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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.I  Latar Belakang Pendirian Pabrik 

Acetaldehyde dengan rumus molekul CH3CHO adalah salah satu 

senyawa aldehyde yang mempunyai sifat cairan tak berwarna, mudah 

terbakar dan dapat bercampur dengan air dalam segala perbandingan. 

Acetaldehyde merupakan bahan yang mempunyai kegunaan yang 

sangat luas dalam industri kimia. Lebih dari 95% produk ini digunakan 

dalam industri sebagai bahan intermediet untuk menghasilkan bahan kimia 

yang lain, antara lain sebagai bahan baku pembuatan asam asetat, pyridina, 

2 ethyl hexanol, pentaerythrytol, n-butanol, chloral, asam laktat, dan 

crotonaldehyde. 

Dari kegunaannya terlihat bahwa acetaldehyde merupakan senyawa 

yang penting dan selama ini kebutuhan acetaldehyde harus dipenuhi melalui 

impor. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka sangat tepat jika 

pemerintah mengambil kebijaksanaan yang bertujuan untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap negara lain yaitu dengan membangun industri-

industri yang dapat mengganti peran bahan impor. 

Dengan didirikannya pabrik acetaldehyde ini diharapkan mampu 

memberikan keuntungan sebagai berikut: 

- Menghemat sumber devisa negara karena dapat mengurangi 

ketergantungan impor. 

- Membantu pabrik-pabrik di Indonesia yang memakai acetaldehyde 

sebagai bahan bakunya, karena selain lebih murah juga kontinuitasnya 

lebih terjaga. 

- Adanya proses alih teknologi karena produk yang diperoleh dengan 

teknologi modern membuktikan bahwa sarjana-sarjana Indonesia 

mampu menyerap teknologi modern sehingga tidak tergantung kepada 

negara lain. 
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- Membuka lapangan kerja baru. 

1.2  Penentuan Kapasitas Perancangan 

Pemilihan kapasitas perancangan didasarkan pada kebutuhan 

acetaldehyde di Indonesia, tersedianya bahan baku, serta ketentuan 

kapasitas minimum.          

1.2.1  Proyeksi Kebutuhan Acetaldehyde di Indonesia. 

Kebutuhan acetaldehyde di Indonesia dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan pesatnya perkembangan 

industri kimia di Indonesia. Data statistik di bawah menunjukkan 

kenaikan permintaan acetaldehyde dari luar : 

Tabel 1.  Data Impor Acetaldehyde Indonesia 

Tahun Tahun ke Kebutuhan,ton 

2001 1 549 

2002 2 4.492 

2003 3 18.391 

2004 4 15.300 

2005 5 47.681 
 

Sumber : BPS 
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Gambar 1.  Grafik Impor Acetaldehyde Indonesia 

 

Berdasarkan data diatas, diperkirakan kebutuhan acetaldehyde 

akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang sejalan dengan 

berkembangnya industri yang menggunakan acetaldehyde sebagai bahan 

baku. Pada tahun 2012 diperkirakan kebutuhan mencapai mencapai 

111.845 ton/tahun. 

 

1.2.2    Ketersediaan Bahan Baku. 

Bahan baku yang digunakan untuk membuat acetaldehyde yaitu 

acetylene yang sudah banyak diproduksi di Indonesia. Bahan baku 

acetylene diperoleh dari Samator Group (PT Samator), PT Surabaya 

Acetylene Bambe, PT Freeport Indonesia, dan masih banyak pabrik 

penghasil ethylene di   Gresik, Jawa Timur. 
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1.2.3   Kapasitas Minimal. 

Kapasitas minimum yang dapat memberikan keuntungan adalah 

40.000 ton/thn (Mc. Ketta,1976). Kapasitas pabrik yang sudah ada dan 

mampu memberikan keuntungan. Dengan pertimbangan ketiga hal 

diatas maka dalam perancangan dipilih kapasitas  61.500 ton/thn. 

 

Tabel 2.  Kapasitas Produksi acetaldehyde di Amerika Serikat 
 

Produsen Lokasi Kapasitas 

(ton/tahun) 

Celanese Bay City, Texas 

Bishop, Texas 

Clear Lake City, Texas 

Pampa, Texas 

551.000 

528.960 

1.102.000 

22.040 

Eastman Longview, Texas 1.120.000 

Publicker Philadelphia, Pennsylvania 154.280 

Union Carbide West Virginia, Texas 1.482.600 

Lain-lain  44.080 

Total  4.936.960 

 

I.3  Pemilihan Lokasi 

Lokasi pabrik sangat berpengaruh pada keberadaan suatu proyek 

industri, baik dari segi komersial maupun kemungkinan pengembangan 

di masa datang. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam 

memilih lokasi pabrik. Pendirian pabrik direncanakan di kawasan 
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industri Gresik, Jawa Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 

1.3.1  Faktor Utama 

-  Sumber bahan baku 

Bahan baku acetylene diperoleh dari Samator Group               

(PT Samator), dan pabrik lainya yang lokasinya juga di sekitar daerah 

Gresik, sehingga mudah dalam pengadaannya. 

-  Daerah Pemasaran 

Pabrik acetaldehyde yang akan didirikan ini bertujuan untuk 

memenuhi permintaan dalam negeri dan untuk diekspor. Untuk 

pemasaran dalam negeri, pulau Jawa menjadi pangsa pasar yang 

utama, mengingat banyak industri yang menggunakan acetaldehyde.  

-  Utilitas 

Fasilitas utilitas meliputi penyediaan air, bahan bakar dan 

listrik. Karena terletak di kawasan industri, maka fasilitas ini cukup 

memadai. 

1.3.2 Faktor Khusus 

-  Sarana transportasi 

Pendirian pabrik ditempatkan di Gresik dengan pertimbangan untuk 

mempermudah sarana transportasi. karena Gresik merupakan kota 

besar di mana transportasi darat dan udara bukan suatu hambatan, 

untuk transportasi laut juga tidak mengalami hambatan karena tidak 

jauh dari Surabaya. Hal ini sangat dibutuhkan guna kelancaran suplai 

bahan baku dan pemasaran, sehingga suplai bahan baku dan 

pemasaran produk tidak mengalami kesulitan. 

-  Iklim  

Karena merupakan kawasan industri, sehingga masalah yang 

menyangkut iklim seperti keadaan geografis, karakteristik lingkungan 

dan faktor sosial mudah diperhitungkan.    
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 -  Lahan yang cukup luas 

Faktor ini berkaitan dengan rencana pengembangan lebih lanjut. 

Lahan yang luas memungkinkan adanya pengembangan lebih lanjut 

bila dari segi profitabilitas memungkinkan. Daerah Gresik dan 

sekitarnya telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan industri, 

sehingga cukup tersedia area yang luas dan memenuhi syarat. 

-  Tenaga kerja 

Tenaga kerja sebagian besar dapat diambil dari penduduk 

sekitar karena lokasi yang berdekatan dengan pemukiman, sehingga 

selain memenuhi kebutuhan tenaga kerja juga membantu 

meningkatkan taraf hidup penduduk sekitar pabrik. 

 

 Macam - Macam Proses Yang Ada 

Secara komersial acetaldehyde dapat diproduksi dengan proses-

proses sebagai berikut : 

1.4.1.1 Hidrasi Asetilen 

Pembuatan acetaldehyde dengan proses ini membutuhkan asam 

sulfat dan merkuri sulfat sebagai katalis. 

C2H2 + H2O 
42

2

SOH

Hg⎯⎯ →⎯
+

  CH3CHO + 33 kal  

Asetilen dengan kemurnian tinggi (minimal 97%) dan recycle 

gas asetilen yang mengandung C2H2 diumpankan kepada “rubber line 

vertical reactor” bersama-sama dengan steam. Katalis terdiri atas 

larutan garam merkuri (0,5 – 1%), asam sulfat (15 – 20%), ferro dan 

ferri (2 – 4%) dan air suhu dijaga 90 - 95 0C dan tekanan 1 – 2 atm, 

konversi per pass 55%. Asetilen yang tidak bereaksi dikompresi dan 

dibersihkan dengan cara penyerapan dengan scrubber column sebelum 

direcycle ke reaktor. Pemurnian asetaldehid dilakukan dengan cara 

destilasi, proses ini dikenal dengan nama German Proses. Modifikasi 

proses ini dikembangkan oleh Chisso Proses. Dalam proses ini suhu 
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proses lebih rendah dan tanpa menggunakan recycle asetilen. Proses ini 

menggunakan asam sulfat yang merupakan komponen aktif dan korosif, 

sehingga ketahanan alat terhadap korosi harus diperhatikan. Merkuri 

selain harganya mahal juga komponennya beracun oleh karena itu 

penanganan masalah dan pengaruhnya terhadap bahaya keracunan tidak 

boleh diabaikan, juga penanganan terhadap asetilen yang mempunyai 

relatifitas tinggi (Mc. Ketta, 1976). 

1.4.1.2 Oksidasi Hidrokarbon Jenuh 

  Produk acetaldehyde dari oksidasi butana, propane atau 

campurannya dalam fase uap non katalitik dikomersilkan oleh Ce Lanise 

Coorporatiion. Hidrokarbon, udara dan gas recycle dengan 

perbandingan volume 1 : 2 : 7 dicampur dan dikompresi menjadi 

atmosfer. Kemudian dipanaskan dalam furnace sampai 370 0C 

diumpankan ke dalam reaktor. Gas hasil reaksi didinginkan dan larutan 

dingin formaldehid dalam air dengan kadar 12 – 14%. Pemurnian 

dilakukan dengan distilasi, ekstraksi sederhana dan pemisahan secara 

ekstraktif azeotropic. 

  Proses ini tidak terlalu berkembang karena tidak terlalu selektif 

dan membutuhkan sistem recovery yang kompleks dari banyaknya hasil 

samping yang terjadi, antara lain: formaldehid, methanol, aseton, 

propanol, butanol dan C5 – C7 alkohol (Mc. Ketta, 1976). 

1.4.1.3 Oksidasi Etilen 

Oksidasi fase cair etilen bisa berlangsung satu tahap dan dua 

tahap. 

a. Proses satu tahap 

C2H4 + ½ O2   ⎯→⎯    CH3CHO + 58,2 Kkal 

Reaktor yang digunakan adalah vertical keramic line vessel yang 

beroperasi pada suhu 120 – 130 0C dan tekanan 3 atm. Etilen 99,5% 

beserta gas recycle diumpankan ke reaktor dengan kandungan 

oksigen dalam campuran dibatasi maksimal 9%. Gas hasil reaksi 
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dimasukkan dalam separator vessel, gas sisa dikembalikan ke 

reaktor sebagian kecil dibuang sebagai axhaust gas. Residu 

mengandung 8 – 10% asetaldehid dimasukkan dalam kolom 

distilasi dan hasil bawah kolom distilasi diumpankan dalam kolom 

final untuk diambil asetaldehid. 

b. Proses dua tahap 

2 CuCl2 + Pd    ⎯→⎯  2 CuCl + 2 PdCl2 

CuCl  + 2 HCl   ⎯→⎯  2 CuCl + H2O 

Pada proses ini ethilen dan udara direaksikan dalam reaktor 

terpisah. Rektor yang digunakan adalah plug flow turbulen reaktor 

pada suhu120 – 130 0C dan tekanan 10 atm (Mc. Ketta, 1976). 

 

2.4.1.2 Dari Etanol 

Ada dua proses yaitu 

a. Oksidasi etanol 

C2H5OH + ½ O2    ⎯→⎯Ag  CH3CHO + H2O + 43 Kkal 

Campuran uap etanol dan udara dimasukkan ke dalam reaktor fixed 

bed dengan katalis Ag pada suhu 350 – 500 0C tekanan 1 – 3 atm. Alkohol 

yang tidak bereaksi direcycle sebagai umpan reaktor. Pada proses ini yield 

asetaldehid sebesar 85 – 95 % dan konversi terhadap etanol 25 – 35 %. 

b.  Dehidrogenasi etanol         

C2H5OH + ½ O2  ⎯→⎯Cu  CH3CHO + H2 

Etanol diuapkan dan direaksikan pada reaktor fixed bed dengan 

katalis Cu pada tekanan atmosferik dan temperatur 260 – 290 0C. 

Asetaldehid diperoleh dengan konversi 30 – 50 % dan yield 80% (Mc. 

Ketta, 1976). 

Dari beberapa proses yang diuraikan maka dipilih proses 

oksidasi etanol dengan katalis Ag. Pemilihan proses ini didasarkan pada: 

a. Menghindari bahaya yang disebabkan pemakaian merkuri dan asetilen. 
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b. Bahan baku terdapat di Indonesia sehingga kontinyuitasnya dapat 

terjaga. 

c. Proses sederhana dengan tekanan operasi rendah meskipun suhu agak 

tinggi. 

d. Umur katalis panjang. 

e. System recovery energi rendah. 

f. Asetaldehid yang dihasilkan memiliki kemurnian tinggi. 

g. Tidak mempunyai resiko korosifitas yang tinggi sehingga perawatan 

alat tidak sulit. 

2.4.2 Kegunaan Produk 

Asetaldehid merupakan produk antara yang banyak digunakan 

untuk memproduksi produk turunannya antara lain: 

1. Bahan baku pembuatan asam asetat 

2. Bahan baku pembuatan n-butanol 

3. Bahan baku pembuatan 2-hexyl ethanol 

4. Bahan baku pembuatan pentaerythrytol 

5. Bahan baku pembuatan trimethylolpropane 

6. Bahan baku pembuatan pyridine 

7. Bahan baku pembuatan pericetic Acid 

8. Bahan baku pembuatan crotonaldehid 

9.  Bahan baku pembuatan asetat anhidrid 

10. Bahan baku pembuatan chloral 

11. Bahan baku pembuatan 1,3 butylene glikol 

12. Bahan baku pembuatan asam lactid 

(Mc. Ketta, 1976).  
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1.4.3 Sifat Fisis dan Kimia 

1.4.3.1. Sifat-sifat bahan baku 

A. Acetylene 

A.1. Sifat Fisis 

Rumus molekul   : C2H2 

BM    : 26 kg/kmol 

Kenampakan   : gas tak berwarna 

Spesific gravity                 : 0,001172 g/cc 

Titik didih                            : -84 ºC 

Tc                                       : 35,15 ºC 

  Pc                                       : 60,57 atm 

    Vc                                        : 153,859 cm3/gmol 

    Panas laten penguapan  : 139,5 kal/g  

    Panas pembentukan standar : 54,155 kkal/mol 

A.2. Sifat Kimia 

1. Logam Acetylide 

Penggantian atom hidrogen dengan logam pada kondisi 

umum membentuk logam acetylide yang bereaksi dengan air 

pada kondisi eksotermis membentuk acetylen dan hidroksida. 

acetylide asam dan basa terbentuk dengan reaksi acetylene 

dengan logam amida dan amonia cair bebas air. 

Reaksi :  

C2H2 + MNH2                    MC2H + NH3 

Logam Acetylide tertentu dapat disiapkan dengan reaksi logam 

Acetyl pada solven inert seperti xylene, dioxane atau 

tetrahidroform pada suhu 30 – 45 ºC. 

2. Hidrasi 

Aceton dapat diproduksi dengan hidrasi acetylen dimana 

terdapat oksida karbonat atau asetat dari logam alkali. 
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Reaksi : 

2 C2H2 + 3H2O                         CH3COCH3 + CO2 + 2 H2 

3. Vinilasi 

Penambahan alkohol atau fenol dan asam karbosiklik 

membentuk vinil eter dan vinil ester. 

Reaksi :  

ROH + C2H2                        ROCHCH2 

RCOOH + C2H2                  RCOOCHCH2 

Reaksi ini terjadi pada larutan bersuhu 150 – 200 ºC dengan 

adanya alkali, logam hidroksida atau pada fase gas. 

4. Hidrogenasi dan Halogenasi 

Acetylen grignard reagent dapat dibentuk dengan reaksi 

acetylene dan alkil magnesium bromida. 

Reaksi : 

2 C2H2 + 2 RMgBr                      BrMgCCMgBr + 2 RH 

Halogenasi dan hidrogenasi ditambahkan pada ikatan rangkap 

tiga antara lain dengan katalis FeCl3, penambahan acetylene 

membentuk 2,2 tetrachloroetana yang merupakan zat antara 

untuk pembuatan solvent 1,2 dikloroetilen dan perkloroetilen. 

B. Steam 

B.1. Sifat Fisis 

Rumus molekul   : H2O 

BM                                    : 18 kg/kmol 

Bentuk                     : uap 

Titik leleh   : 0ºC   

Titik didih   : 100ºC 

Tekanan kritis   : 218,2297 atm 

Temperatur kritis  : 374,2 ºC 

Panas penguapan  : 9701,3466 kal/gmol 

Density (100ºC)   : 0,958365 g/cc 
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Viskositas     : 0,009 cp 

Konduktivitas panas  : 9,9212 kal/j mºc 

Specific Heat    : 0,2498 kal/grºc 

B.2. Sifat Kimia 

- Mudah melarutkan zat-zat baik cair, padat maupun gas. 

- Merupakan reagent penghidrolisa. 

 

1.4.3.2. Sifat Produk (Acetaldehyde) 

A. Sifat Fisis 

Rumus molekul   : CH3CHO 

BM : 44 kg/kmol 

Kenampakan   : cairan tak berwarna 

Titik didih    : 20,16 ºC 

Titik leleh    : -123 ºC 

Pc     : 54,2658 atm 

Tc     : 192,85 ºC 

Massa jenis   : 0,778 g/cc 

Rapat massa   : 0,2237 cp 

Panas peleburan   : 17,6 kal/g 

Panas penguapan   : 139,5 kal/g 

Panas pembentukan  : -45,9 kkal/mol 

B. Sifat Kimia 

1. Oksidasi 

Oksidasi acetaldehyde fase cair dengan udara merupakan 

reaksi sangat penting dalam industri. Reaksi oksidasi merupakan 

reaksi rantai dimana asam parasetat dihasilkan dan kemudian 

bereaksi dengan acetaldehyde untuk menghasilkan asam asetat 

melalui AMP. 
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Reaksi : 

CH3CHO + O2                                 CH3COOH 

CH3COOH + CH3CHO                   AMP 

 

AMP                                               2 CH3COOH 

 

2. Reduksi 

Reduksi terhadap gugus karbonil menjadi alkohol mudah 

terjadi. Banyak jenis katalis yang dapat digunakan diantaranya : 

platina, nikel dan palladina. 

3.  Reaksi Kondensasi 

Larutan basa encer menyebabkan acetaldehyde 

mengalami aldolkondensasi menjadi asetaldol. 

Aldol kondensasi adalah reaksi yang sangat umum dari 

acetaldehyde. 

Reaksi : 

2 CH3CHO + OH-                       CH3CHOHCH2CHO 

4.   Polimerisasi 

Sedikit asam mineral akan mengkatalisasi trimerisasi 

aldehid menjadi paraldehid pada suhu kamar. Jika acetaldehyde 

dititrasi dengan HCl pada suhu rendah maka acetaldehyde 

berubah kembali menjadi asetal dan paraldehid dengan 

membiarkannya pada suhu 60 – 65 ºC selama beberapa hari. 

5. Adisi 

Meskipun acetaldehyde yang membentuk hidrat yang 

dapat diisolasikan suatu larutan encer acetaldehyde mengandung 

hidrat asetal dalam keseimbangannya. 
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1.4.4. Tinjauan Proses Secara Umum 

Perlakuan alkuna pada air dengan adanya katalis asam kuat dapat 

mengubah alkuna menjadi aldehid. Reaksi ini dinamakan proses 

hidrasi. 

H – C       C     H +  H2O                  CH3CHO 

Mekanisme reaksi hidrasi merupakan kebalikan dari dehidrasi 

karena dehidrasi aldehid akan menghasilkan alkuna. 

Mekanisme reaksi hidrasi alkuna : 

-  Langkah 1 

Disini terjadi protonasi pada ikatan rangkap membentuk 

karbokation. 

-  Langkah 2 

Disini air akan menyerap karbokation yang terbentuk pada langkah 

pertama. Air merupakan solven untuk hidrasi dan sebagai nukleofil 

yang memungkinkan untuk berikatan dengan karbokation. Produk 

dari langkah kedua adalah aldehid protonasi. 

-  Langkah 3 

Pada langkah 3 terjadi transfer proton antara aldehid dengan air dan 

terjadi regenerasi katalis yang digunakan pada langkah 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




