Pada bagian ini, terdapat alat mist extractor yang berfungsi untuk memisahkan 

butiran-butiran liquid yang sangat kecil dengan diendapkan secara gravitasi. 

 
 

Berikut adalah keunggulan separator vertikal. 

 

a. Pengontrolan level cairan tidak rumit karena jarak vertikal antara gas outlet dan 

level cairan cukup jauh. 

b. Dapat menanggulangi pasir atau limbah padat dalam jumlah besar. 

 

c. Mudah dibersihkan karena bagian bawah mempunyai desain yang mengerucut. 

 

d. Memerlukan tempat pemasangan yang lebih sedikit. 

 

 

Berikut adalah kelemahan separator vertikal. 

 

a. Pemasangan outlet gas lebih rumit. 

 

b. Pemasangan peralatan keselamatan di bagian atas lebih rumit. 
 

 

 

Gambar 6 Prinsip kerja gaya sentrifugal pada separator vertikal 

 

Pada proses pembuatan MSG, separator akan memutar cairan dalam tangki. 

Akibatnya, timbul gaya sentrifugal. Adanya gaya sentrifugal membuat fluida 
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cenderung menekan permukaan dinding tangki separator. Bahan berbentuk cair akan 

tersaring keluar, sedangkan bahan yang lebih padat akan terperangkap di dalam 

tangki. 

Prinsip pemisahan cairan pada separator mirip dengan prinsip kerja mesin 

pengering pakaian. Pakaian basah dimasukkan ke dalam tabung yang berputar. 

Putaran pada tabung akan menghasilkan gaya sentrifugal yang mendorong pakaian 

ke arah dinding tabung. Akibatnya, kandungan air dalam pakaian juga akan ikut 

terdorong keluar, menyisakan pakaian kering. 

 
 

3. Separator spherical 

 

Separator bulat atau spherical adalah modifikasi separator vertikal yang tidak 

memiliki kulit silindris antara kedua kepalanya. Separator spherical didesain untuk 

mengoptimalkan penggunaan semua metode pemisahan gas dan cairan seperti 

pengendapan gravitasi, penurunan kecepatan, gaya sentrifugal, dan kontak 

permukaan. Separator jenis ini mempunyai kapasitas gas dan surge yang terbatas 

sehingga umumnya digunakan untuk memisahkan fluida produksi dengan GLR kecil 

sampai sedang. Namun, separator ini dapat bekerja pada tekanan tinggi. 

 
 

B. Mesin Evaporator 

 

Evaporator adalah alat untuk mengevaporasi larutan. Evaporasi merupakan 

suatu proses penguapan sebagian dari pelarut sehingga didapatkan larutan zat cair pekat 

yang konsentrasinya lebih tinggi. Tujuan evaporasi yaitu untuk memekatkan larutan 

yang terdiri dari zat terlarut yang tak mudah menguap dan pelarut yang mudah menguap. 

Zat cair memiliki titik didih yang berbeda-beda. Perbedaan titik didih inilah yang 
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dimanfaatkan pada evaporasi. Oleh karena itu, dalam kebanyakan proses evaporasi, 

pelarutnya adalah air. 

Evaporasi atau penguapan adalah salah satu bentuk perubahan wujud zat. 

Evaporasi merupakan perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Evaporasi terjadi 

karena adanya perubahan molekul yang spontan berubah menjadi gas. Agar evaporasi 

dapat terjadi, zat harus menyerap kalor (panas). 

Evaporator mempunyai dua prinsip dasar, yaitu untuk menukar panas dan untuk 

memisahkan uap yang terbentuk dari cairan. Evaporator umumnya terdiri dari tiga 

bagian sebagai berikut. 

1. Bagian pemanas 

 

Bagian ini berisi alat pemanas yang umumnya 

terbuat dari tembaga atau aluminium. Pemanas 

akan menghasilkan uap panas yang akan 

disalurkan ke tangki evaporasi. 

2. Bagian evaporasi 

 

Pada bagian ini, kandungan air dalam larutan akan 

mendidih dan menguap sehingga menjadi kental 

dan pekat. 

3. Bagian pemisah uap 

 

Uap hasil evaporasi akan dipisahkan dan dikondensasi, sedangkan cairan pekat / 

bahan padatan yang tersisa disebut hasil evaporator. 

 
 

Hasil dari evaporator (produk yang diinginkan) dapat berupa padatan atau 

larutan berkonsentrasi, sedangkan larutan yang sudah dievaporasi bisa terdiri dari 

beberapa komponen volatile (mudah menguap). Pada produksi MSG, tetes tebu yang 
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telah difermentasi akan masuk ke evaporator. Tujuannya untuk memekatkan bahan. 

Pada tangki evaporator, tetes tebu akan diberi uap panas sehingga terjadi proses 

evaporasi. Uap air dalam tetes tebu akan menguap, meninggalkan larutan asam glutamat 

pekat. 

 
 

Berdasarkan banyak prosesnya, evaporator dibagi menjadi dua sebagai berikut. 

 

1. Evaporator efek tunggal (single effect) 
 

 

Gambar 8 Prinsip kerja evaporator single effect 

 

Evaporator single effect berarti produk hanya melalui satu ruang penguapan. Bahan 

yang akan dievaporasi (raw juice) dialirkan ke dalam tangki penampung. Di saat 

yang bersamaan, uap panas (steam) dialirkan menuju pipa saluran. Dalam pipa, uap 

panas akan membuat kontak dengan bahan cair. Kontak akan mengakibatkan transfer 

kalor antara kedua zat. Bahan cair (raw juice) menerima kalor menjadi larutan pekat 

(concentrated juice) dan uap (vapor) sementara uap panas (steam) akan melepaskan 

kalor dan keluar sebagai condensate. Larutan pekat dan uap akan masuk ke separator 

untuk dipisahkan. Hasil evaporator single effect adalah larutan pekat (concentrated 

juice). 
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2. Evaporator efek ganda (majemuk) 

 

Pada evaporator majemuk, terjadi dua atau lebih proses penguapan. Penggunaan 

evaporator efek majemuk berprinsip pada penggunaan uap yang dihasilkan dari 

evaporator sebelumnya. Evaporator efek majemuk lebih efektif karena mampu 

menghemat penggunaan uap. Uap yang dihasilkan dari evaporator pertama dapat 

digunakan kembali oleh evaporator kedua dengan cara memadatkan uap tersebut. 

Akibatnya, biaya produksi juga akan berkurang. 



31  

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Dalam pembuatan MSG, terdapat beberapa mesin yang menggunakan konsep 

fisika, antara lain mesin separator horizontal, separator vertikal, dan evaporator. 

Separator digunakan untuk memisahkan kandungan bahan yang akan digunakan dengan 

limbah buangan. Evaporator digunakan untuk memekatkan larutan menjadi asam 

glutamat pekat. 

1. Separator horizontal 

 

Mesin separator horizontal menggunakan penerapan gaya gravitasi. Bahan cair dan 

limbah padat memiliki berat jenis yang berbeda. Berat jenis bahan cair lebih kecil 

daripada limbah padat. Oleh karena itu, bahan padat cenderung turun ke dasar tangki 

sementara bahan cair naik ke atas. Hal ini mengakibatkan pemisahan (separasi) zat 

yang terjadi secara alami. 

2. Separator vertikal 

 

Separator vertikal memanfaatkan penerapan gaya sentrifugal. Dalam tangki, bahan 

baku tetes tebu diberi putaran dengan kecepatan tertentu. Akibatnya, timbul gaya 

sentrifugal. Adanya gaya sentrifugal mengakibatkan terdorongnya bahan ke dinding 

tangki. Bahan yang lebih padat (limbah) akan tertinggal di dalam tangki, sedangkan 

bahan yang lebih cair akan tersaring keluar untuk digunakan di tahap selanjutnya. 

3. Evaporator 

 

Evaporator adalah alat yang berfungsi untuk memekatkan larutan. Evaporator 

menggunakan prinsip evaporasi atau penguapan. Larutan encer akan dikurangi kadar 

airnya dengan cara diberi uap panas. Pemberian uap panas mengakibatkan timbulnya 
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transfer kalor antara kedua zat. Pada produksi MSG, kadar air dalam tetes tebu akan 

menguap meninggalkan asam glutamat pekat. Asam glutamat pekat inilah yang 

diambil untuk tahap produksi selanjutnya. 

 
 

B. Saran 

 

Proses separasi yang digunakan oleh PT Sasa Inti dengan memanfaatkan dua jenis 

separator sudah baik. Penggunaan separator horizontal yang memanfaatkan pemisahan 

secara alami dapat menghemat biaya produksi. Sebaliknya, separasi dengan separator 

vertikal dapat menyeleksi ulang bahan yang tidak dapat dipisahkan secara alami 

sehingga dapat meminimalkan jumlah limbah produksi. 

Limbah yang dihasilkan oleh PT Sasa Inti juga sudah diolah dengan baik. PT Sasa 

Inti telah melakukan pengolahan limbah, baik secara biologis maupun kimiawi. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan pemenuhan standar pembuangan limbah PT Sasa Inti yang 

telah ditetapkan pemerintah. 

Namun, perawatan mesin perlu lebih diperhatikan. Perawatan mesin secara 

berkala dapat memaksimalkan proses produksi dan pengolahan limbah. Dalam proses 

separasi dan evaporasi, mesin yang tidak terawat dengan baik sangat berbahaya karena 

dapat berpengaruh terhadap jumlah limbah yang dihasilkan. Mesin yang tidak terawat 

dapat mengurangi kinerjanya dalam menyeleksi bahan limbah. Hal ini juga menjadi 

permasalahan penting untuk penelitian selanjutnya. 

Untuk penelitian berikutnya, hendaknya pembahasan mengenai perawatan mesin 

lebih diperluas. Pembahasan tidak hanya berhenti pada prinsip kerja mesin. Namun, 

tindakan perawatan yang umumnya diberikan pada mesin dapat diketahui. 
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Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Produk apa saja yang diproduksi di pabrik PT Sasa Inti Probolinggo? 

2. Bagaimana tahapan / proses pembuatan MSG dan masing-masing produk lainnya? 

3. Mesin apa saja yang digunakan dalam mendukung proses produksi? 

4. Apa fungsi dari tiap mesin? 

5. Bagaimana cara kerja mesin produksi? 

6. Betulkah salah satu tahap pembuatan MSG adalah pemekatan? Jika betul, mesin apa 

yang digunakan dan bagaimana cara kerjanya? (mengacu pada tangki evaporator) 

7. Bagaimana cara PT Sasa Inti melakukan tahap sterilisasi mengingat banyaknya produksi 

yang harus dilakukan? Apakah setiap produk memiliki tahap sterilisasi yang berbeda? 

8. Mesin apa yang digunakan untuk sterilisasi? 

9. Kendala apa saja yang biasa ditemui saat mesin mulai beroperasi? Apa penyebab kendala 

tersebut? 

10. Bagaimana efisiensi pada mesin? (mengacu pada spesifikasi mesin) 

 

 
 

Grafik proses decalcium plant 
 

 
 

 
 

 

 
Grafik proses fermentasi 

 

 

Limbah Gipsum Separasi 4 



 

Gambar separator horizontal Gambar bagian separator horizontal 
 

 

 

Gambar prinsip kerja gaya sentrifugal 

Gambar separator vertikal pada separator vertikal 
 

 

 

Gambar prinsip kerja evaporator 

Gambar mesin evaporator single effect 
 


