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1.1. Latar Belakang Pendirian Pabrik
Dalam negara berkembang seperti Indonesia, berbagai kebutuhan
produk-produk kimia belum seluruhnya dapat dihasilkan sendiri. Sebagian
atau seluruhnya masih diimpor dari berbagai negara, terutama bahan-bahan
yang merupakan produk antara (intermediate) untuk dijadikan berbagai
produk lain yang lebih bermanfaat dan luas penggunaannya.
Produk antara yang banyak dibutuhkan tersebut antara lain adalah
produk-produk akrilat, salah satunya adalah etil akrilat. Etil akrilat adalah
senyawa kimia yang mempunyai ikatan rangkap yang biasa digunakan
sebagai komonomer (dengan acrylonitrile) dalam pembuatan acrylic dan
modacrylic fibres. Ini digunakan dalam pembuatan produk pembersih anti
oxidant agent, untuk sintesa kimia, juga sesuai untuk reaksi addisi dengan
berbagai senyawa organik atau non organik. Etil akrilat juga digunakan dalam
formulasi cat dan membuat dispersi untuk cat, tinta, dan adhesive, juga
digunakan untuk berbagai cairan resin dan dispersi untuk tekstil dan kertas,
juga dalam pembuatan vitamin B1.
Hasil polimerisasi dari etil akrilat ini bisa memiliki sifat fisis yang
bervariasi dengan mengontrol rasio monomer yang digunakan. Sifat dari hasil
polimerisasi pada umumnya mempunyai daya tahan tinggi terhadap bahanbahan kimia dan juga terhadap lingkungan, sangat jernih, dan kuat. Begitu
banyak manfaat dari etil akrilat, maka pendirian pabrik etil akrilat tentu
berdampak bagus bagi industri-industri yang menggunakannya dalam prosesproses kimia karena akan semakin mudah untuk mendapatkannya didalam
negeri.
Dalam rangka menunjang perkembangan industri yang semakin pesat,
maka usaha untuk memenuhi kebutuhan bahan baku terhadap industri
mempunyai peranan yang sangat penting.
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Etil akrilat merupakan salah satu bahan kimia yang banyak digunakan
di dalam negeri. Jika diproduksi sendiri dapat membantu pemerintah dalam
rangka swasembada bahan baku. Etil akrilat banyak digunakan untuk pelapis
pada logam, untuk pembuatan fiber, sebagai bahan dasar semir, pembuatan
kertas dan buku, sering digunakan pada industri tekstil sebagai pelapis.
Kebutuhan akan etil akrilat dari tahun ke tahun semakin meningkat
dan di Indonesia masih mengimpor dari luar negeri. Impor etil akrilat di
Indonesia dari tahun 1999 sampai tahun 2005 berdasarkan dari data BPS
(Biro Pusat Statistik) yaitu antara 6.209 – 12.954 ton per tahun.
Untuk memenuhi kebutuhan etil akrilat tersebut, maka di rencanakan
akan didirikan pabrik etil akrilat, yang berlokasi di Serang, Banten dengan
kapasitas 25.500 ton per tahun. Etil akrilat sangat dibutuhkan di Indonesia
dan prospeknya sangat cemerlang.

1.2. Kapasitas Pabrik
Untuk menentukan kapasitas pabrik etil akrilat, maka ada beberapa hal
yang harus diperhatikan, di antaranya:
1.2.1. Kebutuhan Produk Etil Akrilat
Impor etil akrilat berdasarkan data Biro Pusat Statistik dari tahun
2000 - 2005 adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1. Impor Etil Akrilat (2000-2005)
Tahun

Impor (ton)

2000

6.209

2001

6.362

2002

7.545

2003

11.087

2004

8.241

2005

12.954
(Sumber : Biro Pusat Statistik, 2005)
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Gambar 1.1. Grafik Hubungan Tahun ke dengan kebutuhan Etil
Akrilat
Dari hasil regresi linear dapat diperkirakan kebutuhan Etil akrilat pada
tahun 2012 :
Y = 1225,83 X - 2445988,71
Y = 1225,83 (2012) - 2445988,71
= 20.381,25 ton
1.2.2. Ketersediaan Bahan Baku
Bahan baku untuk memproduksi etil akrilat adalah ethyl 3-propionate.
Saat ini kebutuhan ethyl 3-propionate masih harus mengimpor dari Amerika
Serikat, Jepang, dan Singapura.

1.2.3. Kapasitas Pabrik yang Telah Berproduksi
Kapasitas pabrik yang telah berproduksi sebagai pabrik komersial
terletak di Jepang, Amerika Serikat, dan Singapura dengan kapasitas 25.000
sampai dengan 60.000 ton per tahun ( sumber: www.sumitomo-chem.co.jp).
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Sebagai perbandingan kapasitas produksi dari beberapa pabrik yang
telah berproduksi sebagaimana terlihat pada table 1.2
Tabel 1.2. Kapasitas Produksi Berbagai Pabrik
Pabrik

Kapasitas (ton/tahun)

Toa Gosei

40.000

Rohm and Haas (US)

50.000

Celanese

36.000

Mitsubishi Petrochemical

20.000

Singapore Acrylic Ester

60.000
(sumber : www.sumitomo-chem.co.jp)

Berdasarkan kebutuhan dan kapasitas pabrik yang telah ada, maka
dirancang pabrik dengan kapasitas 25.500 ton per tahun, dengan
pertimbangan sebagai berikut:
a) Dapat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
b) Terbuka kemungkinan untuk melakukan kegiatan ekspor

1.3. Lokasi Pabrik
Penentuan lokasi pabrik sangat mempengaruhi terhadap kelangsungan
operasi pabrik tersebut. Penentuan lokasi pabrik yang tepat, ekonomis, yang
dapat menguntungkan dipengaruhi oleh banyak faktor. Idealnya lokasi yang
dipilih harus dapat memberikan kemungkinan memperluas atau memperbesar
pabrik serta dapat memberikan keuntungan dalam jangka panjang.

Pendirian suatu pabrik perlu dilakukan studi kelayakan untuk
mempertimbangkan faktor-faktor penunjang yang mendukung kelangsungan
pabrik tersebut. Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu:
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- Letak pasar
- Transportasi
- Tenaga kerja
- Penyediaan air
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor diatas lokasi pendirian
pabrik etil akrilat dipilih dikawasan industri Serang, Banten dengan
pertimbangan sebagai berikut:
1. Letak Pasar
Pemilihan lokasi pabrik di kawasan industri Serang, Banten dirasakan
sangat tepat, karena Banten merupakan salah satu central industri di
Indonesia. Dengan prioritas utama pasar di dalam negeri, maka diharapkan
lokasi didaerah Banten tidak jauh dari konsumen, sehingga biaya
pengangkutan akan lebih murah dan harga jual dapat ditekan, sehingga dapat
diperoleh harga penjualan yang maksimal.

2. Transportasi
Lokasi pabrik terdapat di daerah yang sarana transportasinya sudah
sangat memadai, disamping sarana pelabuhan yang dapat mempermudah
pengangkutan produk atau bahan baku.

3. Buruh dan Tenaga Kerja
Faktor buruh atau tenaga kerja merupakan faktor yang penting bagi
suatu perusahaan, karena berhasil tidaknya pencapaian tujuan perusahaan
juga

dipengaruhi

oleh

berkemampuan tinggi.

faktor

tenaga

kerja

yang

berkualitas

dan

Daerah Serang, Banten merupakan daerah tujuan

pencarian kerja, karena banyaknya industri yang dibangun di sana. Selain itu
juga ketersediaan tenaga kerja dapat meningkatkan taraf kesejahteraan
masyarakat.

Santoso
Teknik Kimia D 500 030 094

Prarancangan Pabrik Ethyl Acrylate dari Ethyl 3-Ethoxy Propionate
Kapasitas 25.500 ton/tahun

6
Pendahuluan

4. Penyediaan Air
Penyediaan air merupakan syarat utama dalam rencana pendirian
sebuah pabrik kimia., kebutuhan air untuk pabrik etil akrilat. Dapat di penuhi
air sungai yang letaknya tidak jauh dari kota Serang, Banten.

1.4. Tinjauan Pustaka
Proses pembuatan etil akrilat ada beberapa macam, yaitu dari acetylen,
asam sulfat, dan asam akrilat.

Dari beberapa proses yang

ada, perlu

dipertimbangkan kelayakan proses dalam suatu perancangan supaya
mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Kriteria yang harus diperhatikan
dalam pemilihan suatu proses antara lain:
a) Prosesnya sederhana
b) Peralatan yang digunakan sederhana, murah, dan mudah didapat
c) Kondisi operasi (suhu dan tekanan ) yang tidak terlalu tinggi tetapi
juga tidak terlalu rendah.
d) Bahan baku yang digunakan murah dan mudah didapat.
e) Produk mempunyai nilai jual yang tinggi.
f) Konversi reaksi tinggi.
g) Biaya operasi murah.
h) Proses cukup fleksibel untuk spesifikasi bahan baku yang berbeda.
i) Kapasitas produksinya mudah ditingkatkan sesuai dengan permintaan
pasar.
1.4.1. Jenis-Jenis Proses
Ada beberapa cara pembuatan etil akrilat, yaitu:
a) Proses Reppe Tekanan Tinggi
Bahan baku yang digunakan adalah acetylene. Bahan ini direaksikan
dengan karbon monoksida dan senyawa hidroksil.

Reaksi ini

berlangsung pada temperatur 150 oC, tekanan 15 – 30 atm dengan
katalisator nikel.
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Reaksi:
C2

H2 + CO + CH3OH → CH3 = CHCOOCH3
(Ullman’s, 1998)

b) Proses Pembuatan Ester Akrilat dari Acetylene.
Pada proses ini ester akrilat diperoleh dengan jalan mereaksikan
acetylene dengan alkohol dalam suasana asam dengan adanya nikel
karbonil.
Reaksi berlangsung pada tekanan 1 atm dan suhu 40oC.
Reaksi:
4C2=H2+4 CH3OH+HCl+Ni(CO)4 → 4CH2=CHCOOCH3+NiCl2+H2
(Ullman’s, 1998)
c) Hidrolisa Akrilonitril
Dalam proses ini, acrilonitril dihidrolisa menjadi akrilamid sulfat
dengan adanya asam sulfat, lalu diesterifikasi membentuk etil akrilat.
Reaksi:
CH2 + CHCl + H2O + H2SO4 → CH2CHCONH3SO4
CH2CHCONH3SO4 = CH3OH → CH2 = CHCOOCH3 + NH4HSO4
d) Proses Ketene
Pada proses ini bahan baku yang digunakan adalah asam asetat. Bahan
ini dipirolisa menjadi ketene. Lalu ketene direaksikan dengan
monomer formaldehide membentuk β-propiolactone.

Senyawa ini

selanjutnya dikonversi menjadi akrilat.
Reaksi:
CH3COOH →CH2 = C – O → CH2 – CH2 = C = O
(CH2)2=C=O + CH3OH + H2SO4→CH2 = CHCOOCH3 + H2O
(Ullman’s, 1998)
e) Proses Etylen Sianohidrin
Proses ini menggunakan etilen sebagai bahan baku.

Etylen

sianohidrin terbentuk dari reaksi antara asam sianida dengan etilen
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oksida. Hasil ini kemudian direaksikan dengan alkohol yang akan
membentuk metil akrilat dengan adanya asam sulfat.
Reaksi:
CH2 – CH2 + HCN → HOCH2CH2CN
HOCH2CH2CN + CH3OH → CH2 = CHCOOCH3 + NH4HSO4
( Ullman’s, 1998 )
f) Proses Oksidasi Propilena
Proses

ini

merupakan

membentuk asam akrilat.

oksidasi

katalitik

terhadap

propilena

Esterifikasi asam akrilat dan metanol

dengan katalis asam atau kation exchange resin akan membentuk etil
akrilat.
Reaksi:
1) Oksidasi Propilen
CH2 = CHCH3 + O2 → CH2 = CHCHO + H2O
CH2 = CHCHO + ½ O2 → CH2 = CHCOOCH3 + H2O
2) Esterifikasi
CH2 = CHCOOH + CH3OH → CH2 = CHCOOCH3 + H2O
(Othmer Kirk, 1992)
g) Proses ethyl 3-ethoxypropionate
Pada proses ini bahan baku ethyl 3-ethoxypropionate dikondisikan
pada suhu 150 oC dan tekanan atmosferis dengan menggunakan katalis
asam sulfat. Reaktor yang digunakan Jacketed kettle.
Reaksi :
C2H5OCH2CH2COOCH3 → CH2 = CHCOOCH3 + C2H5OH
(U.S. Patent 2,980,730 )
Pada perancangan ini dipilih proses pembuatan etil akrilat dengan
ethyl 3-ethoxypropionate dan katalis asam sulfat dengan keuntungan sebagai
berikut:
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a) Proses sederhana sehingga alat yang digunakan untuk proses produksi
tidak terlalu banyak dan lebih ekonomis.
b) Menghasilkan produk samping yang bernilai ekonomis.
1.4.2. Kegunaan Produk
Secara komersial etil akrilat dijual dengan grade kemurnian antara 95
– 99,9%. Senyawa ini digunakan secara luas sebagai bahan untuk
menghasilkan polimer yaitu sebagai komponen kopolimer dari fiber akrilat
dalam bidang tekstil dan sizing agent. Kegunaan lain adalah dipakai dengan
vinylidinene chlorida barier latek untuk memperbaiki saluran pembentukan
film dan daya adesi dengan pelunakan yang minimum. Secara prosentase
kegunaan etil akrilat dalam berbagai bidang : bahan pelapis (34%), adhesive
(20%), tekstil (16%), plastik (14%), cat, dan kertas (16%).

1.4.3. Sifat Fisis dan Kimia dari Bahan Baku dan Produk
a). Ethyl 3-ethoxypropionate
Sifat Fisis :
Rumus Molekul

: C2H5OCH2CH2CH2COOCH3

Bentuk fisis

: Cair

Warna

: tidak berwarna

Berat molekul

: 132 , 16 gr / mol

Titik didih

: 165 o C

Titik lebur

: 42 o C

Titik beku

: - 75 o C

Spesifik graviti

: 0,965

Kemurnian

: 99 %

Impuritas

: 2 % berat air

Sifat Kimia :
Pada suhu 150

o

C ethyl 3-ethoxy propionate akan terdenaturasi

menbentuk ethyl acrylate dan etanol.

Santoso
Teknik Kimia D 500 030 094

Prarancangan Pabrik Ethyl Acrylate dari Ethyl 3-Ethoxy Propionate
Kapasitas 25.500 ton/tahun

10
Pendahuluan

Reaksi :
C2H5OCH2CH2CH2COOCH3→ CH2=CHCOOCH3+ C2H5OH

b). Asam Sulfat
Sifat Fisis :
Rumus molekul

: H2SO4

Fase

: cair

Warna

: tidak berwarna

Titik didih

: 340 0C

Titik leleh

: 10 0C

Berat molekul

: 98,8 g/mol

Densitas

: 1,84 gr/cm3

Viskositas

: 6,8 cP

Sifat kimia :
1.

Dengan basa membentuk garam dan air
Reaksi :
H2SO4 + 2 NaOH ⎯
⎯→ Na2SO4 + H2O

2.

Dengan alkohol membentuk eter dan air
Reaksi :
2C2H5OH + H2SO4 ⎯
⎯→ C2H5OC2H5 + H2O + H2SO4

c). Etanol
Sifat fisis :
1) Berat molekul

:

46,069

2) Boiling point

:

78,32ºC (1 atm)

3) Flash point

:

14ºC

4) Freezing point

:

-114,1ºC

5) Temperatur kritis

:

243,1ºC

6) Tekanan kritis

:

63 atm

7) Volume kritis

:

167 cm3/mol

8) Density cair

:

0,7893 gr/cm3
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9) Kelarutan dalam air

:

sangat larut

10) Entalphy pembentukan (25ºC) cair

:

-277.69 kJ/mol

Entalphy pembentukan (25ºC) gas

:

-235,10 kJ/mol

11) Energi Gibbs pembentukan (25ºC) cair

:

-174,78 kJ/mol

Energi Gibbs pembentukan (25ºC) gas

:

-168,49 kJ/mol

Sifat Kimia :
1) Ethanol adalah senyawa organik sintetis. Apabila mengalami
dehidrasi akan membentuk etilen.
Reaksi :
C2H5OH 180ºC, H+ C2H4 + H2O
2) Etanol dapat dibuat dari etilen dengan katalis H2SO4
CH2 ═ CH2 98% H2SO4 CH3CH2OSO3H H2O heat CH3CH2OH + H2SO4
3) Sifat kimia etanol terutama dalam hubungannya dengan gugus
hidroksil misalnya reaksi dehidrasi, dehidrogenasi, oksidasi dan
esterifikasi. Atom hidrogen ini dapat diganti dengan logam aktif
misalnya natrium, kalsium dan kalium, serta menghasilkan logam
etoksida seperti pada reaksi berikut ini :
2 C2H5OH + 2 M

2 C2H5OM + H2

d). Ethyl Akrilat
Ethyl akrilat mempunyai rumus molekul CH2=CHCH2COOCH3
merupakan ester dari asam akrilat yang berbentuk cairan pada suhu
kamar.
Sifat fisis ethil akrilat:
Berat molekul

: 86 kg/kmol

Titik didih

: 80 oC

Titik lebur

: -76 oC

Tekanan kritis

: 41,9442 atm

Suhu kritis

: 262,85 oC

Volume kritis

: 270 liter/kmol
o

Rapat massa (30 C)
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Viskositas (25 oC)

: 0,49 mPa.s

Panas pembentukan

: -924,465

Kapasitas panas cairan

: 275500-1147.T+2,568 T2 J/kmol-K

Sifat kimia ethil akrilat:
- Bereaksi secara tak terkendali dengan oksidan kuat yang akan
menyebabkan ledakan dan kebakaran.
- Mudah terpolimerisasi pada suhu yang tinggi.
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