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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memaksa manusia 

untuk selalu melakukan inovasi- inovasi dan berkreasi dalam usahanya untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Pola inipun diterapkan dalam dunia 

perindustrian khususnya industri kimia. Industri kimia sangat diperlukan 

karena hampir setiap kebutuhan primer maupun sekunder dari manusia 

dipasok dan dihasilkan dari proses sektor ini. Maraknya industri kimia 

dewasa ini, secara otomatis akan meningkatkan kebutuhan bahan-bahan 

penunjang guna menjamin kelangsungan proses produksinya. Bahan-bahan 

penunjang yang digunakan dalam industri kimia sangat beragam dan salah 

satunya adalah kaprolaktam.  

Kaprolaktam merupakan salah satu produk industri petrokimia yang 

saat ini semakin dibutuhkan. Penggunaan produk kaprolaktam dalam dunia 

perindustrian sangat luas,. Ini dapat dilihat dari penggunannya pada industri 

plastik asam amino kaproat, poliuretan, cat mobil, dan yang terutama 

digunakan sebagai bahan baku nilon-6. 

Mengingat banyaknya penggunaan produk kaprolaktam pada dunia 

industri, maka secara otomatis keperluan dari produk ini akan semakin 

meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah 

pemakaian produk dari industri- industri pengguna kaprolaktam. Atas dasar 

pertimbangan inilah dirasa perlu untuk membuat prarancangan pabrik 



kaprolaktam yang diharapkan dapat menutupi kebutuhan kaprolaktam untuk 

masa yang akan datang. 

 

1.2. Kapasitas Pabrik  

Pabrik kaprolaktam yang sudah beroperasi kapasitasnya bervariasi. 

Kawasan Asia  Pasifik tercatat sebagai produsen terbesar dengan kapasitas 

produksi sebesar 1.286 ribu ton per tahun dari total produksi dunia sebesar 

4.008 ribu ton per tahun. Beberapa negara di kawasan Amerika, Asia Pasifik, 

dan Eropa telah membuat pabrik kaprolaktam yang berproduksi dengan 

kapasitas berkisar 20.000-800.000 ton per tahun. 

(Chemical Index Capacity,  2004) 

Dari data impor yang diperoleh dari BPS, terlihat untuk memenuhi 

kebutuhan kaprolaktam di Indonesia, negara kita masih mengimpor dari 

berbagai negara dengan jumlah yang cukup besar. 

Data impor kaprolaktam dari 2000 sampai tahun 2005 dapat dilihat 

pada tabel 1 berikut : 

 

 

 

 

 

Tabel 1 Data Impor Kaprolaktam tahun 2000-2005 

Tahun Jumlah Impor (ton) 

2000 16.273 



2001 17.905 

2002 28.018 

2003 35.133 

2004 35.323 

2005 36.280 

 

(Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia, BPS, 2001) 
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Gambar 1. Data Impor Kaprolaktam 2000-2005  

Dari regresi diperoleh persamaan : 

Y = 4554,4 x - 9092030,67 

Untuk pendirian pabrik pada tahun 2012 diperkirakan kebutuhan 

kaprolaktam mencapai : 

Y  = 4.554,4 x – 9.092.030,67 

 = 4.554,4 (2012) – 9.092.030,67 

= 71.422,13 ton 

 

Tabel 2. Data Kapasitas Pabrik Kaprolaktam per Tahun 



No. Produsen Lokasi Kapasitas (ribu ton) 

1. Hanook Caprolactam Ulsan, Korea 80 

2. Hanhua Caprolactam Korea 80 

3. Chung Tai Taipai, Taiwan 110 

 

     (Kirk & Othmer, 1967) 

 

Berdasarkan perhitungan diperkirakan kebutuhan kaprolaktam pada 

tahun 2012 sebesar 71.422,13 ton per tahun.  Berdasarkan pertimbangan 

diatas maka direncanakan didirikan pabrik kaprolaktam dengan kapasitas 

30.000 ton per tahun dan 40.000 ton per tahun untuk membantu memenuhi 

sebagian kebutuhan kaprolaktam tersebut. 

 

 

1.3. Lokasi Pabrik 

Pemilihan lokasi pabrik sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan dan kelangsungan hidup suatu pabrik. Pada dasarnya terdapat 

dua faktor yang menentukan lokasi pabrik, yaitu: 

1. Faktor primer, antara lain : 

a. Letak pabrik terhadap pasar dan bahan baku 

Pabrik didirikan dekat bahan baku, agar suplai bahan baku terjamin dan 

biaya transportasi bahan baku lebih murah.  

b. Tersedianya tenaga kerja. 

c. Tersedianya utilitas (sumber air dan tenaga listrik). 

2. Faktor sekunder antara lain: 



a. Harga tanah dan gedung, biasanya berkaitan dengan rencana 

mendatang. 

b. Kemungkinan perluasan pabrik. 

c. Tersedianya fasilitas service. 

d. Iklim 

Dengan memperhatikan faktor- faktor tersebut di atas maka lokasi 

pabrik didirikan di kawasan industri Gresik, Jawa Timur dengan 

pertimbangan sebagai berikut : 

1.  Letak Bahan Baku 

  Suatu pabrik dapat beroperasi atau tidak sangat tergantung pada 

ketersediaan bahan baku. Karena itulah bahan baku sangat utama dalam 

pengoperasian pabrik. Pabrik kaprolaktam akan didirikan di Gresik karena 

letaknya berdekatan dengan sumber bahan baku yaitu oleum. 

2.  Pemasaran 

  Daerah pemasaran kaprolaktam tersebar di pulau Jawa. Pemasaran 

kaprolaktam tidak sulit sebab sarana transportasi yang tersedia cukup 

lengkap. Sehingga dengan berdirinya pabrik kaprolaktam juga akan 

membuka kesempatan berdirinya industri- industri lain yang menggunakan 

bahan baku kaprolaktam di kawasan Jawa. 

3.  Tenaga Kerja 

  Tenaga kerja dapat diperoleh dari masyarakat sekitar pabrik, 

mengingat masyarakat sudah terbiasa adanya pabrik serta dekat dengan 

pusat pendidikan daerah tersebut. 

4. Sarana Transportasi 



 Transportasi sangat dibutuhkan sebagai penunjang utama untuk 

penyediaan bahan baku ataupun pemasaran produk. Fasilitas transportasi 

meliputi darat (jalan raya), laut (Tanjung Perak), dan udara (terdapat 

bandara Juanda). Dengan adanya jalur perhubungan ini maka hubungan 

antar daerah tidak akan mengalami hambatan yang cukup berarti. 

5.  Utilitas 

 Kebutuhan pabrik akan air sangat besar, untuk itu diperlukan lokasi 

yang cukup. Gresik merupakan daerah yang memiliki kadar air yang relatif 

besar jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Kebutuhan akan 

air dapat diperoleh dari air sungai Bengawan Solo. Kebutuhan listrik 

diperoleh dari perusahaan listrik negara dengan gardu-gardu utama 

disekitar pabrik dan diesel generator sebagai cadangan. Bahan bakar untuk 

menghidupkan ketel diperoleh dari dari pertamina. 

6.  Iklim 

 Iklim yang terlalu panas akan mengakibatkan diperlukannya 

peralatan pendingin yang lebih banyak sedangkan iklim yang terlalu 

dingin atau lembab akan berakibat bertambahnya biaya konstruksi pabrik 

karena diperlukan perlindungan khusus pada alat-alat proses. Di daerah 

Gresik merupakan daerah tropis sehingga memiliki iklim yang kering 

dengan curah hujan yang cukup tinggi. Sehingga Gresik sangat cocok 

untuk dijadikan lokasi pabrik kaprolaktam. 

7.  Komunikasi 

Komunikasi merupakan faktor yang penting untuk kemajuan suatu 

industri. Di daerah Jawa Timur khususnya di kawasan industri Gresik, 

fasilitas komunikasi sudah sangat lengkap dan memadai 



      

1.4. Tinjauan Pustaka 

 Kaprolaktam, C6H11NO atau yang dikenal sebagai Aminocaproic 

lactam, merupakan senyawa organik yang larut dalam air, pelarut-pelarut 

terklorinasi, destilat petroleum, dan sikloheksanon. Kaprolaktam merupakan 

senyawa yang terbentuk dari reaksi oksimasi antara sikloheksanon, 

hidroksilamin sulfat, dan ammoniak. 

Di pasaran, kaprolaktam beredar dalam bentuk flake maupun kristal 

atau priil serta dijual dalam kemasan kantong plastik dan drum. Kaprolaktam 

yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dijadikan pertimbangan 

dalam pendirian pabrik. Impor kaprolaktam selama ini hampir seluruhnya 

diserap oleh sektor nilon-6, asam amino kaproat, dan poliuretan namun 

karena adanya krisis moneter, impor kaprolaktam pada tahun 1997 

mangalami penurunan. Impor tersebut terutama yang berasal dari Jepang, 

Jerman, Belgia, Swiss, dan Polandia. 

 Di Indonesia sudah ada beberapa perusahaan yang sudah 

mengembangkan produk nilon-6, asam amino kaproat, dan poliuretan tersebut 

antara lain : 

1. Nilon-6 dikembangkan oleh PT. Brata Mulia (Tangerang) dengan 

kapasitas 30.000 Ton/tahun. 

2. Poliuretan oleh PT. Suratama Polyurethane Foam Factor (Surabaya) 

dengan kapasitas 20.000 Ton/tahun. 

3. Asam amino kaproat oleh PT. Super Polimer Indonesia (Bogor). 

1.4.1. Pemilihan Proses 



 Pemilihan proses bertujuan untuk menentukan proses yang tepat 

yang akan digunakan, sehingga menguntungkan baik secara teknis maupun 

ekonomis. Proses pembuatan kaprolaktam bermacam-macam tergantung 

dari bahan baku yang digunakan, antara lain : 

1. Hydroxylamine Processed to Oxime (HPO Process) 

Pembuatan kaprolaktam dengan proses ini menggunakan bahan 

baku sikloheksanon dan hidroksilamin sulfat, dengan penambahan 

oleum, toluen, dan ammoniak. Proses pembuatan kaprolaktam ini 

terdiri dari 3 tahap, yaitu penyiapan bahan baku, reaksi pembentukan, 

dan tahapan pemurnian. 

Dari tempat penyimpanan, sikloheksanon dipanaskan pada suhu 

105°C kemudian dimasukkan ke dalam reaktor berpengaduk yang 

beroperasi pada tekanan atmosferis bersamaan dengan hidroksilamin 

sulfat dan ammonium hidroksida serta toluen pada suhu yang sama. 

Keluaran dari reaktor 1 diumpankan pada reaktor 2 bersamaan 

dengan oleum, kemudian keluaran reaktor 2 dinetralisasi dengan 

penambahan ammonium hidroksida. Kaprolaktam dan ammonium 

sulfat kemudian diumpankan pada dekanter dan ekstraktor. 

Kaprolaktam keluar sebagai hasil atas ekstraktor dan diumpankan 

pada solvent stripper. Hasil bawah ekstraktor berupa larutan 

ammonium sulfat diproses lebih lanjut. Sedangkan keluaran bawah 

solvent stripper diumpankan pada kristaliser untuk kemudian diproses 

secara lanjut menjadi produk akhir  kaprolaktam. Reaksi ini beroperasi 

pada kondisi 150°C dengan tekanan 7 atm. 

 



 

2. Allied Chemical Phenol Process 

Pembuatan kaprolaktam dengan proses ini menggunakan bahan 

baku sikloheksanon dan fenol, dengan katalis palladium dan karbon. 

Proses ini digunakan oleh Allied Chemical Corporation di 

Amerika sejak tahun 1954. Pada proses ini, fenol dihidrogenasi secara 

endotermis membentuk sikloheksanol dan sikloheksanon dalam 

jumlah kecil. Reaksi berlangsung pada 250-375°C dan tekanan 300-

450 psig, dilakukan dalam reaktor seri dengan penambahan katalis 

palladium dan karbon. Efluen dari reaktor setelah mengalami filtrasi 

untuk recovery katalis dimasukkan pada menara destilasi untuk 

membuang fenol yang tidak bereaksi dengan cara menrecycle ke 

reaktor. 

Campuran sikloheksanol dan sikloheksanon dipisahkan dengan 

cara distilasi. Sikloheksanol kemudian direaksikan dengan 

hidroksilamin sulfat dan ammoniak membentuk sikloheksanon oxime. 

Langkah berikutnya adalah proses pembentukan kaprolaktam 

sesuai dengan ”Penyusunan Beckmann”, yaitu mereaksikan 

sikloheksanon oxime dengan oleum. Crude kaprolaktam yang terjadi 

kemudian dipisahkan dari reaksi dengan netraliser menggunakan 

larutan ammoniak dan larutan solvent. Kristal yang terbentuk 

kemudian dilelehkan serta dikeringkan dalam flash dryer. 

 

 

3. Dutch Statemines Process 



Pembuatan kaprolaktam dengan proses ini menggunakan bahan 

baku sikloheksan dengan katalis kobal 

Proses ini terbagi menjadi dua tahap, tahap pertama adalah 

oksidasi sikloheksan menjadi sikloheksanon dengan katalis kobalt. 

Pada tahap ini terbentuk produk samping asam asetat, asam adipat, 

karbon monoksida, karbondioksida, dan natrium hidroksida. 

Sedangkan ester dihidrolisis dan campuran sikloheksan dan 

sikloheksanon dipisahkan dengan distilasi. Tahap kedua adalah 

hidrogenasi sikloheksan menjadi sikloheksanon. Produk berupa 

sikloheksanon murni dioksimasi dengan penyusunan ulang Beckmann 

untuk diproduksi menjadi kaprolaktam seperti dalam proses fenol. 

Proses ini berlangsung pada temperatur 145-165oC dengan tekanan 3-

10 atm. 

4. Toyo Rayon Photonitrosation 

Pembuatan kaprolaktam dengan proses ini menggunakan bahan 

baku sikloheksan, amoniak, dengan katalis Pt-Rh. 

Proses ini dikembangkan oleh Toyo Rayon Co. dari Jepang. 

Proses photonisasi ini secara keseluruhan ditujukan untuk mengubah 

sikloheksan menjadi sikloheksanon oksim. Ammoniak dioksidasi 

dengan katalis Pt-Rh dalam sintesis asam nitrat normal, tetapi produk 

gas dari scrubber dengan asam sulfat menjadi nitrosil sulfat. HCl 

kemudian ditambahkan dalam larutan nitrosil sulfat membentuk gas 

nitrosil klorid dan asam sulfat. Sinar UV disini berfungsi sebagai 

penyuplai energi untuk reaksi nitrosil klorid menjadi sikloheksanon 

oksim hidroklorid, kemudian diubah menjadi kaprolaktam dengan 



penyusunan Beckmann, proses ini beroperasi pada kondisi operasi 

120oC dan tekanan 1-2 atm. 

(Kirk&Othmer,1967).  

 Dilihat dari macam-macam proses yang ada serta membandingkan 

kelebihan serta kekurangannya, maka pada prarancangan pabrik 

kaprolaktam dipilih proses HPO, karena : 

1. Proses lebih mudah dan menguntungkan . 

2. Dengan proses HPO perancangan reaktor akan lebih murah dan 

sederhana dibandingkan dengan proses yang lainnya karena pada 

proses ini digunakan reaktor RATB. 

3. Bahan baku mudah didapat. 

1.4.2. Kegunaan Produk 

   Kegunaan kaprolaktam sebagai bahan mentah untuk produksi 

serat-serat nilon-6 . Selain itu penggunaannya pada industri plastik, asam 

amino kaproat, poliuretan, dan cat mobil. 

1.4.3. Sifat-Sifat Bahan Baku dan Produk 

1.4.3.1. Bahan Baku 

a.  Sikloheksanon 

1) Sifat Fisis 

Rumus molekul  : C6H10O 

Berat molekul  : 84,17 g/gmol 

Bentuk   : Cair  

Kenampakan   : Bening tak berwarna  

Titik didih  : 156,7°C 

Titik lebur   : -31,15°C  



Densitas  : 1,05 g/mL 

Kemurnian  : 99,9% berat 

Impuritas  : 0,1% H2O 

Kelarutan   : Larut dalam air 

2) Sifat Kimia 

• Oxidation 

Oksidasi fase cair dengan udara menggunakan katalis 

Cobalt atau asam borak menghasilkan cyclohexanol dan 

cyclohexanone. 

b.  Hidroksilamin Sulfat  

1) Sifat Fisis 

Rumus molekul  : (NH2OH)2 H2SO4 

Berat molekul  : 164,14 g/gmol 

Bentuk   : Padat  

Warna    : Putih 

Densitas  : 1,463 g/mL 

Ukuran Kristal  :  

 - Øavg  : 0,356 mm 

 - Screen size  : - 35 mesh, + 48 mesh 

Kemurnian   : 99,5% berat 

Impuritas  : 0,5% H2O 

Viskositas   : 0,83 cp 

Titik lebur  : 170°C 

Kelarutan   : Sangat larut dalam air 

 



c.  Amonia 

1) Sifat Fisis 

Rumus molekul  : NH3 

Berat molekul  : 17,0305  g/gmol 

Bentuk   : Cair  

Kenampakan   : Bening tak berwarna  

Titik didih  : -33,43°C 

Titik lebur   : -77,74°C 

Densitas  : 0,7708 g/mL 

Kemurnian  : 29,4% berat 

Impuritas  : 70,6% H2O 

Kelarutan   : Larut dalam air 

2) Sifat Kimia 

•   Pada suhu tinggi bila dioksidasi dengan KMnO4 menghasilkan 

nitrogen dan air : 

2 NH3 + 2 KMnO4 → 2 KOH + 2 MnO2 + 2 H2O + N2   

•  Demikian juga klorinasi : 

   8 NH3 + 3 Cl2 → N2 + 6 NH4Cl     

•  Dengan katalis Pt-Rhodium dioksidasi menjadi nitrogen oksida 

dan air untuk menghasilkan asam nitrat : 

 4 NH3 + 5 O3 → 4 NO + 6 H2O     

 2 NO   + O2  → 2 NO2      

   3 NO2 + 2 H2O → 2 HNO3 + NO     



•   Mengalami reaksi netralisasi terhadap asam, dan penting dalam 

bidang perdagangan, misalnya pupuk ammonium phospat, 

ammonium nitrat, dan ammonium sulfat yang kesemuanya 

terbuat dari amonia. 

•  Amonia cair dan garamnya akan membentuk ion kompleks 

dalam larutan amoniak excess : 

   CuSO4  + 2 NH3            Cu(OH)2  +  (NH4)2SO4   

   Cu(OH)2     Cu2+  + 2 OH-    

   4 NH3  +  Cu2+    [ Cu(NH3)4] 2+      

• Amonia dengan logam aktif, seperti magnesium akan 

menghasilkan nitrid : 

   3 Mg  +  2 NH3           Mg3N2  +  3 H2    

• Bereaksi dengan halogen : 

 NCl3NH3  +  3 NH3         N2  +  3 NH4Cl   

   NCl3Cl  +  3 Cl2   NCl3  + 3 HCl    

 NH4Br  +  Br        NH4Br3     

• Bereaksi dengan phosphorus akan menghasilkan nitrogen dan 

phospin: 

2 NH3 + 2 P     2 PH3  + N2     

• Sedangkan dengan sulfur vapor akan menghasilkan ammonium 

sulfida dan nitrogen. Sulfur juga bereaksi dengan amoniak 

anhidrit cair akan terbentuk nitrogen sulfida : 

   10 S  +  4 NH3        6 H2S  +  N4S4    



• Apabila bereaksi dengan karbondioksida akan membentuk 

ammonium karbonat yang kemudian akan terdekomposisi 

menjadi urea dan air : 

  2 NH3 + CO2         NH2CO2NH4    

NH2CO2NH4          NH2CO2NH2 + H2O  

 

 

d.  Toluen 

1) Sifat Fisis 

Rumus molekul  : C7H8 

Berat molekul  : 92,141 g/gmol 

Bentuk   : Cair  

Kenampakan   : Bening tak berwarna  

Titik didih  : 111°C 

Titik lebur   : -94,97°C 

Densitas  : 0,866 g/mL 

Kemurnian  : 99,5% berat 

Impuritas  : 0,5% H2O 

Kelarutan   : Larut dalam air 

2) Sifat Kimia 

• Oxidation 

Oksigen pada fase cair dengan adanya katalis kobalt yang di 

dukung oleh bromindan mangan, sangat baik untuk 

menghasilkan asam benzoik. 

• Substitution reaction on Methyl Group 



 Chlorination pada 100oC atau dengan adanya sinar ultraviolet     

dan initiator radikal bebas lainnya memberikan hasil benzyl 

chloride, benzal chloride, dan benzotri chloride. 

• Addition reaction on the Aromatic Ring 

Toluene dapat terhidrogenasi menjadi methylcyclohexane 

e.  Oleum 30% (Asam Sulfat dengan 30% SO3) 

Sifat Fisis 

Rumus molekul  : H2SO4-SO3 

Berat molekul  : 80,06 g/gmol 

Bentuk   : Cair  

Kenampakan   : Bening tak berwarna  

Titik didih  : 16,86ºC 

Titik lebur  : 3,57ºC 

Densitas  : 44,8 kg/m3 

Kemurnian  : 70% berat 

Impuritas  : 30% SO3 

1.4.3.2.  Bahan Baku Pembantu 

a. Air  

Sifat Fisis 

Rumus molekul : H2O 

Berat molekul  : 18,016 g/gmol 

Bentuk   : Cair 

Warna    : Bening tak berwarna 

Titik didih  : 100oC 

Titik lebur  : 0ºC 



Kemurnian   : 100 % berat 

1.4.3.3. Produk Utama 

a. Kaprolaktam 

Sifat Fisis 

Rumus molekul  : C6H11NO 

Berat molekul  : 113,16 g/gmol 

Bentuk   : Padat 

Kenampakan   : Bening tak berwarna 

Titik didih   : 267 oC  

Titik lebur   : 69,21oC 

Kemurnian   : 99 % berat 

Impuritas    : 1 % H2O 

Kelarutan    : Tidak larut dalam air 

1.4.3.4. Produk Samping  

a. Ammonium Sulfat 

Sifat Fisis 

Rumus molekul   : (NH4)2SO4 

Berat molekul  : 132,141 g/gmol 

Bentuk   : Padat 

Kenampakan   : Bening tak berwarna 

Kemurnian  : 99% berat 

Impuritas    : 1% H2O 

Densitas   : 1,577 g/mL 

(www. ChemicalLand21.com) 

 


