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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Pendirian Pabrik 

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih berkembang. Oleh 

karena itu perkembangan disektor industri terus meningkat setiap tahunnya. Tidak 

terkecuali perkembangan industri kimia. Industri kimia di Indonesia sudah cukup 

besar namun kebutuhan impor dari luar negeri jumalahnya pun masih cukup 

besar. Ketergantungan Indonesia terhadap impor luar negeri harus diimbangi 

dengan peningkatan di sektor industri kimia. Salah satu akibat apabila nilai impor 

lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor yaitu berkurangnya devisa negara. Fakta 

lain menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan diantaranya sumber daya 

alam dan sumber daya manusia yang sangat melimpah. Sehingga untuk mengatasi 

ketergantungan terhadap produk impor salah satunya yaitu dengan mendirikan 

pabrik kimia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga sebagai salah satu 

solusi untuk menyediakan lapangan pekerjaan. 

Sejauh ini banyak industri kimia yang tidak hanya memproduksi bahan jadi, 

namun ada pula industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan 

intermediate. Langkah tersebut merupakan salah satu cara untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap luar negeri. Pemerintah telah memprioritaskan 

pembangunan di sektor industri, tidak terkecuali industri yang diharapkan dapat 

merangsang berdirinya industri lain. Sehingga dapat saling berkesinambungan 

satu sama lain. Industri tersebut antara lain industri kimia, plastik, farmasi, 

kosmetik, dll. 

Plasticizer merupakan aditif yang digunakan untuk meningkatkan plastisitas 

atau fluidilitas material. Pada umumnya plasticizer digunakan untuk plastik, 

khususnya yaitu untuk PVC (Polyvinyl chloride). Sifat bahan lainnya juga akan 

meningkat apabila ditambahkan plasticizer, seperti beton, tanah liat dan produk 

terkait. Pada tahun 2000 diperkirakan bahwa produksi  plasticizer telah mencapai 

beberapa juta ton pertahun. Hampir 90% dari pasar plasticizer digunakan untuk 
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PVC, karena plasticizer dapat meningkatkan fleksibilitas dan daya tahan  

(Wikipedia, 2013). 

Besarnya plasticizer yang ditambahkan bervariasi, tergantung pada besarnya 

efek yang diperlukan. Misalnya penambahan sedikit plasticizer digunakan hanya 

untuk meningkatkan kemampuan kerja pada lelehan polimer. Hal ini pasti berbeda 

apabila penambahan dalam jumlah yang lebih banyak. Saat ini telah terdapat 

sekitar 3000 plasticizer dalam manufacture, dan ada sekitar 100 plasticizer yang 

telah menjadi komoditas penting. 

Dibutyl Phthalate merupakan salah satu plasticizer hasil reaksi antara 

phthalic anhydride dan 2 molekul n-butanol. Reaksi tersebut dinamakan reaksi 

esterifikasi,  adapun reaksinya adalah sebagai berikut.  

     H2SO4 

C6H4(CO)2 +  2C4H9OH   C6H4(COOC4H9)+H2O.....(1) 

      Phthalate Anhydride n-Butanol                     Dibutyl Phthalate   air 

(Keyes,1975) 

Dengan menggunakan H2SO4 maka reaksi berlangsung lebih cepat, 

sehingga kemungkinan terbentuknya reaksi  samping sangat kecil. Dalam reaksi 

pengesteran diperoleh kemurnian produk sebesar 99% (Keyes,1975). 

1.2. Kapasitas Pabrik 

Kapasitas suatu pabrik akan mempengaruhi perhitungan ekonomi maupun 

teknis pabrik itu sendiri. Untuk mengetahui kapasitas yang akan diambil, maka 

perlu diketahui kebutuhan produk di pasaran. Untuk mengetahui kapasitas pabrik 

dibutyl phthalate maka perlu diadakan pengamatan terhadap proyeksi kebutuhan 

dibutyl phthalate yaitu jumlah kebutuhan dibutyl phthalate komersil yang telah 

terpenuhi maupun belum terpenuhi. Hal ini bertujuan untuk memperkirakan 

kapasitas pabrik agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu  
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pemerintah mendorong pihak swasta untuk mendirikan pabrik dengan berbagai 

kemudahan. Kebutuhan dibutyl phthalate di Indonesia adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1Kebutuhan impor dibutyl phthalate di Indonesia 

Tahun Kebutuhan (ton) 

2007 1.305,827 

2008 3.886,947 

2009 1.052,693 

2010 1.157,668 

2011 4.945,923 

(Biro Pusat Statistik, 2013) 

Dari data di atas dapat ditentukan kapasitas pabrik yang akan dibangun 

dengan menggunakan regresi linier sebagai berikut : 

y= mx+b 

y= Kebutuhan dibutyl phthalate 

x= Tahun elevasi yaitu 2018 

m= Slope 

b= Intetrcept 

didapat persamaan sebagai berikut 

y= 814,2x – 1632621,879 

maka kapasitas pabrik pada tahun elevasi dapat diperkirakan akan meningkat 

hingga 10.433,721 ton. Sampai saat ini telah terdapat pabrik di Indonesia yang 

memproduksi dibutylphthalate, yaitu PT. Indo Polimer dengan kapasitas 7.200 

ton/tahun dan PT. Buana Chemical Industri dengan kapasitas 30.000 ton/tahun 

(Indochemical’CIC’,2013). 

Dari data dan perhitungan di atas dapat ditentukan kapasitas pabrik yaitu 

sebesar 10.000 ton/tahun. Dengan pemilihan kapasitas tersebut diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan dalam negeri. 
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1.3. Lokasi Pabrik 

Pemilihan lokasi pabrik merupakan salah satu faktor penting yang perlu 

diperhatikan, karena lokasi dapat mempengaruhi perekonomian suatu pabrik. 

Sehingga dalam memilih lokasi pabrik harus memperhatikan beberapa hal yaitu 

market oriented dan raw oriented, sehingga dengan pertimbangan tersebut dapat 

menjaga keuntungan pabrik baik dari segi teknis maupun ekonomis. Pendirian 

pabrik dibutyl phthalate direncanakan di derah Gresik, dengan pertimbangan 

sebagai berikut : 

1. Sumber Bahan Baku 

Bahan baku pembuatan dibutylphthalate yaitu phthalateanhydride dan 

butanol. Bahan baku phthalateanhydride dapat dipenuhi dari PT. Petrowidada, 

Gresik. Sedangkan untuk kebutuhan butanol dapat diperoleh dari PT. Petro Oxo 

Nusantara, Gresik. 

2. Letak Pasar 

Gresik merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang dikenal dengan 

kota padat industri, salah satunya industri plastik. Pendirian pabrik dibutyl 

phthalate bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga pendirian 

pabrik di daerah Gresik sangat mendukung pendistribusian produk. Hal ini 

dikarenakan pendirian pabrik berdekatan dengan  konsumen. Sehingga diharapkan 

tidak terjadi kendala dalam proses pemasaran produk.  

3. Transportasi 

Transportasi merupakan faktor utama untuk menunjang ketersediaan bahan 

baku suatu pabrik. Oleh karena itu kelancaran transportasi dapat menjamin suatu 

pabrik untuk beroperasi tanpa kendala. Segala bentuk transportasi darat maupun 

laut sangat penting untuk menunjang kelancaran pendistribusian. Transportasi di 

daerah Gresik sangat mendukung yaitu jalan tol yang berhubungan langsung 

dengan jalur pantura, bandara Djuanda, dan pelabuhan Tanjung Perak. Sehingga 

hal ini akan lebih memperlancar pendistribusian produk. 



Prarancangan Pabrik Dibutyl Pthtalate dari Phthalic Anhydride dan Butanol proses 
Esterifikasi Kapasitas 10.000 ton/tahun. 

 
 

Puput Eka S 
D500 090 025 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 5 
 

 

4. Utilitas 

Dalam mendirikan pabrik, utilitas juga merupakan salah satu faktor yang 

harus diperhatikan. Sehingga apabila pabrik telah beroperasi tidak ada kendala 

mengenai utilitas. Utilitas pabrik meliputi air dan bahan bakar, dan listrik. Untuk 

memenuhi kebutuhan air maka dapat diperoleh dari sungai brantas. 

5. Tenaga Kerja 

Faktor pendukung dalam pendirian pabrik lainnya yaitu tenaga kerja. 

Mengingat bahwa Gresik merupakan kota industri, maka tidak akan ada kesulitan 

dalam mencari tenaga kerja.  

1.4. Tinjauan Pustaka 

1.4.1. Proses Pembuatan Dibutyl Phthalate 

Proses pembuatan dibutyl phthalate dalam  manufacture menggunakan 

proses esterifikasi. Proses esterifikasi merupakan proses penambahan butanol 

dalam  reaksi tersebut. Dibutyl phthalate merupakan hasil reaksi antara phthalic 

anhydride dan 2 molekul n-butanol, katalis dalam reaksi ini adalah H2SO4. Reaksi 

berlangsung pada reaktor yang bersuhu 140˚C dan tekanan 1  atm. Perbandingan 

umpan phthalicanhydride dan butanol yaitu 1 : 2,5.  Phthalic anhydride yang 

berupa padatan dileburkan pada Melting Tank, kemudian dicampur dengan 

butanol dan katalis H2SO4, selanjutnya reaksi terjadi pada reaktor. Proses 

pemurnian produk terjadi pada menara distilasi-02, hasil atas menara distilasi akan 

dikembalikan pada menara distilasi-01 untuk dimurnikan dan direcycle kembali. 

Sedangkan hasil bawah menara distilasi-02 merupakan produk dengan kemurnian 

99%. Pengotor-pengotor yang bersifat volatil dipindahkan dalam fase uap yang 

kemudian dikondensasikan (Kayes,1975). 

Proses pembentukkan dibutyl phthalate dengan perbandingan di atas akan 

membentuk monoester. Selanjutnya monoester akan bercampur dengan katalis 

asam sulfat untuk membentuk dibutyl phthalate. Berikut merupakan reaksi 

pembentukan dibutyl phthalate ((Hougen and Watson,1967): 
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O 

C       COOC4H9 

C6H4  O   + C6H4OH   C6H4 

C       COOH 

O 

 

 COOC4H9           COOC4H9 

C6H4    +  C6H4OH  →  C6H4   + H2O 

COOH             COOC4H9 

                    Monobutyl Phthalate                                     Dibutyl Phthalate  Air 

Gambar 1.1 Reaksi Esterifikasi dibuytl phthalate 

Reaksi berlangsung pada temperature 140˚C dan tekanan 1 atm dengan 

katalis asam sulfat dan kemurnian produk mencapai 99% (Kayes,1975). 

1.4.2. Kegunaan Produk 

Adapun kegunaan dibutyl phthalate antara lain (Greenfact, 2013) : 

a. Plasticizer pada vernis nitroselulosa 

b. Pengencer pada industri pasta gigi 

c. Pelapis film dan fiber glass 

d. Pelapis kertas 

e. Pelarut pada industri tekstil 

f. Pelarut untuk pembuatan parfum 

Phthalic Anhyride Butanol 
Monobutyl Phthalate 

Butanol 
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1.4.3. Sifat Fisika dan Sifat Kimia Bahan Baku dan Produk 

1.4.3.1. Bahan Baku 

Phthalic Anhydride 

1. Sifat Fisik Phthalic Anhydride 

Rumus Molekul  : C8H4O3 

Fase   : Padat 

Berat Molekul  : 148,12 gram/mol 

Warna   : Kristal Putih 

Kemurnian  : 99,65%  

Titik Didih (1 atm) : 284,6˚C 

Titik Leleh  : 131˚C 

Kelarutan dalam air : 0,62 g/100g (20-25˚C); 

     19,0 g/100g (100˚C) 

Titik Nyala  : 152˚C 

Viskositas  : 109 CP 

(Yaws.C, 1999) 

1. Sifat Kimia Phthalate Anhydride  

a. Dapat membentuk asam dengan hidrasi 

Phthalic Anhydride fase cair dapat bereaksi dengan membentuk asam, reaksi 

terjadi secara eksotermis. 

Reaksi : C8H4(CO)2O2 + H2O  C6H4(COOH)2 

Phthalic Anhydride yang berfase padat bereaksi dengan air berlangsung 

pada fase padat, hal ini dikarenakan kelarutan Phthalic Anhydride dalam air 

rendah. 

b. Dekarbosiklis 

Phthalic Anhydride yang mengandung katalis dekarboksilat membentuk 

asam dan kemudian menjadi asam benzoate dan CO2.  

Reaksi : C8H4O3 + H2O             C6H5(COOH) + CO2  …...(2) 
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Butanol 

1. Sifat Fisik Butanol 

Rumus Molekul  : C4H10O 

Fase   : Cair 

Berat Molekul  : 74,123 gram/mol 

Masa Jenis  : 0,81 g/cm
3
 

Titik didih (1 atm) : 117˚C 

Titik beku (1 atm) : -88˚C 

Titik leleh (1 atm) : -89˚C 

Titik kritis (1 atm) : 289˚C 

Titik nyala (1 atm) : 35˚C 

Kelarutan dalam air : 73 g/L (25˚C) 

Viskositas (20˚C)  : 2,54 Cp 

(Yaws.C, 1999) 

2. Sifat Kimia Butanol 

a. Esterifikasi 

Butanol yang direaksikan dengan phthalic anhydride yang bereaksi dengan 

katalis asam sulfat dan menghasilkan dibutyl phthalate disebut dengan reaksi 

esterifikasi. Reaksi berlangsung pada temperature 140˚C.  

Reaksi : C8H4O3 + 2C4H9OH      C16H22O4  .….(4) 

b. Dehidrasi 

Butyl Alcohol pada suhu tinggi yang direaksikan dengan H2SO4 akan 

membentuk butyl asam sulfat. 

Reaksi : C4H9OH + H2SO4  C4H9OSO2OH + H2O  …..(5) 

Sedangakan butyl alcohol jika direaksikan dengan asam sulfat pada suhu 

tinggi maka akan membentuk butyl eter. 

1.4.3.2. Produk  

Dibutyl Phthalate 

Rumus Molekul  : C16H22O4 
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Fase   : Cair 

Berat Molekul  : 278,348 gram/mol 

Kemurnian  : 99% 

Titik didih  : 340˚C 

Temperatur Kritis  : 508˚C 

Titik nyala  : 157˚C 

Kelarutan dalam air : 13 mg/L (25˚C) 

Densitas   : 1.0048 g/cc 

Viskositas (20˚C)  : 20,3 Cp 

(Yaws.C, 1999) 

1.4.4. Tinjauan Proses Secara Umum 

Proses produksi dibutyl phthalate secara umum yaitu phthalate anhydride 

yang berupa padatan dicairkan di dalam melting tank, dan selanjutnya di 

masukkan ke dalam reaktor setelah dicampur dengan butanol dan asam sulfat. 

Reaksi dalam reaktor berlangsung pada suhu 140˚C dan tekanan 1 atm, reaksi 

tersebut merupakan reaksi esterifikasi. Hasil reaksi terdiri dari dua fase yaitu fase 

gas dan fase cair. Fase cair hasil reaksi keluar dari reaktor bagian bawah dan 

dinetralisasikan dengan NaOH dalam neutralizer. Sedangkan fase uap keluar dari 

reaktor bagian atas dan selanjutnya dimurnikan pada menara distilasi. Proses 

pemisahan filtrat dengan endapan terjadi pada decanter. Proses pemurnian produk 

terjadi pada menara distilasi dua, keluaran bawah menara distilasi dua merupakan 

produk yaitu dibutyl phthalate. Sedangkan keluaran atas MD-01 akan direcycle. 

  


