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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Pendirian Pabrik 

Pertumbuhan industri kimia di Indonesia saat ini mengalami 

perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

pendirian pabrik yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Seiring 

dengan berkembangnya industri di Indonesia, maka kebutuhan gliserol 

yang merupakan bahan baku serta bahan penunjang industri kimia 

mengalami peningkatan. 

Gliserol merupakan istilah untuk zat kimia secara murni, 

sedangkan gliserin merupakan hasil dari pemurnian secara komersial. Pada 

industri kimia gliserol merupakan bahan penting yang dibutuhkan di dalam 

industri. Misalnya obat-obatan, bahan makanan dan kosmetik. Dilihat dari 

banyaknya kebutuhan gliserol yang ada di Indonesia dan untuk 

mencukupinya maka gliserol didatangkan dari luar negeri. 

Pertimbangan utama yang menjadi latar belakang pendirian pabrik 

gliserol ini pada umumnya sama dengan industri kimia yang lain, yaitu 

mendirikan suatu pabrik yang secara sosial dan ekonomi cukup 

menguntungkan. Gliserol merupakan salah satu produk yang saat ini 

belum diproduksi oleh produsen dalam negeri, dan pemenuhan kebutuhan 

gliserol saat ini masih mengandalkan impor dari negara lain. Pabrik 

gliserol merupakan salah satu pabrik yang sangat mungkin untuk didirikan 

di Indonesia, karena kebutuhan gliserol di Indonesia semakin meningkat 

serta bahan baku untuk pembuatan gliserol sendiri banyak tersedia di 

Indonesia. Dengan adanya pendirian pabrik gliserol di Indonesia 

diharapkan kebutuhan gliserol dalam negeri dapat tercukupi, serta dapat 

memberikan lapangan pekerjaan baru bagi warga Indonesia. 

Ditinjau dari harga bahan baku dan juga harga produk gliserol,  

pendirian pabrik gliserol dapat memberikan keuntungan yang cukup besar. 

Dari data Biro Pusat Statistik pada tahun 2010 menunjukkan bahwa harga 
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bahan baku Crude Palm Oil (CPO) adalah US $ 850 /ton, sedangkan harga 

produk samping asam lemak US $ 1125/ton dan produk gliserol nilainya 

sebesar US $ 2.400/ton. 

Pendirian pabrik gliserol di Indonesia dapat dilakukan karena 

didukung oleh beberapa alasan, antara lain : 

1. Pendirian pabrik gliserol dapat memenuhi kebutuhan gliserol dalam 

negeri. 

2. Pabrik-pabrik industri kimia seperti pabrik kosmetik, pabrik makanan 

dan pabrik farmasi semakin berkembang yang memungkinkan 

kebutuhan akan gliserol semakin meningkat. 

3. Dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. 

4. Dari segi ekonomi pendirian pabrik gliserol menguntungkan, dan 

dapat menghemat devisa negara karena mengurangi beban impor. 

1.2. Kapastisas Perancangan 

Penentuan kapasitas produksi pabrik gliserol, didasarkan pada 

beberapa pertimbangan, antara lain: 

1. Proyeksi kebutuhan produk gliserol di Indonesia. 

2. Ketersediaan bahan baku. 

3. Kapasitas rancangan minimum. 

1.2.1. Proyeksi Kebutuhan Gliserol dalam Negeri 

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) di Indonesia 

dari tahun 2000-2006 yang ditunjukkan pada Tabel 1.1, kebutuhan 

gliserol dalam negeri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Tabel 1.1 Data Kebutuhan Gliserol dalam Negeri 

Tahun Jumlah (ton) 

2000 11.234 

2001 13.650 

2002 19.783 

2003 19.876 

2004 21.987 

2006 25.239 
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Dari Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan 

kebutuhan gliserol setiap tahunnya. Kebutuhan gliserol pada tahun 

2015 dapat diperkirakan jumlahnya mencapai 29.315 ton. Dengan 

adanya pendirian pabrik gliserol di Indonesia maka kebutuhan 

gliserol dalam negeri dapat terpenuhi. 

1.2.2. Ketersediaan Bahan Baku 

 Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi gliserol 

adalah CPO  dan  air. Dilihat dari ketersediaan bahan bakunya yang 

ada di Indonesia khususnya di daerah Riau, maka pabrik gliserol 

layak untuk didirikian di Indonesia. Hal ini di karenakan Indonesia 

termasuk salah satu negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar 

di dunia. 

1.2.3. Kapasitas Minimal 

Kapasitas produksi pabrik gliserol yang akan didirikan ini 

mengacu pada kapasitas terbesar dari pabrik yang pernah dibuat. 

Untuk kapasitas terkecil mengacu pada kapasitas 907,18 ton/tahun, 

yang merupakan kapasitas produksi di Mississipi. Sedangkan 

kapasitas maksimal mengacu pada kapasitas 68.038 ton/tahun, 

yang merupakan kapasitas produksi dari pabrik yang berlokasi di 

Ohio. 

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ini, maka 

ditetapkan kapasitas rancangan pabrik gliserol yang akan berdiri 

adalah 33.000 ton/tahun  yang akan didirikan pada tahun 2015 

dengan alasan sebagai berikut : 

1. Kapasitas rancangan tersebut berada di atas kapasitas 

rancangan minimal 

2. Mengantisipasi pabrik yang telah beroperasi meningkatkan 

kapasitas produksinya 

1.3 Pemilihan Lokasi Pabrik 

   Pemilihan lokasi pabrik sangat penting dalam perancangan pabrik 

karena hal ini dapat mempengaruhi kedudukan pabrik dalam persaingan 
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maupun kelangsungan hidup pabrik tersebut. Pemilihan lokasi pabrik yang 

tepat dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Adapun faktor-faktor 

yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi pabrik yang akan 

dibangun di antaranya adalah faktor utama dan faktor pendukung. 

1.3.1 Faktor utama 

Faktor utama merupakan faktor yang secara langsung dapat 

mempengaruhi tujuan utama dari suatu pabrik, dimana tujuan 

utama ini meliputi kegiatan produksi dan distribusi produk. 

Kegiatan produksi dan distribusi produk diatur menurut macam dan 

kualitas, waktu dan tempat yang dibutuhkan konsumen pada 

tingkat harga yang terjangkau, namun masih memberikan 

keuntungan bagi pabrik itu sendiri. 

Faktor utama meliputi : 

1. Letak sumber bahan baku 

Rokan Hilir, Riau merupakan daerah terbesar penghasil Crude 

Palm Oil (CPO). Bahan baku diperoleh dari beberapa pabrik 

yang berlokasi di Rokan Hilir, Riau. Pabrik-pabrik tersebut 

antara lain: 

a. PT Gunung Mas Raya 

b. PT Lahan Tani Sakti 

c. PT Tunggal Mitra Plantation 

2. Pemasaran produk 

Lokasi pemasaran dapat mempengaruhi harga produk. 

Pendirian lokasi pabrik yang berdekatan dengan pasar utama 

bertujuan untuk mempermudah pemasaran produk agar segera 

sampai ke konsumen. 

3. Sarana transportasi 

Sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk proses 

penyediaan bahan baku dan pemasaran produk. Fasilitas 

transportasi yang memadai seperti jalan raya sebagai sarana 

transportasi darat dan tersedia pelabuhan sebagai sarana 
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transportasi laut dapat mempermudahkan dalam transportasi 

bahan baku dan pemasaran produk. 

4. Tenaga kerja 

Tenaga kerja yang diperlukan adalah tenaga kerja yang terampil 

dan diprioritaskan diambil di daerah sekitar pabrik. 

5. Utilitas 

Utilitas yang utama meliputi air, steam, bahan bakar dan listrik. 

Sumber kebutuhan listrik dapat diperoleh dari PLN dan 

generator set sebagai cadangan apabila PLN mengalami 

gangguan, sedangkan kebutuhan air dapat dipenuhi dari air 

sungai dan air laut yang ada didekat pabrik. 

1.3.2 Faktor pendukung 

Faktor sekunder merupakan faktor yang secara tidak 

langsung mempengaruhi tujuan dari suatu pabrik. Faktor 

pendukung meliputi: 

1. Perluasan area pabrik 

Perluasan area pabrik memungkinkan untuk pengembangan 

lebih jauh serta penambahan kapasitas produksi di masa 

mendatang. 

2. Peraturan daerah dan keberadaan masyarakat 

Diharapkan dalam pendirian dan pengoprasian pabrik tidak 

mengganggu kehidupan masyarakat sekitar. 

3. Prasarana 

Adanya prasarana pendidikan, tempat ibadah, hiburan, bank, 

perumahan, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. 

Berdasarkan faktor-faktor di atas maka lokasi pendirian pabrik 

yang akan dipilih adalah di daerah Rokan Hilir, Riau dengan beberapa 

pertimbangan: 

1. Bahan baku 

Bahan baku crude palm oil (CPO)  didapatkan dari PT. 

Gunung Mas Raya, PT. Lahan Tani Sakti, PT. Tunggal Mitra 
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Plantation yang dekat dengan lokasi pabrik. Sehingga biaya 

pengangkutan serta dana investasi fasilitas penyimpanan serta 

inventori bahan baku dapat dikurangi. 

2. Transportasi 

Transportasi merupakan faktor yang sangat penting dalam 

pemilihan lokasi pabrik karena transportasi merupakan 

penunjang utama bagi tersedianya bahan baku maupun 

pemasaran produk. Wilayah Riau merupakan wilayah dataran 

rendah. Sehingga, untuk transportasi darat berupa jalan raya 

sudah cukup memadai. Distribusi produk melalui darat dapat 

dilakukan, terutama untuk pemasaran produk gliserol ke 

daerah-daerah yang dapat dijangkau dengan jalur darat. Riau 

memiliki pelabuhan laut utama, yaitu Pelabuhan Bengkalis, 

yang letaknya di ujung utara Propinsi Riau, di Selat Malaka. 

Adanya pelabuhan ini memudahkan untuk distribusi produk 

gliserol dengan transportasi laut. 

3. Pemasaran 

Industri pemakain produk gliserol tersebar di daerah Jawa, 

Sumatera, Kalimantan, dan daerah lain di Indonesia. Sebagai 

contoh PT Damai Sejahtera yang berlokasi di daerah Rokan 

Hilir, Riau  dan untuk komoditi ekspor tidak mengalami 

hambatan karena tersedianya sarana transportasi yang cukup 

memadai. 

4. Utilitas 

Fasilitas utilitas meliputi penyediaan air, bahan bakar dan 

listrik. Kebutuhan listrik dapat dipenuhi dengan listrik dari 

PLN (Perusahaan Listrik Negara). Untuk sarana penyediaan air 

dapat diperoleh dari air sungai. Di Propinsi Riau banyak 

terdapat sungai, seperti Sungai Rokan, Sungai Tapung, Sungai 

Mandau, Sungai Batang Inderagiri, Sungai Siak, Sungai 

Kampar dan masih banyak lagi. Untuk penyediaan air di 
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Pabrik Gliserol ini, dipilih dari sungai Rokan (baik Sungai 

Rokan Kanan maupun Sungai Rokan Kiri), karena lokasi 

pendirian Pabrik Gliserol berada di daerah Rokan Hilir yang 

dekat dengan lokasi sungai tersebut. 

5. Tenaga kerja 

Riau merupakan salah satu daerah yang menjadi tujuan bagi 

para tenaga kerja, karena letak Riau yang begitu strategis 

sebagai kawasan industri Sumatera. 

 

1.4 Tinjauan Pustaka 

1.4.1 Proses Pembuatan 

Berdasarkan Shreve (1986), ada 3 cara pembuatan gliserol. 

Penggolongan ini didasarkan pada perbedaan bahan baku yang 

digunakan. Ketiga cara itu antara lain: 

1. Twitchell 

Pada proses ini minyak dihidrolisis dengan menggunakan 

proses batch pada suhu 100-105oC, tekanan vakum, konversi 

yang diperoleh 85-98% dengan kemurnian gliserol 5-15% dan 

waktu tinggal 12-48 jam. Proses ini menggunakan katalis alkyl 

aryl sulfonic acid atau cycloaliphatic sulfonic acid. Dalam 

proses ini, proses hidrolisis dilakukan dengan 2 stage 

berlawanan arah, menggunakan reaktor tangki berpengaduk. 

Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut: 

)1...(..........)(3)( 3532353 RCOOHOHHCOHCOORHC +→+  

Gliserol akan dipisahkan dari asam lemak melalui bagian 

bawah  tangki hidrolisis. Sedangkan asam lemak bersama katalis 

akan keluar melalui bagian atas. Hasil bawah reaktor disebut 

sweetwater dengan kandungan gliserol sekitar 15%. Untuk 

menetralkan asam lemak yang terbawa dan memekatkan gliserol 

sampai konsentrasi yang dikehendaki dilakukan proses lanjutan 

yaitu netralisasi, filtrasi, evaporasi, distilasi, dan kondensasi. 
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Adapun kelebihan proses ini antara lain: 

a. Temperatur dan tekanan rendah. 

b. Biaya awal rendah karena alat yang dibutuhkan murah. 

Sedangkan kelemahan proses ini antara lain: 

a. Perlu adanya pengendalian katalis. 

b. Waktu reaksi lama. 

c. Untuk persediaan bahan baku harus segera disuling untuk 

menghindari kontaminasi katalis. 

d. Terjadi penguapan yang tinggi dan berpotensi membentuk 

asam berwarna gelap. 

e. Membentuk lebih dari satu tahap untuk mendapatkan hasil 

yang baik, serta konsentrasi gliserol yang tinggi. 

f. Proses hanya menguntungkan untuk skala kecil. 

2. Autoclave 

Proses ini meliputi hidrolisis asam lemak dengan air pada 

fase cair dengan menggunakan katalis Seng Oksida (ZnO) dan 

Magnesium Oksida (MgO) atau tanpa katalis. Proses ini akan 

memberikan konversi sebesar 98%. Reaksi hidrolisis tanpa 

katalis berlangsung pada suhu 220-240oC dan tekanan 29-31 

atm dengan waktu tinggal 6 jam. Reaksi hidrolisis dengan 

menggunakan katalis berlangsung pada suhu 150-175oC dan 

tekanan 52-100 atm dengan waktu tinggal selama 5-10 jam. 

Kelebihan proses ini antara lain: 

a. Waktu tinggal lebih sedikit dibandingkan dengan proses 

twitchell. 

b. Adanya pengendalian katalis. 

Kelemahan proses ini antara lain: 

a. Waktu reaksi lebih lama jika dibandingkan dengan proses 

colgate-emery. 

b. Tidak dapat beradaptasi dengan pengendalian otomatis 

seperti halnya proses colgate-emery. 
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c. Proses ini membutuhkan lebih dari satu tahapan untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik serta gliserol yang 

mempunyai konsentrasi tinggi. 

3. Colgate-emery 

Pada proses ini, minyak dihidrolisis pada suhu 260oC dan 

tekanan 54 atm. Proses ini memberikan konversi 97% dengan 

waktu tinggal 2-3 jam. Reaksi hidrolisis dapat berlangsung tanpa 

katalis. 

Adapun kelebihan dari proses ini antara lain: 

a. Proses tidak membutuhkan ruangan yang besar. 

b. Kualitas produk beragam. 

c. Asam lemak yang dihasilkan mempunyai konsentrasi tinggi. 

d. Proses lebih akurat karena pengendalian dilakukan secara 

otomatis. 

e. Biaya tahunan rendah. 

Adapun kelemahan dari proses ini adalah: 

a. Biaya awal produksi tinggi. 

b. Kemampuan mengoperasikan besar. 

c. Tekanan dan suhu yang dibutuhkan tinggi. 

Proses ini dijalankan dalam reaktor fat splitting pada suhu 

dan tekanan tinggi. Reaksi yang terjadi pada reaktor sama 

dengan yang terjadi pada proses twitchell, bedanya tidak 

menggunakan katalisator. Jenis reaktornya pun berbeda, yaitu 

berupa menara dengan ketinggian tertentu. Hasil atas dan bawah 

reaktor serupa dengan hasil pada proses twitchell. Produk 

gliserol diambil dari bawah reaktor dan selanjutnya dimurnikan 

dengan menggunakan menara distilasi. 
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1.4.2 Kegunaan produk 

Kegunaan gliserol antara lain: 

1. Kosmetik 

Digunakan sebagai body agent, emollient, humectant, 

lubricant, solvent. Biasanya dipakai untuk skin cream and lotion, 

shampoo and hair conditioners, sabun dan detergent. 

2. Dental Cream 

Digunakan sebagai humectant. 

3. Peledak 

Digunakan untuk membuat nitrogliserin sebagai bahan dasar 

peledak. 

4. Industri Makanan dan Minuman 

Digunakan sebagai solven, emulsifier, conditioner, freeze, 

preventer and coating serta dalam industri minuman anggur. 

5. Industri Logam 

Digunakan untuk pickling, quenching, stripping, 

electroplatting, galvanizing dan solfering. 

6. Industri Farmasi  

Digunakan untuk antibiotik dan kapsul. 

 (Kirk & Othmer, 1981) 

1.4.3 Sifat-Sifat Fisik Dan Kimia 

1.4.3.1 Crude Palm Oil (CPO) 

Sifat-sifat fisik : 

Berat molekul  : 847,28 g/mol 

Densitas    : 0,895 g/cm3 

Fase   : cair 

Warna   : cair kuning jingga 

Titik didih  : 298oC 

Titik beku  : 5oC 

Kemurnian  : 98% 

Impuritas  : 2% H2O 
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Sifat –sifat kimia : 

a. Hidrolisis. 

Reaksi hidrolisis antara minyak dan air akan 

menghasilkan asam lemak dan gliserol, menurut reaksi:  

)2...(..........)(3)( 3532353 RCOOHOHHCOHCOORHC +→+  

b. Esterifikasi 

Esterifikasi asam lemak adalah proses 

penyingkiran air dari zona reaksi yang dibuat secara 

lengkap dan kontinyu yang merupakan kebalikan dari 

proses hidrolisis.  

c. Interesterifikasi  

Ester beralkohol rendah diperoleh dengan 

mereaksikan alkohol secara langsung dengan lemak 

untuk menggantikan gliserol, biasanya menggunakan 

katalis alkali. Reaksinya adalah sebagai berikut: 

)3...()(33)( 35333353 OHHCOOCRCHOHCHCOORHC +→+
Reaksi ini biasanya disebut reaksi alkoholisis. 

d. Saponifikasi. 

Jika lemak direaksikan dengan alkali untuk 

menghasilkan gliserol dan garam atau sabun atau logam 

alkali maka reaksinya sebagai berikut: 

)4...(3)(3)( 353353 NaCOOCROHHCNaOHCOORHC +→+  

Reaksi ini adalah dasar reaksi yang digunakan 

pada industri sabun. 

 (Swern, 1982) 

1.4.3.2 Air (H2O) 

Sifat-sifat fisik : 

Berat molekul  : 18,0153 g/mol 

Densitas   : 0,998 g/cm3 

Fase    : cair 

Warna   : tak berwarna 
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Panas  jenis  : 0,9995 kal/goC 

Titik didih  : 100oC 

Titik beku   : 0oC 

Kemurnian  : 100 % 

(ChemCad 5.7) 

Sifat –sifat kimia : 

Hidrolisis. 

Reaksi hidrolisis antara minyak dan air akan 

menghasilkan asam lemak dan gliserol, menurut reaksi:  

)5...(..........)(3)( 3532353 RCOOHOHHCOHCOORHC +→+  

 (Swern, 1982) 

1.4.3.3 Gliserol (C3H5(OH)3) 

Sifat-sifat fisik : 

Berat molekul  : 92, 095 g/mol 

Densitasn  : 1,261 g/cm3 

Fase    : cair 

Warna   : kuning pucat 

Panas  jenis  : 0,497 kal/goC 

Titik didih  : 290oC 

Titik leleh  : 18oC 

Kemurnian  : 99 % 

Impuritas  : 1 % air 

(ChemChad 5.7) 

Sifat –sifat kimia : 

a. Hidrolisis. 

Reaksi hidrolisis antara minyak dan air akan 

menghasilkan asam lemak dan gliserol, menurut reaksi:  

)6......()(3)( 3532353 RCOOHOHHCOHCOORHC +→+  
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b. Saponifikasi. 

Jika lemak direaksikan dengan alkali untuk 

menghasilkan gliserol dan garam atau sabun atau logam 

alkali maka reaksinya sebagai berikut: 

)7...(3)(3)( 353353 NaCOOCROHHCNaOHCOORHC +→+  

Reaksi ini adalah dasar reaksi yang digunakan 

pada industri sabun. 

c. Interesterifikasi  

Ester beralkohol rendah diperoleh dengan 

mereaksikan alkohol secara langsung dengan lemak 

untuk menggantikan gliserol, biasanya menggunakan 

katalis alkali. Reaksinya adalah sebagai berikut: 

)8..()(33)( 35333353 OHHCOOCRCHOHCHCOORHC +→+
Reaksi ini biasanya disebut reaksi alkoholisis. 

1.4.3.4 Asam Lemak (RCOOH) 

Sifat-sifat fisik : 

Berat molekul  : 283,76 g/mol 

Densitasn  : 0, 853 g/cm3 

Fase    : cair 

Warna   : kuning muda 

Titik didih  : 215oC 

Titik leleh   : 63oC 

Kemurnian  : 88 % 

Impuritas  : 3 % CPO 

    9 %  air  

(ChemChad 5.7) 

Sifat –sifat kimia : 

a. Hidrolisis. 

Reaksi hidrolisis antara minyak dan air akan 

menghasilkan asam lemak dan gliserol, menurut reaksi:  

)9..()(3)( 3532353 RCOOHOHHCOHCOORHC +→+  
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b. Saponifikasi. 

Jika lemak direaksikan dengan alkali untuk 

menghasilkan gliserol dan garam atau sabun atau logam 

alkali maka reaksinya sebagai berikut: 

)10..(3)(3)( 353353 NaCOOCROHHCNaOHCOORHC +→+
 

Reaksi ini adalah dasar reaksi yang digunakan pada 

industri sabun. 

c. Interesterifikasi  

Ester beralkohol rendah diperoleh dengan 

mereaksikan alkohol secara langsung dengan lemak 

untuk menggantikan gliserol, biasanya menggunakan 

katalis alkali. Reaksinya adalah sebagai berikut: 

)11.()(33)( 35333353 OHHCOOCRCHOHCHCOORHC +→+
Reaksi ini biasanya disebut reaksi alkoholisis. 

 

1.4.4 Tinjauan proses secara umum 

Metode pembuatan gliserol dari crude palm oil dan air 

merupakan reaksi homogen fase cair. Gliserol dan air 100 % berlebih 

direaksikan selama 3 jam. Reaksinya dapat dituliska sebagai berikut: 

)12...(..........)(3)( 3532353 RCOOHOHHCOHCOORHC +→+  

Reaksi berlangsung pada suhu 260oC. Produk keluar reaktor 

berupa asam lemak dan gliserol, kemudian gliserol dimurnikan 

dengan menggunakan menara distilasi. 

(Faith et.al, 1957) 

 

 

 

 

 

 


