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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Pendirian Pabrik 

Harga minyak dunia yang melambung, sudah lama diprediksi. 

Logikanya, minyak bumi (fossil fuel) adalah bahan bakar yang tak dapat 

diperbaharui. Cepat atau lambat, minyak dunia akan habis. 

Kelangkaan akan minyak bumi pun juga terjadi di Indonesia, karena 

konsumsi akan minyak bumi di Indonesia semakin meningkat. 

Tabel 1.1. Proyeksi tahunan konsumsi bahan bakar fosil di Indonesia  

 Tahun   Bensin (kL)  Kerosene (kL)  Diesel Fuel (kL)  
2007  17.460.000  9.500.000  20.243.000  
2008  17.809.000  9.690.000  20.959.000  
2009  18.165.000  9.884.000  21.708.000  
2010  18.529.000  10.081.000  22.490.000  

                         ( Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2006)  

Seiring dengan menipisnya cadangan minyak bumi ini, maka perlu 

adanya energi alternatif yang harus terus dikembangakan untuk 

menggantikan bahan bakar fosil. Indonesia sebagai negara yang memiliki 

beragam kekayaan alam terbarukan sangat berpotensi menghasilkan 

bioenergi yaitu bahan-bahan berpati, berselulosa dan bahan yang 

mengandung glukosa dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar nabati 

(biofuel ). 

Bioetanol adalah jenis biofuel yang mengandung etil alkohol dalam 

tingkatan tertentu dan dapat dicampur dengan bahan bakar yang berasal dari 

minyak bumi. Etil alkohol (C2H5OH) adalah cairan yang tidak berwarna, 

dapat terurai di alam, kandungan racunnya rendah serta sedikit 

menimbulkan polusi lingkungan. Selain itu etil alkohol adalah bahan bakar 

beroktan tinggi serta dapat digunakan untuk menaikan angka oktan pada 
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bahan bakar minyak bumi. Dengan adanya pengembangan indutri etil 

alkohol ini maka diharapkan dapat: 

1.  Mengurangi penggunaan bahan bakar minyak bumi dalam negeri. 

2.  Memenuhi kebutuhan etil alkohol dalam negeri. 

3.  Menambah devisa negara dengan melakukan ekspor etil alkohol. 

4.  Memperluas lapangan kerja dalam negeri.  

5. Pelaksanaan program pemerintah tentang penggunaan energi bahan 

bakar minyak bumi (Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 

tentang Kebijakan Energi Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar 

Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.  

  

1.2. Pemilihan Kapasitas Perancangan 

Pemilihan kapasitas pabrik etil alkohol ini terdapat beberapa 

pertimbangan yang perlu dilakukan yaitu: 

1. Kebutuhan etil alkohol dalam negeri. 

Data kebutuhan dalam negeri mengacu pada data impor etil alkohol 

Indonesia yang dapat diketahui dari tabel di bawah ini.  

Tabel 1.2. Data impor etil alkohol 

No Tahun Jumlah (ton) 

1. 1995 92,521

2. 1996 53,438

3. 1997 48,287

4. 1998 138,908

5. 1999 1,713

6 2000 105,876

 

     Sumber: Badan Pusat Statistik  (1995-2000) 

2. Road map pemanfaatan biofuel  

Indonesia pada tahun 2011-2015 membutuhkan 2,78 juta kL bioetanol 

sebagai konsumsi 10% Gasoline (Ditjen Migas 2009). 
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3.  Ketersediaan bahan baku 

Bahan baku yang berupa tetes tebu (molasses) dapat diperoleh dari 

beberapa pabrik gula PTP Nusantara IX (kawasan Solo-Semarang) 

dengan jumlah 13 unit pabrik gula kapasitas tetes tebu 99.580 ton.        

(PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara). 

4. Data pabrik bioetanol yang beroperasi. 

 

Tabe1 1.3. Pabrik etil alkohol 

No. Nama Pabrik Lokasi Kapasitas (kL/tahun) 

1. Anugerah Kurnia 

 Abadi 

Lampung 2.500  

2. PT PS Madukismo Bantul, Yogyakarta 18.480 

4. Molindo Raya Jawa Timur 50.000 

3. PT Indo Acidatama 

Chemical Industry 

Kebak kramat, 

Karanganyar 

61.875 

5. Salim Group Sumatra Selatan  70.000 

 

Berdasarkan keempat pertimbangan di atas, maka dalam 

perancangan pabrik etil alkohol ini dipilih rancangan 40.000 ton pertahun 

atau kurang lebihnya 50.000 kL/tahun 

 

1.3. Pemilihan Lokasi Pabrik 

Pemilihan lokasi pabrik merupakan salah satu faktor utama yang 

menentukan keberhasilan dan kelangsungan hidup suatu pabrik. Untuk itu 

sebelum pabrik berdiri perlu dilakukan studi kelayakan untuk 

mempertimbangkan faktor-faktor penunjang yang mendukung kelangsungan 

pabrik tersebut. Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah:  

1. Penyediaan bahan baku, 

2. Penyediaan listrik dan bahan bakar, 
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3. Penyediaan air, 

4. Transportasi, 

5. Tenaga kerja. 

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas maka 

lokasi pabrik etil alkohol ditetapkan di Kabupaten Karanganyar, Jawa 

Tengah dengan alasan:  

1. Penyediaan bahan baku 

Lokasi pabrik dipilih mendekati sumber bahan baku untuk mengurangi 

biaya transportasi dan kehilangan bahan baku dalam transportasi. Bahan 

baku tetes tebu diperoleh dari pabrik gula kawasan Solo-Semarang. 

2. Penyediaan listrik  

Kebutuhan listrik dapat dipenuhi dengan menyediakan genset sendiri. 

Sehingga sewaktu-waktu terjadi gangguan listrik dari PLN maka pabrik 

tidak mengalami kerugian sebagai akibat terhentinya produksi.  

3. Penyediaan air 

Di daerah Karanganyar, air untuk proses cukup tersedia karena dekat 

dengan sungai Bengawan Solo.  

4. Transportasi 

Transportasi memadai sehinga akan mempermudah pengangkutan bahan 

baku dan produk. 

5. Tenaga kerja 

Tenaga kerja di daerah Jawa sehingga akan dengan didirikannya pabrik 

akan mampu menyerap tenaga kerja dan menunjang program 

pemerintah untuk mengurangi pengangguran. 
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1.4. Tinjauan Pustaka 

1.4.1. Macam-macam proses 

Beberapa macam proses pembuatan etil alkohol antara lain: 

1. Sintesis 

a) Hidrasi etilen 

 

Alkohol sintetis dapat diproduksi dari absorpsi etilen dalam 

asam sulfat yang menghasilkan campuran etil sulfat yang kemudian 

dihidrolisa menjadi etil alkohol dan asam sulfat encer.  

(Faith, dkk, 1975). 

Reaksi: 

CH2 = CH2 + H2 SO4  C2H5OSO2OH    …(1.1) 

2 CH2 = CH2 + H2SO4  C2H5OSO2C2H5   …(1.2) 

C2H5OSO2H + C2H5OSO2OC2H5 + 3H20 

  3 C2H5OH + 2 H2SO4        …(1.3) 

2 C2 H5 OH     42SOH  C2H5OC2H5 + H2O   …(1.4) 

           b)    Hidrasi katalitik etilen 

Pada umumnya proses alkohol sintesis dari hidrasi langsung 

etilen dengan menggunakan katalis asam sulfat (Faith, dkk, 1975). 

Reaksi: 

CH2 = CH2 + H2O  CH3CH2OH    …(1.5) 

c)    Fermentasi 

Fermentasi adalah perubahan kimia dalam bahan pangan yang 

disebabkan enzim di mana enzim yang berperan dapat dihasilkan oleh 

mikroorganisme atau telah ada dalam bahan pangan. Etil alkohol dapat 

dibuat dari berbagai bahan pertanian yang secara umum dapat dibagi 

menjadi tiga golongan yaitu: 

 Bahan yang mengandung gula antara lain: gula, tebu, gula bit dan 

sari buah yang umumnya adalah sari buah anggur.  

Reaksi: C6H12O6  C2H5OH + CO2    ...(1.6) 
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 Bahan-bahan yang mengandung pati seperti biji-bijian (seperti 

gandum), kentang dan tapioka.  

Reaksi: (C6H10O5)x + x H2O = x C6H12O6   …(1.7) 

  C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2   …(1.8) 

 Bahan-bahan yang mengandung selulosa seperti kayu atau bahan 

yang merupakan hasil proses lain, contohnya etilen. 

Pada dasarnya bahan dasar yang dipilih adalah yang paling 

murah, mudah didapat dan dicukup tersedia. Pada proses fermentasi 

ketiga bahan tersebut sama hanya berbeda pada proses pendahuluan. 

 

1.4.2. Kegunaan Produk 

Ada beberapa kegunaan dari etil alkohol, antara lain: 

1. Bahan baku dalam pembuatan senyawa-senyawa organik, misalnya  

asam asetat, eter dan kloroform, 

2. Pelarut dalam pembuatan pernis dan sebagai pelarut bagi bahan 

organik lainnya seperti minyak wangi, 

3. Bahan bakar (dicampur dengan bahan bakar minyak bumi), 

4. Salah satu komponen dalam pembuatan kosmetik. 

 

1.4.3. Tinjauan secara umum 

Pembuatan etil alkohol dari molase ini menggunakan proses 

fermentasi dengan bantuan ragi (yeasts). Reaksi yang dihasilkan bersifat 

eksotermal. Proses fermentasi dijalankan dalam reaktor (fermenter) pada 

suhu 35oC dengan tekanan l atm dan pH 4,8-5 dengan lama proses 

fermentasi 48 jam. 

Pada proses fermentasi produk yang dihasilkan berupa etil alkohol, 

gas CO2, air dan bahan-bahan lain (berupa slurry). Setelah proses 

fermentasi selesai, kemudian dilakukan pemurnian produk dengan cara 

distilasi sampai didapatkan kadar 95-95,6% massa. 

 


