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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pendirian Pabrik 

Teknologi di bidang industri kimia telah berkembang pesat di negara - 

negara maju seperti di Amerika, Eropa, dan Asia Timur. Indonesia sebagai negara 

berkembang diharapkan mampu bersaing seiring dengan dimulainya pasar bebas. 

Tantangan bagi Indonesia yaitu untuk meningkatkan perekonomian bangsa dengan 

menciptakan suatu industri yang kompetitif. Salah satu jenis industri yang layak 

dikembangkan di Indonesia adalah industri isobutylene. Selama ini kebutuhan 

isobutylene dan produk turunannya masih diimpor dari luar negeri. Dengan 

pembuatan pabrik isobutylene di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan devisa 

negara. 

Dua proses yang mula - mula secara komersial menghasilkan isobutylene 

adalah catalytic/thermal cracking dan steam cracking. Catalytic cracking bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas fraksi hidrokarbon titik didih menjadi high octane 

gasoline, sedangkan thermal cracking mengubah hidrokarbon dari LNG sampai 

fraksi berat petroleum untuk dijadikan light olefin (Kirk Othmer, 1968). 

Isobutylene merupakan raw-material penting yang digunakan secara umum 

dalam berbagai industri kimia. Penggunaan isobutylene di dunia tercantum pada 

Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Penggunaan Isobutylene di Dunia 

Penggunaan % Produksi 

Alkylate gasoline 43 

Polimer gasoline 2 

Straight fuel use 28 

MTBE 10 

Di/triisobutylene 2 

Butyl rubber 6 

Polybutene 4 

Isopropene 3 

Bahan kimia lainnya 2 

(Ullman, 1989) 
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Isobutylene juga digunakan sebagai bahan baku MTBE dan ETBE, kedua 

senyawa tersebut bermanfaat untuk meningkatkan angka oktan bahan bakar. 

Kebutuhan akan isobutylene pada tahun 2013 – 2018 sebagai bahan baku MTBE di 

United States meningkat 1,6% per tahun, di kawasan Eropa Barat diperkirakan akan 

meningkat 1 – 1,5% per tahun, di Jepang diperkirakan terjadi peningkatan 

kebutuhan isobutylene sebesar 2% per tahun, dan di Cina kebutuhan akan 

isobutylene dengan kemurnian tinggi meningkat 8 – 10% untuk bahan baku industri 

butyl rubber (www.ihs.com).  

Pada tahun 1960-an, karena permintaan isobutylene yang semakin 

meningkat, isobutylene pertama kali dibuat secara komersial dengan proses 

dehidrogenasi dari isobutane dengan menggunakan proses coastal. Pabrik ini 

didirikan di Cerpus Christi, Texas dengan kapasitas 150.000 ton per tahun (Kirk 

Othmer, 1968). 

Selain penjelasan di atas, alasan pendirian pabrik ini juga didasarkan pada 

hal – hal berikut: 

− Terciptanya lapangan pekerjaan, yang berarti akan mengurangi 

pengangguran 

− Memacu pertumbuhan industri – industri baru yang menggunakan bahan 

baku isobutylene 

− Menurunkan ketergantungan impor 

− Meningkatkan pendapatan negara dari sektor industri, serta menghemat 

devisa negara 

− Meningkatkan sumber daya manusia melalui proses alih teknologi 

1.2 Penentuan Kapasitas Rancangan Pabrik 

Kapasitas pabrik isobutylene akan memengaruhi perhitungan teknis 

maupun ekonomis dalam perancangan pabrik. Pada dasarnya, semakin besar 

kapasitas produksi, maka kemungkinan keuntungannya juga semakin besar. Namun 

ada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kapasitas 

produksi. Faktor – faktor tersebut dapat ditentukan berdasarkan beberapa 

pertimbangan, antara lain: 
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1.2.1 Data Kebutuhan Impor dan Ekspor di Indonesia 

Perhitungan kebutuhan impor serta ekspor isobutylene dilakukan dengan 

menggunakan data yang diperoleh dari BPS disajikan pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Data Impor dan Ekspor Butylene & isomers di Indonesia 

Tahun Impor (Ton) Ekspor (Ton) 

2015 25.326,91 62.579,022 

2016 29.028,17 120.622,066 

2017 27.503,24 153.537,238 

2018 24.550,87 113859,225 

2019 30.277,34 140.074,308 

2020 30.882,43 90.879,184 

(BPS,2021) 

 Data BPS hanya menyebutkan angka impor dan ekspor yang merupakan 

nilai butylene & isomers. Karena isobutylene merupakan isomers dari butylene, 

sehingga untuk memperkirakan jumlah impor dan ekspor isobutylene dapat 

dilakukan pendekatan berdasarkan perbandingan produksi isobutylene dengan 

butylene di laman Energy Information Administration. Dimana jumlah produksi 

butylene di dunia sebesar 21.068,31 ton/tahun dan jumlah produksi isobutylene di 

dunia sebesar 18.887,67 ton/tahun. Sehingga didapatkan perbandingan produksi 

isobutylene dan butylene sebesar 47,27% dan 52,73%. 

Berdasarkan perbandingan tersebut, maka kebutuhan impor dan ekspor 

isobutylene dapat diketahui dengan mengalikan nilai impor dan ekspor dari 

butylene & isomers dan besar perbandingan produksi isobutylene.  Kebutuhan 

impor serta ekspor dari isobutylene disajikan pada Tabel 1.3. dan Tabel 1.4.  

Tabel 1.3 Kebutuhan Impor Isobutylene di Indonesia 

Tahun Impor (Ton) Kenaikan (%) 

2015 11.972,33 - 

2016 13.721,97 14,61 

2017 13.001,11 -5,25 

2018 11.605,49 -10,73 
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(1.2) 

(1.3) 

2019 14.312,46 23,32 

2020 14.598,49 2 

Rata-rata 4,79 

Tabel 1.4 Kebutuhan Ekspor Isobutylene di Indonesia 

Tahun Ekspor (Ton) Kenaikan (%) 

2015 29.581,86 - 

2016 57.019,50 93 

2017 72.578,90 27 

2018 53.822,62 -26 

2019 66.214,81 23 

2020 42.959,68 -35 

Rata-rata 16,42 

Dari data yang diuraikan Tabel 1.3 dan Tabel I.4 diketahui % rata – rata 

pertumbuhan impor adalah 4,79% dan % rata – rata pertumbuhan ekspor adalah 

16,42%.  

Jika pabrik direncanakan akan selesai dibangun dan beroperasi pada tahun 

2025, maka perhitungan perkiraan impor dan ekspor isobutylene pada tahun 2025 

dapat dihitung menggunakan metode discounted dengan persamaan 

m = P(1 + i)n (1.1) 

Maka, perkiraan jumlah impor isobutylene pada tahun 2025 sebesar: 

m1 = P1(1+i)n 

 Dengan, 

m1 = Jumlah impor isobutylene tahun 2025 (ton/tahun) 

P1 = Jumlah impor isobutylene pada tahun 2020 (ton/tahun) 

i = Pertumbuhan rata-rata pertahun (%) 

n  = Jangka tahun yang dihitung 

maka,  m1 = 14.598,49 (1+4,79)5 

 m1 = 18.446 ton/tahun 

Maka, perkiraan jumlah ekspor isobutylene pada tahun 2025 sebesar: 

m4 = P4(1+i)n 
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(1.4) 

 Dengan, 

m4 = Jumlah ekspor isobutylene tahun 2025 (ton/tahun) 

P4 = Jumlah ekspor isobutylene pada tahun 2020 (ton/tahun) 

i = Pertumbuhan rata-rata pertahun (%) 

n  = Jangka tahun yang dihitung 

maka,  m4 = 42.959,18 (1+16,42)5 

 m4 = 91.876 ton/tahun 

1.2.2 Data Produksi Dalam Negeri 

 Pabrik isobutylene dengan kemurnian yang tinggi belum tersedia di 

Indonesia. Satu – satunya yang memproduksi isobutylene adalah PT Chandra Asri 

Petrochemical Tbk yang diproduksi dalam bentuk raffinate. Komposisi isobutylene 

dalam raffinate 35%. Dengan demikian, dapat menentukan data produksi 

isobutylene dalam negeri. Data Produksi isobutylene PT Chandra Asri 

Petrochemical Tbk Indonesia tersebut tersaji pada Tabel 1.5. 

Tabel 1.5 Data Produksi Isobutylene PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 

Tahun Kapasitas (ton) Pertumbuhan (%) 

2015 46.200 - 

2016 67.000 45 

2017 67.000 0 

2018 67.000 0 

2019 67.000 0 

2020 70.000 4 

Rata-rata 10 

(PT Chandra Asri Petrochemical Tbk) 

 Berdasarkan Tabel 1.5 dapat dihitung jumlah produksi isobutylene pada 

tahun 2025 menggunakan metode discounted dengan persamaan 

m2 = P2(1+i)n 

Dengan, 

m2 = Jumlah produksi isobutylene dalam negeri (ton/tahun) 

P2 = Jumlah produksi isobutylene pada tahun 2020 (ton/tahun) 

i = Pertumbuhan rata-rata pertahun (%) 
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n  = Jangka tahun yang dihitung 

maka,  m2 = 70.000 (1+10)5 

 m2 = 112.223 ton/tahun 

1.2.3 Data Konsumsi dalam Negeri 

Data konsumsi isobutylene didapat dari Pabrik Chandra Asri yang 

memproduksi MTBE sebesar 128.000 ton/tahun dengan kebutuhan isobutylene 

sebesar 81.469,8582 ton/tahun. 

1.2.4 Ketersediaan Bahan Baku dan Katalis 

Di Indonesia belum ada pabrik yang memproduksi tertbutyl alcohol yang 

merupakan hasil samping dari propilen oksida. Sehingga bahan baku harus diimpor 

dari luar negeri yaitu China. Daftar pabrik tertbutyl alcohol tersaji pada Tabel 1.6. 

Tabel 1.6 Daftar Pabrik Tertbutyl Alcohol 

Pabrik Kapasitas (Ton/tahun) 

Zibo Shitai United Chemical Co.Ltd 20.000 

Shanghai Shenglen Industrial Co. Ltd 18.000 

Nanjing Chemical Industry Park 16.000 

Zibo Haizeng Chemical Co. Ltd 15.000 

Nanjing Fubang Chemical Co. Ltd 10.000 

Tiande Chemical Co. Ltd 12.000 

Kunshan Yalong Trading Co. Ltd 6.000 

Weifang Taida Chemical Co. Ltd 4.000 

Zibo Qixiang Petrochemical Co. Ltd 2.500 

Yeuyang Fuhe Tech Co. Ltd 1.500 

Total 103.000 

Katalis didapatkan dari Shandong Zhi Shang Chemical Co., Ltd (China). 

Pemilihan lokasi pabrik berada di Cilegon dikarenakan dekat dengan pelabuhan laut 

Merak, sehingga memudahkan transportasi bahan baku maupun hasil produksi yang 

akan diimpor. 
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(1.5) 

1.2.5 Kapasitas Pabrik yang Telah Berdiri 

Kapasitas pabrik yang akan didirikan harus mempertimbangkan 

keuntungan. Sebaiknya besar kapasitasnya minimal atau diantara kapasitas pabrik 

yang sudah ada. Kapasitas pabrik isobutylene yang telah berdiri di dunia serta 

kapasitas produksi pertahun dapat dilihat pada Tabel 1.7. 

Tabel 1.7 Kapasitas Pabrik Isobutylene yang Telah Berdiri 

No. Pabrik Lokasi 
Kapasitas 

(Ton/Tahun) 

1. Texas Olefins Co. Ltd  Texas 76.200 

2. TPC Groups Houston 295.000 

3. Lyondell Baseel 
United 

States 
150.000 

4. 
Shandong Shouguang Luqing 

Petrochemical 
China 170.000 

5. Heilongjiang Anruijia Petrochemical China 180.000 

6. Songwon Industrial Co. Ltd 
Korea 

Selatan 
40.000 

7. 
Shandong Chengtai Chemical 

Industry 
China 114.000 

Dari data yang diuraikan Tabel 1.7, kapasitas terkecil pabrik isobutylene  

yang telah berdiri adalah 40.000 ton/tahun sedangkan terbesar adalah 295.000 

ton/tahun.  

Maka kapasitas isobutylene dapat diperkirakan dengan persamaan: 

m1+m2+m3 = m4+m5 

dengan,  

m1 = jumlah impor isobutylene pada tahun 2025 (ton/tahun)  

m2 = produksi isobutylene dalam negeri (ton/tahun) 

m3 = kapasitas pabrik yang akan didirikan (ton/tahun) 

m4 = jumlah ekspor isobutylene pada tahun 2025 (ton/tahun) 

m5 = konsumsi isobutylene dalam negeri (ton/tahun) 

 Perhitungan kapasitas prarancangan pabrik isobutylene sebagai berikut: 

m3 = (m4+m5)-(m1+m2) 
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m3 = (91.876 + 81.469,8582) – (18.446+112.223) 

m3 = 42.676 ton/tahun 

Berdasarkan pertimbangan dari ketersediaan bahan baku, kebutuhan isobutylene 

dalam dan luar negeri, serta kapasitas pabrik yang masih beropeasi, maka dalam 

perancangan pabrik ini diambil kapasitas produksi sebesar 45.000 ton/tahun. 

1.3 Penentuan Lokasi Pabrik 

Lokasi pabrik dapat mempengaruhi kedudukan pabrik dalam persaingan 

maupun penentuan kelangsungan produksinya. Sebelum menentukan lokasi suatu 

pabrik dilakukannya survey dengan mempertimbangkan beberapa faktor-faktor 

penunjang. Pabrik Isobutylene rencananya akan didirikan di Cilegon, Banten. Peta 

Lokasi  

Gambar 1.1 Lokasi Pabrik Isobutylene 

Pemilihan ini dimaksudkan agar mendapatkan keuntungan secara teknis dan 

ekonomis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 

1.3.1 Letak Pabrik dengan Daerah Pasar 

Mengingat banyak kegunaan isobutylene yang telah diuraikan, maka 

diharapkan kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi dan sebagian dapat diekspor ke 

Kawasan Asia sebagai pertimbangan pemasaran, sebab di daerah tersebut terdapat 

industri lain yang berhubungan dengan penggunaan isobutylene sebagai bahan baku 

industri, baik industri kecil maupun industri besar. 
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1.3.2 Sarana Transportasi 

Sarana transportasi di Cilegon cukup baik karena dekat dengan pelabuhan, 

sehingga proses pengapalan dan pemasangan barang untuk diekspor – impor 

menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu juga tersedia fasilitas jalan raya yang 

cukup memadai. 

1.4 Tinjauan Pustaka 

1.4.1 Macam-macam Proses 

1.4.1.1 Proses Catofin/Coastal (Kirk Orthmer, 1998) 

Proses ini merupakan proses dehidrogenasi katalis dari bahan baku 

Isobutana dalam fase gas. Katalis yang digunakan pada proses ini adalah chromium. 

Kondisi operasi reaktor sekitar 527,8 – 676,7°C dan tekanan 2,5 – 5 psi. Proses ini 

hanya menghasilkan produk isobutylene dengan konversi 55-60% dan selektivitas 

92% mol.  

Reaksi dehidrogenasi katalitik berlangsung dalam reaktor fixed bed yang 

disusun secara paralel dan bersifat endotermis. Gas produk reaksi dikondensasikan, 

setelah itu dipisahkan fraksi uap dan fraksi cairnya ke dalam flash drum. Uap yang 

keluar dari flash drum dimasukkan ke dalam absorber. 

1.4.1.2 Proses Thermal Cracking (Keyworth and McFarland, 1986) 

Pembuatan isobutylene pada proses ini berlangsung secara endotermis, 

menggunakan bahan baku MTBE dengan kemurnian 95 – 97% dan katalis kation 

dengan gugus sulfonic acid. Proses ini menggunakan 2 reaktor fixed bed. Proses 

berlangsung dengan liquid hourly space velocity (LHSV) sebesar 7 – 35, suhu 

reaksi 90 – 160°C dan tekanan 7 – 58 psi. 

Reaktor pertama berfungsi untuk mereaksikan metanol dan campuran 

butilena menjadi MTBE, kemudian sebagian MTBE yang masih mengandung 

impuritas isobutylene, metanol dan hidrokarbon fraksi berat, divaporisasi sebagai 

umpan untuk reaktor kedua. Pada reaktor kedua berlangsung reaksi disosiasi untuk 

memisahkan MTBE dengan isobutylene, sehingga MTBE dapat di-recycle ke 

reaktor pertama. Untuk memisahkan isobutylene dari impuritas metanol dilakukan 

menggunakan wash kolom dimana campuran tersebut dikontakkan dengan air, 
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(1.6) 

sehingga akan dihasilkan isobutilena dengan kemurnian tinggi. Konversi dari 

MTBE menjadi produk yaitu 60-80% dan selektivitasnya 90% mol isobutilena. 

1.4.1.3 Proses Ekstraksi Butylene dengan Asam Sulfat (Kirk Othmer, 1998) 

Bahan baku butylene yang dikontakkan dengan asam sulfat konsentrasi 45 

– 65% yang berlangsung dalam reaktor 2-stage. Pada proses ini, ekstrak yang 

mengandung TBA oligomer dipisahkan untuk menghilangkan impuritas 

hidrogennya. Dalam stripper terjadi regenerasi untuk mendapatkan isobutylene. 

TBA yang tidak bereaksi di-recycle, sedangkan oligomernya di-cracking untuk 

mendapatkan monomernya. Produk isobutylene yang diperoleh kemurniannya 

75%. Konversi dari butylene menjadi isobutylene sebesar 65 – 70%. 

1.4.1.4 Proses Dehidrasi tertButyl Alcohol (Patent, EP 0712824 A1) 

Pada proses dehidrasi TBA ini menggunakan Reaktor RATB dalam fase 

homogen yaitu fase cair dengan katalis asam sulfat organik atau para toluene 

sulfonic acid (PTSA). Reaksi bersifat endotermis dengan kondisi operasi sekitar 70 

– 200°C namun lebih disarankan 120 – 160°C. Tekanan operasi sekitar 30 – 400 

psig, dan disarankan 50 – 250 psig. Konversi yang dapat dicapai sekitar 80 – 90%.  

Proses pembuatan isobutylene dapat dibandingkan untuk pemilihan proses 

yang akan digunakan. Perbandingan proses pembuatan isobutylene tersaji pada 

Tabel 1.8. 

Tabel 1.8 Perbandingan Proses Pembuatan Isobutylene 

No. Kriteria 

Macam Proses 

Dehidrogenasi Cracking Ekstraksi Dehidrasi 

Isobutana MTBE Butylene TBA 

1. Reaksi Endotermis Endotermis Endotermis Endotermis 

2. Kondisi Operasi : 

 Suhu (°C) 527,8 – 676,7 90 – 160 190 – 230 70 – 200 

 
Tekanan 

(psig) 
2,5 – 5 7 – 58 5 – 28 50 – 250 

3. Konversi (%) 45 – 55 60 – 80 65 – 70 80 – 90 

4. Proses 

Menggunakan 2 

reaktor secara 

paralel 

Menggunakan 

2 reaktor 

Menggunakan 

2 reaktor 

Menggunakan 

1 reaktor 

Proses yang dipilih dalam pembuatan isobutylene ini adalah proses 

dehidrasi TBA. Pertimbangan pemilihan proses dehidrasi TBA terbilang lebih 

ekonomis dikarenakan bahan bakunya relatif murah, prosesnya hanya 
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(1.6) 

(1.7) 

menggunakan satu reaktor, dan konversi yang dihasilkan relatif  tinggi walaupun 

membutuhkan tekanan yang tinggi. 

1.4.2 Tinjauan Proses Secara Umum  

Isobutylene dapat diproduksi menggunakan metode dehidrasi Tertbutyl 

alcohol. Dehidrasi tertbutyl alcohol merupakan reaksi endotermik (∆H = 67,11 

kJ/mol) yang dilakukan dalam reaktor alir tangki berpengaduk. Proses dehidrasi ini 

beroperasi pada suhu 70 – 200°C dan tekanan 50 – 250 psig. Terbutyl alcohol yang 

akan menjadi isobutylene dan air dengan bantuan katalis para toluene sulfonic acid 

berlangsung pada fase homogen yaitu fase cair. Reaksi yang terjadi adalah sebagai 

berikut: 

C4H10O(l) → C4H8(g) + H2O(l) 

TBA(l)  → Isobutylene(g) + Water(l) 

Cairan yang keluar dari reaktor diumpankan ke menara pemisah untuk 

memurnikan kandungan isobutylene. Hasil dari menara pemisah dipompa menuju 

tangki penyimpanan produk. Sedangkan hasil bawahnya dialirkan menjadi arus 

arus recycle. 

1.4.3 Kegunaan Produk 

Penggunaan isobutylene adalah sebagai berikut : 

a. Isobutylene dengan kemurnian >99% 

Dipakai pada pembuatan butyl rubber, poly isobutylene, tertbutyl amine, 

pivalic acid. 

b. Isobutylene dengan kemurnuan >90% 

Digunakan pada pembuatan methacrilic acid dan isopropene. 

c. Isobutylene dengan kemurnian >50% 

Dipakai untuk pembuatan MTBE, diisobutylene. 

1.4.4 Sifat-sifat Fisis dan Kimia 

• Bahan Baku 

a. Sifat Fisis Tertbutyl alcohol (Kirk & Othmer, 1978 ; Pubchem,2021) 

Rumus molekul   : C4H10O 

Berat molekul    : 74,125 kg/kmol 

Densitas (15°C)   : 0,775 g/mL 
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Titik leleh    : 25,82°C 

Titik didih (1 atm)   : 82,42°C 

Temperatur kritis   : 233,06°C 

Kelarutan dalam air (25°C)  : 1000 g/L 

Autoignition Temperature  : 896°F 

Flash Point    : 52°F 

Tekanan kritis    : 3973 kPa 

Tekanan uap (20°C)   : 4,1 kPa 

Kapasitas panas (100°C)  : 215,37 J/K.mol 

Panas pembentukan gas (25°C) : 6,703 kJ/mol 

Panas penguapan   : 39,07 kJ/mol 

Kelarutan dalam senyawa  : etanol dan etil eter 

 

b. Sifat Kimia Tertbutyl alcohol (Kirk Othmer,1978) 

- Mudah terbakar 

- TBA dapat bereaksi dengan logam alkali, akan membentuk garam alkali 

oksida. Dengan logam natrium akan membentuk natrium oksida dan bila 

direaksikan dengan potassium akan membentuk potassium oksida. 

        CH3              CH3 

       

CH3         C          OH + Na  CH3       C         ONa +½H2 

 

         CH3         CH3 

Jika direaksikan dengan Potasium : 

          CH3              CH3 

       

CH3          C           OH + Na CH3       C         OK +½H2 

 

          CH3        CH3 
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- TBA direaksikan dengan halogen halide akan membentuk senyawa alkil 

halida 

(CH3)3 COH + HCl  (CH3)3CCl + H2O 

• Bahan Pembantu 

a. Sifat fisis Para Toluene Sulfonic Acid (Pubchem ; Parchem, 2022) 

Rumus molekul   : CH3C6H4SO3H 

Wujud     : kristal putih pucat 

Bentuk     : macroporous, anhydrous 

Diameter partikel (Dp)  : 0,25 – 0,595 mm 

Berat molekul    : 172,20 kg/kmol 

Densitas (20°C)   : 1,24 g/mL 

Titik leleh    : 38°C 

Titik didih (20 mmHg)  : 140°C 

Kelarutan dalam air   : 67 g/100mL 

Tekanan uap    : 2,7 x 10-6 mmHg pada 25oC 

Waktu tinggal    : 11,8 hari 

Kelarutan dalam senyawa  : alkohol dan etanol 

• Produk 

a. Sifat fisis Isobutylene (Pubchem, Ullman, 2012) 

Rumus molekul   : C4H8 

Berat molekul    : 56,106 g/mol 

Densitas (0°C)    : 2,582 g/cm3 

Densitas (25°C)   : 0,5879 g/cm3 

Titik lebur    : -140,34°C 

Titik didih    : -6,90°C 

Kelarutan pada air (25°C)  : 263 mg/L 

Autoignition Temperature  : 869°F 

Flash Point    : -105°F 

Temperatur kritis   : 144,75°C 

Tekanan kritis    : 4 MPa 
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Panas pembentukan (25°C)  : -16,9 kJ/mol 

Panas pembakaran (25°C)  : -2702,3 kJ/mol 

Kelarutan dalam senyawa  : etanol dan eter 

b. Sifat Kimia Isobutylene (Ullman,2012) 

- Gas sangat mudah terbakar 

- Mudah meledak apabila terpapar udara 

- Reaksi Esterifikasi 

Merupakan reaksi adisi oleh alcohol terhadap isobutylene dengan 

menggunakan katalis asam. Reaksi ini akan menghasilkan alkil butl 

eter, sebagaimana contoh reaksi pembentukan MTBE. 

            CH3                  CH3 

 

CH3 C  CH2 + CH3COOH    CH3           C CH3 

 

                        CH3 

- Reaksi Isomerisasi 

Dengan naiknya temperature, maka reaksi tersebut dapat terjadi sebagai 

berikut : 

 Cis-2-butene  Trans-2-butene…………………………….(1) 

 1-butene  2-butene…………………………………….(2) 

 n-butene  Isobutylene…………………………………(3) 

Isomerisasi cis menjasi trans terjadi pada temperature normal. 

Sedangkan (persamaan 3) terjadi pada temperature 450°C dengan 

jumlah katalis yang besar seperti oksida, logam, zeolite, asam Bronsted 

dan asam Lewis. 

- Reaksi Oligomerisasi 

Olgomerisasi dari isobutylene terjadi dengan mengekstraksikan 

isobutylene dari campuran butane yang menggunakan 65-75% berat 

asam sulfat dan dipanaskan sampai 100°C. Hasil olgomerisasi 

isobutylene adalah 2,3,4 trimetyl pentene. 
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- Reaksi Chlorinasi 

Adanya chlorine akan bereaksi dengan isobutylene menghasilkan 

methyl alil chloride yang merupakan bahan kimia intermediet. 

         CH3                    CH3 

 

CH3 C  CH2 + Cl2    CH2           C  CH2Cl + HCl 

- Reaksi Ritter 

Ter-butyl amine merupakan bahan kimia intermediet pada pembuatan 

lubricating oil additivis dan miscellaneous chemical. Reaksi yang 

terjadi mula-mula isobutylene direaksikan dengan asam sulfat, 

kemudian dengan HCN menjadi tertbutyl amine. Reaksi ini dikenal 

dengan nama reaksi Ritter.
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