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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan 

kemajuan sektor industri telah menuntut semua negara ke arah industrialisasi. 

Indonesia sebagai negara berkembang banyak melakukan pembangunan di 

segala bidang. Sampai saat ini pembangunan sektor industri di Indonesia 

mengalami peningkatan, salah satunya adalah pembangunan sektor industri 

kimia. Namun ketergantungan impor luar negeri masih lebih besar 

dibandingkan ekspornya. Indonesia masih banyak mengimpor bahan baku 

atau produk industri kimia dari luar negeri. Salah satu contohnya adalah 

bisfenol-A. Ketergantungan impor menyebabkan devisa negara berkurang, 

sehingga diperlukan suatu usaha penanggulangan. Salah satu caranya adalah 

dengan mendirikan pabrik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan 

kebutuhan luar negeri. 

4,4'-Dihydroxy-2,2-diphenylpropane adalah suatu senyawa organik 

dengan rumus molekul (CH3)2C(C6H4OH)2 atau C15H16O2, dan sering disebut 

sebagai bisfenol-A atau BPA. Bisfenol-A berupa kristal putih, yang berbau 

khas yang mirip fenol, beracun, dan stabil.  

(Kirt Othmer,1983) 
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Bisfenol-A memiliki beberapa kegunaan diantaranya adalah bahan 

baku plastik polikarbonat, epoksi resin, inhibitor dalam polimerisasi PVC, 

bahan isian, bahan pelapis kabel tahan suhu tinggi dan lain-lain. 

(Kirt Othmer,1983). 

Kebutuhan bisfenol-A di dalam negeri masih diimpor dari luar 

negeri yaitu China. Ketersediaan aseton dan fenol dunia menjadi jaminan 

bagi pemenuhan bahan baku pembuatan bisfenol-A yang memungkinkan 

pabrik bisfenol-A ini untuk didirikan dan  berkembang. Dengan pendirian 

pabrik diharapkan dapat membuka kesempatan untuk alih teknologi, 

membuka lapangan kerja baru, menghemat devisa negara dan membuka 

peluang berdirinya pabrik lain yang menggunakan produk pabrik tersebut. 

 

1.2 Kapasitas Perancangan 

Pabrik bisfenol-A direncanakan akan dibangun pada tahun 2012.  

1.2.1 Menentukan kapasitas pabrik bisfenol-A  

a. Prediksi kebutuhan bisfenol-A dunia pada tahun 2011                                

sebesar 5.500.000 ton/tahun 

(www.sriconsulting.com) 

b. Prediksi kenaikan kebutuhan bisfenol-A dunia dari tahun 2011 – 2012 

adalah sebesar 7 % 

(www.mrc.com) 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Prarancangan Pabrik Bisfenol-A 
dari Aseton dan Fenol 
Kapasitas 48.000 ton/tahun 

 
Bab I 
Pendahuluan 

3 

c. Prediksi kebutuhan bisfenol-A dunia pada tahun 2012  : 

Prediksi kebutuhan bisfenol-A dunia pada tahun 2012 adalah 

hasil penjumlahan antara prediksi kebutuhan bisfenol-A pada tahun 

2011 dengan prediksi kenaikan kebutuhan bisfenol-A dunia dari 

tahun 2011- 2012 sebesar 7%.  Pengertian ini dapat dijabarkan dalam 

persamaan sebagai berikut : 

Kebutuhan BPA tahun 2012 = Kebutuhan BPA tahun 2011 + 

Kebutuhan BPA tahun 2011 . 7% 

 = (5.500.000 + 5.500.000 . 0,07 ) ton/tahun 

 = 5.885.000 ton/tahun 

Jadi prediksi kebutuhan bisfenol-A dunia pada tahun 2012 

adalah sebesar 5.885.000 ton/tahun. 

d. Kapasitas pabrik – pabrik bisfenol-A yang sudah ada di dunia : 

Pada tahun 2005 telah berdiri pabrik – pabrik bisfenol-A                    

seperti berikut : 

Tabel 1.1   Data Kapasitas Produksi Bisfenol-A di Dunia 

Nama Kontraktor  Kapasitas (ribu ton/ tahun) 

GE Plastics 1225 
Hexion Specialty Chemicals 640 
Dow Chemical 580 
Bayer 900 
Sunoco Chemicals 240 
Roída 27 
Mitsubishi Chemicals 200 
Mitsui Chemicals 120 
Nippon Bisphenol Company 100 
Idemitsu Petrochemical 80 
Kumho Chemical 130 
LG Chem 120 
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Nama Kontraktor  Kapasitas (ribu ton/ tahun) 
Mitsui Bisphenol 210 
Nan Ya Plastics 290 
Chang Chun Petrochemical 135 
Taiwan Prosperity Chemical 50 
Suatu Pabrik di Eropa Timur 100 
Suatu Pabrik di Asia 45 
Jumlah 5192 

  

(www.chemweek.com) 

Jadi jumlah kapasitas produksi bisfenol-A dunia pada tahun 

2005 sebesar 5.192 ribu ton/tahun 

Menurut data survei dari suatu lembaga konsultan SRI 

Consulting, penambahan kapasitas produksi bisfenol-A dunia antara 

tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 sebesar 645 ribu ton/tahun. 

Prediksi kapasitas produksi bisfenol-A dunia pada tahun 2008 adalah 

hasil penjumlahan antara kapasitas produksi bisfenol-A dunia pada 

tahun 2005 dengan penambahan kapasitas bisfenol-A dunia dari tahun 

2005 sampai dengan tahun 2008. Pengertian ini dapat dijabarkan 

dalam persamaan sebagai berikut : 

Kapasitas BPA tahun 2008 = Kapasitas BPA tahun 2005 + 

Penambahan kapasitas BPA dari 

tahun 2005 s/d 2008 

 = (5.192 + 645) ribu ton/tahun 

 = 5.837 ribu ton/tahun 

  Jadi prediksi kapasitas bisfenol-A dunia pada tahun 2008 

adalah sebesar 5.837 ribu ton/tahun. 
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 Asumsi perubahan kapasitas produksi bisfenol-A dunia dari 

tahun 2008 sampai tahun 2012 tidak signifikan (dianggap tetap) 

sehingga  kapasitas bisfenol-A dunia pada tahun 2012 adalah sebesar 

5.837 ribu ton/tahun. 

e. Kebutuhan bisfenol-A dunia yang belum terpenuhi  pada tahun 2012 : 

Prediksi kebutuhan bisfenol-A dunia pada tahun 2012 yang 

belum terpenuhi adalah selisih antara kebutuhan bisfenol-A dunia pada 

tahun 2012 dengan kapasitas produksi bisfenol-A dunia pada tahun 

2012. Pengertian ini dapat dijabarkan dalam persamaan sebagai 

berikut : 

Kebutuhan BPA yang belum terpenuhi tahun 2012  

 = Kebutuhan BPA tahun 2012 – Kapasitas BPA tahun 2012 

 = (5.885.000 – 5.837.000) ton/tahun 

 = 48.000 ton/tahun 

Jadi kebutuhan bisfenol-A dunia yang belum terpenuhi pada 

tahun 2012 adalah sebesar 48.000 ton/tahun. 

f. Kapasitas perancangan pabrik bisfenol-A yang akan didirikan pada 

tahun 2012 : 

Kapasitas pabrik bisfenol-A terkecil yang beroperasi adalah 

sebesar 27.000 ton/tahun (Paulinia –Brazil). Kapasitas pabrik   

bisfenol-A terbesar yang beroperasi adalah sebesar 585.000 ton/tahun 

(Mount Vernon – U.S.).  Oleh karena itu, pabrik bisfenol-A yang akan 

dibangun direncanakan berkapasitas 48.000 ton/tahun. 
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1.2.2 Menentukan Kebutuhan dalam Negeri 

Data Impor bisfenol-A : 

Tabel 1.2   Data Impor Bisfenol-A di Indonesia tahun 2003- 2006 

Tahun Kapasitas (Kg) 

2003 19.534 

2004 5.322 

2005 161.308 

2006 187.400 

(Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia, BPS Jakarta- Indonesia) 

y = 65958x - 1E+08
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Gambar  1.1  Grafik impor bisfenol-A di Indonesia 

 

Prediksi kebutuhan impor di Indonesia tahun 2012  : 

Impor BPA tahun 2012 = 65.958,4 (2012) -132.120.221,8 

    = 588.079,0 Kg/ tahun 

    = 588,079 ton/ tahun 
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Kapasitas pabrik sebesar 48.000 ton/tahun digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan dalam negeri sebesar 588,079 ton/ tahun dan sisanya 

untuk mensuplai kebutuhan luar negeri. 

1.2.3 Ketersediaan Bahan Baku 

Bahan baku utama pembuatan BPA adalah aseton dan fenol. 

Aseton dan fenol belum diproduksi di dalam negeri. Oleh karena itu, 

kebutuhan aseton dan fenol diimpor dari Korea. Aseton dan Fenol diimpor 

dari pabrik Kumho P&B Chemicals berkapasitas: 150.000 ton/tahun 

(Aseton) dan 73.000 ton/tahun (Fenol). 

 (Anonim II, 2008 ; Anonim III, 2008) 

1.3 Pemilihan Lokasi Pabrik 

Penentuan lokasi pabrik yang tepat, ekonomis, dan 

menguntungkan dipengaruhi oleh banyak faktor. Idealnya, lokasi yang 

dipilih harus dapat memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku 

serta kemungkinan memperluas atau memperbesar pabrik dan 

memberikan keuntungan untuk jangka panjang. Lokasi pabrik yang 

dipilih adalah Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) – Jawa Barat   

dengan mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut: 

 1.3.1 Faktor Primer 

a. Pemasaran 

BPA merupakan produk yang tidak langsung dapat dikonsumsi 

masyarakat melainkan bahan untuk industri kimia seperti industri 

epoksi resin, industri polikarbonat, industri cat, dan industri 
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polimer yang lain, maka lokasi pabrik diusahakan dekat dengan 

industri kimia. Cilegon, Banten merupakan salah satu kawasan 

industri, dekat dengan kota Jakarta dan kawasan industri 

disekitarnya sehingga mempunyai daerah pemasaran yang cukup 

baik. Pemasaran BPA selain untuk mencukupi kebutuhan impor 

dalam negeri, sebagian besar juga untuk diekspor ke negara lain. 

b. Tenaga Kerja 

Daerah disekitar KIEC merupakan daerah dengan jumlah 

penduduk yang cukup tinggi selain itu dekat dengan daerah Jakarta 

sehingga kebutuhan tenaga kerja, baik tenaga kerja kasar maupun 

ahli dapat dengan mudah terpenuhi. 

c. Utilitas 

Utilitas yang dibutuhkan adalah keperluan tenaga listrik, air dan 

bahan bakar. Kebutuhan tenaga listrik didapat dari PLN Suralaya 

dan generator pembangkit yang dibangun sendiri. Kebutuhan air 

dapat diambil dari PT Krakatau Tirta Industri. Kebutuhan bahan 

bakar batu bara dapat diperoleh dari PT Tambang Bukit Asam Tbk. 

sebagai pemasok bahan bakar batubara. 

d. Transportasi dan Telekomunikasi 

Lokasi pabrik dekat dengan pelabuhan sehingga mempermudah 

pemasokan bahan baku dan pemasaran produk baik untuk dalam 

negeri maupun luar negeri (ekspor). Transportasi lewat darat juga 
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dapat dilakukan dengan mudah. Telekomunikasi di daerah Cilegon 

cukup baik dan berjalan dengan lancar. 

e. Perluasan Areal 

KIEC merupakan kawasan industri sehingga untuk perluasan 

pabrik di masa yang akan datang masih memungkinkan. 

 

1.3.2 Faktor Sekunder 

a. Tanah dan Iklim 

Penentuan suatu kawasan industri terkait dengan masalah tanah, 

yaitu tidak rawan terhadap bahaya tanah longsor, gempa maupun 

banjir, jadi pemilihan lokasi pendirian pabrik di kawasan industri 

KIEC tepat, walaupun masih diperlukan kajian lebih lanjut tentang 

masalah tanah sebelum pabrik didirikan. Kondisi iklim di Cilegon 

pada umumnya tidak membawa pengaruh yang besar terhadap 

jalannya proses produksi. 

b. Perizinan 

KIEC merupakan daerah yang dirancang khusus untuk kawasan 

industri. Perizinan pendirian pabrik di kawasan industri tidak 

melibatkan masyarakat sekitar sehingga dapat meminimalisasi 

dana – dana kompensasi lingkungan. 
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HCl /H2SO4 

1.4 Tinjauan Pustaka 

 

1.4.1 Macam – macam Proses 

Ada beberapa macam proses pembuatan bisfenol-A yaitu : 

1. Bisfenol-A dengan bahan baku aseton dan phenol ada dua yaitu : 

a. Dengan Katalis Asam 

Proses pembuatan  bisfenol-A dengan bahan baku aseton dan 

fenol menggunakan katalis asam. 

Reaksi yang terjadi : 

(CH3)2CO+ 2 C6H5OH                   (CH3)2C(C6H4OH)2+H2O 

Campuran aseton dan fenol dengan perbandingan mol 1 : 4 s/d 

1 : 12 dikontakkan dengan HCl pekat atau H2SO4 70 % di dalam 

reaktor RATB. Energi aktivasi reaksi pembentukan bisfenol-A dengan 

katalis asam  sebesar 19 kkal/mol. Katalis H2SO4 jarang digunakan 

(hanya untuk pabrik skala kecil) karena akan mengalami kesulitan 

dalam pemisahan dibanding dengan katalis HCl. Kondisi pada 

pembuatan bisfenol-A dengan katalis asam pada suhu 30 – 50 oC 

dengan konversi 50 %.  

Proses katalis asam membutuhkan pemurnian produk dan 

katalis dari produk samping. Katalis asam yang berfase cair sangat 

korosif sehingga desain alat-alat proses relatif lebih mahal. 
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HCl  

b. Proses Ion Exchange 

 Penggunaaan katalis padat polystyerene-divinilbenzene 

sulfonated resin yang derajat keaktifanya lebih ditingkatkan dengan 

grup mercapto (mengandung gugus –SH).  

Reaksi yang terjadi : 

(CH3)2CO+ 2 C6H5OH                   (CH3)2C(C6H4OH)2+H2O 

Campuran aseton dan fenol (berlebih) diumpankan ke dalam 

reaktor fixed bed yang berisikan katalis padat. Hasil reaktor dipisahkan 

dari produk samping untuk mendapatkan produk BPA yang murni. 

Kemurniannya dapat mencapai lebih 90%. 

Pembentukan bisfenol-A dengan menggunakan ion exchange 

memiliki kelebihan yaitu tidak menimbulkan korosi pada peralatan 

proses dan proses pemurnian lebih mudah. 

2. Bisfenol-A dari Propine 

Pembuatan Bisfenol-A dapat pula dengan menggunakan bahan 

baku selain aseton. Bahan baku tersebut adalah propine (metil asetilin) dan 

fenol.  

Reaksi yang terjadi : 

CH3C≡≡≡CH + 2 C6H5OH                   (CH3)2C(C6H4OH)2 

Proses pembuatan bisfenol-A dengan cara ini digunakan secara 

semi komersial di Rusia tetapi konversi yang diperoleh tidak sebaik bila 

menggunakan aseton sebagai bahan baku. 

(Mc Ketta,1982) 
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Tabel 1.3   Perbandingan Beberapa Proses Produksi Bisfenol-A  

Pertimbangan Katalis Asam Ion Exchange 
Bisfenol-A dari 

Propine 

Bahan baku a Ketersediaan aseton 

di pasar melimpah 

(mudah didapat di 

pasar) 

Ketersediaan aseton 

di pasar melimpah 

(mudah didapat di 

pasar) 

Ketersediaan 

propine di pasar 

lebih sedikit (lebih 

sukar di dapatkan) 

dari pada aseton 

Konversi  50% a 80% b <50% a 

T  operasi  30-50˚C a 75-85˚C b 30-50˚C a 

P  operasi a atmosfiris  atmosfiris atmosfiris 

Fase cair-cair padat-cair cair-cair 

Katalis HCl pekat atau 

H2SO4 70 % 

polystyerene-

divinilbenzene 

sulfonated resin 

HCl 

Korosifitas a besar kecil Besar 

Unit 

pemisahan 

katalis 

dibutuhkan tidak dibutuhkan Dibutuhkan 

Biaya operasi a tinggi rendah Tinggi 

 

a Mc Ketta,1982 
b Kinetics of the Synthesis of Bisphenol-A, 1987 
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1.4.2 Alasan Pemilihan Proses 

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa proses produksi bisfenol-A 

dengan metode Ion Exchange adalah proses yang paling baik untuk 

dipilih. Kelebihan proses ini adalah: 

1. Ketersediaan bahan baku  (aseton) yang banyak di pasar (lebih 

mudah didapatkan daripada propine) 

2. Konversi terhadap Aseton tinggi 

3. Korosi alat-alat proses kecil karena katalis (yang bersifat asam) 

tidak terikut keluar reaktor (karena katalis berupa padatan, 

sehingga tidak terlarut). 

4. Biaya investasi dan biaya operasi rendah. Unit pemurnian menjadi 

lebih sederhana dari pada unit pemurnian menggunakan katalis 

asam. 

 

1.4.3 Kegunaan Produk 

Adapun manfaat dari bisfenol-A dalam perindustrian adalah sebagai 

berikut: 

a. Industri epoksi resin 

Epoksi resin termasuk dalam resin thermosetting yang dibuat dari 

reaksi antara epichlorohidrin dan bisfenol-A. Epoksi resin 

digunakan sebagai zat pelapis atau adhesive. Fiber glass yang 

dilapisi dengan epoksi resin memiliki kelebihan yaitu lebih ringan  
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dan memiliki daya rentang yang tinggi dan juga tahan terhadap zat-

zat kimia sehingga dapat digunakan sebagai bahan kontruksi pabrik 

kimia.  

b. Industri polikarbonat 

Polikarbonat diproduksi dengan mereaksikan bisfenol-A  dengan 

fosgene. Polikarbonat ini termasuk dalam resin thermoplastic yang 

memiliki kekuatan lebih tinggi dan lebih tahan panas dibandingkan 

dengan resin thermosetting. Polikarbonat ini digunakan sebagai 

komponen-komponen listrik dan alat-alat elektronik. 

c. Industri cat 

Bisfenol-A digunakan sebagai stabilisator zat warna supaya warna 

tidak berubah. 

d. Industri polimer lainnya 

Bisfenol-A digunakan sebagai bahan baku pembuatan polyester, 

polisulfonat,  dan polysulphones. 

e. Kegunaan lainnya 

Bisfenol-A juga digunakan sebagai bahan baku anti oksidan, flame 

retardant, dan industri hidrogenasi. 

(Mc Ketta,1982) 
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1.4.4 Sifat Fisis dan Kimia Reaktan dan Produk Reaksi 

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan bisfenol-A 

adalah aseton dan fenol. 

Sifat-sifat Bahan Baku 

Aseton 

Sifat Fisis 

a. Rumus Molekul  : CH3COCH3 

b. Wujud    : Cair tidak berwarna 

c. Berat Molekul   : 58,08 g/gmol 

d. Spesific Gravity  : 0,791 

e. Titik Leleh   : -94 °C 

f. Titik Didih (1 atm)  : 56,44 °C 

 (Yaws, 1999)                     

Sifat Kimia 

a. Dengan proses dehidrogenasi membentuk isopropil alkohol. 

Reaksi : 

CH3COCH3 + H2   CH3CHOCH3 

b. Dengan proses pirolisa akan membentuk metana. 

 Reaksi : 

CH3COCH3      HCH = C = O  +  CH4 
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c. Aseton dapat dikondensasi dengan asetilen membentuk 2-metil-3-

butinediol, suatu intermediate untuk isoprene. 

Reaksi : 

CH3COCH3 + C2H2       CH3C(CH3)2CCH2 

           (Kirt Othmer,1983) 

Fenol 

Sifat Fisis 

a. Rumus Molekul  : C6H5OH 

b. Wujud    : padat, kristal, putih 

c. Berat Molekul   : 94,11 g/gmol 

d. Spesific gravity  : 1,057 

e. Titik  Leleh (1 atm)  : 42 oC 

f. Titik Didih (1 atm)  : 181,99 oC 

 (Yaws, 1999) 

Sifat Kimia 

a. Reaksi dengan ammonia menghasilkan aniline dan dyphenilamine. 

Reaksi : 

C6H5OH(gas)  +  NH3(gas)                  

    C6H5NH2(gas)  +  H2O(gas) 

  

2C6H5OH(gas)  +  NH3(gas)                                   

(C6H5)2NH(gas)  + 2H2O(gas) 

Silica-alumina 

Silica-alumina 
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b. Disentesis pertama kali dari sulfonasi benzene dan hidrolisis 

sulfonate. 

c. Saat sekarang banyak disintesis dari proses cumene dimana 

cumene direaksikan dengan oksigen membentuk cumene 

hydroperoxide. 

(C6H5)C3H7  + O2                         (C6H5)C3H7O2                   

C6H5OH  + C6H5OH 

(Kirt Othmer,1983) 

 

Sifat-sifat Produk  

Bisfenol-A 

Sifat Fisis 

a. Rumus Molekul  : (CH3)2C(C6H4OH)2 

b. Wujud    : padat, putih 

c. Berat Molekul   : 228,29 g/gmol 

d. Spesific gravity  : 1,195 

e. Titik Leleh   : 156 oC 

f. Titik Didih (1 atm)  : 360,65 oC 

(Yaws, 1999) 
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epoksi resin 

polysulfone resin 

fosgen dibenzoat ester 

resin polikarbonat 

Sifat Kimia 

a. Reaksi kondensasi antara bisfenol-A dan epichlorohidrin dengan 

rasio    1 : 1 pada suasana basa akan menghasilkan epoksi resin : 

 

 

b. Bisfenol-A bereaksi dengan bis(4-chlorophenyl)sulfone 

membentuk polysulfone resin : 

 

                                           

 

c. Esterifikasi bisfenol-A dengan fosgen atau dibenzoat ester 

membentuk polikarbonat : 

 

 

                                                                     

 

 

OH- 

OH- 
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d. Bisfenol-A bersifat stabil jika bersentuhan dengan udara luar  

 (Mc Ketta,1982) 

e. Memiliki kelarutan yang besar dalam aseton dan memiliki 

kelarutan yang semakin kecil pada fenol jika suhu semakin rendah  

(Liliana, 1998) 

Air 

Sifat Fisis 

a. Rumus Molekul  : H2O 

b. Wujud    : cair 

c. Berat Molekul   : 18 g/gmol 

d. Titik didih (1 atm)  : 100 oC 

 

      (Perry, 1997) 

Sifat Kimia 

a. merupakan senyawa kovalen polar 

b. merupakan elektrolit lemah dan mampu menghantarkan listrik 

karena terionisasi 

H2O → H+    + OH- 

c. Bersifat netral 

d. Dapat menguraikan garam menjadi asam dan basa 

e. Pelarut yang baik 
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f. Bereaksi dengan oksida logam membentuk hidroksida yang 

bersifat basa dan bila bereaksi dengan oksida non-logam 

membentuk asam 

(Kirt Othmer,1983) 

 

1.4.5 Tinjauan Proses Secara Umum 

Reaksi pembentukan bisfenol-A merupakan reaksi kondensasi, 

yaitu mereaksikan aseton dengan fenol berlebih dengan bantuan 

polystyerene-divinilbenzene sulfonated resin. Reaksi berlangsung 

dalam fase cair dengan katalis padat dan bersifat eksotermis. Reaktor 

yang digunakan adalah Reaktor Fixed Bed. Produk yang keluar reaktor 

berupa bisfenol-A (BPA), air sebagai produk samping, sisa reaktan 

aseton, dan sisa reaktan fenol.  

Tahap penyimpanan bahan baku. Bahan baku  aseton 

disimpan dalam fase cair pada kondisi suhu lingkungan (30oC) dan 

tekanan 1 atm untuk menjaga agar fase aseton tetap pada fase cair. 

Fenol disimpan dalam fase padat pada suhu lingkungan dan tekanan 1 

atm. 

Tahap penyiapan bahan baku. Aseton dari tangki TT-01 

dialirkan ke mixer M-01 terlebih dahulu untuk dicampur dengan fenol 

yang diumpankan dari TT-02 dan juga  recycle dengan suhu 50 oC. 

Tahap Sintesis. Aseton dari tangki penyimpanan, fenol dari 

silo, recycle (aseton, fenol, dan air) diumpankan ke mixer lalu 
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diumpankan ke reaktor. Aseton dan fenol masuk reaktor mempunyai 

perbandingan tertentu.  

Tahap Pemurnian. Produk keluar reaktor dimurnikan dengan 

cara memisahkan bisfenol-A dari aseton, fenol, dan air. Pemisahan 

aseton, fenol, dan air dari produk utama (bisfenol-A) dengan  

menggunakan menara distilasi.  Pemurnian bisfenol-A dari fenol untuk 

tahap selanjutnya yaitu dengan mengkristalkan bisfenol-A. Kristal 

bisfenol-A dipisahkan dari larutan mother liquor dengan menggunakan 

sentrifugal. Fenol sebagian besar terpisah dari bisfenol-A dengan 

proses kristalisasi dan sentrifugasi. Aseton, fenol, dan air sisa reaksi 

direcycle ke tangki recycle sebelum masuk ke reaktor.  

Tahap Pembutiran. Melter melelehkan kristal bisfenol-A. 

Lelehan bisfenol-A dipompa menuju menara priling. Menara priling 

membentuk lelehan bisfenol-A menjadi bentuk pril.  

Tahap Pengepakan. Pril bisfenol-A disimpan dalam silo 

penyimpanan sementara sebelum dikemas. Bisfenol-A yang telah 

dikemas kemudian disimpan dalam gudang sebelum didistribusikan. 
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