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Sem Mata Kuliah SKS Nilai Huruf SKS×Nilai 

1 Agama Islam 2 3,5 B 7,00 

1 Bahasa Inggris 2 4,0 A 8,00 

1 Fisika Dasar I 3 3,7 B 11,10 

1 Kalkulus I 3 2,9 C 8,70 

1 Kimia Analisis I 2 2,2 C 4,40 

1 Kimia Dasar  3 4,0 A 12,00 

1 Komputer 2 2,5 C 5,00 

1 Menggambar Teknik I 2 3,0 B 6,00 

2 Elemen Mesin 2 4,0 A 8,00 

2 Fisika Dasar II 3 3,0 B 9,00 

2 Kalkulus II 3 3,5 B 10,50 

2 Kimia Analisis II 2 3,6 B 7,20 

2 Kimia Fisika I 2 3,0 B 6,00 

2 Kimia Organik I 2 2,5 C 5,00 

2 Menggambar Teknik II 2 3,3 B 6,60 

2 Pancasila 2 2,9 C 5,80 

2 Pengantar Ilmu Lingkungan 2 2,5 C 5,00 

3 Azas Teknik Kimia I 3 3,5 B 10,50 

3 Bahan Konstruksi T. Kimia  2 2,5 C 5,00 

3 Kewirausahaan 2 3,8 B 7,60 

3 Kimia Fisika II 2 3,0 B 6,00 

3 Kimia Organik II 2 3,0 B 6,00 

3 Matematika Teknik Kimia I 3 4,0 A 12,00 

3 Termodinamika Teknik Kimia I 3 3,0 B 9,00 

3 Penggerak Mula 2 4,0 A 8,00 

4 Azas Teknik Kimia II 3 3,0 B 9,00 

4 Ilmu Sosial Dasar 2 3,0 B 6,00 

4 Matematika Teknik Kimia II 3 2,0 C 6,00 

4 Mikrobiologi Industri 2 3,8 B 7,60 

4 Operasi Teknik Kimia I 3 2,5 C 7,50 

4 Perpindahan Panas 2 3,0 B 6,00 

4 Teknik Tenaga Listrik 2 3,0 B 6,00 

4 Termodinamika Teknik Kimia II 2 3,0 B 6,00 

5 Alat Industri Kimia 3 3,0 B 9,00 

5 Kewiraan 2 3,5 B 7,00 

5 Manajemen Industri 2 2,8 C 5,60 

5 Operasi Teknik Kimia II 3 2,5 C 7,50 

5 Proses Industri Kimia I 3 2,0 C 6,00 

5 Teknologi Fermentasi 2 2,0 C 4,00 

5 Teknologi Pembakaran dan Dapur 2 4,0 A 8,00 

5 Utilitas 3 3,0 B 9,00 

6 Ekonomi Teknik Kimia 2 4,0 A 8,00 

Sem Mata Kuliah SKS Nilai Huruf SKS×Nilai 

6 Metodologi Penelitian 2 3,0 B 6,00 

6 Operasi Teknik Kimia III 3 4,0 A 12,00 
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6 Pengendalian Proses 3 3,3 B 9,90 

6 Proses Industri Kimia II 2 3,0 B 6,00 

6 Proses Transfer 2 4,0 A 8,00 

6 Teknik Reaksi Kimia I 3 2,0 C 6,00 

6 T. Minyak Atsiri 2 4,0 A 8,00 

6 Penelitian 3 4,0 A 12,00 

6 T. Polimer Tinggi 2 2,0 C 4,00 

7 Anjang Karya 1 4,0 A 4,00 

7 Operasi Teknik Kimia IV 3 3,0 B 9,00 

7 Perancangan Alat Proses 3 2,0 C 6,00 

7 Perancangan Pabrik Kimia 4 2,0 C 8,00 

7 Teknik Reaksi Kimia II 3 3,0 B 9,00 

7 T. Pengolahan Limbah 2 4,0 A 8,00 

7 T. Pulp dan Kertas 2 2,0 C 4,00 

8 Tugas Praktek Kerja 2 4,0 A 8,00 

8 Tes Komprehensif 1 3,0 B 3,00 

 
Jumlah SKS   : 142 
Jumlah SKS× Nilai  : 438,5 
Indeks Prestasi Kumulatif  : 3,09 
 

Judul Skripsi : 
Prarancangan Pabrik Asam Terphthalat Proses Amoco Kapasitas 30.000 ton/tahun 
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            Mengetahui 

Pembimbing Akademis,            Ketua Jurusan Teknik Kimia 
           Fakultas Teknik UNS 
 
 

 
 
Fadilah, ST, MT                         Ir. Nunik Sri Wahjuni, M.Si. 
NIP. 132 258 062                              NIP. 131 569 187 

 
 

PENDAHULUAN 
Asam terepthalat dan turunan dari dimetil terephthalat adalah bahan petrokimia 
yang sangat penting sebagai bahan baku produksi polyester. Asam Terepthalat 
diproduksi dalam dua bentuk a) teknikal grade b) polymer grade. Teknikal grade 
asam terepthalat  tidak cocok digunakan pada industri polimer. Teknikal grade 
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sebagian besar digunakan pada proses pembuatan asam terepthalat polimer grade 
dan pada pembuatan dimetil terepthalat. 

Pentingnya asam terepthalat baru disadari setelah Perang Dunia II. Perusahaan 
yang pertama mengkomersialisasikan penggunaan serat yang dibuat dari poly 
ethylene terepthalat adalah Imperial Chemical Industries di  United Kingdom pada 
1949 dan oleh DuPont di Amerika pada tahun 1953. Serat tersebut dibuat dari 
dimetil terephtalat dan ethylene glikol. 

Asam terephtalat pertama kali di produksi dengan oksidasi asam nitrat encer 
menggunakan para-xylene. Oksidasi ini melibatkan penggunaan udara pada 
langkah awal oksidasi untuk mengurangi konsumsi asam nitrat. Metode ini sudah 
tidak lagi digunakan. 

In addition to all these factors the chemical is considerably non toxic in nature 
with very few special measures to be taken during handling. 

Pertumbuhan industri yang luar biasa melibatkan penggunaan asam terephthalat 
sebagai bahan untuk memenuhi pertambahan permintaan polyester pada bidang 
tekstil. Pada tahun 60-an semua asam terephthalat yang diproduksi digunakan 
pada pembuatan dimetil terephthalat. Tapi seiring kemajuan dalam teknologi 
maka polimer grade asam terephthalat telah diproduksi dalam jumlah besar.  
Sekarang ini perminaan PTA di India adalah sekitar 500 juta ton. Utamanya pada 
industri tekstil, PET dan film. Pertumbuhan di masa depan diramalkan sangat 
cepat sekali, dengan pertamabahan permintaan sekitar 20% per tahun. Permintaan 
dunia terhadap PTA terus bertambah, dengan pertambahan yang sangat tinggi 
ditunjukkan pada negara India dan Cina yang sedang mengalami pertumbuhan 
ekonomi yang sangat pesat. Berikut daftar beberapa pabrik asam terephthalat yang 
ada di dunia. 
 
Perusahaan Lokasi  Kapasitas (TPA) 

Reliance Industries Patalganga, India 75,000 
Reliance Industries Hazira , India 350,000 
DuPont Kuan-Yin, Taiwan 350,000 
PT Polyprima Karyareksa Indonesia 350,000 
Yizheng Chemical Fibre China 450,000 
 
 
 
 
 
 
PROSES PEMBUATAN 
 
Penyusunan kembali Henkel dari Benzoic Acid dan Phthalic Anhydride 
Teknologi Henkel berdasarkan pada konversi benzene carboxyclic acid menjadi 
garam potassiumnya. Garam tersebut di susun kembali dengan menambahkan 
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carbon dioxide dan sebuah katalis biasanya cadmium atau zinc oxide untik 
membentuk dipotassium terephthalat, yang kemudian akan diubah menjadi asam 
terephthalat. Teknologi ini sudah tidak dipakai lagi. Proses tersebut melibatkan 
oksidasi naphthalene menjadi phthalic anhydride, yang merupakan bahan starter 
dari proses Henkel. Phthalic anhydride diubah secara berurutan menjadi 
monopotassium o-phthalate dan dipotassium o-phthalate dengan aliran recycle 
yang encer dari mono dan di potassium terephthalat. Dipotasssium o-terephthalat 
diambil kembali, di spray dryer dan di isomerisasi pada tekanan carbon dioxide 
1000 – 5000 kPa pada suhu 350 – 450ºC. Hasil dari isomerisasi dilarutkan dalam 
air dan di recycle ke bagian awal proses. Kemudian kristal terephthalic acid, yang 
terbentuk selama pembuatan monopotassium o-phthalate diambil kembali dengan 
cara filtrasi, dikeringkan dan diangkut kemudian disimpan. 
 
Henkel II 
Proses Henkel II melibatkan penggunaan toluene untuk menghasilkan benzoic 
acid sebagai bahan baku. Asam bereaksi dengan potassium hydroxide 
menghasilkan produk berupa potassium benzoate. Dipotassium terephthalat 
diproduksi dengan reaksi diproporsionasi. Kondisi reaksi untuk penyusunan 
kembali ini sama dengan kondisi pada proses Henkel I. Dipotassium terephthalat 
bereaksi dengan sulfuric acid dan menghasilkan terephthalic acid yang kemudian 
diambil, disaring dan dikeringkan. Benzene merupakan produk samping dari 
disproporsionasi dan potassium sulfate dihasilkan pada recovery produk. 
Terephthalic acid yang dihasilkan dengan proses ini mempunyai ciri mengandung 
sedikit sekali potassium, sulfur dan benzoic acid. 
 
Asam Terephthalat  polimer grade (Pemurnian) : 
Asam Terephthalat polimer gradedihasilkan dengan beberapa proses pemurnian 
yang terpisah. Asam terephthalat yang dihasilkan dari proses yang disebut diatas 
tidak dapat digunakan pada pembuatan polimer. 
 
Metode Pemurnian Amoco : 
Proses ini digunakan untuk memurnikan asam terephthalat yang dihasilkan dari 
oksidasi p-Xylene menggunkan udara. Produknya mengandung kurang dari 25 
ppm 4-formylbenzoic acid, yang merupakan impuritas pada umpan. Asam 
terephthalat mentah dan air secara kontinyu diumpankan ke dalam mixing tank 
untuk menghasilkan slurry yang mengandug paling sedikit  10wt% asam 
terephthalat. Slurry  kemudian dipompa ke preheater dan ke sebuah dissolver yang 
beroperasi pada suhu ≥250ºC. Effluent dari dissolver adalah suatu larutan dan 
kemudian mengalir melalui reaktor hidrogenasi yang berisi katalis noble-metal 
pada suatu bantalan carbon. Tekanan dalam reaktor dijaga diatas tekanan parsial 
dari aliran untuk menjaga fase tetap cair dan untuk memastikan suplai hidrogen 
yang cukup. 
 
 
Proses Mitsubishi Decarbonylation: 
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Proses ini digunakan untuk memurnikan asam terephthalat yang dihasilkan 
dengan oksidasi p-Xylene dengan udara pada fase cair. Asam terephthalat mentah 
dilarutkan di dalam solvent dan larutannya dilewatkan pada sebuah reaktor 
dimana struktur utama dari impritas organik diubah. Solvent biasanya adalah air 
dan tahapan reaksi biasanya adalah decarbonylation dari 4-formylbenzoic acid, 
yang beroperasi pada suhu 250 - 300ºC dengan penambahan palladium pada 
katalis karbon. Setelah reaksi asam terephthalat diambil dengan kristalisasi 
kontinyu dan filtrasi. 
 
Modifikasi Proses Henkel : 
Proses Henkel dapat dimodifiksi untuk menghasilkan asam terephthalat grade 
polimer. Proses Henkel II dimulai dengan kristalisasi dipotassium terephthalat 
dari larutan encernya. Setelah diambil kristalnya kemudian dilarutkan dalam air 
kemudian dimurnikan dengan alkali permanganate pada 40 - 100ºC dan kemudian 
dilewatkan melalui bed karbon aktif untuk menghilangkan impuritas warna. 
Sulfuric acid ditambahkan untuk membentuk asam terephthalat yang sangat halus. 
 
PEMILIHAN PROSES 
Katalitis, fase cair, oksidasi p-Xylene dengan udara. 
Metode ini paling banyak digunakan di seluruh duia untuk menghasilkan asam 
terephthalat grade teknis. Metode tersebut dikembangkan oleh Mid – Century 
Corp. Proses secara umum menggunakan asam asetat sebagai solvent dan katalis 
untuk mengoksidasi p-Xylene pada fase cair menggunakan udara. Proses ini juga 
disebut proses Amoco. Katalis yang digunakan biasanya logam berat, sebagai 
contoh Cobalt. Proses ini juga dapat menggunakan logam multivalent seperti 
misalnya Mangan sebagai katalis oksidasi dan Bromine sebagai penyedia radikal 
bebas. 
Keuntungan menggunakan proses ini adalah : 

· Reaksi sangat sederhana dengan satu langkah 
· Bahan baku yang digunakan pada proses ini sangat mudah didapatkan 

karena merupakan hasil samping dari industri petrolium 
· Asam terephthalat yang dihasilkan dengan proses ini memiliki yield 

hampir 100% dengan 4-formilbenzoic sebagai trace komponen. 
· Proses oksidasi sangat efisien apabila dibandingkan dengan dengan 

metode yang lain karena memiliki konversi hampir 95 wt%. 
· Kemurnian produk sangat tinggi mencapai 99% 
· Proses ini menghasilkan sedikit sekali masalah pencemaran. 
· Solvent dan katalis dapat diambil kembali dan digunakan kembali. 

Pengambilan kembali solvent dapat mencapai 90%. 
Deskripsi proses : 
Proses dapat dibagi menjadi beberapa unit : 

· Unit Reaktor 
· Unit Pemisahan dan Pengeringan 
· Unit Recovery. 

 
Unit reaktor: 
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Unit reaktor terdiri dari sebuah reaktor, kondenser dan sebuah G-L separator. 
Bahan baku p-Xylene, udara, asam asetat (solvent) dan katalis (cobalt) 
diumpankan secara kontinyuke dalam reaktor. Reaktor dijaga pada suhu 150ºC 
dan tekanan 1500 – 3000 kPa. Udara yang ditambahkan perbandingan 
stoikiometrinya harus lebih besar untuk meminimalisasi pembentukan produk 
samping. Panas reaksi dihilangkan dengan mengkondensasi dan me-refluks asam 
asetat. Aliran refluks mengalir melewati G-L separator dimana kelebihan udara 
dibuang dan cairannya direfluks kembali ke dalam reaktor. Waktu tinggal untuk 
reaksi ini bervariasi antara 30 menit sampai 3 jam. Lebih dari 95% p-Xylene 
terkonversi menjadi produk. Bahan keluar dari reaktor berupa slurry, selama 
masih dapat dilarutkan solvent. 
 
Unit Pemisahan dan Pengeringan : 
Unit pemisahan dan pengeringan terdiri dari sebuah surge vessel, sebuah 
centrifuge dan rotary dryer. Surge vessel dijaga pada suhu dan tekanan yang lebih 
rendah daripada reaktor. Slurry yang didinginkan dari surge vessel diumpankan ke 
dalam centrifuge. Di dalam centrifuge sebagian besar air dipisahkan dari produk 
utama (asam terephthalat). Ada dua aliran yang meninggalkan centrifuge, satu 
aliran dikirim ke unit recovery dan yang lain dialirkan ke rotary dryer. Aliran 
yang menuju ke rotary dryer berupa padatan. Udara panas dialirkan terus-menerus 
ke drier untuk menghilangkan kelembaban pada produk akhir. Produk dari drier 
berupa 99% asam terephthalat murni. 
 
Unit Recovery : 
Unit recovery terdiri dari dua set kolom distilasi, kondenser dan reboiler. Cairan 
kental dari centrifuge terdiri dari empat komponen p-xylene (yang tidak bereaksi), 
katalis, asam asetat dan air. Aliran ini diumpankan ke penyulingan residu. Residu 
dari penyulingan  mengandung asam asetat, p-xylene, air dan katalis. Katalis 
dapat dipisahkan dapat dipisahkan dari residu. Distilat dari dari penylingan masih 
sedikit p-xylene, asam asetat dan air, kemudian diumpankan ke menara 
dehidrogenasi dimana air dipisahkan dari asam asetat. Asam asetat di recycle 
kembali ke dalam reaktor sebagai tambahan dari make up aliran asam asetat. 
 
 
 
PROPERTIES DANKEGUNAAN 
Sifat fisik : 
Rumus molekul : C6H5(COOH)2 

Berat molekul  : 166.14 
Titik lebur  : 300ºC 
Titik beku  : 427ºC 
Titik tripel  : 427ºC 
Densitas  :1510 g/Lt pada 25ºC 
Panas pembentukan : -816 kJ/mol pada 25ºC 
Panas penyubliman : 142  kJ/mol  
Panas pembakaran : 3223 kJ/mol 
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Konstanta ionisasi : 
50% larutan ethanol 
pK1  -4.39 
pK2  -6.08 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Pendirian Pabrik 

Asam Terephthalat (TPA/Terephthalic Acid) atau 1,4 Benzene Dicarboxyl 

Acid dengan rumus molekul C6H4(COOH)2 adalah salah satu senyawa petrokimia 

yang berupa kristal putih digunakan sebagai bahan baku industri serat sintetis, 

merupakan hasil turunan dari para-xylene, dengan Ethylen Glikol turunan dari 

para-xylene ini dipolimerisasi menjadi polyester yang digunakan untuk keperluan 

industri lainnya, diantaranya polyester non tekstil dan film. 

TPA sudah diproduksi di Indonesia sejak tahun 1986 oleh Pertamina UP 

III Plaju, Sumatera Selatan, dengan kapasitas perdana sebesar 56.000 ton dan pada 

tahun 1990 sebesar 225.000 ton/tahun, pada tahun 1996 telah berdiri pabrik TPA 

yaitu PT. Polyprima Karya Reksa di Cilegon dengan kapasitas 400.000 ton/tahun. 

Kebanyakan konsumsi dari TPA ini digunakan oleh industri-industri kecil yang 

mengubah hasil polimerisasi TPA menjadi polyester. Kebutuhan akan TPA untuk 

polyester chip berkisar antara 860 hingga 900 kg tiap ton TPA, atau jika dirata-

rata adalah sebesar 880 kg TPA / ton polyester. Sampai saat ini Indonesia masih 

mengimport TPA dari Jepang, Korea, Taiwan, Thailand, India, Pakistan dan 

Australia yang berarti kurang terpenuhinya kebutuhan TPA dalam negeri. 
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Untuk mengatasi hal tersebut serta mendorong berdirinya pabrik baru yang 

menggunakan TPA, disamping juga untuk menambah lapangan kerja maka perlu 

didirikan pabrik TPA. Beberapa keuntungan yang kita dapatkan dengan berdirinya 

pabrik TPA antara lain: 

· Memacu pertumbuhan industri di Indonesia yang menggunakan bahan 

baku TPA. 

· Meningkatkan kesejahteraan penduduk di sekitar pabrik. 

· Menghemat devisa negara karena dapat mengurangi beban import. 

Dari segi ekonomi, pendirian pabrik ini menguntungkan karena TPA mempunyai 

harga jual yang lebih tinggi daripada bahan baku. Sebagai gambaran, untuk 

mendapatkan 1 MT TPA dibutuhkan bahan baku 650 kg p-Xylene yang diperoleh 

dari dalam negeri dan 6 MT udara.  

Tabel 1.1 Perbandingan Harga Bahan Baku dan Produk 

Bahan Berat (MT) 
Harga 

(US$/MT) 

Harga total 

(US$) 

Bahan baku : 

· p-xylene 

· udara 

 

0,650 

6,000 

 

201 

-  

 

181 

- 

Produk: 

· TPA 

 

1,000 

 

397 

 

397 

 

Bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan Asam Terephthalat 

adalah p-Xy1ene dan Asam Asetat yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. p-Xylene 
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Bahan baku p-Xylene didatangkan dan unit pengolahan V 

PERTAMINA Cilacap, dengan menggunakan jalur darat. Berdasarkan 

data yang disampaikan oleh PT. Capricorn Indonesia Consult Inc. 

(CIC), menyebutkan bahwa importir TPA di Indonesia pada tahun 1988 

ada 9 perusahaan , dimana yang terbesar adalah PT. Teijin Indonesia 

Fiber Corp. yaitu 12.199 ton dengan total nilai impor sebesar US 

$8.304.000.  

2. Asam Asetat 

Solvent asam asetat yang digunakan dalam poses pembuatan asam 

terephthalat didatangkan dari dalam negeri karena industri asam asetat 

dalam negeri sudah cukup banyak dan mencukupi. 

Tabel 1.2 Produsen Asam Asetat di Indonesia, Lokasi, dan Kapasitas 

Produksi, Tahun Produksi 1993/1994 

Nama Perusahaan Lokasi Kapasitas Produksi 

PT. Riasima Abadi 

PT. Organik Chemindo 

PT. Indo Acidatama 

       Chemical Industri 

Cibinong, Bogor 

Lampung Tengah 

Karanganyar, Solo 

    560.000 Ton p.a. 

       10.000 Ton p.a 

12.000.000 Liter p.a 

 

1.2. Kapasitas Perancangan 

Latar belakang yang perlu diperhatikan dalam menentukan kapasitas 

pabrik Asam Terephthalat antara lain: 

1. Kebutuhan Asam Terephthalat di Indonesia 
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Kebanyakan konsumsi dari TPA ini digunakan oleh industri-industri kecil 

yang mempolimerisasi TPA menjadi polyester. Sampai saat ini Indonesia 

masih mengimport TPA dari beberapa negara, namun demikian eksport asam 

terephthalat dari Indonesia ke berbagai negara seperti Hongkong, India, Cina 

dan Pakistan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang berarti pemasaran 

produk asam terephthalat dari Indonesia sangat bagus di luar negeri. 

Perbandingan antara eksport dan import asam terephthalat di Indonesia dapat 

dilihat pada tabel 1.3 dan 1.4 berikut : 

Tabel 1.3 Import Asam Terephthalat ke Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.4 Eksport Asam Terephthalat dari Indonesia 

Import 
Tahun 

Net Weight (kg) CIF Value (US$) 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

183.005.871 

97.166.736 

123.078.950 

82.678.177 

48.272.140 

60.332.780 

80.498.448 

34.419.998 

61.233.332 

37.169.016 

19.784.312 

26.087.909 

Eksport 
Tahun 

Net Weight (kg) FOB Value (US$) 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

287.080.267 

304.716.946 

244.781.135 

286.373.086 

377.473.405 

106.655.629 

115.823.038 

117.452.419 

112.440.937 

176.992.937 

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



 

 

 

 

 

 

 

                                            (Sumber : Biro Pusat Statistik)  

2. Ketersediaan Bahan Baku 

Kebutuhan bahan baku p-Xylene dapat dipenuhi dan diperoleh dan 

produsen di Indonesia yaitu dari Pertamina UP IV Cilacap. Sehingga dalam hal 

ini ketersediaan bahan baku akan p-Xylene dapat terpenuhi. Demikian pula 

pemenuhan solvent asam asetat juga diambil dari dalam negeri. 

3. Kapasitas Produksi 

Dari data import dan eksport dapat dilihat bahwa kecenderungan import 

tiap tahun menurun sedangakan eksport TPA ke luar negeri tiap tahun 

mengalami kenaikan. Dapat disimpulkan bahwa semakin terpenuhinya 

kebutuhan TPA dalam negeri, sehingga sebagian produksi TPA dari Indonesia 

dieksport ke luar negeri. Kapasitas pabrik TPA yang sudah didirikan dapat 

dilihat pada table berikut: 

Tabel 1.3 Pabrik Asam Terephthalat di Indonesia 

Nama Perusahaan Lokasi 
Kapasitas Produksi 

(ton / tahun) 

2003 357.667.299 191.331.648 
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Bakri Kasei Coorporation 

PERTAMINA 

Unit EP-I Pangkalan Brandan 

Unit EP-II Plaju 

Unit EP-III Cirebon 

Unit EP-IV Balikpapan 

Unit EP-V Sorong 

Yasonta Lindo 

Serang 

 

Sumatera Utara 

Sumatera Selatan 

Jawa Barat 

Kalimantan Timur 

Irian Jaya 

Cirebon 

2.500.000 

 

255.000 

255.000 

255.000 

255.000 

255.000 

250.000 

 

 

Perhitungan kapasitas perancangan yaitu dengan melihat mulai meningkatkatnya 

kembali jumlah import, karena produksi TPA akan digunakan untuk pemenuhan 

kebutuhan dalam negeri. Dengan melihat data import diatas, maka dibuat grafik 

linierisasi hubungan antara tahun dan besarnya import maka akan didapatkan garis 

lurus dengan persamaan umum : 

 y = ax + b 

dengan : a = 1,2004×10-07               y = jumlah import 

  b =  2,404×1010   x = tahun 

Dari persamaan ini, diperkirakan import asam terephthalat ke Indonesia pada 

tahun 2006 sebesar 40.236.552 ton/tahun. Melihat pesatnya industri yang 

berbahan dasar TPA di Indonesia dan dunia maka diperkirakan pabrik-pabrik TPA 

yang ada akan meningkatkan kapasitas produksinya maupun akan berdiri pabrik-

pabrik TPA baru. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka dalam 

perancangan ini ditentukan kapasitas awal perancangan sebesar 30.000 ton/tahun 

dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan asam terephthalat dalam negeri dan 
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dapat membuka kesempatan berdirinya industri lain yang menggunakan asam 

terephthalat sebagai bahan baku maupun bahan tambahan 

 

1.3 Pemilihan Lokasi Pabrik 

 Pabrik yang akan didirikan berlokasi di kawasan industri Cilacap, Jawa 

Tengah. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan lokasi pabrik di 

daerah Jawa antara lain : 

1.3.1.  Faktor Primer 

1.3.1.1. Bahan Baku 

 Bahan baku merupakan kebutuhan utama bagi kelangsungan operasi 

sehingga keberadaannya harus benar-benar diperhatikan. P-Xylene yang menjadi 

bahan baku utama diperoleh dari Pertamina yang masih satu kawasan dengan 

pabrik yang akan didirikan. 

1.3.1.2. Pemasaran 

 Pemasaran produk adalah untuk diekspor setelah kebutuhan dalam negeri 

terpenuhi. Oleh karena itu lokasi pabrik berada di dekat pantai sehingga dapat 

mengurangi biaya transportasi produk dari pabrik ke kapal pengangkut untuk 

dipasarkan ke tempat tujuan. 

1.3.1.3. Utilitas 

 Utilitas yang dibutuhkan adalah keperluan listrik, air, dan bahan bakar. 

Kebutuhan tenaga listrik didapat dari PLN setempat dan dari generator 

pembangkit yang dibangun sendiri. Kebutuhan air dapat diambil dari laut. 

Kebutuhan bahan bakar dapat diperoleh dari Pertamina atau distributornya. 
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1.3.1.4. Tenaga Kerja 

 Tenaga kerja yang dibutuhkan diperoleh dari masyarakat sekitar selain 

tenaga ahli yang harus didatangkan dari luar. 

1.3.1.5. Transportasi dan Telekomunikasi 

 Transportasi dan telekomunikasi di daerah Cilacap, Jawa Tengah sudah 

sangat baik, sehingga arus barang dan komunikasi dapat berjalan dengan lancar. 

Transportasi, baik darat, laut, maupun udara cukup baik dan relatif mudah 

diperoleh. 

1.3.2.  Faktor Sekunder 

1.3.2.1. Buangan Pabrik 

 Hasil buangan pabrik diolah terlebih dahulu agar tidak mencemari 

lingkungan. Buangan air pendingin yang berasal dari laut bisa dialirkan kembali 

ke laut. 

1.3.2.2. Kebijakan Pemerintah 

 Kawasan Industri Cilacap merupakan kawasan industri dan berada dalam 

teritorial Negara Indonesia sehingga secara geografis pendirian pabrik di kawasan 

tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah. 

1.3.2.3. Tanah dan Iklim 

 Penentuan suatu kawasan tentunya terkait dengan masalah tanah, yaitu 

tidak rawan terhadap bahaya tanah longsor, gempa, maupun banjir. Jadi pemilihan 

lokasi pendirian pabrik di kawasan industri Cilacap tepat walaupun masih 

diperlukan kajian lebih lanjut lagi tentang masalah tanah sebelum pendirian 

pabrik. Kondisi iklim di Cilacap seperti iklim di Indonesia pada umumnya dan 
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kondisi iklim ini tidak membawa pengaruh yang besar terhadap jalannya proses 

produksi. 

1.3.2.4. Keamanan Masyarakat 

 Masyarakat Jawa Tengah merupakan campuran dari berbagai suku bangsa 

yang hidup saling berdampingan, hal ini bukan merupakan faktor penghambat 

tetapi menjadi faktor pendukung pendirian suatu pabrik. Pembangunan pabrik di 

lokasi tersebut dipastikan akan mendapat sambutan baik dan dukungan dari 

masyarakat setempat, dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

 

1.4. Tinjauan Pustaka 

Asam terepthalat dan turunan dari dimetil terephthalat adalah bahan 

petrokimia yang sangat penting sebagai bahan baku produksi polyester. Asam 

Terepthalat diproduksi dalam dua bentuk : a) teknikal grade b) polymer grade. 

Teknikal grade asam terepthalat  tidak cocok digunakan pada industri polimer. 

Teknikal grade sebagian besar digunakan pada proses pembuatan asam terepthalat 

polimer grade dan pada pembuatan dimetil terepthalat. 

1.4.1.  Macam-macam Proses Pembuatan Asam Terephthalat 

1.4.1.1 Proses Eastman Kodak 

Eastment Kodak Company memproduksi Asam Terephthalat secara 

komersial dengan proses oksidasi fase cair. Bahan baku yang dipakai adalah p-

xylene, asam asetat sebagai pelarut, dan sebagai promotor oksidasi adalah 

Acetaldehide. Dengan katalis yang digunakan adalah Co-Asetat. Kondisi operasi 

pada suhu 120°C - 175°C dan tekanan moderat 7,5 – 15 bar, konversi yang 
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dihasilkan sebesar 82%. Produk sampingnya berupa asam asetat 0,55 – 1,1 kg/kg 

TPA. 

Kelebihan menggunakan proses Eastman-Kodak : 

a. Beroperasi pada tekanan dan suhu moderat. 

b. Menghasilakan produk samping asam asetat yang merupakan solvent yang 

digunakan dalam proses. 

Kekurangan menggunakan proses Eastman-Kodak : 

a. Kemurnian produk yang dihasilkan tidak terlalu tinggi. 

1.4.1.2 Proses Amoco 

Proses ini digunakan oleh Amoco Chemical Corporation di USA dan ICI 

di lnggris. Oksidasi p-xylene menjadi Asam Terephthalat terjadi pada fase cair 

dengan katalis Mn atau Co-acetat. Dalam proses ini digunakan asam asetat 

sebagai pelarut dan Co-acetat sebagai katalis. Kondisi operasi reaktor dijaga pada 

suhu 175° – 230°C dan tekanan 1500-3000 kPa (220 – 435 psi). Konversi p-

xylene dalam proses ini lebih dan 95% berat dan yield Asam Terephthalat 

minimal 90%mol. Penggunaan udara sebagai zat pengoksidasi lebih 

menguntungkan dengan menghasilkan kemurnian produk 97 – 99% dan 

selektivitas 90% dari TPA. 

Kelebihan menggunakan proses Amoco : 

a. Konversi sangat besar dan kemurnian produk sangat tinggi. 

b. Dapat menggunakan berbagai macam katalis logam, seperti : cobalt, 

mangan, molybdenum 
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c. Keuntungan utama proses ini adalah keanekaragamannya. Dengan proses 

yang sama dan bahan maupun kondisi operasi berbeda, dapat dihasilkan 

berbagai macam produk, misal : oksidasi toluene untuk menghasilkan 

asam benzoat; pseudocumene untuk menghasilkan trimellitic acid dan 

oksidasi mesitylene untuk menghasilkan trimesic acid. 

d. Recovery solvent dapat lebih dari 90% 

Kekurangan menggunakan proses Amoco : 

a. Suhu dan tekanan operasi cukup tinggi.  

1.4.1.3 Oksidasi p-Xylene dengan HNO3 

 Proses ini melibatkan oksidasi p-Xylene fase dalam larutan HNO3 sekitar 

30%wt – 40%wt pada kisaran suhu dari 160 – 200°C dan tekanan 8,5 – 13,5 bar 

(Burrows et al., 1951; Boffa et al., 1963). TPA mengendap dari campuran hasil 

reaksi dan kemudian dipisahkan dan dimurnikan pada tahap berikutnya. Dahulu 

proses ini digunakan beberapa industri seperti Du Pont, ICI, BSAF, Montecatini 

Edison dll. 

Kelebihan menggunakan proses Oksidasi p-Xylene dengan HNO3 : 

a. Suhu dan tekanan operasi cukup moderat. 

Kekurangan menggunakan proses oksidasi p-Xylene dengan HNO3 : 

a. Konsumsi HNO3 yang sangat tinggi. 

b. Kemungkinan terjadinya ledakan sangat tinggi. 

c. Kemurnian produk yang rendah. 

d. Proses ini sekarang sudah sangat usang.  

1.4.1.4 Proses Toray 
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 Pada proses ini asam terephthalat dibuat dengan oksidai p-xylene dengan 

udara pada fase cair. Dalam proses ini digunakan katalis Co-Asetat, promotor 

paraldehid dan asam asetat sebagai solvent (Nakaoka et al, 1973; Hydrocarbon 

Process). Kondisi operasi pada suhu l00°C – 130°C dan tekanan 30 bar. 

Kemurnian produk yang dihasilkan dengan proses ini adalah 99% dengan 

impuritas terbesar p-toluic acid dan garam Cobalt. Pada proses ini paraldehid 

teroksidasi menjadi asam asetat sebagai hasil samping. 

Kelebihan menggunakan proses Toray : 

a. Kemurnian produk yang dihasilakan sangat tinggi, 99%. 

b. Suhu operasi relatif rendah. 

c. Asam Terephthalat yang dihasilkan dapat langsung diubah menjadi 

Dimethil Terephthalat (DMT) melaui tahapan esterifikasi. 

Kekurangan menggunakan proses Toray : 

a. Tekanan operasi cukup tinggi. 

b. Pengeluaran garam bromida dari sistem katalis memerlukan penggunaan 

peralatan dari bahan stainless steel. 

1.4.1.5 Proses Teijin  

 Proses ini dimulai dengan reaksi oksidasi naphthalene menjadi phthalic 

anhydride, kemudian diubah menjadi monopotassium o-phthalate dan dipotassium 

o-phthalat. Dipotassium o-phthalat diisomerisasikan pada tekanan 10 bar dan pada 

suhu 100 – 130°C. Hasil dan proses isomerisasi ini adalah dipotassium 

terephthalat yang kemudian dilarutkan dalam air dan direcycle ke awal proses. 

Kristal asam terephthalat yang terbentuk diambil dengan filtrasi dan dikeringkan. 
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Kelebihan menggunakan proses Teijin : 

a. Kondisi operasi proses pada suhu dan tekanan moderat. 

b. Proses ini hanya menggunakan oksidasi p-xylene satu tahap dan 

merupakan proses yang paling sederhana. (Ichikawa et al, 1970; 

Yoshimura, 1969). 

c. Tanpa menggunakan promotor. 

d. Tanpa menghasilkan impuritas berwarna (colored impurities)., seperti 

flourenone dan biphenil keton.  

Kekurangan menggunakan proses Teijin : 

a. Kemurnian produk yang dihasilkan tidak terlalu tinggi, 95%. 

b. Memerlukan jumlah katalis yang besar. 

 

1.4.2 Kegunaan Produk 

 Macam-macam kegunaan asam terephthalat adalah sebagai berikut: 

a. Dalam reaksi polymerisasi menggunakan ethylene glikol akan menghasilkan 

serat polyester sebagai bahan baku tekstil. 

b. Melalui polymerisasi menggunakan ethylene glikol menghasilkan serat 

polyester atau polyester fiber sebagai bahan baku industri kecil, sedangkan 

polyester yang dilapisi emulsi kimia dapat digunakan sebagai x-ray dan 

microfilm. 

c. Produksi herbisida 

d. Produksi bahan baku dalam industri cat 
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e. Pembuatan botol minuman 

f. Bahan baku polimer filamen yarn 

g. Bahan baku dalam pembuatan minyak pelumas berkualitas tinggi 

 

1.4.3 Sifat-sifat Fisis dan Kimia dari Bahan Baku, Solvent dan Produk 

1.4.3.1. Bahan baku p-Xylene 

a. Sifat Fisis 

 Xylene merupakan senyawa hidrokarbon aromatik dengan berat molekul 

106,16. Xilena dalam bentuk : ortho, meta, dan para yang rumus bangunnya 

sebagai berikut: 

 

 

 

Ketiga isomer tersebut mempunyai sifat fisik yang berbeda, yaitu: 

Isomer Titik didih Titik leleh Spesific gravity 

o-xylene 144°C -25 °C 0,881 

m-xylene 139°C -47,4°C 0,867 

p-xylene 138,7°C  13,2°C 0,861 

 

Setelah Perang Dunia II Xylene diproduksi dan petroleum yatu fraksi 

naptha. P-Xylene mempunyai kemurnian lebih besar dan 99 % dimana tercampur 

ortho dan metha. Pada kondisi kamar p-Xylene berbentuk cair, sedikit larut dalam 

CH3 

CH3 

CH3 

CH3 

CH3 

CH3 
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air, larut dalam alkohol, ether, dan pelarut organik. p-Xylene dapat mengalami 

polimerisasi, dimana proses polymerisasi p-Xylene terbentuk melalui 3 tahap : 

Tahap I  : Pyrolisis p-Xylene membentuk siklis dimmer 

Tahap II : Konversi dengan kondisi vakum membentuk polymerisable 

monomer 

Tahap III : Polymerisasi dengan pendinginan pada temperature rendah 

 

 

 

 

 

 

Polymerisasi dan p-Xylene dapat banyak dijumpai dalam industri 

elektronika, diantaranya digunakan untuk polyester film, untuk isolasi kapasitor 

dengan merk dagang ”Paralene”. Berikut adalah sifat fisis p-Xylene : 

Berat molekul, gr/mol : 106,17 

Kenampakan  : cair, tak berwarna 

Titik didih normal, °C  : 138,7 

Titik beku normal,°C  : 13,263 

Kerapatan Massa, gr/ml  : 0,8657 

Panas Pembakaran pada 25 °C, kcal/mol  : 1088,16 

Panas Penguapan pada Td, kcal/mol  : 8,60 

Panas Pembentukan, kcal/mol  : 5840 

CH3 

CH3 

CH3 

CH3 

CH3 

CH3 

CH3 CH3 

CH3 CH3 

n 
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Suhu Kritis, °C  : 343,2 

Tekanan Kritis, atm  : 34,74 

b. Sifat-sifat Kimia 

 Dealkilasi 

Dealkilasi Xylene membentuk senyawa dengan berat molekul lebih 

rendah. Reaksi dealkilasi Xylene dengan Hidrogen terjadi pada T = 590-

680°C, pada P = 10 - 40 atm. Perbandingan hydrogen dengan senyawa 

hidrokarbon = 3 : 1. 

C6H4(CH3)2 + H2                         C6H5CH3 + CH4 

C6H5CH3 + H2                              C6H6 + CH4 

 

Oksidasi 

· Oksidasi p-Xylene pada fase cair berlangsung pada T = 100-300°C, 

umumnya menggunakan udara sebagai oksidan, tekanan operasi 

bervariasi sampai 40 atm. Reaksi berlangsung secara eksotermis : 

C6H4(CH3)2  +  O2                          C6H5CH3(COOH)2  +  2H2O 

· p-Xylene dioksidasi dengan larutart HNO3 encer pada T = 165 °C dan P 

= 140 psig. Reaksi terjadi pada fase cair dengan menggunakan 30-40% 

larutan HNO3. Oksigen atau udara masuk ke dalam reaktor dimana 

oksidasi p-Xylene terjadi dan produk samping NO diambil. 

 

Pirolisis 
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Pyrolisis p-Xylene akan membentuk p-Xylilena, CH2C6H4CH2, pada suhu 

diatas 1000°C. Produk merupakan prototype dan senywa Hidrokarbon 

yang dikenal dengan nama Chichibabin hidrokarbon. Senyawa ini 

digambarkan menyerupai struktur quinon (A) dapat pula seperti struktur 

benzene biradikal (B). 

Ammoksidasi 

Reaksi p-Xylene dengan menggunakan ammonia dinamakan reaksi 

ammosidasi Reaksi ini terjadi pada suhu tinggi dan membutuhkan kontak 

katalis. Suhu reaksi = 700 – 950°C pada tekanan 5 – 30 atm.  

NH3 + Udara + CH3C6H4CH3                                          CH3C6H4CN + H2O 

1.4.3.2 Solvent Asam Asetat 

 a. Sifat-sifat Fisis 

 Berat molekul, gr/mol : 60,05  

 Kenampakan  : cair, tak berwarna 

 Titik didih normal, °C  : 117,8 

 Titik beku normal, °C : 16,35 

 Kerapatan massa, gr/ml : 1,0492 

 Panas pembakaran, kcal/mol  : -209,4 

 Panas pembentukan, kcal/mol  : -116,2 

 Panas penguapan pada Td,Cal/gr  : 5663 

 Suhu Kritis°C  : 321,4 

 Tekanan Kritis, atm : 57,14 

b. Sifat-sifat Kimia 
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· Asam Asetat bereaksi dengan alkohol membentuk senyawa ester : 

- Etil Asetat 

 CH3COOH + C2H5OH                       CH3COOC2H5 + H2O 

- Butil Asetat 

CH3COOH + C4H9OH                       CH3COOC4H9 + H2O  

· Reduksi Palladium Chloride oleh etilen dalam larutan asam asetat 

yang mengandung sodium asetat akan menghasilkan vinil asetat 

 C2H4 + PdCI2 + 2CH3COONa                     CH2=CH-OCOCH3 + 

       2NaCI + Pd + CH3COOH 

· Dehidrasi asam asetat terjadi pada T = 700°C dan P = 0,2 - 0,3  atm 

  CH3COOH                     CH2 = CO + H2O 

· Asam Asetat membentuk asetat anhidrid pada suhu 40 – 60°C,  

 P = 60 psi 

· Asam Asetat membentuk garam-garam organik dan anorganik : 

- Halogenasi 

Substitusi pada grup methyl dan mono-, di-, trikloroacetid acid 

jika gas chlorine dilewatkan pada asam asetat panas. 

- Asam asetat dengan ammonia membentuk amida. 

 CH3COOH + NH3                      CH3CONH2 + H2O 

- Asam asetat dengan amina membentuk nitril. 

 CH3COOH  + NH3                     CH3CN + 2H2O 

- Asam asetat membentuk ketene pada suhu 600°C. 

 CH3COOH                       CH2 = CO + H2O 
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- Substitusi gugus hidrosil pada asam asetat dengan atom chlorin 

membentuk senyawa acid chlorine. 

 3CH3COOH  + PCl3                     3CH3COCl  + P(OH)3 

- Reaksi solvolytic 

 4CH3COOH+SO2Cl3           SO2(OOCH3)2+2CH3C(OH)2
++2Cl-  

 Reaksi dengan perak nitrat membentuk endapan perak asetat 

putih dihasilkan larutan dalam keadaan dingin. 

 CH3COOH + AgNO3                    CH3COAg 

1.4.3.3 Produk Asam Terephthalat 

a. Sifat Fisis 

 Asam terephthalat mempunyai rumus molekul C6H4(COOH)2, berbentuk 

kristal putih, tidak larut dalam air, cloroform, ether, sedikit larut dalam alkohol 

dan larut dalam alkali. 

Spesifik gravity  : 1,5 1. 

Titik sublimasi  : 402°C. 

Penggunaan Asam Terephthalat dalam industri, diantaranya merupakan bahan 

baku pembuatan serat fiber Dimethil Terephthalat (DMT) dengan proses 

estetifikasi menggunakan methanol, berikut adalah sifat fisis asam terephthalat : 

Berat molekul, gram/mol : 166,133. 

Kenampakan  : serbuk putih. 

Titik leleh  : sublime. 

Titih didih  : > 300 (mensublim tanpa meleleh). 

Kerapatan massa pada 25°C, g/l  : 1,0492 
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Panas pembakaran, kcal/mol  : 3223. 

Panas penguapan, ΔHv, kj/mol  : 5663 

Kelarutan dalam solvent (g/100g solvent)  : 

Solvent 25°C 120°C 160°C 200°C 240°C 

Methanol 

Air 

Asam asetat (glacial) 

Asam formiat (95 wt%) 

Asam sulfat (95 wt%) 

Dimethylformamide 

Dimethyl sulfoxide 

0,1 

0,0019 

0,035 

0,5 

2 

6,7 

20 

2,1 

0,08 

0,3 

2,9 

0,37 

0,75 

15 

1,7 

1,8 

 

9.0 

4,5 

 

b.     Sifat-sifat Kimia 

           Asam terephthalat dengan thionil membentuk senyawa chlorida asam. 

(HOOC)C6H4(COOH) + 2SOCl2                     (ClCO)C6H4(COCl) 

· Chlorine, bromine, dan iodine bereaksi dengan asam terephthalat dalam 

larutan asam sulfat, dengan penambahan asam tetrahalogen, terbentuk 

hexahalogenbenzene. 

· Reagen penetrasi kuat mengubah asam terephthalat menjadi turunan 

mononitro-nya yang dapat direduksi melalui asam amino. Asam amino 

dengan diazotasi dan hidrolisa menghasilkan asam hidroxyterephthalat. 

· Asam terephthalat bereaksi dengan etilen glikol menghasilkan polietilen 

terephthalat. 

1,4 C6H4(COOH)2 + HOCH2CH2OH                    

                                      OH-CH2CH2O2(C6H4CO2)nCH2CH2OH 
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Co(II)asetat 

 

1.4.4. Tinjauan Proses 

 Pembuatan asam terephthalat pada proses Amoco ini merupakan oksidasi 

pada fase cair dan p-xylene dengan Co(II)asetat sebagai katalis dan udara sebagai 

oksidatornya. Dengan dasar reaksi sebagai berikut : 

 

1,4-C6H4(CH3)2 + 3O2                         C6H4(COOH)2 + H2O   ΔH = 326 kkal/gmol 

 

Proses oksidasi menurut proses Amoco berlangsung pada kisaran suhu 175° – 

230°C dan tekanan 1500-3000 kPa (220 – 435 psi) dan reaksi berlangsung secara 

eksotermis. Pada proses ini dengan yield asam terephthalat sebesar lebih dan 90% 

mol dan konversi lebih dan 95%. (Kirk-Othmer vol 18). Bahan baku p-Xylene dan 

udara (O2), solvent asam asetat dan katalis Co-asetat akan direaksikan dalam 

reaktor alir tangki berpengaduk yang dilengkapi sparger sebagai lubang 

pemasukan bahan baku yang berupa gas.  

Keuntungan penggunaan proses ini dalam pembuatan asam terephthalat adalah : 

1. Reaksi sangat sederhana hanya dengan satu langkah. 

2. Bahan baku yang digunakan pada proses ini mudah diperoleh karena 

merupakan produk samping industri petroleum. 

3. Asam terephthalat yang dihasilkan memiliki yield sangat tinggi dengan 

impuritas yang sangat kecil. 

4. Efisiensi proses oksidasi ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan proses 

yang lain menghasilkan konversi sekitar 95 wt%. 
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5. Kemurnian produk sangat tinggi 99% 

6. Solvent dan katalis dapat direcover dan digunakan kembali. Recovery solvent 

dapat mencapai 90%. 

BAB II 

DESKRIPSI PROSES 

 

2.1. Spesifikasi Bahan Baku dan Produk 

2.1.1. Spesifikasi Bahan Baku 

A. p-Xylena (p-(CH3)2C6H4) 

Berat molekul : 106,17 

Kenampakan  : cair, tidak berwarna 

Kemurnian (% berat)  : 99,71% 

Impuritas : 

 o-Xylena  : 0,07% 

 m-Xylena  : 0,17% 

 Ethylbenzene  : 0,05% 

Kerapatan massa, g/ml pada 25 °C  : 0,8657 

Titik didih, 760 mmHg, °C  : 138,7 

Titik beku,°C  : 13,263 

B. Asam Asetat (CH3COOH) 

Berat molekul  : 60,05 

Kenampakan  : cair, tak berwarna 

Kemurnian (% berat)  : 99 
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Kandungan air (% berat)  : 1 

Kerapatan massa, g/ml pada 25 °C  : 1,0492 

Titik didih, °C  : 117,8 

Titik beku ,°C  : 16,35 

C. Katalisator Co(II) Asetat 

Berat molekul  : 249,08 

Kenampakan  : merah bata, kristal, higroskopis 

Kerapatan massa, g/ml pada 25 °C  : 1,72 

Titik leleh, °C  : 140 

Kemurnian  : minimal 99,9% berat 

Impuritas  : maksimal 0,1% berat 

D. Udara 

Fasa  : gas 

Kenampakan  : tidak nampak 

Komposisi % mol  : N2 = min 79 

                                                               O2 = min  2l 

Relatif humidity %mol  : 75 - 85 

Humidity (lb H2O/ lb udara kering)  : 0,019 - 0,022   

Density (25°C)  : 129,228 - 129,30 gr/m3 

2.1.2. Spesifikasi Produk 

A. Asam Terephthalat 

Berat molekul  : 166,133 

Kenampakan  : serbuk, kristal halus, putih 
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Kemurnian : 99 %wt 

Titik leleh  : sublime. 

Titih didih  : > 300 (mensublim tanpa meleleh). 

Titik sublimasi  : 404 

Kerapatan massa pada 25°C, g/l : 1,0492 

Panas pembakaran, kcal/mol  : 3223 

Panas penguapan, ΔHv, kj/mol  : 5663 

2.2. Konsep Proses 

2.2.1. Dasar Reaksi 

 Asam terephthalat diproduksi dari oksidasi p-Xylene dengan udara dalam 

larutan asam asetat dengan katalis Co(II)asetat. Reaksi pembuatan asam 

terephthalat dari p-xylene dan O2 ini menggunakan katalis Co(II)asetat dalam fase 

cair. Co(II)asetat ini akan teroksidasi menjadi Co(III)asetat . Co (III) Asetat ini 

yang berperan sebagai katalis dalam proses oksidasi p-xylene. 

Mekanisme rekasi : 

1. Co(II)(CH3COO)2 (s) + CH3COOH(l)                      Co(III)(CH3COO)3 (l) + H+ 

 

2. Co(III)(CH3COO)3 (l) +                                     Co(II)OCH3COO(l) +  

           

 

3.                       + 3O2 (g)                                                 +    2H2O(l) 

 

4. CH3COO- + H+                    CH3COOH(l) 

CH3 

CH3 

2H+ 

CH2
- 

CH2
- 

CH2
- 

CH2
- 

C 
O 

OH 

C 
O 

OH 
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Keterangan : 

1. Katalis Co(II)asetat dalam larutan asam asetat teroksidasi menjadi Co(III) 

asetat. 

2. Katalis Co(III)asetat yang aktif bereaksi dengan p-Xylene menjadi radikal p-

xylene. 

3. Radikal p-xylene teroksidasi lebih lanjut oleh gas oksigen menjadi asam 

terephthalat. 

4.  Larutan asetat bereaksi dengan H+ kembali menjadi asam asetat. 

 Persamaan kecepatan reaksi pada pembentukan asam terephthalat dari 

oksidasi p-xylene dengan udara K = 1,19.104 exp(-1878/RT) m3/kmol.jam. 

 Pembentukan asam terephthalat melalui oksidasi p-Xylene dengan udara 

merupakan reaksi eksotermis, hal ini ditunjukkan dengan harga entalpi yang 

negatif yaitu -736,6194 kkal/mol, karena reaksi berlangsung eksotemis maka 

kenaikan suhu dalam tekanan tetap akan mengurangi konversi . Kondisi ini akan 

menyebabkan produk asam terephthalat yang terbentuk akan berkurang. Reaksi 

ini menunjukkan reaksi irreversible dengan harga K (konstanta kesetimbangan) 

yang sangat besar. 

 Kondisi operasi dipilih pada suhu 225°C karena range suhu reaksi 175 – 

230°C dan tekanan operasi pada 15 atm karena pada proses ini tekanan yang 

diijinkan adalah 14,8 – 29,6 atm. Disamping itu karena reaksi berlangsung 

eksotermis maka temperatur dijaga agar tidak terus naik sehingga akan 

mengurangi konversi. 
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 Reaksi samping yang terjadi merupakan reaksi eksotermis, ditunjukkan 

dengan harga entalpi reaksi yang negatif. Reaksi samping yang terjadi dapat 

ditekan dengan katalis .Dengan pertimbangan-pertimbangan : 

1. Reaksi yang terjadi pada fase cair dan gas dimana fase gas terdispersi sebagai 

gelembung-gelembung dalam cairan secara kontinyu. 

2. Katalis yang digunakan bersifat soluble yang masuk pada reaktor bersama 

umpan. 

Berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dipilih reaktor bubble CSTR.  

2.2.2. Tinjauan Kinetika dan Transfer Massa 

 Persamaan Arhenius untuk mencari konstanta kecepatan reaksi 

pembuatan asam terephthalat adalah sebagai berikut :  

Reaksi : 

  

                           + 2,5O2 (g)                                                 +    2H2O(l) 

 

Persamaan reaksi : 

 K = 1,19.108 exp(-1878/RT) m3/kmol.jam 

Dengan T adalah suhu operasi pembuatan asam terephthalat. 

Reaksi diatas merupakan reaksi orde 2,5 terhadap konsentrasi methyl p-toluate  

dan 0,5 terhadap  tekanan parsial oksigen, dengan energi aktivasi 16,5 kkal/mol. 

Maka persamaan kecepatan reaksi adalah : 

                                         (Ind. Eng. Chem. Res. 1992, 31, 453 – 462) 

Jika dianggap reaksi cepat :   

CH2
- 

CH2
- 

C 
O 

OH 

C 
O 

OH 

Co(II) 

2,5 0,5
A A Br k C C- =
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A(l) + bB(g)                                 produk 

Gas murni B mendifusi ke dalam film cairan dimana gas B akan bereaksi dengan 

bahan cair A. Neraca massa dari kedua bahan tersebut adalah : 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1. Tahapan transfer massa 

Reaksi oksidasi p-xylene dengan oksigen merupakan reaksi spontan dengan 

transfer massa yang berpengaruh besar. Karena bagian cairan dapat mengandung 

salah satu dari senyawa A dan B tapi tidak keduanya, reaksi akan terjadi pada 

bidang antara (interface). 

2
A

BA A2

d C
D  = k C  C

dz
 

2
B

B BA2

d C
D  = k C  C

dz
 

Pada interface gas/cairan, z = 0, CA = CAi, dCB/dz = 0. Pada sisi cairan dari film 

adalah, z = zL, CB = CBL, volume dari bulk cairan per unit interfacial area adalah : 

VL = total volume – film volume 

     
L

ε 
a z

=
-

 

Sehingga reaksi orde kedua untuk kasus reaksi A dan B adalah : 

PB 

CA 

Reaction 
zone 

Gas film Liquid film 

Main body 
of gas 

Main body 
of liquid 
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A
BAAl

t

dN1r  =   = k C  C
V dt

- -  

Dapat ditulis reaksi pada film gas dan cairan : 

( )A Ag A AAi Air " = k p p  = k  C  E- -  

CAi dan pAi dapat dieliminasi dengan persamaan : 

AAi Aip  = H  C  

Maka diperoleh : 

A A
A

Ag Ai

1r ''' =  p
H1 +

k k E

-      persamaan ini dipakai untuk menghitung dimensi 

reaktor dan waktu tinggal bahan dalam reaktor.  Karena HA>>1, semua reaksi 

terjadi di film cairan dan banyaknya interfacial area yang mengendalikan, paling 

cocok digunakan packed tower atau tangki berpengaduk.        (Perry 7th, hal 23.43)                       

2.2.3. Tinjauan Termodinamika 

 Pembentukan asam terephthalat melalui oksidasi p-xylene dengan udara 

merupakan reaksi eksotermis, karena reaksi eksotermis maka kenaikan temperatur 

dalam tekanan tetap akan mengurangi konversi dan akan rnenyebabkan asam 

terephthalat yang dihasilkan akan semakin berkurang. 

Selain itu untuk menentukan apakah reaksi berjalan eksotermis atau endotermis 

maka perlu dibukikan dengan menggunakan panas pembentukan standard (ΔHf) 

pada 1 atm dan temperatur 298°C dan reaktan dan produk. 

Reaksi : 

H3C-C6H4-CH3(l) + 3O2(g)                    HOOC-C6H4-COOH(s) + 2H2O(l) 

ΔHf reaksi = ΔHf produk – ΔHf reaktan 
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Jika ΔHf reaksi berharga negatif maka reaksi akan bersifat eksotermis, dan 

sebaliknya jika berharga positif maka reaksi bersifat endotermis. 

ΔHf H3C-C6H4-CH3(l)  = 17,95 kjoule/mol 

ΔHf HOOC- C6H4-COOH(s)  = -717,9 kjoule/mol 

ΔHf H2O  = -0,2847 kjoule/mol 

ΔHf reaksi  = (-717,9 + (2 x -0,2847)) - 17,95  

  = -736,4194 kjoule/mol 

 Dan perhitungan ΔHf reaksi di atas maka dapat disimpulkan bahwa reaksi 

pembentukan asam terephthalat bersifat eksotermis. Reaksi dapat bersifat 

reversible (dapat balik) atau irreversible (tidak dapat balik), hal ini dapat 

ditentukan secara thermodinamika yaitu berdasarkan persamaan Van’hoff : 

 
( )0 0d G RT H

dT RT

D D
= -  

Dengan : 

ΔG0 = -RT ln K                                           ( J.M. Smith and H.C. Van Ness, 1975) 

Sehingga : 
( ) 0

2

d ln K H
dT RT

D
=  

Jika ΔH0 merupakan enthalpi standart (panas reaksi) dan dapat diasumsikan 

konstan terhadap temperatur, persamaan di atas dapat diintegrasikan menjadi: 

 
0

298

498 298 498

K H 1 1
ln

K R T T

é ù æ öD
= - -ç ÷ê ú

ë û è ø
 

Data-data energi gibs (gibs heat of formation) : 

ΔG0f H3C – C6H4 – CH3(l)  = -4.192 kkal/kmol 

ΔG0f HOOC – C6H4 – COOH(s)   = -17.913,70 kkal/kmol  
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ΔG0f H2O = -56.910,96 kkal/kmol 

ΔG0f Total = ((2 × -56.910,96) + (-17.913,70))-(-4.192) 

       = -127.543,62 kkal/kmol 

K standar pada 298°C : K = exp(ΔG0/RT) 

  K298 = exp(127.543,62/1,987 × 298) 

  K298 = 4,03.1093 

Dengan cara yang sama diperoleh nilai K pada suhu operasi reaktor adalah : 

  K498 = 9,5017.1055 

harga K yang sangat besar mengindikasikan bahwa reaksi pembentukan asam 

terephthalat bersifat searah (irreversible). 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Diagram Alir Proses dan Tahapan Proses 

2.3.1 Diagram Alir Proses 

 Diagram alir ada tiga macam, yaitu :  

a.   Diagram alir proses (gambar 2.2) 

a. Diagram alir kualitatif (gambar 2.3) 

b. Diagram alir kuantitatif (gambar 2.4) 
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2.3.2. Tahapan Proses 

 Secara garis besar proses pembuatan asam terephthalat terbagi atas empat 

tahapan proses : 

1. Penyiapan Bahan Baku 

Mencampurkan bahan baku p-Xylene (T = 30°C, P = 1 atm) dari tangki 

penyimpan T – 01, fresh solvent asam asetat (T = 30°C, P = 1 atm) dari tangki 

penyimpan T – 02, campuran asam asetat, air, katalis Co(II)Asetat dari dekanter 

(DK – 01), solvent asam asetat dengan kemurnian 99,9%wt dari menara distilasi 

(D – 01) dalam tangki pencampur M – 01. Bahan baku cair keluar dari tangki M – 

01 bersuhu 86°C, tahap kemudian adalah mendinginkan bahan baku cair keluar 

dari tangki pencampur M – 01 hingga suhu 35°C dan memompanya hingga 

mencapai 15,1 atm agar siap diumpankan ke reaktor. 

Menaikkan tekanan udara dengan kompressor K – 01 tripple stage dengan 

intercooler sampai tekanan 17,5 atm dan suhu 133,954°C dengan rasio kompresi 

2,65 serta menurunkan udara sampai suhu 35°C tekanan 17,5 atm sehingga siap 

masuk ke dalam reaktor sebagai bahan pengoksidator. 

2. Tahap Pembentukan Produk 

Reaksi oksidasi fase cair dari p-Xylene menggunakan oksigen sebagai bahan 

oksidator Co(II)Asetat sebagai katalis dan asam asetat sebagai solvent 

berlangsung dalam reaktor Bubble CSTR (R – 01) yang beroperasi pada suhu 

225°C dan tekanan 15 atm (abs). Reaksi ini menghasilkan Asam Terephthalat 

sebagai produk utama, sedangkan impuritas p-Xylene akan membentuk yaitu o-
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Toluic Acid, Isopthalic acid dan Carboxil benzene aldehid (4-CBA) dan air  

sebagai produk samping. 

Dari tinjauan termodinamika, sifat reaksi adalah eksotermis tinggi, sehingga untuk 

menjaga suhu dalam reaktor diperlukan pendingin eksternal yaitu uap solvent 

yang didinginkan di C – 01 direfluks kembali ke reaktor. Sebagian panas 

digunakan untuk menguapkan sebagian  besar solvent dan bahan baku. Uap jenuh 

yang keluar dari reaktor besama-sama dengan udara sisa reaksi akan 

dikondensasikan dan didinginkan hingga suhu 35°C dalam condenser subcooler 

(C – 01). Gas yang tidak terkondensasi akan keluar sebagai off gas, sedangkan 

condensable gas akan dikembalikan ke dalam reactor. 

3. Tahap Pemisahan Produk 

Produk yang berupa slurry akan keluar reaktor pada suhu 225°C dan tekanan 15 

atm akan diekspansi secara adiabatis melalui throttling valve menuju Surge Vessel 

SV – 01 hingga suhu dan tekanan turun menjadi 121°C dan 1,2 atm. Pada kondisi 

ini sebagian besar asam asetat dan air akan teruapkan dan dialirkan ke menara 

distilasi D – 01, sedangkan produk bawah akan didinginkan di HE – 01 hingga 

suhu 35°C kemudian dialirkan ke Centrifuge CR – 01 untuk mengurangi 

kandungan cairan dan mencuci padatan dengan air pencuci sebanyak 10% berat 

padatan. Produk CR – 01 kemudian dikeringkan di Rotary Dryer RD – 01 dengan 

udara sebagai media pemanas sehingga sebagian besar asam asetat dan air akan 

terpisah dari kristal produk. 

4. Tahap Recovery Solvent 
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Mother liquor dari Centrifuge CR – 01 yang terdiri dari asam asetat, air, katalis 

dan sisa reaktan dialirkan menuju ke Residue Still RS – 01 yang beroperasi pada 

suhu dan tekanan 123°C dan 1,2 atm. Di dalam Residue Still sebagian besar asam 

asetat akan diuapkan, kondisi operasi diatur sehingga hanya asam asetat dan air 

yang menjadi hasil atas, sedangkan hasil bawah berupa asam asetat, air, sisa 

reaktan dan katalis didinginkan kemudian dipisahkan berdasarkan perbedaan 

kelarutan dan densitasnya di Dekanter DK – 01. Sisa reaktan yang mempunyai 

densitas lebih kecil akan keluar sebagai overflow sedangkan komponen yang lebih 

berat (larutan asam asetat dan katalis) keluar sebagai underflow akan direcycle ke 

awal proses menuju tangki pencampur M – 01 dicampur dengan umpan segar. 

Hasil atas Residue Still bersama dengan uap dari Surge Vessel akan dialirkan 

menuju Menara Distilasi D – 01 dan dipisahkan antara asam asetat dengan air. 

Hasil bawah menara berupa asam asetat 99,9%wt akan dikembalikan ke awal 

proses menuju M – 01, sedangkan hasil atas yang sebagian besar berupa air 

dibuang sebagai limbah. 

 

2.4 Diagram Alir Neraca Massa dan Neraca Panas 
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Gambar 2.5 Diagram Alir Neraca Massa dan Neraca Panas 

 

 

 

 

 

2.4.1 Neraca Massa 

1. Tangki Pencampur (M – 01) 

Input (kg) Output (kg) Komponen 
M1 M2 M18 M21 M3 

p-xylene 2445,4067    2445,4067 
o-xylene 1,7168    1,7168 
m-xylene 4,1693    4,1693 
ethylbenzene 1,2263    1,2263 
asam asetat  47,9239 90,9896 2635,3874 2774,3010 
air  0,1451 25,2460 15,9078 41,2989 
katalis   5,7537  5,7537 
Jumlah 2452,5190 48,0690 121,9894 2651,2952 5273,8726 
Total 5273,8726 5273,8726 
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2. Reaktor (R – 01) 

Input (kg) Output (kg) Komponen 
M3 M4 M7 M5 M8 

p-xylene 2445,4067  48,8486 48,8486 48,9081 
o-xylene 1,7168  0,0343 0,0343 0,0343 
m-xylene 4,1693  0,0833 0,0833 0,0834 
ethylbenzene 1,2263  0,0245 0,0245 0,0245 
asam asetat 2774,3010  2766,8350 2766,8350 2774,3010 
air 41,2989  851,6836 851,6836 835,9386 
katalis 5,7537    5,7537 
oksigen  3326,1120  1153,0522  
nitrogen  10948,4520  10948,4520  
Terephthalic Acid     3750,0000 
o-Toluic Acid     2,1572 
Isopthalic Acid     6,3935 
Carboxylbenzaldehid     1,6993 
Jumlah 5273,8726 14274,5640 3667,5093 15769,0134 7425,2938 
Total 23215,9458 23215,9458 

 

 

 

 

3. Condenser Subcooler (C – 01) 

Input (kg) Output (kg) Komponen 
M5 M6 M7 

p-xylene 48,8486  48,8486 
o-xylene 0,0343  0,0343 
m-xylene 0,0833  0,0833 
ethylbenzene 0,0245  0,0245 
asam asetat 2766,8350  2766,8350 
air 851,6836  851,6836 
oksigen 1153,0522 1153,0522  
nitrogen 10948,4520 10948,4520  
Jumlah 15769,0134 12101,5041 3667,5093 
Total 15769,0134 15769,0134 

 

4. Surge Vessel (SV – 01) 

Komponen Input (kg) Output (kg) 
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M8 M9 M10 
p-xylene 48,9081 48,9081  
o-xylene 0,0343 0,0343  
m-xylene 0,0834 0,0834  
ethylbenzene 0,0245 0,0245  
asam asetat 2774,3010 1287,3475 1486,9535 
air 835,9386 265,9988 569,9398 
katalis 5,7537 5,7537  
Terephthalic Acid 3750,0000 3750,0000  
o-Toluic Acid 2,1572 2,1572  
Isopthalic Acid 6,3935 6,3935  
Carboxylbenzaldehid 1,6993 1,6993  
Jumlah 7425,2938 5368,4006 2056.8932 
Total 7425,2938 7425,2938 

 

 

 

 

 

 

5. Centrifuge (CR – 01) 

Input (kg) Output (kg) Komponen 
M9 M11 M12 M13 

p-xylene 48,9081   48,9081 
o-xylene 0,0343   0,0343 
m-xylene 0,0834   0,0834 
ethylbenzene 0,0245   0,0245 
asam asetat 1287,3475  44,3519 1242,9956 
air 265,9988 376,0250 22,1191 619,9047 
katalis 5,7537   5,7537 
Terephthalic Acid 3750,0000  3750,0000  
o-Toluic Acid 2,1572  2,1572  
Isopthalic Acid 6,3935  6,3935  
Carboxylbenzaldehid 1,6993  1,6993  
jumlah 5368,4006 376,0250 3826,7212 1917,7044 
total 5744,4256 5744,4256 

 

6. Rotary Dryer (RD – 01) 
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Input (kg) Output (kg) Komponen 
M12 M14 M15 

asam asetat 44,3519 44,3102 0,0417 
air 22,1191 21,8843 0,2348 
Terephthalic Acid 3750,0000   3750,0000 
o-Toluic Acid 2,1572   2,1572 
Isopthalic Acid 6,3935   6,3935 
Carboxylbenzaldehid 1,6993   1,6993 
jumlah 3826,7212 66,1945 3760,5266 
Total 3826,7212 3826,7212 

 

 

 

 

 

 

 

7. Residue Still (RS – 01) 

Input (kg) Output (kg) Komponen 
M13 M16 M17 

p-xylene 48,9081   48,9081 
o-xylene 0,0343   0,0343 
m-xylene 0,0834   0,0834 
ethylbenzene 0,0245   0,0245 
asam asetat 1242,9956 1239,6775 90,9896 
air 619,9047 616,8893 25,2460 
katalis 5,7537   5,7537 
jumlah 1917,7044 1856,5669 171,0398 
total 1917,7044 1917,7044 

 

8. Decanter (DC – 01) 

Input (kg) Output (kg) Komponen 
M17 M18 M19 

p-xylene 48,9081   48,9081 
o-xylene 0,0343   0,0343 
m-xylene 0,0834   0,0834 
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ethylbenzene 0,0245   0,0245 
asam asetat 90,9896 90,9896   
air 25,2460 25,2460   
katalis 5,7537 5,7537   
jumlah 171,0398 121,9894 49,0504 
Total 171,0398 171,0398 

 

9. Menara Distilasi (D – 01) 

Input (kg) Output (kg) Komponen 
M20 M22 M21 

Asam Asetat 2638,9594 3,5720 2635,3874 
Air 1164,5985 1148,6907 15,9078 
jumlah 3803,5579 1152,2628 2651,2952 
Total 3803,5579 3803,5579 

 

 

 

Neraca Massa Overall 

Input (kg) Output (kg) Komponen 
M1 M2 M4 M11 M6 M14 M15 M19 M22 

p-xylene 2445,41       48,91  
o-xylene 1,72       0,03  
m-xylene 4,17       0,08  
ethylbenzene 1,23       0,02  
asam asetat  47,92    44,31 0,04  3,57 
air  0,15  376,03  21,88 0,23  1148,69 
oksigen   3326,11  1153,05     
nitrogen   10948,45  10948,45     
Terephthalic Acid       3750,00   
o-Toluic Acid       2,16   
Isopthalic Acid       6,39   
Carboxylbenzaldehid       1,70   

Jumlah  2452,52 48,07 14274,56 376,03 12101,50 66,19 3760,53 49,05 1152,26 
Total 17151,31 17151,31 

 

 

2.4.2. Neraca Panas 
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1. Tangki Pencampur (M – 01) 

Komponen Input (kkal) Output (kkal) 

p-xylene 5645,5546 69776,2200 

o-xylene 3,7911 46,6379 

m-xylene 8,8854 109,3093 

ethylbenzene 2,6268 32,3385 

asam asetat 154657,1109 91095,4520 

air 1767,3837 1203,7869 

katalis 0,7055 2,8727 

 162266,6172 162266,6172 

 

 

2. Cooler (HE – 01) 

Komponen Input (kkal) Output (kkal) 

p-xylene 69776,2200 11158,8676 

o-xylene 46,6379 7,4894 

m-xylene 109,3093 17,5523 

ethylbenzene 32,3385 5,1890 

asam asetat 91095,4520 14563,4242 

air 1203,7869 198,7049 

katalis 2,8727 0,4727 

Qp  136132,9632 

 162266,6172 162266,6172 

 

3. Kompresor (K – 01) 

· Intercooler 1 

Komponen Input (kkal) Output (kkal) 

oksigen 82911,1134 7448,8163 
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nitrogen 306255,6775 27694,2119 

Qp  354023,7627 

 389166,7909 389166,7909 

 

· Intercooler 2 

Komponen Input (kkal) Output (kkal) 

oksigen 82911,1134 7448,8163 

nitrogen 306255,6775 27694,2119 

Qp  354023,7627 

 389166,7909 389166,7909 

 

4. Cooler (HE – 02) 

Komponen Input (kkal) Output (kkal) 

oksigen 82911,1134 7448,8163 

nitrogen 306255,6775 27694,2119 

Qp  354023,7627 

 389166,7909 389166,7909 

 

 

5. Reaktor (R – 01) 

Komponen Input (kkal) Output (kkal) 

p-xylene 11381,7735 8618,3436 

o-xylene 7,6390 5,9381 

m-xylene 17,9029 14,0098 

ethylbenzene 5,2926 4,1793 

asam asetat 29087,6565 496203,7732 

air 8673,1056 249738,2825 

katalis 0,4727 9,3209 
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Terephthalic Acid  245459,2419 

o-Toluic Acid  182,3095 

Isopthalic Acid  489,5110 

Carboxylbenzaldehid  81,4681 

oksigen 7448,8163 52285,4982 

nitrogen 27694,2119 549990,1560 

Qr 6424666,4893  

Qp  3747394,0598 

 
6508983,3603 6508983,3603 

 

6. Condenser subcooler (C – 01) 

Komponen Input (kkal) Input (kkal) 

p-xylene 3671,2649 222,9059 

o-xylene 2,6539 0,1496 

m-xylene 6,2704 0,3506 

ethylbenzene 1,8774 0,1036 

asam asetat 171802,8758 14524,2323 

air 76036,5628 8474,4007 

oksigen 52285,4982 2588,8048 

nitrogen 549990,1560 27696,2919 

Qp  1958797,1890 

Q laten  -1158507,2684 

 853797,1595 853797,1595 

 

7. Surge Vessel (SV – 01) 

Komponen Input (kkal) Output (kkal) 

p-xylene 4947,0787 2260,1102 

o-xylene 3,2842 1,5077 

m-xylene 7,7394 3,5364 
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ethylbenzene 2,3019 1,0475 

asam asetat 324400,8974 62087,2779 

air 173701,7197 109518,9654 

katalis 9,3209 51433,4589 

Terephthalic Acid 245459,2419 102895,7663 

o-Toluic Acid 182,3095 75,7851 

Isopthalic Acid 489,5110 200,6326 

Carboxylbenzaldehid 81,4681 38,2422 

Q vaporation  458298.1698 

 749284,8728 749284,8728 

8. Cooler (HE – 03) 

Komponen Input (kkal) Output (kkal) 

p-xylene 2260,1102 223,1774 

o-xylene 1,5077 0,1498 

m-xylene 3,5364 0,3510 

ethylbenzene 1,0475 0,1038 

asam asetat 62087,2779 6125,8511 

air 109518,9654 2400,9315 

katalis 51433,4589 0,4727 

Terephthalic Acid 102895,7663 9135,9100 

o-Toluic Acid 75,7851 6,6625 

Isopthalic Acid 200,6326 17,3392 

Carboxylbenzaldehid 38,2422 3,7271 

Qp  172800,2342 

 190714,9103 190714,9103 

 

9. Centrifuge (CR – 01) 

Komponen Input (kkal) Output (kkal) 

p-xylene 223,1774 203,8518 

o-xylene 0,1498 0,1368 
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m-xylene 0,3510 0,3207 

ethylbenzene 0,1038 0,0948 

asam asetat 6125,8511 5577,3687 

air 4350,3434 5703,5139 

katalis 0,4727 0,4320 

Terephthalic Acid 9135,9100 8335,0739 

o-Toluic Acid 6,6625 6,0778 

Isopthalic Acid 17,3392 15,8143 

Carboxylbenzaldehid 3,7271 3,4035 

 19864,0880 19864,0880 

 

10. Rotary Dryer (RD – 01) 

Komponen Input (kkal) Output (kkal) 

asam asetat 232,8211 0,5466 

air 225,8491 5,9318 

Terephthalic Acid 9135,9100 23285,1058 

o-Toluic Acid 6,6625 17,0138 

Isopthalic Acid 17,3392 44,4279 

Carboxylbenzaldehid 3,7271 9,3506 

Qu1 87638,0770  

Qu2  73174,8480 

Q loss  732,1614 

 97260,3859 97260,3859 

 

11. Residue Still (RS – 01) 

Komponen Input (kkal) Output (kkal) 

p-xylene 203,8518 1974,4750 

o-xylene 0,1368 1,3179 

m-xylene 0,3207 3,0903 

ethylbenzene 0,0948 0,9149 
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asam asetat 5397,3834 27063,9862 

air 5501,7020 23078.0741 

katalis 0,4320 4,0103 

Qv  423462,3448 

Qs 466828,0471  

 477931,9685  477931,9685 

 

 

12. Cooler (HE – 04) 

Komponen Input (kkal) Q (kkal) 

p-xylene 1974,4750 334,0693 

o-xylene 1,3179 0,2241 

m-xylene 3,0903 0,5252 

ethylbenzene 0,9149 0,1553 

asam asetat 139,6400 23,6121 

air 247,9368 43,6781 

katalis 4,0103 0,7055 

Qp  1968,4158 

 2371,3853 2371,3853 

 

13. Pipa Pencampur (Pp – 01) 

Komponen Input (kkal) Output (kkal) 

asam asetat 70942,2535 70942,2535 

air 49777,0243 49777,0243 

 120719,2778 120719,2778 

 

14. Kolom Distilasi (D – 01) 

Komponen Input (kkal) Output (kkal) 
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asam asetat 70942,2535 66020.7335

air 49777,0243 142811.9008

Qc  726826,2597 

Qr 989789,9304  

 1110509,2080 1110509,2080 
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2.5. Tata Letak Pabrik dan Peralatan 

2.5.1. Tata Letak Pabrik 

Layout pabrik adalah tempat kedudukan dari bagian-bagian pabrik yang 

meliputi tempat bekerjanya karyawan, tempat peralatan, tempat penimbunan 

bahan, baik bahan baku maupun produk, ditinjau dari segi hubungan satu dengan 

yang lain. Tata letak pabrik harus dirancang sedemikian rupa sehingga 

penggunaan area pabrik dapat efisien dan kelancaran proses produksi dapat 

terjaga. Jadi, dalam penentuan tata letak pabrik harus dipikirkan penempatan alat-

alat produksi sehingga keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi karyawan 

dapat terpenuhi. Selain peralatan yang tercantum dalam flowsheet proses, 

beberapa bangunan fisik lain seperti : kantor, bengkel, poliklinik, laboratorium, 

kantin, fire savety, pos penjagaan dan sebagainya hendaknya ditempatkan pada 

bagian yang tidak mengganggu, ditinjau dari segi lalu lintas barang, kontrol dan 

keamanan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perancangan tata letak pabrik 

adalah : 

1. Perluasan pabrik dan kemungkinan penambahan bangunan 

Perluasan pabrik ini harus sudah masuk dalam perhitungan sejak awal 

supaya masalah kebutuhan tempat tidak timbul di masa yang akan datang. 

Sejumlah area khusus sudah disiapkan untuk dipakai sebagai perluasan 
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pabrik, penambahan peralatan untuk menambah kapasitas pabrik maupun 

mengolah produknya sendiri manjadi produk lain. 

 

2. Keamanan 

Keamanan terhadap kemungkinan adanya bahaya kebakaran, ledakan 

asap/gas beracun harus benar-benar diperhatikan didalam penentuan tata 

letak pabrik. Untuk itu harus dilakukan penempatan alat-alat pengaman 

seperti hidran, penampung air yang cukup dan penahan ledakan. Tangki 

penyimpan bahan ataupun produk berbahaya harus diletakkan di areal 

yang khusus serta perlu diberkan jarak antara bangunan guna memudahkan 

pemberian pertolongan dan karyawan untuk menyelamatkan diri bila tejadi 

musibah. 

3. Luas area yang tersedia 

Harga tanah menjadi hal yang membatasi penyediaan area. Pemakaian 

tempat harus sesuai dengan area yang tersedia. Jika harga tanah amat 

tinggi, maka diperlukan efisiensi dalam pemakaian ruang sehingga 

peralatan tertentu diletakkan di atas peralatan yang lain (bertingkat) atau 

mengatur pemakaian ruang secara hemat dan cermat. 

4. Instansi dan utilitas 

Pemasangan dan distribusi yang baik dari gas, udara, steam dan listrik 

akan membantu memudahkan kerja dan perawatan peralatan. Penempatan 

peralatan proses sedemikian rupa sehingga petugas dapat dengan mudah 
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mencapainya dan dapat menjamin kelancaran operasi serta memudahkan 

perawatan peralatan. 

 

Secara garis besar, layout pabrik ini dibagi dalam beberapa daerah utama, yaitu : 

a. Daerah administrasi dan perkantoran 

Daerah administrasi merupakan pusat kegiatan administrasi pabrik yang 

mengatur kelancaran operasi. Laboratorium dan ruang kontrol sebagai 

pusat pengendalian proses, kualitas dan kuantitas bahan yang akan 

diproses serta produk yang akan dijual. 

b. Daerah proses 

Merupakan daerah dimana peralatan proses diletakkan dan proses 

berlangsung. 

c. Daerah pergudangan umum dan bengkel 

d. Daerah utilitas dan pengolahan limbah 

Merupakan daerah dimana kegiatan penyediaan air, steam, bahan bakar, 

dan listrik dipusatkan serta penanganan limbah. 
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Tabel 2.1 Perincian Luas Tanah dan Bangunan Pabrik 

No. Lokasi Ukuran (m) Luas (m2) 

1 Pos keamanan 3 × (5 × 5) 75 

2 Ruang pertemuan 25 × 24 600 

3 Area parkir ruang pertemuan 24 × 10 240 

4 Masjid 25 × 10 250 

5 Kantor administrasi 50 × 30 1500 

6 Area parkir kantor administrasi 5 × 50 + 5 × 30 400 

7 Area parkir truk/tangki 50 × 20 1000 

8 Ruang K3 15 × 10 150 

9 Poliklinik 15 × 20 300 

10 Laboratorium 40 × 10 400 

11 Kantin 10 × 10 100 

12 Maintenance 20 × 25 500 

13 Warehousing 20 × 25 500 

14 Penyimpan bahan baku 2 × (30 × 30) 1800 

15 Area proses 50 × 50 2500 

16 Utilitas 40 × 25 1000 

17 Pengolahan limbah 40 × 25 1000 

18 Penyimpan produk 30 × 55 1650 

19 Perluasan pabrik 100 × 50 5000 

20 Taman 50 × 10 + 50 × 10 1000 
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Gambar 2.6 Layout Pabrik 
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Keterangan gambar : 

1. Pos keamanan 

2. Ruang pertemuan 

3. Area parkir 

4. Masjid 

5. Kantor administrasi 

6. Parkir truk/tangki 

7. Ruang K3 

8. Poliklinik 

9. Laboratorium 

10. Kantin 

11. Ruang maintenance 

12. Warehousing 

13. Tempat penyimpanan bahan baku 

14. Area proses 

15. Utilitas 

16. Unit Pengoahan Limbah (UPL) 

17. Tempat penyimpanan produk 

18. Area perluasan pabrik 

19. Taman 

 

 

2.5.2 Tata Letak Peralatan  
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Dalam menentukan tata letak peralatan proses pada pabrik asam 

terephthalat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu : 

· Aliran bahan baku dan produk 

     Arus bahan baku dan produk yang efisien akan memberikan keuntungan  

ekonomis yang  besar serta menunjang kelancaran produksi. 

· Aliran udara 

Aliran udara di dalam dan di sekitar area proses harus sebaik mungkin 

untuk menghindari terjadinya stagnasi udara pada satu tempat yang dapat 

mengakibatkan akumulasi bahan kimia yang berbahaya sehingga dapat 

membahayakan keselamatan karyawan, selain itu perlu memperhatikan 

arah hembusan angin.. 

· Cahaya 

Penerangan harus meliputi keseluruhan pabrik dan pada tempat-tempat 

proses yang berbahaya atau berisiko tinggi perlu diberikan penerangan 

tambahan. 

· Lalu lintas manusia 

Yang perlu diperhatikan adalah agar pekerja dapat mencapai seluruh alat 

proses dengan cepat dan mudah, sehingga jika terjadi gangguan pada alat 

proses dapat segera diperbaiki, dan juga keamanan pekerja selama bekerja 

harus diperhatikan dengan pemasangan tanda ataupun petunjuk di alat 

proses. 

· Pertimbangan ekonomi 

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



Dalam perancangan alat proses diusahakan agar  biaya operasi dapat  

serendah mungkin dengan tetap memperhatikan kelancaran dan keamanan 

proses produkasi, sehingga akan memberikan keuntungan ekonomi. 

· Jarak antar alat proses 

Untuk alat proses yang mempunyai suhu dan tekanan yang tinggi 

sebaiknya dipisahkan dari alat proses lainnya, sehingga jika terjadi ledakan 

atau kebakaran pada alat tersebut tidak membahayakan alat-alat proses 

lainnya. Skema lay out peralatan dapat dilihat pada gambar 2.7. 

(Vilbrandt, 1959) 
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BAB III 

SPESIFIKASI PERALATAN PROSES 

3.1 Tangki p-Xylene 
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Kode  : T – 01 

Fungsi  : Menyimpan bahan baku p-Xylene selama 1 bulan 

Jumlah  : 1 buah 

Tipe : Silinder tegak (vertical cylinder) dengan dasar datar (flat 

bottom)  dan bagian atas conical. 

Kondisi operasi   : T  = 30ºC    = 303,15 K  

   P  = 1atm    = 14,6959 psi 

Bahan konstruksi   :  Carbon Steel SA-283 grade D 

Volume  : 14320 bbl 

Diameter    : 80 ft 

Tinggi        : 16 ft 

Jumlah coarse   : 2 buah, 8 plate untuk tiap coarse 

 Ukuran plate 1  : 31,5 ft × 8 ft × 0,31 in 

 Ukuran plate 2 : 31,5 ft × 8 ft × 0,25 in 

Tinggi cone roof : 29,5742 ft 

Sudut cone roof : 36,4775º 

Tebal head     : 0,3129 in 

Pipa pemasukan  : D nominal  6 in  

Pipa Pengeluaran : D nominal  1 ¼ in 

3.2 Tangki Solvent 

Kode  : T – 02 

Fungsi  : Menyimpan bahan baku p-Xylene selama 1 bulan 

Jumlah  : 1 buah 
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Tipe : Silinder tegak (vertical cylinder) dengan dasar datar (flat 

bottom)  dan bagian atas conical. 

Kondisi operasi   : T  = 30ºC    = 303,15 K  

   P  = 1atm    = 14,6959 psi 

Bahan konstruksi   :  Carbon Steel SA-283 grade D 

Volume  : 335 bbl 

Diameter    : 10 ft 

Tinggi        : 24 ft 

Jumlah coarse   : 3 buah, 4 plate untuk tiap coarse 

 Ukuran plate 1  : 8 ft × 8 ft × 0,1875 in 

 Ukuran plate 2 : 8 ft × 8 ft × 0,1875 in 

 Ukuran plate 3 : 8 ft × 8 ft × 0,1875 in  

Tinggi cone roof : 2,0127 ft 

Sudut cone roof : 21,9272º  

Tebal head     : 0,1875 in 

Pipa pemasukan  : D nominal  1 ¼ in  

Pipa Pengeluaran : D nominal  1 ¼ in 

 

3.3 Mixer 

Kode   : M-01 

Tipe   : Tangki Pencampur dengan Pengaduk Flat Blade Turbine 

Fungsi : Mencampur umpan segar xylenes dan solvent asam asetat 

dengan bahan dari unit recovery solvent. 
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Jumlah   : 1 buah 

Kondisi operasi  : P = 1,2 atm  = 17,6351 psia 

 T = 86 ºC    

Bahan kostruksi : Carbon steel SA 283 grade C 

Dimensi Mixer    

 Volume  : 233,5751 ft3 

 Diameter  : 1,5629 m 

 Tinggi shell : 3,1257 m 

 Tebal plate  : 3/16 in 

 Tebal head  : ¼ in 

 Tinggi mixer : 3,7779 m      

 Tinggi larutan : 2,7121 m      

Dimensi Pengaduk  

 Diameter  : 1,6921 ft 

 Panjang blade : 0,4273 ft 

 Lebar blade : 0,4230 ft  

 Putaran pengaduk : 2,9523 rps 

 Daya motor : 7,7652 Hp 

 

3.4 Reaktor 

Kode    : R – 01 

Tipe   : Bubble CSTR (nonisothermal nonadiabatic) 

Fingsi   : Tempat berlangsungnya reaksi oksidasi p-Xylene. 
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Jumlah   : 1 buah 

Kondisi operasi  : Suhu             : 225°C    = 498,15K 

    Tekanan : 15 atm 

Bahan konstruksi  : Stainless Stell SA-304 

Volume reaktor  : 27,7859 m3 

Diameter  : 1,8854 m 

Tinggi  : 2,8281 m 

Tinggi cairan : 2,3046 m 

Tebal Shell : ¾ in 

Tebal head : ¾ in 

Diameter pengaduk : 0,62845 m 

Tinggi pengaduk dari dasar tangki : 0,6442 m 

Lebar baffle  : 0,3142 m 

Jumlah baffle  : 4 buah 

Kecapatan pengaduk : 0,8095 rps 

Power pengadukan : 11,4093 HP 

Diameter orifice : 0,0722 cm 

Luas lubang orifice : 134,3176 cm2 

Diameter plate : 41,3544 cm 

 

3.5. Surge Vessel 

Kode       : SV – 01   
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Fungsi : Menurunkan tekanan dan suhu produk reaktor dan 

memisahkan bahan yang lebih volatil. 

Tipe       : Vertikal Flash Drum  

Jumlah   : 1 buah 

Kondisi operasi : T = 122,7698°C    = 395,9198 K 

                                      P = 1,5370 atm 

Diameter shell  : 0,762 m       

Tinggi shell  : 2,286 m 

Bentuk atap dan dasar : torispherical dished head 

Tinggi cairan  : 0,5471 m 

Tebal shell  : 5/16 in   

Tinggi head  : 0,2006 m 

Tinggi keseluruhan : 2,6873 m 

Pipa pemasukan : 1,0551 m  dari dasar tangki 

 

 

3.6. Centrifuge 

Kode   : CR – 01 

Fungsi : Mengurangi kadar air produk dari Surge Vessel SV – 01 

untuk kemudian dikeringkan di Dryer. 

Tipe   : Screenbowl Centrifuge 

Jumlah   : 1 buah 

Kondisi operasi  : atmosferis 
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Diameter bowl   : 30 inchi      =   0,762 m 

Panjang bowl   : 120 inchi    = 3,0480 m 

Volume bowl   : 1,3899 m3  

Putaran bowl   : 1300   rpm 

Daya motor   : 200 hp = 149,1399 kW   

 

3.7. Pengering 

Kode    : RD – 01  

Fungsi : Mengeringkan kristal asam terephthalat dari sisa air dan 

asam asetat dari Centrifuge (CR – 01). 

Tipe   : Rotary Dryer 

Jumlah   : 1 buah 

Temperatur umpan masuk  = 35°C   

Temperatur produk keluar  = 45°C   

Temperatur udara masuk    = 80°C  

Diameter  : 1,4 m    =  4,5931 ft 

Luas penampang    : 1,5394 m2  

Panjang dryer : 7,9019 m 

Kecepatan putaran : 4,1580 rpm 

Kemiringan   : 0,0027 m/m  

Jumlah flight   : 8 buah 

Lebar flight     : 0,0427 ft 

Daya penggerak dryer : 30 HP  
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3.8. Residue Still 

Kode   : RS – 01 

Fungsi : Memisahkan sisa bahan baku dan katalis dengan solvent 

dan air hasil reaksi. 

Tipe   : Vertical Flash Drum dengan Koil Pemanas 

Jumlah    : 1 buah 

Kondisi operasi  : T = 124,9698°C   =  398,1198 K 

     P = 1,5 atm  

Diameter shell  : 0,9144 m 

Tinggi shell  : 2,7432 m  

Volume vessel  : 1,9309 m3 

Tebal shell  : 3/16 in 

Tebal head  : ¼ in 

Tinggi head  : 0,2134 m    

Tinggi vessel keseluruhan : 3,1699 m 

Tinggi cairan  : 0,3028 m  

Pipa pemasukan   

 Diameter nominal : ½ in 

 Panjang sparger : 2,5 ft 

 Jumlah lubang  : 10 buah 

 Diameter lubang : 0,40728 cm 

 Pressure drop : 0,2098 atm  
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3.9. Menara Distilasi 

Kode    : D – 01 

Fungsi : memisahkan air dengan asam asetat agar dapat direcycle 

ke awal proses. 

Jenis  : Sieve Tray 

Jumlah plate : 34 

Feed plate : 25 

Bahan konstruksi : Stainless Steel SA-304 

Kondisi operasi : - Puncak menara : T = 102,86°C 

                                                                    P = 1,3 atm 

                                     - Dasar menara    : T = 128,9°C 

                                                                    P = 1,4 atm 

Diameter : - Puncak menara  : 0,8476 m    

    - Dasar menara    : 0,9875 m 

Tebal Shell : - Puncak menara  : 0,1875 in    

    - Dasar menara    : 0,1875 in    

Tebal head : - Puncak menara  : 0,1875 in    

    - Dasar menara    : 0,1875 in    

Tinggi total menara : 15,01477m 
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3.10 HEAT EXCHANGER (HE – 01) 

Kode  : HE – 01 

Fungsi : Mendinginkan cairan Mixer M-01 yang akan diumpankan ke 

Reaktor R-01. 

Tipe : Double-Pipe Heat Exchanger 

Jumlah : 1 buah 
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3.11 HEAT EXCHANGER (HE – 03) 

Kode  : HE – 03 

Fungsi : Mendinginkan produk bawah Surge Vessel SV – 01. 

Tipe : Double-Pipe Heat Exchanger 

Jumlah : 1 buah 

 

 

Annulus Inner Pipe 
fluida dingin, air pendingin Fluida panas, Produk bawah SV -01 

    h outside     
2647,48  BTU / hr . Ft2 . F   461,6902

            
       Uc   = 393,1324BTU / hr . Ft2 . F   
       Ud   = 200,7474BTU / hr . Ft2 . F   
        
  Rd perancangan       = 0.00244hr. ft2 . F / BTU 
  Rd dibutuhkan         = 0.003hr. ft2 . F / BTU 
           

Annulus Inner 
fluida dingin, air pendingin Fluida panas, Produk Mixer M – 01  

    h outside     

2352.58  BTU / hr . Ft2 . F   626.4808 

            
       Uc   = 494.7352 BTU / hr . Ft2 . F   
       Ud   = 231.8323 BTU / hr . Ft2 . F   
        
  Rd perancangan       = 0.00229hr. ft2 . F / BTU 
  Rd dibutuhkan          = 0.003hr. ft2 . F / BTU 
           

7.4836Psi delta P perhitungan 0.6111Psi 

10Psi delta P diijinkan 10Psi 
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8,4836Psi ΔP perhitungan 1,1381Psi 
10Psi ΔP diijinkan 10Psi 

 

3.12 HEAT EXCHANGER (HE – 05) 

Kode  : HE – 05 

Fungsi : Mendinginkan produk bawah Residue Still  RS – 01. 

Tipe : Double-Pipe Heat Exchanger 

Jumlah : 1 buah 

Annulus Inner 
fluida dingin, air pendingin Fluida panas, Produk bawah RS-01 

    h outside     
176,51  BTU / hr . Ft2 . F   24,5077

            
       Uc   = 21,5197BTU / hr . Ft2 . F   
       Ud   = 9,0910BTU / hr . Ft2 . F   
        
  Rd perancangan       = 0,06353hr. ft2 . F / BTU 
  Rd dibutuhkan          = 0,003hr. ft2 . F / BTU 
           

0,0576Psi ΔP perhitungan 0,0014Psi 
10Psi ΔP diijinkan 10Psi 

3.13 KOMPRESOR K – 01 

Kode : K – 01 

Fungsi  : Menaikan tekanan udara bebas dari 1 atm menjadi 15,2 atm 

untuk proses. 

Tipe  : Centrifugal Compressor 

Jumlah  : 1 buah 

Jumlah stage  : 3 

Rasio kompresi : 2,9486 

Daya 1 stage  : 9,1388 HP 
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Daya keseluruhan: 30 HP 

 

3.14 CONDENSOR (C – 01)         

Kode  : C – 01        

Fungsi    : Mengkondensasikan produk fase gas dari reaktor 

Tipe : Shell & Tube 

Jumlah : 1 buah  

Shell side Tube side 
fluida Panas (Gas reaktor R - 01 ) Fluida dingin ( air pendingin ) 

    h outside     
260  BTU / hr . Ft2 . F   297,6

            
         Uc   = 138,7661BTU / hr . ft2 . F   
         Ud   = 6,4490BTU / hr . ft2 . F   
        
       Rd perancangan       = 0,147856986hr. ft2 . F / BTU 
       Rd dibutuhkan          = 0,003hr. ft2 . F / BTU 
            

1,3759Psi Δ P perhitungan 8,1722 Psi 
2Psi Δ P diijinkan 10 Psi 

          
       ID    = 15,25 in     Nt     = 138  
       Length = 18ft 
         
 Baffle spacing  15,25 in     OD    = 0,75in 
         BWG   16  
  passes    = 1     passes  = 2  
            
 

3.15 CONDENSOR (C – 02)         

Kode  : C – 02        

Fungsi    : Mengkondensasikan produk atas Menara Distilasi D – 01  

Tipe : Shell & Tube  

Jumlah : 1 buah 
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Shell side Tube side 
fluida Panas ( distilat D - 01 ) Fluida dingin ( air pendingin ) 

    h outside     
260  BTU / hr . ft2 . F   297.6

            
  Uc   = 138,7661BTU / hr . ft2 . F   
  Ud   = 1,7874BTU / hr . ft2 . F   
        
  Rd perancangan  = 0.552279hr. ft2 . F / BTU 
  Rd dibutuhkan     = 0.003hr. Ft2 . F / BTU 
            

0,0108Psi Δ P perhitungan 0,7207Psi 
2Psi Δ P diijinkan 10Psi 

          
       ID    = 31in     Nt     = 666  
       Length = 18ft 
         
Baffle spacing   31in     OD    = 0,75in 
         BWG   16  
  passes    = 1    passes  = 6  
3.16  REBOILER (RE-01)       

Kode  : RE – 01       

Fungsi    : Menguapkan sebagian hasil bawah kolom destilasi D-01 

Jumlah : 1 buah 

Tube side Shell side 
fluida Panas ( saturated steam) Fluida dingin ( Hasil bawah KD - 01 ) 

    h outside     

1500   BTU / hr . Ft2 . F   200 
            
        Uc   = 176,4705882 BTU / hr . ft2 . F   
        Ud   = 154,6515 BTU / hr . ft2 . F   
        
   Rd perancangan       = 0,00080 hr. ft2 . F / BTU 
   Rd dibutuhkan          = - hr. ft2 . F / BTU 
            

0,004039339 Psi Δ P perhitungan diabaikan   

10 Psi Δ P diijinkan diabaikan   
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  Nt       = 66     ID    = 13,25 in 
  Length = 6 ft      
          
  OD     = 1 in      
  BWG  = 9        
  passes  = 2     passes    = 1   
            
 

3.17 Dekanter  

Kode  : DK – 01 

Fungsi : memisahkan fase berat Asam Asetat dan Air dengan fase ringan 

yang berupa Xylenes pada suhu 40 °C dan tekanan 1,2 atm. 

Jumlah : 1 buah 

Tipe   : Horisontal Vessel 

Kondisi operasi   : 

   T = 40°C 

   P = 1,2 atm 

Volume   : 1,9921 ft3 

Diameter   : 0,9241 ft 

Panjang   : 2,7723 ft 

Waktu pemisahan : 33,0874 detik 

BAB IV 

UNIT PENDUKUNG PROSES DAN LABORATORIUM 

 

4.1. Unit Pendukung Proses 
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Unit pendukung proses ini sering disebut dengan unit utilitas merupakan 

bagian penting untuk menunjang berlangsungnya suatu proses dalam pabrik. Unit 

pendukung proses antara lain adalah unit penyediaan air (air pendingin, air 

sanitasi dan air umpan boiler), steam, listrik, air buangan, udara bertekanan dan 

pengadaan bahan bakar. Unit pendukung proses yang terdapat pada pabrik Asam 

Terephthalat antara lain : 

1. Unit Pengadaan dan Pengolahan Air 

Unit ini berfungsi menyediakan air sanitasi, air untuk umpan boiler dan air 

pendingin. 

2. Unit Pengadaan Steam 

Unit ini berfungsi untuk menyediakan steam pada proses pemanasan di 

heat exchanger dan reboiler. 

3. Unit Pengadaan Tenaga Listrik 

Unit ini menyediakan listrik yang berfungsi sebagai tenagapenggerak pada 

peralatan proses maupun penerangan. Listrik disuplai dari PLN 

(Perisahaan Listrik Negara) dan generator sebagai cadangan bila listrik 

dari PLN mengalami gangguan. 

 

4. Unit Pengadaan Bahan Bakar 

Unit ini berfungsi menyediakan bahan bakar pada boiler dan generator. 

5. Unit Pengolahan Limbah 

Unit ini berfungsi untuk mengolah limbah yang dihasilkan pabrik sebelum 

dibuang ke lingkungan. 
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4.1.1. Unit Pengadaan Air 

4.1.1.1 Air Pendingin 

Air pendingin yang digunakan adalah air laut yang diperoleh dari laut yang 

tidak jauh dari lokasi pabrik. Alasan digunakannya air laut sebagai media 

pendingin adalah karena faktor- faktor sebagai berikut : 

a. Air laut dapat diperoleh dalam jumlah yang besar dengan biaya murah. 

b. Mudah dalam pengaturan dan pengolahannya. 

c. Dapat menyerap sejumlah panas per satuan volume yang tinggi. 

d. Tidak terdekomposisi. 

e. Tidak dibutuhkan cooling tower, karena air laut langsung dibuang lagi 

kelaut. 

Air pendingin ini digunakan sebagai pendingin pada kondensor, heat 
exchangerdan intercooler pada kompresor. Hal-hal yang perlu diperhatikan 
dalam pengolahan air laut sebagai pendingin adalah: 

a. Partikel-partikel besar/makroba (makhluk hidup laut dan konstituen lain). 

 
  

b. Partikel-partikel kecil/mikroba laut (ganggang dan mikroorganisme laut) 

yang dapat menyebabkan fouling pada alat heat exchanger.  

Jumlah air laut yang dibutuhkan sebagai media pendingin untuk intercooler, kondensor maupun heat exchanger 
adalah sebesar : 

Tabel 4.1 Kebutuhan Air Pendingin 

No Nama Alat Kebutuhan 
1 Heat Exchanger (HE-01) 9075,5309 kg/jam 
2 Heat Exchanger (HE-02) 23630,2857 kg/jam 
3 Heat Exchanger (HE-03) 12086,3829 kg/jam 
4 Heat Exchanger (HE-04) 132,7353 kg/jam 
5 Condenser (C-01) 130591,1240 kg/jam 
6 Condenser (C-02) 8854,2218 kg/jam 
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7 Intercooler Kompressor (K-01) 47260,5713 kg/jam 
  Total 231630,8518 kg/jam 
 
Densitas air pada 35 oC adalah = 993,965 kg/m3    

(Appendix A.2, Tabel 3 Geankoplis) 
 

Volume air yang dibutuhkan     = 233,0372 m3/jam 

Untuk menghindari fouling yang terjadi pada alat – alat penukar panas maka perlu diadakan pengolahan air laut. 
Pengolahan dilakukan secara fisis dan Kimia. Pengolahan secara fisis adalah dengan screening dan secara Kimia adalah 
dengan penambahan Chlorine. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyediaan air pendingin : 

a. Kesadahan (hardness) yang dapat menimbulkan kerak pada alat proses. 

Lebih baik 0, temporary hardness maximum : 1 ppm CaCO3. 

b. Kadar besi yang dapat menyebabkan korosi. Indeks Langelier : 0,6 – 1,0. 

· <0,6 : menyebabkan korosi. 

· >1,0 : menyebabkan pengendapan. 

c. Dissolved solid, lebih baik 0 atau ≤0,007 ppm (≤0,005 cc/lt). 

d. Derajat keasaman, pH ≥ 7,0 

e. Suspensed solid, tidak boleh ada. 

f. Kadar minyak yang merupakan penyebab terganggunya film corrotion 

inhibitor, menurunkan heat transfer coefficient, dapat menjadi makanan 

mikroba sehingga menimbulkan endapan. 

 

4.1.1.2. Air Proses 

Untuk kebutuhan air proses sumber yang digunakan adalah air yang 

diambil dari laut. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan air proses 

adalah: 

a. Kesadahan (hardness), yang dapat menyebabkan kerak. 
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b. Adanya zat besi, yang dapat menimbulkan korosi. 

Pengolahan air laut untuk kebutuhan air proses sama dengan pengolahan 

air untuk keperluan umpan boiler. Skema pengolahan air sama dengan pengolahan 

air umpan boiler. 

Air proses dalam perancangan pabrik ini tidak terlalu besar karena hanya 

digunakan untuk air pencuci di Centrifuge CR – 01 sebesar 376,0250 kg/jam = 

99334,5276 gallon/jam. Selain itu air digunakan untuk persediaan jika terjadi 

gangguan dalam proses yang memerlukan penambahan air untuk mengatasi 

masalah tersebut. Jika tidak digunakan dapat disalurkan sebagai air sanitasi dan 

untuk keperluan yang lain. 

4.1.1.3. Air Umpan Boiler 

 Sumber air berasal dari air laut sehingga dapat digunakan sebagai air 

umpan boiler dan air sanitasi.  

4.2. Kebutuhan Air Umpan Boiler  

No. Alat Kebutuhan 
(kg/jam) 

1 Residue Still (RS-01)       988,6012 
2 Reboiler        (RE-01) 943611,1100 
 Total 944599,7112 

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan air umpan boiler adalah 

sebagai berikut : 

a. Zat-zat yang dapat menyebabkan korosi. 

Korosi yang terjadi di dalam boiler disebabkan air mengandung larutan-

larutan asam dan gas-gas yang terlarut. 

b. Zat-zat yang menyebabkan kerak (scale forming). 
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Pembentukan kerak disebabkan karena adanya kesadahan dan suhu yang 

tinggi, biasanya berupa gatam-garam karbonat dan silikat. 

c. Zat-zat yang menyebabkan foaming. 

Air yang diambil dari proses pemanasan biasanya menyebabkan foaming 

pada boiler karena adanya zat-zat organik, anorganik dan zat-zat yang 

tidak terlarut dalam jumlah besar. Efek pembusaan terjadi pada alkalinitas 

tinggi. 

Oleh karena itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh air umpan 

boiler: 

a. Alkalinitas total : 100 – 250 ppm CaCO3. 

b. Sodium Phosphate dengan adanya residu hardness dalam make up. 

· 30 – 60 ppm sebagai di Na-Phosphate 

· 20 – 30 ppm sebagai PO 

c. Chloride : ≤ 500 ppm Cl2. 

d. pH  : ≥ 10,8 (11,0 – 11,5) 

e. Oil Organic matter, tidak boleh ada. 

f. Total solid. 

 Popt (psi)    Steady Load (ppm) 

 0    – 300     3500 

 301 – 450     3000 

 451 – 600     2500 

 601 – 750     2000 

g. Konsentrasi silika. 
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 Popt (psi)                                               Konsentrasi silika (ppm) 

        < 600      50 

 600 – 750      25 

4.1.1.3. Air Konsumsi Umum dan Sanitasi 

  Air sanitasi diperlukan untuk kebutuhan air minum, laboratorium, 

aktifitas perkantoran dan perumahan. Persyaratan air sanitasi meliputi : 

a. Syarat fisik, meliputi : 

· Suhu di bawah suhu udara luar. 

· Warna jerih. 

· Tidak berasa dan tidak berbau. 

b. Syarat kimia, meliputi : 

· Tidak mengandung zat organik dan anorganik. 

· Tidak beracun. 

c. Syarat bakteriologi, meliputi : 

· Tidak mengandung bakteri-bakteri, terutama bakteri patogen. 

Dapat diperkirakan kebutuhan air sebagai berikut : 

· Air untuk karyawan kantor 

Kebutuhan air untuk karyawan = 40 liter/orang/hari           (Linsley, hal 93) 

 Sehingga untuk 151 orang dibutuhkan air sebanyak : 

 40 × 150 = 6040 liter/hari 

· Air untuk kebutuhan laboratorium sebanyak = 10m3/hari 

· Air untuk pembersihan dan pertamanan diperkirakan sebanyak = 30 

m3/hari 
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· Air untuk mess dan rumah dinas 

Rumah dinas karyawan pabrik sebanyak 100 rumah. Bila masing-masing 

rumah dihuni sebanyak 5 orang dan kebutuhan air tiap orang diperkirakan 

250 liter/hari/orang, maka air untuk perumahan = 250 × 100 × 5 = 125000 

liter/hari = 125 m3 hari 

Total kebutuhan air untuk perkantoran dan perumahan  = 181,040 m3/hari 

Kehilangan akibat kebocoran diperkirakan sebesar 5% sehingga makeup water 

yag harus disediakan = 190,092 m3/hari 

 

4.3. Total Kebutuhan Air Di Pabrik 

Kebutuhan No Nama Alat 
kg/jam m3/jam 

1 Pendingin dan Proses 232869,0891 234,2830 
2 Umpan Boiler 944599,7112 4031,8750 
3 Air Konsumsi Umum dan Sanitasi 188944,7948 3,0529 
 Total 1366413,5951 4269,2108 

 

Untuk keamanan dipakai 10 % berlebih, maka : 

Total kebutuhan = 10% × 1366413,5951kg/jam = 1503054,955 kg/jam 

                                                                             = 4696,1319 m3/jam 

 

Kebutuhan air pabrik yang menggunakan raw water (air baku) dari laut 

memerlukan beberapa tahapan proses pengolahan sebelum dapat digunakan, 

tahapan tersebut antara lain : 

1. Unit Pengolahan Awal 
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Kebutuhan air di suatu pabrik dapat diperoleh dari sumber air yang berada 

sekitar pabrik dengan mengolah terlebih dahulu agar memenuhi syarat untuk 

digunakan. Pengolahan tersebut dapat meliputi pengolahan secara fisik maupun 

kimia, dengan menambahkan disinfektan maupun dengan menggunakan ion 

exchanger. 

Karena sumber air berasal dan air laut maka perlu pengolahan untuk 

mengubah air asin menjadi air tawar. Teknologi yang digunakan untuk 

pengolahan ini adalah teknologi membran dengan sistem RO (Reverse Osmosis). 

Mula-mula air laut dipompa menuju desseander, berupa filter yang berfungsi 

menyaring secara kasar, lalu diinjeksikan alum untuk penggurnpalan zat-zat 

tersuspensi halus dan koloid sehingga lebih mudah mengendap. Kemudian 

diinjeksikan pula polymer sebagai flokulan yang berfungsi mengikat flok-flok 

yang terbentuk sehingga lebih cepat mengendap. Setelah itu dimasukkan ke dalam 

clarifier, dan disini terjadi proses pengendapan. Larutan keluar clarifier diinjeksi 

hipoklorit untuk membunuh bakteri, selanjutnya dipompakan ke multimedia filter. 

Disini terjadi proses penyaringan lebih halus. Multimedia ini terdiri dari 6 lapisan 

pasir dari tingkat halus sampai kasar. 

Mula-mula air baku diumpankan ke Premix tank, kemudian diaduk dengan 

putaran tinggi sambil diinjeksikan bahan-bahan kirnia berikut : 

a. Alum (A12S04)3 antara 30 sarnpai 40 ppm, yang berfungsi sebagai flokulan. 

b. Kiorin atau Cl2 sejumlah 0,5 sampai 1 ppm, yang berfungsi sebagai 

desinfektan atau membunuh mikroorganisme. 
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Dalam premix tank dilakukan agar terjadi percampuran yang sempurna antara zat-

zat yang ditarnbahkan tersebut dengan air. Keluar dan premix tank, air 

dimasukkan ke dalam clarifier, Letapi sebelumnya air ditambah dulu dengan 

koagulan aid dengan konsentrasi antara 0,1 sampai 0,2 ppm. Tujuannya 

penambahan ini adalah untuk membantu menggabungkan partikel-partikel besar 

sehingga dapat diendapkan dengan rnudah. Flok-flok yang terbentuk diendapkan 

secara gravitasi sambil diaduk dengan putaran rendah. Lumpur hasil pengendapan 

di blowdown (dibuang dan bawah), sedangkan air keluar dan bagian atas, keluar 

dan clarifier air mempunyai karakteristik : 

a. pH antara 6,5 – 6,8 

b. kekeruhan kurang dan 1 ppm 

c. kadar Cl antara 0,5 – 1 ppm 

Keluaran dan multimedia filter kemudian diinjeksi dengan sodium bisulfit untuk 

mengurangi kadar oksigen dan injeksi dengan anti scalant untuk mencegah 

terbentuknya kerak dalam reboiler. Dengan menggunakan booster pump tekanan 

dinaikkan menjadi 80 psia untuk menuju cartridge filter 10 mikron dan 

dilanjutkan ke 5 mikron supaya terjadi penyaringan lebih lanjut. Dan dengan high 

pressure pump tekanan dinaikkan sampai 200 psi menuju ke membran. Bahan 

membran yang digunakan adalah polysulfon, disini terjadi pelepasan garam dan 

yang diambil air tawar (air yang dapat menembus membran). Kemudian 

diinjeksikan kaustik soda padat untuk menetralkan pH air masuk filter. Keluaran 

filter ditampung dalam dua buah tangki. 

a. Filtered Water Storage Tank 
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Berfungsi untuk menampung air yang digunakan untuk keperluan umpan unit 

demineralisasi air. 

b. Portable Water Storage 

Berfungsi untuk menampung air yang digunakan untuk.keperluan sehari-hari, 

air sanitasi dan perumahan. 

2. Unit Demineralisasi Air 

 Unit ini berfungsi untuk menghilangkan mineral-mineral yang terkandung 

di dalam air, seperti Ca2+, Mg2+, HCO3-, SO4-, Cl- dan lain-lain dengan 

menggunakan resin. Air yang diperoleh adalah air bebas mineral yang akan 

diproses lebih lanjut menjadi air umpan ketel (Boiler Feed Water). 

 Demineralisasi air diperlukan karena BFW harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut : 

· Tidak menimbulkan kerak pada kondisi steam yang dikehendaki maupun pada 

tube heat exchanger jika steam digunakan sebagai pemanas. Hal ini akan 

mengakibatkan penurunan efisiensi operasi. 

· Bebas dan gas-gas yang mengakibatkan korosi terutama gas O2 dan CO2. 

Air dari filter water storage diumpankan ke carbon filter yang berfungsi 

untuk rnenghilangkan gas khlorin, warna, bau dan zat organik lainnya. Air yang 

keluar dan carbon filter diharapkan mempunyai pH sekitar 7,0 – 7,5. Kemudian 

air tersebut diumpankan ke dalam kation exchanger untuk menghilangkan kation-

kation rnineralnya. Kemungkinan jenis-jenis kation yang ditemui adalah Mg++, 

Ca++, K+, Mn++ dan A13+. 
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Air yang keluar dan kation exchanger diumpankan menuju anion 

exchanger untuk menghilangkan anion mineralnya. Anion yang ditemui adalah 

HCO3-, CO3
2-, Cl-, NO- dan SiO3

2-. Air yang keluar dan unit ini diharapkan 

rnempunyai pH 6,1 – 6,2 dan selanjutnya dikirim ke unit demineralisasi water 

storage sebagai tangki penyimpan sementara sebelum diproses lebih lanjut sebagai 

BFW (Boiler Feed Water). 

3. Unit Air Umpan Boiler (Boiler Feed Water) 

Air yang sudah mengalami proses demineralisasi masih mengandung gas- 

gas terlarut terutarna O2 dan CO2. Gas tersebut perlu dihilangkan menggunakan 

deaerator karena dapat menimbulkan korosi. 

Bahan yang ditambahkan ke dalam deaerator adalah : 

· Hidrazin 

Berfungsi mengikat oksigen, sesuai dengan reaksi sebagai berikut : 

  2 N2H2  +  O2                             2 N2  +  H2O 

Nitrogen sebagai hasil dari reaksi bersama dengan gas lainnya dihilangkan 

melalui stripping dengan uap bertekanan rendah. 

· Larutan Amonia 

Berfungsi mengontrol pH air yang berkisar antara 8,5 – 9,5 

Air umpan boiler yang keluar dari deaerator selanjutnya ditambahkan 

larutan Phosphat (Na2PO4.H2O) untuk mencegah terbentuknya kerak silika dan 

kalsiurn pada boiler tube. 

Skema pengolahan air laut dapat dilihat pada gambar 4.1. 
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Gambar 4.1. Skema pengolahan air laut 
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4.1.2. Unit Pengadaan Steam 

Steam yang dibutuhkan pabrik TPA yaitu ::      

Steam jenis :       

         Tekanan  = 130 psi   

         Suhu       = 160°C   

Tabel 4.4 : Kebutuhan Steam Proses   

Alat   kg/jam 
RS-01      988,6012 
RE-01   943611,11 
Total   944599,71 
    

Untuk menjaga kemungkinan kebocoran, steam dilebihkan 20 %  

 Kebutuhan steam  adalah  = 1133519,651 kg/jam  

 Perancangan Boiler          

   Fungsi : Memenuhi kebutuhan steam        

   Steam yang akan dihasilkan :       

   P   = 130 psi     

   T   = 160°C    = 320°F   

   l   = 879,9 Btu/lb     

1. Penentuan jenis Boiler       

    Untuk steam dengan tekanan < 200 psi digunakan Boiler pipa api  

2. Menentukan luas penampang perpindahan panas  

    Daya yang diperlukan boiler dihitung dengan persamaan : 

                                                               (Severn, p 140)    
.( )

970,3 34,5
ms h hf

Daya
x
-

=
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     Dengan :       

     ms   :  massa steam yang dihasilkan (lb/jam) 

     h     :  enthalpi steam pada P dan T tertentu (Btu/lb)  

     hf    :  enthalpi umpan (Btu/lbm)       

     ms = 1133519,651 kg/jam = 2498983,0627lb/jam   

     h   = 1191,7 Btu/lbm        

     Menghitung enthalpi umpan (hf)       

     BFW terdiri dari 20% make up water dan 80% kondensat. 

     Make up water adalah air pada suhu 30°C 

     h make up water   = 66,06 Btu/lbm   

     h kondensate         = 780,3 Btu/lbm   

     hf = 0,1 h make up water + 0,9 h kondensat   

     hf =  708,876 Btu/lbm     

     Jadi daya yang dibutuhkan adalah sebesar = 

     Daya       =  37805,18434 hp   

     Ditentukan luas bidang pemanasan adalah   = 12 ft2/hp   (Severn, p.126)  

     Total heating surface  = 453662,21 ft2      

3. Perhitungan kapasitas Boiler       

    Q   =   ms.(h - hf)   (Severn, p.171)    

          = 1206568998 Btu/jam  

 

    

4.1.3. Unit Pengadaan Listrik 
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     Sumber listrik adalah dari PLN dan sebagai cadangan digunakan generator 

yang dikelola sendiri.       

1.1. Listrik untuk keperluan proses dan utilitas. 

       Kebutuhan listrik untuk keperluan proses dan utilitas diperkirakan sebagai 

berikut : 

Tabel 4.5 Kebutuhan Listrik untuk Proses dan Utilitas 

Nama Alat   Jumlah HP Total HP 
P-01    1 0.5 0.5 
P-02    1 0.5 0.5 
P-03    1 7 7 
P-04    1 0.5 0.5 
P-05    1 0.5 0.5 
P-06    1 0.5 0.5 
P-07    1 0.5 0.5 
P-08    1 0.5 0.5 
P-09    1 0.5 0.5 
P-10    1 0.5 0.5 
Motor penggerak impeler R-01 1 26 26 
Motor penggerak impeler M-02 1 7.5 7.5 
Pompa air laut (PU-01) 3 0 0 
Pompa di unit utilitas   6 1 6 
Jumlah         51 

   

Kebutuhan listrik total untuk kebutuhan ini = 51 HP 

Diperkirakan kebutuhan listrik untuk alat yang tidak terdiskripsikan  adalah 

sebesar + 10 % dari total kebutuhan = 5,1 HP 

Maka total kebutuhan listrik adalah  = 56,1 HP 

                = 41,83377 kW  

1.2. Listrik untuk penerangan        
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       Untuk menentukan besarnya tenaga kistrik yang dibutuhkan, dipakai standar 

yang terdapat dalam Fig.13 Perry, edisi 3. Untuk menentukanbesarnya tenaga 

listrik digunakan persamaan :        

            

dengan : L    : Lumen per outlet        

 a     : Luas area, ft2       

        F    : foot candle yang diperlukan (Tabel 13, Perry,ed.3)   

 U    : koefisien utilitas (Tabel 16, Perry, ed.3 untuk White Bowl lamp) 

 D    : efisiensi lampu yang diharapkan (Tabel 16, Perry, ed 3) 

Tabel 4.6 Jumlah Lumen Berdasarkan Luas Bangunan  

Bangunan  
Luas, 
m2 Luas, ft2 F 

R, 
index U D F/U,D Lumen 

Pos keamanan 75 807,27 20 1 0,50 0,75 53,33 43054,59 
Parkir dan halaman 240 2583,28 10 2 0,49 0,75 27,21 70293,22 
Musholla  250 2690,91 20 2,5 0,55 0,75 48,48 130468,47 
Kantin  100 1076,36 10 2 0,51 0,75 26,14 28140,26 
Kantor  1500 16145,47 30 4 0,60 0,75 66,67 1076364,86 
Klinik  49 527,42 20 2,5 0,56 0,75 47,62 25115,18 
Ruang kontrol 300 3229,09 35 2,5 0,60 0,75 77,78 251151,80 
Laboratorium 400 4305,46 35 2,5 0,60 0,75 77,78 334869,07 
Proses  2500 26909,12 10 4 0,59 0,75 22,60 608115,74 
Utilitas  1000 10763,65 10 4 0,59 0,75 22,60 243246,30 
Bengkel & Gudang 500 5381,82 10 2 0,53 0,75 25,16 135391,81 
Aula  300 3229,09 20 2,5 0,56 0,75 47,62 153766,41 
Pengolahan limbah 1000 10763,65 10 2 0,53 0,75 25,16 270783,61 
Area bongkar-muat 1000 10763,65 10 2,5 0,55 0,75 24,24 260936,94 
Ruang rapat 100 1076,36 30 4 0,60 0,75 66,67 71757,66 
Jalan dan taman 2500 26909,12 5 2,5 0,55 0,75 12,12 326171,17 
Area perluasan 5000 53818,24 5 4 0,57 0,75 11,70 629453,14 

Jumlah   16814 180979,99           4659080,2 
         

.
.

a F
L

U D
=
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Untuk semua area dalam bangunan direncanakan menggunakan lampu 

Flourescent 40 Watt dimana satu buah lampu instant Starting Daylight 40 W 

mempunyai Lumen output 1920 (Tabel.18, Perry, ed.3)  

Jumlah lumen untuk penerangan dalam ruangan adalah = 3372226 lumen  

Jadi jumlah lampu dalam ruangan adalah 4060259/1920 = 1756 buah  

Untuk penerangan dibagian luar ruangan (jalan,taman,area perluasan, terminal ) 

digunakan lampu mercury 100 Watt, dimana lumen output tiap lampunya adalah   

3000 lumen.         

Jumlah lumen untuk penerangan di luar ruangan adalah     = 1286854,5 lumen  

jadi jumlah lampu diluar ruangan adalah 1531568.1 / 3000  = 429 buah  

Total daya penerangan = (40W x 2115 + 100W x 511)    = 113149,852 W  

                                    = 113,1499 kW  

6.3. Listrik untuk AC         

Diperkirakan menggunakan tenaga listrik sebesar  = 15 kW     

6.4. Listrik untuk laboratorium dan instrumentasi  

Diperkirakan meggunakan tenaga listrik sebesar     = 15 kW  

Tabel 4.7 Kebutuhan Total Listrik 

Kebutuhan       kW 
1, Listrik untuk keperluan proses dan utilitas, 41,83 
2, Listrik untuk keperluan penerangan  113,15 
3, Listrik untuk AC    15,00 
4, Listrik untuk laboratorium dan instrumentasi 15,00 
Total         184,98 
 

Generator yang digunakan untuk cadangan sumber listrik mempunyai efisiensi 

80% ,sehingga genarator yang disiapkan harus mempunyai output sebesar  :  
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   Output generator      = 231,2295 kW    

Dipilih generator dengan daya 600 kW, sehingga masih tersedia cadangan daya 

sebesar   = 368,7705 kW    

        

 
4.1.4. Unit Pengolahan Limbah 

Limbah yang dihasilkan oleh pabrik asam terephthalat ini dapat 

diklasifikasikan menjadi 3, yaitu: 

1. Bahan buangan cair 

2. Bahan buangan padat 

 

4.1.4.1.Pengolahan Bahan Buangan Cair 

 Beberapa macam bahan buangan cair dari pabrik asam terephthalat 

antara lain : 

a. Buangan air sanitasi, air clarifier dan air dari multimedia sand filter yang 

mengandung padatan. 

b. Back wash filter air berminyak dari pompa dan turbin. 

Air buangan sanitasi berasal dari toilet disekitar pabrik dan perkantoran. Air 

tersebut dikumpulkan dan diolah dalam unit stabilisasi dengan menggunakan 

lumpur aktif, aerasi dan injeksi khlorin. Klorin ini berfungsi sebagai bahan 

disinfektan untuk membunuh mikroorganisrne terutama mikroorganisme yang 

menyebabkan penyakit.  

Air berminyak yang mengandung pelumas pada pompa dipisahkan 

herdasarkan perbedaan berat jenisnya. Minyak dibagian atas dialirkan ke 
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penampungan terakhir kemudian dibuang. Sedangkan air dari unit demineralisasi 

dan air regenerasi katalis, dinetralkan dalam kolarn netralisasi dengan penetral 

asam sulfat dan NaOH. 

Tabel 4.8 Status Mutu Kualitas Air Menurut Sistem Nilai Storet 

No. Parameter Satuan Baku Mutu 

 FISIK   

1 TDS mg/l  

2 Suhu air °C Normal ± 3 

3 DHL mhos/cm  

4 Kecerahan M  

 KIMIA   

 a. Anorganik   

1 Hg mg/l 0,002 

2 As mg/l 0,5 

3 Ba mg/l 1,5 

4 F mg/l 0,01 

5 Cd mg/l Nihil 

6 Cr (VI) mg/l  

7 Mn mg/l  

8 Na mg/l  

9 NO3-N mg/l  

10 NO2-N mg/l 0,06 

11 NH3-N mg/l 0,02 

12 pH mg/l 6 - 8,5 

13 Se mg/l 0,05 

14 Zn mg/l 0,02 

15 CN mg/l 0,01 

16 SO4 mg/l  

17 H2S mg/l 0,002 
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18 Cu mg/l 0,02 

19 Pb mg/l 0,03 

20 RSC mg/l  

21 BOD mg/l  

22 COD mg/l  

23 Minyak dan lemak mg/l 0,5 

24 PO4 mg/l  

25 Phenol mg/l 0,001 

26 Cl2 mg/l 0,003 

27 B mg/l  

28 COD mg/l  

29 Ni mg/l  

30 HCO3 mg/l  

31 CO2-bebas mg/l  

32 Salinitas mg/l  

33 DO mg/l > 3 

 b. Organik   

1 Aldin mg/l  

2 Dieldrin mg/l  

3 Chlordane mg/l  

4 DDT mg/l 0,002 

5 Detergent mg/l 0,2 

6 Lindane mg/l  

7 PCB mg/l  

8 Endrine mg/l 0,004 

9 BHC mg/l 0,21 

 MIKROBIOLOGI   

1 Coliform tinja Jml/100 ml  

2 Total Coliform Jml/100 ml  
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(Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 115 Tahun 2003 Tentang 

Pedoman Penentuan Status Mutu Air) 

 

4.1.6. Unit Pengadaan Bahan Bakar 

 Unit pengadaan bahan bakar mempunyai tugas untuk memenuhi 

kebutuhan bahan bakar boiler dan generator. Jenis bahan bakar yang digunakan 

adalah solar. Solar diperoleh dari Pertamina yang lokasinya masih satu kawasan 

dengan lokasi pabrik yang akan didirikan. Pemilihan solar sebagai bahan bakar 

didasarkan pada alasan : 

1. mudah didapat 

2. kesetimbangan terjamin 

3. mudah dalam penyimpanan 

Kebutuhan bahan bakar dapat diperkirakan sebagai berikut : 

a. Kebutuhan bahan bakar untuk boiler 

Jenis bahan bakar  :  solar 

Heating value  : 18800  Btu / lb 

Efisiensi bahan bakar :  75 % 

Specific gravity   : 0,8691 

Densitas   : 54,31  lb / ft3 

Kapasitas boilerl  :  1206568998 Btu / jam 

Kebutuhan bahan bakar    =   
valueHeating..Effisiensi

Boilerkapasitas
r

 

    =  1330,6215 ft3 / jam 
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b. Kebutuhan bahan bakar untuk generator 

Jenis bahan bakar  : solar 

Heating value  : 18800 BTU/lb 

Efisiensi bahan bakar : 80 % 

Specific gravity  : 0.8691 

Densitas   : 54,31 lb/ft3  

Kapasitas generator = 600 kW  

= 2048658 BTU/jam 

Kebutuhan bahan bakar = 
valueHeating..Effisiensi

Boilerkapasitas
r

 

    = 21,677 ft3/jam 

= 613,826 L/jam 

4.2. Laboratorium 

Laboratorium merupakan bagian yang sangat penting dalarn menunjang 

kelancaran proses produksi dan menjaga mutu produk. Fungsi yang lainnya adalah 

pengendali pencemaran Iingkungan, baik udara maupun limbah cair. 

Laboratorium kimia merupakan sarana untuk mengadakan penelitian bahan baku, 

proses maupun produksi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga 

kualitas produk. Analisa yang dilakukan dalam rangka pengendalian mum 

ineliputi analisa bahan baku, analis proses dan analisa kualitas produk. 

Tugas laboratorium antara lain : 

1. Memeriksa bahan baku yang akan digunakan untuk memenuhi persyaratan 

yang ditentukan. 
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2. Menganalisa material pada setiap unit proses untuk menjaga kualitas produk 

yang dihasilkan. 

3. Menganalisa produk yang akan dipasarkan sehingga sesuai dengan standart 

yang telah ditetapkan. 

4. Memeriksa kadar zat-zat yang dapat menyebabkan pencemaran pada buangan 

pabrik. 

4.2.1. Program Kerja Laboratorium 

Dalam upaya pengendalian mutuproduk pabrik Asam Terephthalat 

mengoptimalkan program laboratorium untuk pengujian multi. Untuk 

mempermudah pelaksanaan program kerja, maka laboratoriurn pabrik ini dibagi 

menjadi 3 bagian.  

1. Laboratorium pengamatan 

2. Laboratorium analitik 

3. Laboratorium penelitian pengembangan dan perlindungan lingkungan. 

 

4.2.1.1.Laboratorium Pengamatan 

Kerja dan tugas laboratorium ini adalah melakukan analisa secara fisika 

terhadap semua steam yang berasal dan proses produksi maupun tangki serta 

mengeluarkan “Certificate of Quality” untuk menjelaskan spesifikasi hasil 

pengamatan. Jadi pemeriksaan dan pengamatan dilakukan terhadap bahan baku 

dan produk akhir. 

4.2.1.2.Laboratorium Analitik 
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Kerja dan tugas laboratorium analitik adalah melakukan analisa terhadap 

sifat-sifat dan kandungan kimiawi bahan baku dan produk akhir. 

 

4.2.1.3.Laboratorium Pengembangan dan Perlindungan Lingkungan 

Kerja dan tugas Iaboratoriuin ini adalah melakukan penelitian dan 

pengembangan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan kualitas 

material terkait dalam proses untuk meningkatkan hasil akhir. Sifat dari 

laboratorium ini tidak rutin dan cenderung melakukan penelitian hal-hal yang baru 

untuk keperluan pengembangan. Dalarn melakukan tugasnya juga senantiasa 

melakukan penelitian terhadap kondisi lingkungan serta mengadakan 

pengembangannya. 

4.2.2. Metode Analisa 

Metode kerja untuk analisa dikerjakan sesuai dengan instruksi kerja yang 

disusun dengan acuan dari berbagai standart antara lain dari ASTM, SII, JIS dan 

lain-lain yang memenuhi standart ISO. 

Adapun analisa pada proses pembuatan Asam Terephthalat dengan hasil samping 

CBA dilakukan terhadap : 

1. Bahan baku paraxylene yang dianalisa adalah : 

· Kadar paraxylene 

· Color max (APHA) 

· Solidification point (min, °C) 

2. Produk Asam Terephthalat, yang dianalisa adalah : 

· Freezing point dengan  metode test cryoscopy. 
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· Molten color initial (250°C, APHA) dan stability (2h, 250°C, APHA) 

dengan metode test colorimetry. 

· Kadar Asam Terephthalat dan kadar impuritas dengan metode test gas 

chromatography. 

Adapun analias untuk unit utilitas, meliputi : 

· Air lunak proses kapur dan air proses penjernihan, yang dianalisa pH, 

SiO2, Ca sebagai CaCO3, sulfur sabagai SO4-, chlor sebagai Cl2 dan zat 

padat terlarut. 

· Air bebas mineral, analisis sama dengan penukar ion. 

· BFW, yang dianalisa pH, kesadahan, jumlah O2 terlarut dan kadar Fe. 

· Air dalam boiler, yang dianalisa meliputi pH, jumlah zat padat terlarut, 

kadar Fe, kadar CaCO3, SO3, PO4, SiO2. 

· Air minum yang dihasilkan meliputi pH, chlor sisa dan kekeruhan. 

4.2.3. Alat-alat Laboratorium 

Alat-alat utama yang digunakan di laboratoriurn antara lain : 

· Water Content Tester, yaitu alat yang digunakan untuk menganalisa kadar air 

produk. 

· Viscosimeter Bath, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur viskositas 

produk reaktor. 

· Hydrometer, digunakan untuk mengukur specific gravity. 

· Portable Oxygen Tester, digunakan untuk menganalisa kandungan oksigen. 

· Infra-red Spectrophotometer, digunakan untuk menganalisa minyak dalam 

contoh air. 

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



 

 

BAB V 

MANAJEMEN PERUSAHAAN 

 

5.1. Bentuk Perusahaan 

Pabrik Asam Terephthalat dirancanakan : 

Bentuk perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) 

Lapangan usaha : Industri Asam Terephthalat  

Lokasi perusahaan : Cilacap, Jawa Tengah. 

Alasan pemilihan bentuk perusahaan ini adalah : 

1. Mudah mendapatkan modal dengan menjual saham perusahaan. 

2. Tanggung jawab pemegang saham terbatas, sehingga kelancaran produksi 

hanya dipegang oleh pimpinan perusahaan. 

3. Pemilik dan pengurus perusahaan terpisah satu sama lain. Pemilik perusahaan 

adalah pemegang saham, sedangkan tanggung jawab teknik operasional 

perusahaan dipegang oleh pimpinan perusahaan yang juga merupakan pegawai 

perusahaan.  

4. Kelangsungan perusahaan lebih terjamin karena tidak terpengaruh oleh 

berhentinya pemegang saham, direksi dan karyawan. 

5. Effisiensi manajemen. 

Para pemegang saham dapat memilih orang yang ahli sebagai dewan 

komisaris dan direktur utama yang cakap dan berpengalaman. 
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6. Lapangan usaha lebih luas 

Dewan Perseroan Terbatas dapat menarik modal yang sangat besar dari 

masyarakat sehingga dapat memperluas usahanya. 

 Perseroan Terbatas merupakan jenis perusahaan yang didirikan dengan 

akta notaris berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Dagang, besarnya modal 

ditantukan dalam akta pedirian dan terdiri dari saham-saham. Perseroan Terbatas 

dipimpin oleh seorang direktur yang dipilih oleh pemegang saham dan pembinaan 

personalia sepenuhnya diserahkan kepada direktur dengan mempertimbangkan 

hukum-hukum perburuhan. 

5.2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan mekanisme-mekanisme formal dengan 

mana organisasi ini dikelola. Oleh karena itu salah satu faktor yang menunjang 

kemajuan perusahaan adalah struktur organisasi yang dipergunakan oleh 

perusahaan tersebut. Hal ini berhubungan dengan komunikasi yang terjadi di 

dalam perusahaan yang meliputi pembagian kerja (division of labour) sebagai 

tiang dasar suatu organisasi. Dengan adanya struktur perusahaan, penempatan 

pegawai menjadi lebih tepat karena persoalan mengenai pembatasan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan lain-lain menjadi jelas. Sehingga penyusunan 

program pengembangan menajemen lebih terarah. 

Untuk mendapatkan suatu sistem organisasi yang baik maka perlu 

diperhatikan beberapa azas yang dapat dijadikan sebagai pedoman, antara lain : 
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1. Perumusan tujuan perusahaan dengan jelas. 

2. Pendelegasian wewenang. 

3. Pembagian tugas kerja yang jelas. 

4. Kesatuan perintang dan tanggung jawab. 

5. Sistem pengontrol atas perkerjaan yang telah dilaksanakan. 

6. Organisasi perusahaan yang fleksibel. 

Dengan pedoman terhadap azas-azas tersebut, maka diperoleh bentuk 

struktur organisasi yang baik, yaitu Sistem Line and Staff. Pada sistem ini, garis 

kekuasaan lebih sederhana dan praktis. Segala sesuatu yang menyangkut 

perusahaan diputuskan bersama oleh pimpinan maupun staff yang tergabung 

dalam suatu dewan (dewan komisaris dan dewan direksi). Demikian pula dalam 

pembagian tugas kerja seperti yang terdapat dalam sistem organisasi fungsional 

sehingga seorang karyawan hanya akan bertanggungjawab pada seorang atasan 

saja. Sedangkan untuk kelancaran produksi maka perlu dibentuk staff yang terdiri 

dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Staff ahli akan memberi bantuan 

pemikiran dan pertimbangan kepada tingkat pengawas demi tercapainya tujuan 

perusahaan. 
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Alasan pemilihan sistem garis dan staff adalah sebagai berikut : 

1. Hanya ada satu pimpinan, dengan demikian tidak terjadi kesimpangsiuran 

dalam menjalankan tugas atau menerima perintah. 

2. Kepala bagian merupakan staff ahli dalam bidangnya. Hal ini membantu 

kelancaran dan kemajuan perusahaan. 

Dalam menjalankan organisasi sistem garis dan staff ini, ada dua kelompok orang 

yang berpengaruh yaitu : 

1. Sebagai garis atau line, yaitu orang-orang yang melaksanakan tugas 

pokok organisasi dalam rangka mencapai tujuan. 

2. Sebagai staff, yaitu orang-orang yang melakukan tugasnya dengan 

keahlian yang dimilikinya, dalam hal ini berfungsi untuk memberikan 

saran-saran kepada unit operasional. 

(sumber : A.Musselman – John, hal 110) 

Bagan struktur organisasi dalam perusahaan ini dapat dilihat pada gambar 5.1. 

5.3. Tugas dan Wewenang 

5.3.1. Pemegang Saham 

Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan adalah beberapa orang yang 

mengumpulkan modal untuk kepentingan pendirian dan berjalannya operasi 
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perusahaan tersebut. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang 

saham (RUPS). Pada rapat umum tersebut, para pemegang saham berwenang : 

1. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris. 

2. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi. 

3. Mengesahkan hasil-hasil usaha, neraca perhitungan laba rugi tahunan. 

5.3.2. Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk 

waktu tertentu dan merupakan pelaksana tugas harian dari pemilik saham, 

sehingga Dewan Komisaris akan bertanggung jawab kepada pemilik saham. 

Adapun tugas dan wewenangnya adalah sebagi berikut : 

1. Menilai dan menyetujui rencana direksi tentang kebijaksanaan umum, 

target perusahaan, alokasi sumber-sumber dana dan pengarahan 

perusahaan. 

2. Mengangkat dan memberhentikan serta melakukan pengawasan terhadap 

direksi. 

3. Membantu direksi pada tugas-tugas penting 

 

 

5.3.3. Dewan Direksi 
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Direktur Utama perusahaan merupakan pimpinan tertinggi dalam 

perusahaan dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap maju mundurnya 

perusahaan. Direktur Utama bertanggungjawab terhadap Dewan Komisaris 

mengenai semua tindakan dan kebijksanaan yang telah diambil. Direktur Utama 

membawahi Direktur Produksi, Penelitian dan Pengembangan serta Direktur 

Keuangan dan Umum. 

Tugas Direktur Utama : 

1. Melaksanakan kebijaksanaan perusahaan dan mempertanggungjawabkan 

pekerjaanya kepada pemegang saham pada masa akhir jabatannya. 

2. Menjaga kestabilan perusahaan dan membuat kontinuitas hubungan yang 

baik antara pemilik saham, pimpinan, konsumen dan karyawan. 

3. Mengangkar dan memberhentikan Kepala Bagian dengan persetujuan 

rapat umum pemegang saham. 

4. Mengkoordinasi kerjasama dengan Direktur Produksi serta Direktur 

Keuangan dan Umum. 

Tugas Direktur Produksi : 

1. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama dalam bidang produksi. 

2. Mengkoordinir, mengatur serta mengawasi pelaksanaan pekerjaan kepala-

kepala bagian yang dibawahinya. 

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



Tugas Direktur Keuangan dan Umum : 

1. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama dalam bidang pemasaran, 

administrasi dan pelayanan umum. 

2. Mengkoordinir, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan kepala-

kepala bagian yang dibawahinya. 

5.3.4. Kepala Bagian 

Secara umum, tugas Kepala Bagian adalah mengkooridasi, mengatur, 

mengawasi pelaksanaan dalam lingkungan bagiannya sesuai dengan garis-garis 

yang diberikan oleh pimpinan perusahaan. Kepala Bagian dapat juga bertindak 

sebagai Staff Direktur bersama-sarna dengan Staf Ahli. Kepala Bagian 

bertanggungjawab kepada masing-masing kepala bagian yang terdiri dari : 

A. Kepala Bagian Produksi 

Bertanggungjawab kepada Direktur Produksi dalam hal menjaga dan 

menaikkan mutu dan kelancaran produksi. Kepala Bagian Produksi membawahi : 

1. Seksi Produksi 

Tugas dan seksi proses ini adalah : 

· Mengontrol jalannya proses plant dan produksi. 

· Menjalankan tindakan seperlunya pada peralatan produksi yang 

mengalami kerusakan sebelum diperbaiki oleh seksi yang berwenang. 
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2. Seksi Utilitas 

Tugas seksi utilitas adalah melaksanakan dan mengatur sarana utilitas untuk 

memenuhi kebutuhan proses seperti kebutuhan air, listrik, dan steam. 

3. Seksi Laboratorium 

Tugas seksi laboratorium meliputi : 

· Mengawasi dan menganalisa mutu bahan baku dan bahan pembantu. 

· Mengawasi dan menganalisa mutu produksi. 

· Mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan buangan pabrik. 

B. Kepala Bagian Teknik 

Tugas kepala bagian teknik meliputi : 

· Bertanggungjawab kepada direktur produksi dalam bidang peralatan 

proses dan utilitas. 

· Mengkoordinasi kepala-kepala seksi yang menjadi bawahannya. 

 

Kepala Bagian Teknik membawahi : 

1. Seksi Pemeliharaan 

Seksi pemeliharaan bertugas : 
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a. Melaksanakan pemeliharaan fasilitas gedung dan peralatan pabrik. 

b. Memperbaiki kerusakan peralatan pabrik. 

2. Seksi Instrumentasi 

Seksi instrumentasi bertugas : 

a. Mengontrol kondisi peralatan instrumen pengendalian pabrik. 

b. Memperbaiki dan meningkatkan kemampuan peralatan instrumentasi. 

3. Seksi Listrik 

Tugas dari seksi listrik adalah melaksanakan dan mengatur sarana daya listrik 

untuk memenuhi kebutuhan listrik pabrik, perkantoran dan perumahan. 

C. Kepala Bagian Keuangan 

Bertanggungjawab kepada Direktur Keuangan dan Umum. Kepala Seksi 

Keuangan yang bertugas dalarn bidang anggaran, audit keuangan, dan akuntansi. 

D. Kepala Bagian Pemasaran 

Kepala Seksi Pemasaran yang bertugas merencanakan dan melaksanakan strategi 

pemasaran hasil produksi, serta mengatur hasil produksi dari gudang sampai ke 

konsumen. Kepala Bagian Pemasaran membawahi  : 

1. Kepala seksi pembelian, bertugas anatara lain melaksanakan pembelian 

barang dan dan peralatan yang dibutuhkan perusahaan, mengetahui harga 
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pasaran dan mutu bahan baku serta mengatur keluar masuknya bahan dan 

alat dari gudang. 

2. Kepala seksi pemasaran, bertugas merencanakan strategi penjualan hasil 

produksi dan mengatur distribusi hasil produksi dari gudang. 

E. Kepala Bagian Umum 

Kepala Bagian Umum bertanggungjawab kepada Direkur Keuangan Umum dalam 

bidang personalia, hubungan masyarakat, dan keamanan. Kepala Bagian Umum 

membawahi : 

1. Seksi Personalia 

Tugas seksi personalia adalah : 

· Membina tenaga kerja dan menciptakan suasana kerja yang sebaik 

mungkin antara pekerja dan pekerjaan serta lingkungan agar tidak 

terjadi pemborosan waktu dan biaya. 

· Mengusahakan disiplin kerja yang tinggi, tenang, dan dinamis. 

· Menjaga dan memelihara keserasian yang berhubungan dengan intern 

perusahaan. 

2. Seksi Humas 

Tugasnya adalah mengatur hubungan antara perusahaan dengan masyarakat di 

luar lingkungan perusahaan termasuk dengan pemerintah. 
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3. Seksi Keamanan 

Tugasnya menjaga semua bangunan pabrik dan fasilitas perusahaan, 

mengawasi  keluar masuknya manusia maupun barang ke dalam maupun ke 

luar lingkungan pabrik. 

5.3.5. Kepala Seksi 

Kepala Seksi adalah pelaksana pekerjaan dalam lingkungan bagiannya 

sesuai rencana yang telah diatur oleh kepala bagian masing-masing supaya 

diperoleh hasil yang maksimum dan efektif selama berlangsungnya proses 

produksi. Setiap kepala seksi bertanggungjawab kepada kepala bagian sesuai 

dengan seksinya masing-masing. 

5.4. Status Karyawan dan Sistem Upah 

 Pada pabrik Asam Terephthalat ini sistem gaji karyawan berbeda-beda 

tergantung pada status karyawan, kedudukan, tanggung jawab dan keahlian. 

Karyawan ini dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu : 

1. Karyawan Tetap 

Karyawan tetap yaitu karyawan yang diangkat dan diberhentikan dengan surat 

keputusan (SK) direksi dan mendapat gaji bulanan sesuai dengan kedudukan, 

keahlian dan masa kerjanya. 

2. Kanyawan Harian 
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Karyawan harian yaitu karyawan yang diangkat dan diberhentikan direksi tanpa 

SK direksi dan mendapat upah harian yang dibayar pada tiap akhir pekan. 

3. Karyawan Borongan 

Karyawan borongan yaitu karyawan yang dipekerjakan oleh pabrik apabila 

diperlukan. Karyawan ini menerima upah borongan untuk suatu pekerjaan. 

5.5. Pembagian Jam Kerja Karyawan 

Pembagian jam kerja karyawan diperlukan mengingat pabrik Asam 

Terephthalat ini direncanakan beroperasi 24 jam per hari. Pabrik ini akan 

beroperasi selama 330 hari dalam setahun sedangkan sisa hari yang bukan hari 

libur digunakan untuk perbaikan atau perawatan dan shut down. Menurut 

pembagian jam kerjanya, karyawan pabrik ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu: 

1. Karyawan non-shift (daily) 

Karyawan yang termasuk golongan ini adalah para karyawan yang tidak 

menangani proses produksi secara langsung, yang meliputi Direktur 

Utama, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan bagian administrasi. 

Dalam satu minggu, karyawan harian bekerja selama 5 hari dengan 

pembagian jam kerja sebagai berikut : 

· Jam kerja : 

Hari Senin – Jumat : pukul 07.00 – 15.00 
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· Jam istirahat : 

Hari Senin – Kamis : pukul 12.00 – 13.00 

Hari Jumat   : pukul 11.00 – 13.00 

2. Karyawan shift  

Karyawan shif adalah karyawan yang langsung menangani proses produksi 

atau mengatur bagian-bagian tertentu dari pabrik yang mempunyai hubungan 

dengan masalah keamanan dan kelancaran produksi. Yang termasuk dalam 

karyawan shift ini adalah operator produksi, sebagian dari bagian teknik, 

bagian gudang dan bagian-bagian yang harus selalu siaga untuk menjaga 

keselamatan dan keamanan pabrik. Para karyawan shift akan bekerja secara 

bergantian sehari semalam.  Karyawan shift dibagi dalam 3 (tiga) shift dengan 

pengaturan sebagai berikut : 

· Shift pagi  : jam 07.00 – 15.00 

· Shift siang  : jam 15.00 – 23.00 

· Shift malam : jam 23.00 – 07.00 

Sedangkan untuk karyawan bagian keamanan pengaturan shiftnya sebagai 

berikut : 

· Shift pagi  : jam 06.00 – 14.00 

· Shift siang  : jam 14.00 – 22.00 
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· Shift malam : jam 22.00 – 06.00 

Untuk karyawan shift ini, dibagi menjadi 4 (empat) regu, diamana 3 regu 

bekerja dan 1 regu istirahat dan dikenakan secara bergantian. Tiap regu 

mendapat giliran 5 hari kerja dan 2 hari libur untuk shift malam dan pagi, 

serta 5 hari kerja dan 1 hari libur untuk shift siang. Untuk hari libur atau 

hari besar yang ditetapkan pemerintah, maka regu yang bertugas tetap 

masuk. Jadwal kerja masing-masing regu seperti pada tabel  5.1 sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

Tabel 5.1. Jadwal kerja masing-masing regu 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Regu 1 P S M L P S M L P S M L P S 

Regu 2 S M L P S M L P S M L P S M 

Regu 3 M L P S M L P S M L P S M L 

Regu 4 L P S M L P S M L P S M L P 

Keterangan : 

P : shift pagi     M  : shift malam 
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S : shift siang     L : libur 

Kelacaran proses produksi di suatu pabrik sangat tergantung dari 

kedisiplinan para karyawannya, karena kelancaran produksi secara tidak 

langsung akan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan perusahaan. 

Oleh karena itu, kepada seluruh karyawan perusahaan diberlakukan 

absensi. Disamping itu, akan digunakan oleh pimpinan perusahaan sebagai 

dasar dalam mengembangkan karir para karyawan di perusahaan. 

5.6. Penggolongan Jabatan, Jumlah Karyawan dan Gaji 

5.6.1. Penggolongan Jabatan 

1. Direktur Utama : Sarjana semua jurusan 

2. Direktur Teknik dan Produksi : Sarjana Teknik  

                                                                            (Mesin/Kimia/Elektro) 

3. Direktur Keuangan dan Umum : Sarjana Ekonomi  

                                                                             (Akuntansi/Manajemen) 

4. Kepala Departemen Penelitian dan  

Pengembangan : Sarjana Teknik Kimia 

5. Kepala Bagian Produksi  : Sarjana Teknik Kimia 

6. Kepala Bagian Teknik : Sarjana Teknik (Kimia/Mesin) 

7. Kepala Bagian pemasaran : Sarjana Ekonomi–Manajemen 
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8. Kepala Bagian Keuangan : Sarjana Ekonomi 

                                                                             (Akuntansi/Manajemen 

9. Kepala Bagian Umum : Sarjana Sospol/Hukum 

10. Kepala Seksi : Sajana – sesuai bidang 

11. Kepala Regu Proses : Diploma 3 Teknik  

                                                                            (Kimia, Elektro, Mesin) 

12. Kepala Regu Keamanan : SMU/sederajat 

13. Operator : STM/SMU(IPA) 

14. Karyawan non-shift : SMU/sederajat 

15. Sekretaris : Akademi Sekretaris 

16. Medis : Dokter 

17. Paramedis : Akademi Keperawatan 

18. Keamanan : SMU 

19. Sopir : SMU 

20. Pesuruh : SD/SMP/sederajat 

21. Cleaning Service : SD/SMP/sederajat 

5.6.2. Sistem Karyawan dan Pembagian Gaji 
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Sistem gaji di perusahaan ini dibedakan berdasarkan status, kedudukan, tanggung 

jawab dan keahlian. Menurut status karyawan pabrik dapat dibedakan menjadi : 

1. Karyawan tetap 

Yaitu karyawan yang diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan 

(SK) Direksi dan mendapat gaji bulanan sesuai kedudukan, keahlian dan 

masa kerja. 

2. Karyawan harian 

Yaitu karyawan yang diangkat dan diberhentikan Direksi tanpa Surat 

Kuasa dan mendapat upah harian yang dibayar tiap-tiap akhir pekan. 

3. Karyawan borongan 

Yaitu karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan apabila diperlukan 

saja. Karyawan ini menerima upah borongan untuk suatu pekerjaan. 

Sistem gaji di perusahaan dibagi menjadi tiga golongan : 

1. Gaji bulanan 

Gaji ini berikan kepada pegawai tetap yang besarnya sesuai dengan 

peraturan standart gaji perusahaan. 

2. Gaji Harian 

 Gaji harian ini diberikan kepada karyawan tidak tetap atau buruh harian. 
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3. Gaji Lembur 

 Gaji lembur diberikan kepada karyawan yang bekerja melebihi jam kerja 

yang telah ditetapkan dan besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

Berikut adalah tabel yang menunjukan jabatan dalam perusahaan, jumlah pejabat 

dan gaji yang diterima dalam satu bulan. 

 

 

 

Tabel 5.2. Perincian Jumlah Karyawan 

No. Jabatan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Direktur Utama 

Direktur Teknik dan Produksi 

Direktur Keuangan dan Umum 

Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan 

Staff  Ahli 

Kepala Bagian Produksi 

Kepala Bagian Teknik 

Kepala Bagian Pemasaran 

Kepala Bagian Umum 

Kepala Bagian Keuangan 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Kepala Seksi Proses 

Kepala Seksi Laboratorium 

Kepala Seksi Pemeliharaan 

Kepala Seksi Utilitas 

Kepala Seksi Pemasaran 

Kepala Seksi Pembelian 

Kepala Seksi Aministrasi 

Kepala Seksi Kas 

Kepala Seksi Personalia 

Kepala Seksi Humas 

Kepala Seksi Keamanan 

Kepala Regu Proses 

Kepala Regu Keamanan 

Karyawan Proses 

Karyawan Laboratorium 

Karyawan Penelitian dan Pengembangan 

Karyawan Pemeliharaan 

Karyawan Utilitas 

Karyawan Pemasaran 

Karyawan Pembelian 

Karyawan Administrasi 

Karyawan Kas 

Karyawan Personalia 

Karyawan Humas 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12 

4 

48 

8 

4 

6 

5 

3 

3 

3 

2 

2 

3 
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35 

36 

37 

38 

39 

40 

Karyawan Keamanan 

Medis 

Paramedis 

Sopir 

Pesuruh 

Cleaning Service 

TOTAL 

8 

1 

2 

5 

5 

5 

151 

 

 

Lebih jauh mengenai karyawn proses dan karyawan utilitas dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

Tabel 5.3. Perincian Karyawan Proses dan Utilitas 

No. Nama Alat Jumlah Alat Jumlah 
orang/shift  

Jumlah 
Orang 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Karayawan Proses 

Reaktor 

Kolom destilasi 

Kompressor  

Expander 

Surge Vessel 

Pompa 

Penukar Panas 

Separator 

 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

4 

2 

 

0,5 

0,5 

0,25 

0,25 

0,5 

0,25 

0,5 

0,5 

 

4 

2 

2 

1 

2 

11 

10 

4 
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9 

10 

Tangki 

Residue Still 

3 

1 

0,5 

0,5 

10 

2 

Total 48 

 

1 

2 

Karyawan Utilitas 

Water treatment 

Boiler 

 
 

2 

1 

 
 

0,25 
 

0,25 

 
 

3 
 
2 

Total 5 

(Reff. Aries Newton Table 35 halaman 162) 

Tabel 5.4 Perincian Golongan dan Gaji 

No. Jabatan Gaji/bulan (Rp) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 

12. 

13 

Direktur Utama 

Direktur 

Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan 

Kepala Bagian Produksi dan Teknik 

Kepala Bagian Keuangan dan Umum 

Kepala Seksi Produksi dan Teknik 

Kepala Seksi Keuangan, Pemasaran dan Umum 

Kepala Regu Proses 

Staff Ahli 

Karyawan Shift 

Karyawan Penelitian 

Karyawan non-shift 

Kepala Keamanan 

20.000.000 

12.000.000 

7.000.000 

7.000.000 

7.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

3.000.000 

2.200.000 

2.500.000 

2.000.000 

2.000.000 

1.500.000 
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14 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Karyawan Keamanan 

Medis 

Paramedis 

Sopir 

Pesuruh 

Cleanig Service 

1.200.000 

1.200.000 

1.200.000 

1.000.000 

900.000 

700.000 

 

 

5.7. Kesejahteraan Sosial 

Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarga, perusahaan 

memberikan fasilitas-fasilitas berupa : 

1. Fasilitas Kesehatan 

Perusahaan mendirikan sebuah poliklinik di areal pabrik, sebagai 

pertolongan pertama pada karyawan selama jam kerja. Untuk menangani 

kecelakaan berat akibat kecelakaan kerja maupun yang menimpa 

keluarganya, perusahaan bekerja sama dengan beberapa rumah sakit untuk 

menanganinya. Biaya pengobatan bagi karyawan yang menderita sakit 

akibat kecelakaan kerja ditanggung perusahaan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku di perusahaan. Sedangkan biaya pengobatan karyawan yang 

mendeita sakit yang tidak diakibatkan oleh kecelakaan kerja diatur 

bedasarkan kebijaksanaan perusahaan. 
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2. Fasilitas asuransi 

Fasilitas asuransi diberikan untuk mernberi jaminan sosial dan 

perlindungan kepada karyawan terhadap hal yang tidak diinginkan. 

Program ini dikenal dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). 

3. Fasilitas koperasi 

Koperasi Karyawan (KOPKAR) diberikan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kesejahtaeraan karyawan dan mernenuhi kebutuhan sehari-

hari dengan harga relatif lebih murah. 

4. Fasilitas pendidikan 

Perusahaan menyediaan fasilitas pendidikan bagi putra putri karyawan 

berupa taman kanak-kanak, sekolah dasar dan SLTP yang berlokasi di 

sekitar pabrik. Selain itu perusahaan mengadakan pengembangan SDM 

rnelalui pelatihan, pembinaan dan pemantapan budaya perusahaan. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi 

karyawan dan mengembangkan diri sesuai kemampuan yang dimiliki. 

5. Fasilitas kantin dan peribadatan 

Kantin disediakan untuk keperluan makan siang bagi karyawan pada saat 

istiraliat dan sebagai tempat peribadatan disediakan masjid. 

6. Fasilitas tunjangan kerja 
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Tunjangan-tunjangan yang diberikan perusahaan untuk menambah 

pendapatan karyawan, diantaranya adalah : 

a. Tunjangan berupa gaji pokok yang diberikan berdasarkan golongan 

karyawan yang bersangkutan. 

b. Tunjangan jabatan yang diberikan berdasarkan jabatan yang dipegang 

oleh karyawan. 

c. Tunjangan lembur yang diberikan kepada karyawan yang berkerja 

diluar jam kerja berdasarkan jumlah jam kerja. 

d. Tunjangan hari raya (THR) bagi semua karyawan. 

7. Fasilitas cuti 

Perusahaan memberikan kesempatan cuti bagi karyawan untuk beristirahat 

sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu: 

a. Cuti tahunan diberikan kepada setiap karyawan selama 12 hari/tahun.  

b. Cuti sakit diberikan kepada karyawan yang menderita sakit berdasarkan 

surat keterangan dokter. 

8. Peralatan safety 

Perusahaan memberikan peralatan safety berupa safety helmet, safety shoes 

dan peralatan keamanan yang lain demi menjaga keselamatan kerja 

karyawan pabrik. 
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5.8. Manajemen Perusahaan 

 Manajernen produksi merupakan salah satu bagian dan manajemen 

perusahaan yang berfungsi menyelenggarakan semua kegiatan untuk memproses 

bahan baku menjadi produk dengan mengatur penggunaan faktor-faktor produksi 

sedemikian rupa sehingga proses produksi berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan. 

 Manajernen produksi meliputi manajemen perancangan dan pengendalian 

produksi. Tujuan perencanaan dan pengendalian produksi adalah mengusahakan 

agar diperoleh kualitas produksi sesuai dengan rencana dalam jangka waktu yang 

tepat. Dengan meningkatnya kegiatan produksi maka selayaknya untuk diikuti 

dengan kegiatan perencanaan dan pengendalian agar dapat dihindari terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan yang tidak terkendali. 

 Perencanaan sangat erat kaitannya dengan pengendalian dan merupakan 

tolok ukur dan kegiatan operasional sehingga penyimpangan yang terjadi dapat 

diketahui dan dikendalikan ke arah yang sesuai. 

5.8.1. Perencanaan Produksi 

 Dalam menyusun rencana produksi secara garis besar terdapat dua hal 

yang pelu diperhatikan yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah 

faktor yang menyangkut kemampuan pasar terhadap jumlah produksi yang 

dihasilkan, sedangkan faktor internal adalah kemampuan pabrik dalam 

menghasilkan produk. 
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a. Kemampuan pasar 

 Kemampuan pasar dapat dibagi menjadi dua kemungkinan, yaitu : 

1. Kemampuan pasar lebih besar dibandingkan kemampuan pabrik, maka 

rencana produksi disusun secara maksimal. 

2. Kemampuan pasar lebih kecil dibandingkan kemampuan pabrik. 

Untuk mengatasi kemampuan pasar yang kecil, direncanakan beberapa 

kemungkinan pemecahan yaitu: 

· Rencana produksi sesuai dengan kemampuan pasar atau produksi 

diturunkan sesuai dengan kemampuan pasar dengan 

mempertimbangkan sisi keuntungan dan kerugian. 

· Rencana produksi tetap dengan mempertimbangkan bahwa kelebihan 

produksi disimpan dan dipasarkan pada tahun berikutnya. 

· Mencari daerah pemasaran baru. 

b. Kemampuan pabrik 

 Pada umumnya kemampuan pabrik ditentukan oleh beberapa hal, yaitu bahan 

baku, sumber daya manusia dan peralatan/mesin. Dengan pemakaian bahan baku 

yang memenuhi kualitas dan kuantitas akan mencapai target produksi yang 

diinginkan. Sementara itu kerugian pabrik akan terjadi apabila tenaga kerja kurang 

terampil sehingga diperlukan pelatihan-pelatihan untuk mendukung kemampuan 
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karyawan. Kemarnpuan dan efektifitas mesin dalam produksi akan memperlancar 

pencapaian kapasitas produksi yang diinginkan. 

5.8.2. Pengendalian Produksi 

 Setelah perencanaan produksi disusun dan proses produksi berjalan, 

diperlukan pengawasan dan pengendalian produksi agar berjalan dengan lancar. 

Kegiatan proses produksi diharapkan menghasilkan produk dengan mutu yang 

sesuai dengan standart dan jumlah produksi yang sesuai dengan rencana serta 

waktu yang tepat dengan jadwal. Untuk itu perlu dilaksanakan pengendalian 

produksi sebagai berikut :  

1. Pengendalian kualitas 

 Penyimpangan kualitas dapat disebabkan karena kualitas bahan baku yang 

jelek, kesalahan operasi dan kerusakan alat. Penyimpangan dapat diketahui 

dari hasil analisa laboratorium. 

2. Pengendalian kuantitas 

Penyimpangan kuantitas dapat terjadi karena kerusakan mesin, 

keterlambatan penyediaan bahan baku, ataupun perbaikan alat yang terlalu 

lama. Penyimpangan tersebut perlu diidentifikasi penyebabnya dan 

diadakan evaluasi. 

3. Pengendalian target produksi 
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 Untuk mencapai kualitas produksi tertentu memerlukan jangka waktu 

tertentu. 

4. Pengendalian bahan proses 

Kapasitas produksi dapat tercapai apabila bahan baku tersedia dalam 

kondisi yang mencukupi untuk proses produksi. Oleh karena itu diperlukan 

pengendalian bahan proses untuk menjaga kelancaran proses. 

5.9. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

 Pabrik Asam Terephthalat ini mengambil kebijakan dalarn aspek 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan keselamatan instalasi 

peralatan dan karyawan di bawab Unit Inspeksi Proses dan Keselamatan 

Lingkungan. Manajemen perusahaan sangat mendukung dan ikut berpartisipasi 

dalam program pencegahan dan penanggulangan kerugian terhadap karyawan dan 

aset perusahaan, kelancaran proses produksi serta keamanan masyarakat di sekitar 

lingkungan perusahaan yang diakibatkan oleh aktifitas kegiatan perusahaan. 

 Pelaksanaan tugas dalam kesehatan dan keselamatan kerja ini berlandaskan 

pada : 

1. UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja Karyawan yang dikeluarkan 

Departemen Tenaga Kerja. 

2. UU No. 2/1951 tentang Ganti rugi akibat kecelakaan kerja yang 

dikeluarkan oleh Departernen Tenaga Kerja. 
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3. PP No. 4/1982 mengenai Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup 

yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Kelestarian Lingkungan Hidup. 

4. PP No. 29/1986 mengenai Ketentuan AMDAL yang dikeluarkan oleh 

Menteri Negara Kelestarian Lingkungan Hidup. 

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja 

antara lain dengan melakukan pengawasan keselamatan jalannya proses, 

bertangggung jawab terhadap alat-alat keselamatan kerja, bertindak sebagai 

instruktur safety, menyusun rencan kerja pencegahan kecelakaan, membuat 

prosedur standart darurat penanggulangan kebakaran dan kecelakaan kerja. 
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BAB VI 

ANALISA EKONOMI 

 

6.1. Pendahuluan 

Harga peralatan akan berubah setiap saat tergantung pada kondisi ekonorni yang 

terjadi. Untuk mengetahui harga peralatan yang pasti setiap tahun sangatlah sulit, 

sehingga diperlukan suatu metode atau cara untuk memperkirakan harga suatu 

peralatan dari data peralatan serupa pada tahun lalu. Persarnaan pendekatan yang 

digunakan untuk memperkirakan harga peralatan adalah : 

   Ex  =  Ey (Nx/Ny) 

Dalam hubungan ini :  

Ex   = Harga alat untuk tahun x 

Ey = Harga alat pada tahun y 

Nx = Nilai indeks tahun x 

Ny = Nilai indeks tahun y 

Nilai annual indeks dapat dibaca pada table 6.1. 

Untuk jenis alat yang sama tapi mempunyai kapasitas yang berbeda, maka 

harganya diperkirakan dengan menggunakan persamaan pendekatan : 

    Eb  =  Ea (Cb/Ca)x 

Dalam hubungan ini : 

Eb = Harga alat dengan kapasitas dicari 

Ea = Harga alat dengan kapasitas diketahui 

Ca = Kapasitas alat yang diketahui 
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Cb = Kapasitas alat yang dicari 

Besarnya harga eksponen (x) tergantung dari jenis alat yang akan dicari harganya. 

Harga x untuk bermacam-macam jenis alat dapat dilihat pada tabel 6.2. 

Tabel 6.1. Tabel Annual Indeks 

No. Tahun Annual indeks 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

361,1 

358,2 

359,2 

368,1 

381,1 

384,7 

386,5 

389,5 

390,6 

391,1 

394,3 

390,4 

(Reff. Chemical Engineering Progress, Juni 2002 vol 17) 

6.2. Dasar Perhitungan 

Kapasitas produksi  : 30.000 ton/tahun 

Basis perhitungan  : 1 tahun = 330 hari kerja 

Pabrik didirikan  : 2006 

Kurs mata uang  : US$ 1 = Rp 9.000,00 

 

 

6.3. Perhitungan Biaya 

6.3.1. Capital Investment 
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Capital Investment adalah banyaknya pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan 

untuk mendirikan fasilitas-fasilitas pabrik dan untuk mengoperasikannya. 

Capital lnvestment terdiri dari : 

a. Fixed Capital Investment (FCI) 

Fixed Capital Investment adalah biaya. yang diperlukan untuk mendirikan 

berbagai fasilitas pabrik. 

b. Working Capital Investment (WCI) 

Working Capital Investment adalah biaya yng diperlukan untuk 

menjalankan usaha atau modal untuk mengoperasikan suatu pabrik selama 

waktu tertentu. 

6.3.2 Manufacturing Cost 

Manufacturing Cost merupakan jumlah total dari direct, indirect, dan fixed 

manufacturing cost dalam pembuatan produk. 

a. Direct Manufacturing Cost (DMC) 

Adalah pengeluaran yang berhubungan langsung dengan pembuatan 

produk. 

b. Indirect Manufacturing Cost(IMC) 

Adalah pengeluaran sebagai akibat tidak langsung dari operasi pabrik. 

c. Fixed Manufacturing Cost (FMC) 

Adalah pengeluaran yang berkaitan dengan Fixed Capital Investment dan 

harganya tetap, tidak tergantung pada waktu dan tingkat produksi. 

6.3.3 General Expense 
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Adalah pengeluaran yang berkaitan dengan fungsi-fungsi perusahaan yang tidak 

termasuk dalam manufacturing cost. 

6.3.4 Analisa Kelayakan 

Untuk mengetahui apakah keuntungan yang diperoleh tergolong besar sehingga 

pabrik tersebut potensial untuk didirikan, maka perlu dilakukan analisa/evaluasi 

kelayakan. 

Beberapa cara yang digunakan untuk menyatakan kelayakan adalah : 

a. Percent Profit on Sales (POS) 

profit (keuntungan)
POS = 100%

harga jual produk
´  

b. Percent Return on Investment (ROI) 

profit (keuntungan)
ROI = 100%

FCI
´  

c. Pay Out Time 

Pay Out Time adalah jumlah tahun yang berselang, sebelum didapatkan 

suatu penerimaan yang melebihi investasi awal, atau jumlah tahun yang 

diperlukan untuk memperoleh kembali Capital Investment, dengan 

menghitung profit. 

FCI
POT = 100%

profit + 0,1 FCI
´  

d. Break Even Point (BEP) 

Adalah titik impas (tidak mempunyai keuntungan) 

Fa + 0,3 Ra
BEP = 100%

Sa  Va  0,7 Ra
´

- -
 

Dalam hubungan ini : 
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Fa  : Fixed Manufacturing Cost  

Va  : Variable Cost 

Ra : Regulated Cost 

Sa  : Penjualan produk 

e. Shut Down Point (SDP) 

Shut Down Point adalah persen kapasitas minimal suatu pabrik dapat 

mencapai kapasitas produksi yang diharapkan dalam satu tahun. Jika tidak 

mampu mencapai persen minimal kapasitas tersebut dalam satu tahun, 

maka pabrik harus shut down. 

0,3 Ra
SDP = 100%

Sa  Va  0,7 Ra
´

- -
 

f. Discounted Cash Flow 

( )n 1n(FC + WC) (1 + i)  1 + i +...+1 C + (WC + SV)
-é ù= ´ë û  

Dalam hubungan ini : 

n : umur pabrik 

i : discounted cash flow 

SV : salvage value 

C : cash flow 

 

6.4 Hasil Perhitungan 

a. Phisical Cost  

No Keterangan   US $ Rupiah 

1 Purchase equipment cost ( EC ) 5663485 0 

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



2 instalasi  486103 2345639758 

3 pemipaan  1466025 2314776077 

4 instrumentasi  937484 439807455 

5 isolasi  115739 385796013 

6 listrik  347216 231477608 

7 bangunan  0 1736082 

8 tanah dan perbaikan  385796 27000000000 

9 utilitas   604406 2916500399 

     TOTAL PHYSICAL PLANT COST ( PPC ) 10006255 35635733391 

 

b. Manufacturing Cost 

MANUFACTURING COST US$ Rp 
1. Direct manufacturing cost 21681680 83496711553 
2. Indirect manufacturing cost 7995000 1287000000 
3. Fixed manufacturing cost 1846154 6574792811 

              TOTAL 31522834 91358504364 
6.5 ANALISA KELAYAKAN 

1. Percent Return of Investment   

 ROI     =   ( profit / FCI ) × 100 %     

 Untuk industri dengan skala besar ROI = 34 % (Peters & Timmerhaus) 

      a. Percent Return of Investment sebelum pajak      

 Profit sebelum pajak   Rp 70.481.711.655 

 FCI                    Rp 193.251.495.919  

  ROI  = 36.47% 

 ROI minimum = 11 %     

      b. Percent Return of Investment setelah pajak      

 Profit setelah pajak              Rp 56.385.369.324 

 FCI                     Rp 193.251.495.919 

     ROI    = 29,18% 

 

2. Pay Out Time ( POT )   

  POT    =  ( FCI / ( Profit + depresiasi ) )      
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 Untuk industri kimia dengan risiko tinggi POT = 2 tahun 

      a. Pay Out time Sebelum pajak       

 FCI                Rp 193.251.495.919 

 Profit            Rp 70.481.711.655 

 Depresiasi           Rp 17.392.634.633 

      POT = 2,20 tahun  

                       = 26,39 bulan  

      b. Pay Out time Setelah pajak       

 FCI             Rp 193.251.495.919 

 Profit              Rp 56.385.369.324 

 Depresiasi       Rp 17.392.634.633 

        POT = 2,62 tahun  

                       = 31,43 bulan 

3. Break Even Point ( BEP )    

      a.  Fixed manufacturing Cost (Fa) Rp 23190179510   

      b. Variabel Cost  ( Va ) 

   raw material    Rp 171326652880 

   Packaging + transport Rp 71955000000 

   Utilitas                 Rp 77110537065 

   Royalti             Rp 11070000000 

   TOTAL            Rp 331462189944   

      c. Regulated Cost ( Ra )      

    Labor              Rp 1170000000 

    payroll Overhead   Rp 175500000 

    Supervisi            Rp 175500000 

    Laboratorium       Rp 175500000 

    General Expense    Rp 107954281266 

    Maintenance       Rp 15460119673 

    Plant Supplies    Rp 2319017951 

    Plant Overhead  Rp 936000000 

    TOTAL          Rp 128365918891   
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      d. Penjualan  ( Sa )      

 Total Penjualan produk selama 1 tahun    Rp. 553500000000 

 BEP  = ( Fa + 0,3 Ra ) / ( Sa - Va - 0,7 Ra ) x 100 % 

 BEP    = 46,68% 

 

4. Shut Down Point  ( SDP ) 

           SDP   = ( (0,3 Ra ) / ( Sa - Va - 0,7 Ra )) x 100 %   

           SDP   = 29,13% 

 

5. Discounted Cash Flow ( DCF )   

Persamaan: (FC+WC)(1+ i )n = WC+ SV+C ((1+ i)n-1+ (1+i)n-2+…+ (1+ i)0)   

dimana   :  FC  Rp 193251495919 

            WC     Rp 130726722401 

            SC  = salvage value = nilai barang rongsokan = 0 

diperkirakan umur pabrik    ( n ) = 10 

    C  =   laba setelah pajak + besarnya depresiasi     

    C     =  Rp 73778003956 

      

    dilakukan trial harga i untuk memperoleh harga kedua sisi persamaan sama.  

 Trial     :    i      = 0,20534545               

    20,53%  

   ( FC + WC )(1 + i )n   =  2097157953588 

   WC + SV + C ( (1+ i )n-1  + ( 1 + i ) n-2 + …… + (1+ i)0 )  = 2097157953588  

    Selisih 0 
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GRAFIK ANALISA KELAYAKAN
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Smith, J.M., 1981, “Chemical Engineering Kinetics”, 3rd ed, pp 415, Mc Graw 
Hill International Book Company, Singapore. 
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