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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pembangunan sektor industri di Indonesia mengalami peningkatan, salah 

satunya pada sub sektor industri kimia. Hal ini sangat dibutuhkan karena 

ketergantungan Indonesia terhadap barang impor dari luar negeri masih sangat 

besar. Indonesia masih banyak mengimpor bahan baku maupun produk kimia 

daripada memproduksi sendiri untuk kebutuhan dalam negeri ataupun untuk 

ekspor ke luar negeri. Dari besarnya impor bahan kimia tersebut mengakibatkan 

pengeluaran (output ) negara yang semakin besar. Oleh karena itu perlu dilakukan 

usaha untuk mencukupi kebutuhan produk industri kimia dalam negeri dan untuk 

mengurangi ketergantungan barang impor. Selain itu visi ke dalam industri kimia 

di Indonesia adalah untuk tujuan ekspor. 

Polistirena (PS) atau polivinil benzene merupakan resin sintesis jenis 

thermoplastik yang mempunyai rumus kimia (C6H5CHCH2)n senyawa tersebut 

berbentuk padat, tahan benturan dan berfungsi sangat baik sebagai isolator, selain 

itu juga tahan terhadap asam-asam organik, bahan alkali, dan alkohol. Kelebihan 

lainnya adalah mudah diwarnai, dibentuk dan dicetak serta tidak menimbulkan 

efek beracun. Dengan sifat-sifat tersebut maka polistirena dapat diolah dalam 

bentuk lembaran, plat, batang, busa kaku (rigid foam) dan lain-lain. Untuk 

menambah kekuatannya terhadap benturan (impact strength) serta ketahanan 

terhadap panas (heat resistance), dapat dicampur dengan karet atau glass fiber. 

Polistirena yang diproduksi secara komersial terdiri dari tiga jenis yaitu 

General Purpose Polistyrene (GPPS), High Impact Polistyrene (HIPS), dan 

Expandable Polistyrene (EPS). Bentuk fisik dari ketiga bentuk tersebut tidak jauh 

berbeda. Produk yang terbesar diproduksi adalah kristal polistirena yang dikenal 

dengan sebutan General Purpose Polistyrene (GPPS) berupa butiran transparan, 

yang lebih tahan panas dari pada produk thermoplastik lainnya. Perkembangan 

lebih lanjut adalah modifikasi karet yang dikenal dengan High Impact Polistyrene 

(HIPS). High Impact Polistyrene ini berupa butiran mirip GPPS namun berwarna 
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putih, bersifat tidak tembus cahaya, lebih keras dan mudah dalam pembuatannya 

dibanding produk thermoplastik lainnya. Jenis polistirena yang lainnya yang 

banyak digunakan adalah Expandable Polistyrene (EPS) yang berbentuk butiran 

bulat pipih yang transparan. 

Selain pertimbangan di atas, pendirian pabrik ini juga didasarkan pada 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Menciptakan lapangan kerja baru, yang berarti turut mengurangi jumlah 

pengangguran. 

2. Mengurangi ketergantungan pada negara asing.  

3. Meningkatkan pendapatan negara dari sektor industri, serta menghemat 

devisa negara. 

 

1.2 Penentuan Kapasitas Perancangan 

Penentuan kapasitas pabrik polistirena yang akan didirikan 

mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: 

 

a. Kebutuhan Produk Polistirena. 

Perkembangan akan kebutuhan polistirena di Indonesia untuk 

beberapa tahun mendatang, diperkirakan akan mengalami peningkatan. Hal ini 

bisa dilihat pada tabel 1.1 data kebutuhan monomer plastik dan polimer di 

Indonesia berikut ini. 
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Tabel 1.1. Kebutuhan plastik dan polimer di Indonesia ( 1000 Ton/Tahun) 

No Product 2003 2004 2005 2006 2011* 2015* 

1. Ethylene 1197 1314 1432 1561 2147 2609 

2. Propylene 750 818 892 972 1337 1625 

3. Styrene Monomer 220 242 265 302 443 581 

4. 
Vinyl Chloride 

Monomer 
348 376 406 438 572 722 

5. Polyethylene 783 861 947 1023 1421 1795 

6. Polypropylene 720 792 871 958 1378 1703 

7. Polystyrene 128 141 155 170 246 305 

8. Poly Vinyl Chloride 375 413 454 499 745 1024 

(Ministry of Industry Republic of Indonesia, 2007) 
 

Untuk saat ini di Indonesia masih mengimpor polistirena dari negara 

seperti Jepang, Korea Selatan, Philipina, Malaysia, Singapura, Jerman dan 

Amerika Serikat. Jumlah impor untuk polistirena dari tahun 2002-2006 terlihat 

pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2. Data Impor Polistirena 

Tahun Kapasitas (Ton) 

2002 6.182,44 

2003 6.928,98 

2004 7.393,503 

2005 6.446,801 

2006 5.532,667 

 
(Sumber BPS Import tahun 2002-2006) 

 

Dari data impor yang ada maka dapat disimpulkan rata-rata jumlah 

impor polistirena di Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini adalah sebesar 6.496,878 

ton/th. 
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b. Kapasitas Pabrik Yang Telah Ada 

Dari produksi pabrik polistiren yang telah berdiri di Indonesia yaitu PT 

Polychem Lindo Inc, PT Pasific Indomas Plastik, dan PT Royal Chemical, 

perusahaan ini mulai berproduksi pada tahun 1985 dengan kapasitas produksi 

21.500 ton per tahun. PT Pacific Indomas Plastic Indonesia, mulai beroperasi pada 

tahun 1993 berlokasi di Merak, memiliki kapasitas produksi 30.000 ton per tahun. 

(www.businessenvironment.wordpress.com) 

 

Table 1.3. Daftar Perusahaan yang Memproduksi Polistirena 

No. Perusahaan Lokasi 
Kapasitas 

(ton/th) 

1. American Polymer USA 48.081 

2. Chevron USA 21.724 

3. Dow Chemical USA 171.458 

4. Huntsman Chemical USA 181.437 

5. BASF China 572.000 

6. NOVA chemical China 413.000 

7. BP China 150.000 

8. Eni Chemical China 126.000 

9. Taiwan Heqiao China 448.000 

 

 

1.3. Penentuan Lokasi Pabrik 

Pemilihan lokasi suatu pabrik merupakan salah satu masalah pokok 

yang menunjang keberhasilan suatu pabrik dan akan mempengaruhi kelangsungan 

dan kemajuan pabrik tersebut. Perancangan pabrik Polistirena ini direncanakan 

berlokasi di Kawasan Industri Merak, Banten dengan pertimbangan sebagai 

berikut : 
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1. Penyediaan bahan baku 

Bahan baku merupakan faktor utama dalam kelangsungan operasi 

suatu pabrik. Dengan pertimbangan tersebut maka Merak merupakan kawasan 

yang dekat dengan sumber bahan baku seperti, PT. Styrindo Mono Indonesia (PT. 

SMI) yang memproduksi monomer stirena 300.000 ton/tahun pada tahun 1999, 

yang berlokasi di Merak Banten. Pendirian pabrik dekat dengan bahan baku dapat 

mengurangi biaya transportasi sekaligus mengurangi investasi yang relatif besar 

untuk pembangunan fasilitas penyimpanan bahan baku. 

2. Daerah pemasaran 

Di Indonesia banyak terdapat industri-industri yang menggunakan 

Polistirena sehingga untuk distribusi atau pemasarannya sangatlah mudah. 

3. Transportasi 

Di sekitar Merak banyak terdapat kawasan industri yang telah 

memiliki sarana transportasi yang memadai, baik itu jalur darat (dekat dengan 

jalan tol) maupun jalur laut adanya pelabuhan dikawasan tersebut yaitu pelabuhan 

Merak sehingga menjadikan proses pengkapalan dan pemasaran produk menjadi 

lebih cepat dan efisien. Dan juga adanya jalur kereta api sehingga transportasi 

bahan baku dan produk lancar. 

4. Tenaga kerja 

Kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi dengan mudah karena 

kawasan tersebut terletak di daerah Jabotabek yang lengkap dengan lembaga 

pendidikan formal maupun nonformal sehingga untuk mendapatkan tenaga kerja 

yang berkualitas dan berkemampuan tinggi cukup tersedia. 

5. Unit pendukung 

Sarana-sarana pendukung proses di Merak seperti air, bahan bakar dan 

energi dapat dipenuhi sedangkan tenaga listrik dapat disediakan sendiri oleh 

pabrik dan juga dipasok dari PLN Suralaya yang lokasinya tidak jauh dari pabrik. 
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1.4 Tinjauan Pustaka 

1.4.1. Proses Pembuatan 

Teknologi proses pembuatan polistirena yang sedang berkembang 

pada industri kimia saat ini adalah: 

1. Mass (Bulk) Polymerisation 

Dalam Mass (bulk) Polymerisation, polimer dihasilkan dalam reaktor 

dimana hanya monomer dan initiator dalam jumlah kecil. Bulk 

Polymerisation menghasilkan produk dengan kemurnian yang tinggi, kinerja 

reaktor yang optimal dan biaya separasi yang rendah. Tetapi mempunyai 

viskositas yang tinggi dalam reaktor. 

Metode ini biasanya digunakan pada tahap (kondensasi) polimerisasi. 

Reaksi tersebut sering menghasilkan suhu yang tinggi. Tingkat derajad 

polimerisasi meningkat secara linier dengan semakin lama waktu reaksi, 

sehingga viskositas dari reaksi tersebut naik.. 

Metode ini dapat juga digunakan untuk pemanjangan rantai pada 

polimerisasi tetapi hanya dalam skala kecil terutama pada temperatur yang 

rendah. 

2. Suspension Polymerisation 

Suspension Polymerisation merupakan proses polimerisasi yang 

terjadi secara batch, proses ini mempunyai karakteristik diantaranya memiliki 

transfer panas reaksi yang baik, viskositas rendah, biaya pemisahan yang 

rendah. 

Suspension Polymerisation menghasilkan partikel dengan ukuran 1 – 

1000 µm. Proses ini meliputi penambahan monomer + initiator + pelarut (air) 

+ sufactant. Monomer (styrene) dan initiator (benzoil peroxide) keduanya 

sulit larut dalam solvent (air). 

3. Solution Polymerisation 

Dalam Solution Polimerisation reaksi berlangsung pada lautan 

monomer dalam pelarut. Proses solution polymerisation mempunyai 

karakterisik transfer panas reaksi yang baik, viskositas rendah dan tingkat 

pengotor (kerak) dalam reaktor yang rendah tetapi mempunyai kapasitas 
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reaktor yang rendah, biaya separasi tinggi, sering kali pemakaian bahan 

pelarut mencemari hasil akhir (produk). 

Proses ini meliputi monomer + inisiator + pelarut (air). Metode ini 

lebih disukai dalam proses pengembangan rantai polimerisasi. 

Polimer tersebut tidak larut dalam pelarut misalnya dalam kasus 

(stirene + metanol) percepatan pembentukan polimer dalam larutan. 

4. Gas Phase Polymeisation 

Di  dalam Gas Phase polymerisation, monomer dalam bentuk gas 

dikontakkan dengan katalis dalam bentuk padat. Proses gas phase 

polymerisation terjadi perpindahan panas reaksi, emisi dan pengotor yang 

rendah. 

Proses ini sering digunakan pada polimerisasi ethilen dan propilene 

dengan katalis silika, reaksi tersebut terjadi pada permukaan. 

5. Emulsion Polymerisation 

Dalam Emulsion Polymerisation, reaksi kimia terjadi dalam droplets 

yang didalamnya terdapat solvent (seperti dalam Suspension Poymerisation). 

Proses emulsi pada umumnya memiliki viskositas rendah, transfer panas yang 

baik dan kecepatan konversi yang tinggi. Dalam proses tersebut mempunyai 

biaya separasi yang tinggi, menghasilkan kerak. 

Emulsion Polymerisation menghasilkan partikel lateks dengan ukuran  

0.03 – 0.1 µm. Proses tersebut meliputi monomer + initiator + pelarut (air) + 

Sulfactant ( biasanya anionik, seperti sodium dodecyl sulphate). 
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Tabel 1.4 Produk yang dihasilkan dari proses polimerisasi 

 PE PP PVC PET PS PA 

Suspension  X X X  X  

Bulk X X X X X X 

Emulsion   X    

Gas Phase X X     

Solution X      

 

Keterangan : 

PE  : Poliester   PET  : Polietilen 

PP  : Polipropilen   PS  : Polistirena 

PVC  : Polivinil klorida  PA  : Poliamidin 
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Tabel 1.5. Daftar Kelebihan dan Kekurangan Proses Polimerisasi 

Metode Kelebihan Kekurangan 

Massa Sederhana, kemurnian tinggi 

Viskositas yang tingi, kesulitan 

dalam pengendalian panas 

reaksi 

Suspensi 

Panas cepat terdispersi, 

viskositas rendah, hasil 

polimer berupa butiran, 

mudah untuk mengontrol 

suhu reaksi dan kecepatan 

reaksi polimerisasi 

Dibutuhkan unit pencuci dan 

pengering dalam proses 

produksi, adanya kemungkinan 

produk terkontaminasi bahan 

tambahan 

Larutan 

Panas cepat terdispersi, 

viskositas rendah, biasanya 

digunakan secara langsung 

sebagai larutan 

Biaya tambahan untuk perlarut, 

memungkinkan terjadinya 

transfer rantai dengan pelarut, 

pelarut sulit untuk dipisahkan 

Emulsi 

Panas cepat terdispersi, 

viskositas rendah, berat 

molekul yang tinggi dapat 

dihitung, biasanya digunakan 

secara langsung sebagai 

larutan 

Kemungkinan produk 

terkontaminasi dengan bahan 

pengemulsi dan bahan 

tambahan lainnya, 

 

(Stevens, 1999) 
 

Setelah melihat dari semua keuntungan dan kerugian dari proses 

diatas maka peracangan pabrik ini menggunakan proses polmerisasi 

polistirena dengan metode suspensi dengan pertimbangan : 

1. Kemudahan mengontrol suhu reaksi dan kecepatan reaksi sehingga dtidak 

memerlukan alat kontrol proses yang banyak dan rumit. 

2. Proses berlangsung pada suhu 90 oC dan proses pemisahan yang murah. 

3. Konversi yang dihasilkan relatif tinggi (>99%) 
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1.4.2. Kegunaan Produk 

1. Untuk pengepakan 

2. Untuk bahan isolator 

3. Konstruksi dan bangunan 

4. Gelas dan tempat makanan 

 

1.4.3. Sifat Fisis dan Kimia Bahan Baku dan Produk 

1. Stirena Monomer 

i. Sifat Fisik 

Rumus Kimia  : C8H8 

Berat Molekul : 104.149 g/gmol 

Fase : Cair 

Kemurnian  : 99,7% 

Titik Didih (760 mmHg)  : 145.14 oC 

Titik Beku  : -30,628 oC 

Tekanan kritis (pc)  : 39.5 atm (580 psia) 

Suhu Kritis (tc)  : 374,4 oC (706 oF) 

Volume Kritis (Vc)  : 0,369 l/mole 

Viskositas (0 oC)  : 1,040 centipoise 

                  (20 oC)  : 0,763 centipoise 

Densitas (0 oC)  : 0,9223 g/cc 

              (20 oC)  : 0,9050 g/cc 

 

ii. Sifat Kimia 

1. Dapat terpolimerisasi membentuk polistirena dengan cepat  

2. Bereaksi dengan phosgene dengan bantuan katalis AlCl3 

3. Bereaksi denganasetil kloroda dengan bantuan katalis SnCl4 

4. Bereaksi dengan halogen seperti Br2 dan Cl2 
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2. Polistirena (Expandable Polystyrene/EPS) 

i. Sifat Fisik 

 Rumus Kimia : (C8H8)n 

 Berat Molekul : 239993,22 kg/ kgmol 

 Densitas : 1060 kg/m3 

 Fase : Padat 

 Derajad Polimerisasi : 2302 

 Konduktifitas Thermal : 0,08 W/(m.K) 

 Specific Gravity : 1,05 

 Titik Leleh : 240 oC 

 Koefisien Transfer Panas : 0,17 W/(m2. K) 

Panas Spesifik : 1,3 Kj/(kg.K) 

 

ii.  Sifat Kimia 

a) Larut dalam eter, hidrokarbon aromatik, hidrokarbon 

terklorinasi. 

b) Mempunyai daya serap air rendah 

 

1.4.4 Tinjauan Proses Secara Umum 

Pada proses suspensi polimer ini bahan baku stirena monomer 

dipisahkan dengan inhibitornya yang berupa tertiary buthyl cathecol (TBC) 

terlebih dahulu dengan menggunakan adsorber. Produk keluar adsorber 

diumpankan menuju reaktor pada suhu 90 oC dan tekanan 9 atm dengan 

penambahan air, inisiator (benzoil peroxide), katalis (trikalsium phospat) dan 

blowing agent (pentana). Pada proses reaksi ini digunakan reaktor tangki 

berpengaduk yang dioperasikan secara batch. Produk keluar reaktor 

diumpankan menuju centrifuge untuk memisahkan produk dengan larutan 

yang berupa air. Produk centrifuge berupa padatan polistirena diumpankan 

menuju dryer untuk mengeringkan produk. 
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