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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Pendirian Pabrik 

 Akrilonitril disebut juga vinil sianida atau propen nitril merupakan salah 

satu bahan kimia dalam industri. Akrilonitril mempunyai rumus molekul 

H2C=CH-C≡N merupakan bahan kimia berbentuk cairan, tidak berwarna, dapat 

larut dalam hampir semua pelarut organik dan larut di dalam air. Akrilonitril 

bermanfaat sebagai bahan tambahan dalam industri acrylonitril-butadiene-styrene 

(ABS) resin yang dapat menghasilkan produk barang-barang plastik, acrylic fibers 

untuk industri kain akrilik, adiponitrile untuk industri nilon, nitrile rubber untuk 

industri barang-barang karet dan bahan tambahan dalam industri styrene-

acrylonitrile (SAN) resin. 

 Pertimbangan utama yang melatarbelakangi berdirinya pabrik akrilonitril 

ini pada prinsipnya adalah sama dengan sektor-sektor lain yaitu untuk melakukan 

usaha yang secara sosial-ekonomi cukup menguntungkan. Karena sifatnya 

prospektif dimasa akan datang, mudah diperoleh bahan baku yaitu amoniak, 

propilena dan udara yang cukup memadai di Indonesia. Teknologi dan tenaga 

pelaksana yang dibutuhkan dapat terpenuhi sehingga keuntungan dapat dicapai 

dengan adanya pendirian pabrik akrilonitril ini. 

 Pertimbangan lainnya yang mendukung berdirinya pabrik ini adalah 

diharapkan dengan memproduksi akrilonitril ini dapat memenuhi kebutuhan 

akrilonitril dalam negeri. Di Indonesia, bahan baku akrilonitril digunakan oleh 

pabrik acrylic fibers dan ABS resin. Selama ini untuk memenuhinya pemerintah 

harus mendatangkan dari Jepang, Taiwan, Korea, Belgia, Amerika Serikat dan 

Jerman. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri juga dapat 

meningkatkan devisa negara dan dapat membantu pemerintah dalam 

penanggulangan masalah pengangguran di Indonesia yaitu dengan cara 

menciptakan lapangan pekerjaan baru. 
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1.2. Kapasitas Perancangan 

 Dalam penentuan kapasitas perancangan ini didasarkan pada kebutuhan  

akrilonitril di Indonesia. Di Indonesia sekarang ini banyak didirikan pabrik-pabrik 

kimia yang menggunakan akrilonitril sebagai bahan baku utamanya diantaranya 

adalah pabrik acrylic fibers, ABS Resin dan akrilonitril stirena. Proyek-proyek 

yang selama ini menggunakan akrilonitril sebagai bahan baku utamanya adalah 

PT. Hamparan rejeki, PT. Acryndonusa Fiber, dan PT. Graha Swakarsa Prima. 

 Data impor Akrilonitril di Indonesia tahun 2004-2011 ditunjukkan dalam 

tabel 1.1(BPS, 2012). 

 

Tabel 1. Data import Akrilonitril Indonesia 

Tahun Impor (kg) 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

10.420.707 

7.000.166 

7.808.004 

8.315.804 

6.412.171 

6.252.186 

8.947.247 

8.086.883 

  

 Dari tabel diatas, maka dapat ditentukan kapasitas untuk pabrik akrilonitril 

ini adalah sebesar 10.000 ton/tahun yang akan didirikan pada tahun 2018 dan 

dengan perhitungan regresi linear. Kapasitas perancangan pabrik akrilonitril ini 

sengaja ditetapkan sebesar itu dengan harapan: 

1. Dapat memenuhi kebutuhan akrilonitril dalam negeri yang terus meningkat 

setiap tahun. 

2. Dapat memberikan kesempatan bagi berdirinya industri-industri lain yang 

menggunakan akrilonitril sebagai bahan baku. Dampak positif dari 

berkembangnya industri-industri baru tersebut adalah dapat menyerap 

banyak tenaga kerja. 
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3. Dapat menghemat devisa negara yang cukup besar karena berkurangnya 

import akrilonitril serta mengurangi ketergantungan pada negara lain. 

 

1.3. Pemilihan Lokasi Pabrik 

 Pemilihan lokasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

perancangan suatu pabrik. Hal ini dikarenakan lokasi pabrik sangat 

mempengaruhi dan menentukan keberhasilan serta kelangsungan hidup suatu 

pabrik. Pemilihan lokasi yang tepat, ekonomis dan menguntungkan dipengaruhi 

oleh banyak faktor, sehingga sebelum pabrik didirikan perlu dilakukan 

pertimbangan-pertimbangan. Pabrik akrilonitril ini akan didirikan di daerah 

Cilegon, Banten dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 

1. Penyediaan bahan baku 

Bahan baku merupakan kebutuhan utama bagi kelangsungan suatu pabrik 

sehingga penyediaan bahan baku sangat diprioritaskan. Bahan baku utama 

pembuatan akrilonitril adalah propilena dan amoniak. Propilena dapat diperoleh 

dari PT. Chandra Asri, Cilegon, Banten. Sedangkan amoniak dapat diperoleh dari 

PT. Pupuk Kujang, Cikampek, Jawa Barat. Dengan pertimbangan jarak bahan 

baku yang dekat, maka biaya transportasi bahan baku dapat dihemat. 

2. Pemasaran 

 Orientasi pemasaran ditujukan pada pemenuhan kebutuhan akrilonitril 

dalam negeri dan untuk ekspor. Dimana kebutuhan akrilonitril akan ditujukkan 

kepada industri acrylic fibers dan ABS resin, yang sebagian besar berlokasi di 

daerah serang. Sedangkan untuk ekspor, diorientasikan pada negara-negara 

ASEAN. 

3. Utilitas  

Cilegon merupakan daerah kawasan industri yang telah ditetapkan 

pemerintah, sehingga fasilitas utilitas yang meliputi air, bahan bakar dan listrik 

sudah tersedia di kawasan industri Cilegon. 
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4. Tenaga Kerja 

Banten merupakan daerah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi 

sehingga dapat menjamin penyediaan tenaga kerja yang cukup dan dapat 

membantu dalam penyediaan lapangan pekerjaan. 

5. Transportasi 

Jalur perhubungan darat cukup memadai, sehingga tidak ada masalah dalam 

distribusi bahan baku maupun pemasaran produknya. Daerah pabrik yang 

berdekatan dengan Ibukota Indonesia yaitu Jakarta memudahkan untuk 

melakukan distribusi dengan fasilitas yang cukup memadai untuk keperluan 

operasi suatu pabrik. 

  

1.4. Tinjauan Pustaka 

1.4.1. Macam-macam proses 

 Untuk menentukan proses yang akan dipakai perlu dipertimbangkan 

beberapa faktor untuk mendapatkan proses yang paling menguntungkan. Hal-hal 

yang perlu dipertimbangkan adalah pengadaan bahan baku yang murah dan 

mudah didapat, biaya investasi dan operasi yang rendah, pengolahan limbah yang 

minimal, faktor resiko yang kecil dan diperoleh rendemen yang besar. 

Pada saat ini ada beberapa macam proses yang digunakan dalam pembuatan 

produk akrilonitril. Untuk menentukan pemilihan proses yang tepat, maka perlu 

diketahui beberapa macam proses pembuatan akrilonitril sebagai berikut : 

1. Reaksi katalik asetilena dan HCN 

 Industri dengan proses ini digunakan sebelum proses ammoksidasi 

dikembangkan. Reaksi antara asetilena dan larutan HCN dengan katalis tembaga 

khlorida pada suhu 80
o
C . 

Reaksi : 

C2H2 + HCN    CH2 = CHCN 

 

 Rendemen yang di dapatkan dari proses ini tinggi tetapi bahan bakunya 

mahal dan banyak impuritas yang tidak diinginkan pada produk akhir. Terakhir 

pabrik didirikan dengan proses ini pada tahun 1970 (Ulmann,2003). 

Catalyst 
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2. Reaksi katalitik propilena dengan nitrogen oksida 

 Dalam proses ini dilakukan oksidasi parsial terhadap amoniak sehingga 

diperoleh nitrogen oksida. Selanjutnya nitrogen oksida direaksikan dengan 

propilena membentuk akrilonitril. Katalis yang digunakan adalah perak oksida 

dalam silika. Reaksi dijalankan pada temperatur 500ºC. proses ini dikembangkan 

oleh Dupont (Kirk and Othmer, 1968). 

Reaksi : 

4 CH2 = CHCH3 + 6NO  4CH2 CHCN + 6H2O + N2 

 

3. Proses amoksidasi katalik terhadap propilena 

 Proses yang paling banyak digunakan saat ini adalah proses ammoksidasi 

katalik terhadap propilena. Dalam proses ini propilena direaksikan dengan 

Amoniak dan udara sehingga dihasilkan akrilonitril sebagai produk utama, dengan 

hasil samping HCN, Asetonitril dan oksida-oksida karbon. 

Reaksi : 

2 CH2 = CHCH3 + 2NH3 + 3O2  2CH2 CHCN + 6H2O  

 

 Katalis yang digunakan adalah bismuth-phospho-molibdate. Proses 

ammoksidasi katalitik ini dapat berlangsung secara fixed bed maupun fluidized 

bed. Proses fluidized bed digunakan untuk kapasitas pabrik sampai dengan 

100.000 ton/tahun (Ozero dan Joseph, 1983). 

 Dari proses-proses yang sudah ada, pabrik yang akan didirikan ini 

menggunakan proses BP Chemicals, yaitu ammoksidasi katalitik secara fixed bed, 

dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut (Dutta and Gualy, 1999) : 

1. Yield yang dihasilkan besar 

2. Bahan baku lebih murah. 

3. Temperatur reaksi lebih rendah dari pada reaksi katalitik propilena dan 

nitrogen oksida. 

4. Tidak membutuhkan unit recovery katalis seperti pada proses secara 

fluidized bed. 
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1.4.2. Kegunaan Produk 

Produk Akrilonitril dalam industri kimia sangat penting peranannya, 

diantaranya adalah: 

 Sebagai bahan tambahan dalam industri resin, termoplastik dan elastomer. 

 Sebagai bahan tambahan dalam sintesa organik, adiponitrile, acrylamida 

dan ABS. 

 

1.4.3. Sifat Fisika dan Sifat Kimia 

1. Bahan Baku 

a. Propilena 

Sifat-sifat fisis propilena (Yaws, 1998) 

Berat molekul, g/gmol : 42 

Titik didih (1 atm), K : 225,4 

Titik beku (1 atm), K : 87,8 

Tekanan uap (0
o
C), atm : 5,76 

Density liquid (-50
o
C), gr/cc : 0,612 

Tekanan kritis, atm : 45,4 

Suhu kritis, K : 364,9 

Volume kritis, m
3
/gmol : 181.10

6
 

 

Sifat-sifat kimia propilena (Kirk dan Othmer, 1968) 

 Hidrasi 

Propilena dengan adanya katalis H2SO4, akan bereaksi 

membentuk isopropil alkohol. 

Reaksi : 

C3H6  mono-dan-di-isopropyl alkohol  (CH3)2CHOH 

 Disproporsinasi 

Disproporsinasi propilena pada temperatur 450
o
C dan tekanan 

17 atm akan menghasilkan etilena dan butilena. Proses 

berlangsung dengan katalis tungsten. 
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Reaksi : 

2C3H6  C2H4 + 2C4H8 

 Oksidasi katalitik 

Oksidasi propilena dengan adanya katalis PdC12 menghasilkan 

aseton. 

Reaksi : 

C3H6 + PdC12 +H2O  (CH3)2CO + Pd + 2HCI 

 Ammoksidasi 

Propilena bereaksi dengan amoniak dan udara pada temperatur 

307-327
o
C, tekanan 1,5 atm, dengan katalis bismuth-phospho-

mobilibdate. 

 

b. Amoniak 

Sifat-sifat fisis amoniak (Yaws, 1998) 

Berat molekul, g/gmol : 17 

Titik didih (1 atm), K : 239,7 

Titik beku (1 atm), K : 195,4 

Density kritis atm : 0,639 

Tekanan kritis, atm : 111,3 

Suhu kritis, K : 405,6 

Volume kritis, m3/gmol : 72,5 

 

Sifat-sifat kimia amoniak (Kirk dan Othmer, 1968) 

 Amoniak dapat membentuk senyawa dengan garam dan 

membentuk senyawa yang baik. Meskipun senyawa tersebut 

bukan konduktor, tetapi dapat menyebabkan inisiasi suatu 

elektrolit. 



                            TUGAS AKHIR 
 Prarancangan Pabrik Akrilonitril dari Amoniak, Propilena dan Udara dengan 

Kapasitas 10.000 ton/tahun 
 

 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Fakultas Teknik Program Studi Teknik Kimia 
Rizza Umam Alharis – D500090018  

 8 

 

 Amoniak bereaksi secara katalitik dengan rantai alkil atau 

alkanil pada hidrokarbon aromatis nitril, atau dengan olefin, dan 

beberapa alkana rantai panjang untuk membentuk alifatik nitril. 

 

2. Produk akrilonitril 

Sifat – sifat fisis Akrilonitril (Yaws, 1998) 

Berat molekul, g/gmol : 53 

Titik didih (1 atm), K : 350,5 

Titik beku (1 atm), K : 189,5 

Density liquid (20oC), gr/cc : 0,806 

Tekanan kritis, atm : 45 

Suhu kritis, K : 536 

Volume kritis, m3/gmol : 210 

 

Sifat-sifat kimia (Kirk dan Othmer, 1968) 

 Akrilonitril dapat digunakan sebagai comonomer dalam plastik 

sehingga akan didapatkan plastik yang mempunyai sikap antara 

lain: temperatur distorsi panas, lebih tahan terhadap zat-zat 

kimia, kekerasan permukaan yang lebih besar, daya renggang 

yang baik, daya lentur yang tinggi dan daya tahan yang kuat 

terhadap pengaruh lingkungan. 

 Salah satu penggunaan copolymer akrilonitril yang paling besar 

adalah untuk produksi nitrile rubbers. Kandungan akrilonitril 

mencapai 20 – 50%, sisanya adalah butadiena dan memiliki 

ketahanan yang sangat baik terhadap minyak dan zat kimia, 

mendekati sifat-sifat yang baik sebagai elastomer. Bila 

digunakan sebagai bahan baku pembuatan karet (rubber), 

akriloritril diblending dengan polystrirena, polyvinil khlorida, 

atau resin fenol. Campuran dengan polistrirena adalah senyawa 

molding thermoplastic yang daya rengganggnya 10 kali baik 

dari pada polystirena.  


