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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Pendirian Pabrik 

Nitrogliserin merupakan salah satu bahan kimia yang bisa digunakan 

sebagai obat-obatan dan sebagai bahan peledak. Sebagai bahan obat misalnya, 

nitrogliserin digunakan sebagai obat untuk meredakan rasa sakit dan mengurangi 

frekuensi serangan angina pektoris. Sedangkan jika digunakan sebagai bahan 

peledak, nitrogliserin termasuk bahan peledak tingkat tinggi (high explosive) yang 

biasa dipakai sebagai bahan peledak di dalam dinamit dan propelan jenis double 

base dan triple base. Nitrogliserin sangat penting dalam usaha pertahanan negara, 

artinya bisa digunakan dalam keadaan darurat maupun sebagai bahan yang bisa 

dipakai untuk latihan perang. Selain sebagai bahan obat dan bahan peledak, 

nitrogliserin juga dapat dipakai dalam bidang-bidang lain semisal bidang 

pertambangan maupun usaha-usaha lain, baik sebagai bahan pembantu maupun 

bahan baku. Nitrogliserin dapat dihasilkan melalui proses nitrasi pada kondisi 

tertentu dengan menggunakan campuran asam nitrat dan asam sulfat. Asam-asam 

tersebut pada saat ini telah dapat diproduksi di dalam negeri begitu pula 

gliserinnya. 

(http://library.usu.ac.id/download/fmipa/kimia-emma2.pdf) 

Sampai saat ini, di Indonesia belum ada pabrik yang memproduksi 

nitrogliserin, sedangkan kebutuhan akan nitrogliserin diperkirakan terus 

meningkat sesuai dengan banyaknya industri maupun pihak-pihak yang 

memerlukannya. Kebutuhan nitrogliserin diperdagangan dunia pun terus 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk memenuhi kebutuhan 

nitrogliserin dalam negeri, negara Indonesia masih harus mengimpor. Data impor 

nitrogliserin dan propelan powder (campuran nitrogliserin dan nitrocelulose) 

ditunjukkan pada tabel 1.1 dan 1.2. 

 

 



Tabel 1.1. Impor Nitrogliserin di Indonesia 

No Tahun Jumlah (Ton/Tahun) 

1 1993 931 

2 1994 88 

3 1995 443 

4 1996 220 

5 1997 1492 

6 1998 209 

(http://209.85.175.104/search?q=cache:yRPhIbEMlyoJ:www.infid.be/bombterror.

doc+PT.+Multi+Nitro+Kimia&hl=id&ct=clnk&cd=14&gl=id) 

Tabel 1.2. Impor Propelan Powder di Indonesia 

No Tahun Jumlah (kg/tahun) 

1 2002 18.190 

2 2003 77.461 

3 2004 14.986 

4 2005 16.500 

5 2006 46.750 

(Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2002-2006) 

Dari tabel 1.2 diasumsikan semua kebutuhan nitrogliserin diperoleh dari 

impor. Jadi jelaslah bahwa pendirian pabrik nitrogliserin di Indonesia dapat 

dilakukan, dengan alasan sebagai berikut: 

1) Memenuhi kebutuhan nitrogliserin di dalam negeri. 

2) Meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor nitrogliserin untuk 

memenuhi kebutuhan nitrogliserin dunia. 

3) Menambah lapangan kerja baru. 

Dengan pertimbangan di atas, maka sangatlah  tepat sekarang ini bagi para 

investor untuk menanam modalnya guna mendirikan pabrik nitrogliserin di 

Indonesia. 

 



1.2  Kapasitas Perancangan Pabrik 

Kapasitas pabrik merupakan faktor yang sangat penting dalam pendirian 

pabrik karena akan mempengaruhi perhitungan teknis dan ekonomis. Meskipun 

secara teori semakin besar kapasitas pabrik kemungkinan keuntungan yang 

diperoleh akan semakin besar, tetapi dalam penentuan kapasitas perlu juga 

dipertimbangkan faktor lain yaitu:  

1.  Proyeksi Kebutuhan Nitrogliserin 

Konsumsi nitrogliserin diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa 

tahun mendatang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 impor propelan powder 

(campuran nitrogliserin dan nitrocelulose) di Indonesia, kebutuhan 

nitrogliserin di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan, maka 

rancangan pabrik dengan kapasitas 31.500 ton/tahun tersebut diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan nitrogliserin di Indonesia pada tahun 2012. 

Selain itu, dengan didirikannya pabrik nitrogliserin juga dapat memenuhi 

kebutuhan nitrogliserin dunia. 

2.  Kapasitas Pabrik Minimal dan Maksimal Luar Negeri 

Sampai saat ini di Indonesia belum ada pabrik yang memproduksi 

nitrogliserin, sedangkan kapasitas produksi yang telah ada di luar negeri 

sebagai berikut: 

Tabel 1.3. Kapasitas Pabrik di Luar Negeri 

No Pabrik Kapasitas (ton/tahun) 

1 Celanse, Bioshop Texas 20.000 

2 Tennesse Eastman Company, Tennesse 25.000 

3 Publicker, Philadelphia, Pensylvania 25.000 

4 Union Carbide, Texas 60.000 

 (Sumber : Mc Ketta, 1977) 

3.  Ketersediaan Bahan Baku 

Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku gliserin diperoleh dari PT. Priscolin 

di Bekasi, asam nitrat diperoleh dari PT. Multi Nitrotama Kimia di 

Cikampek, asam sulfat diperoleh dari PT. Indonesian Acid Industry di Bekasi,  



natrium karbonat diperoleh dari PT. Samarth Chemicals Indonesia di Jakarta, 

dan etanol diperoleh dari PT. JR. Malabar Korea Indonesia di Jakarta.  

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam perancangan pabrik 

nitrogliserin dipilih kapasitas perancangan sebesar 31.500 ton/tahun. 

 

1.3   Pemilihan Lokasi Pabrik 

Pemilihan lokasi adalah hal yang sangat penting dalam pendirian suatu 

pabrik, karena hal ini berhubungan langsung dengan segi operasional dan nilai 

ekonomis pabrik yang akan didirikan. Berdasarkan beberapa pertimbangan maka 

lokasi pabrik nitrogliserin dari gliserin dan asam nitrat ini direncanakan akan 

didirikan di daerah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Pemilihan lokasi pabrik 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:  

1. Penyediaan Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan nitrogliserin adalah gliserin 

dan asam nitrat. Untuk bahan baku gliserin dapat diperoleh dari PT. Priscolin 

yang berada di Bekasi, sedangkan asam nitrat diperoleh dari PT. Multi 

Nitrotama Kimia di Cikampek. 

2.  Pemasaran Produk 

Bekasi dilewati jalur utama transportasi, sehingga pemasaran nitrogliserin 

tidak menjadi masalah. Didukung oleh sarana transportasi yang memadai, 

distribusi atau pemasaran produk di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa cukup 

baik, karena ada sarana pelabuhan laut untuk pemasaran luar pulau Jawa. 

3.   Transportasi 

Bekasi merupakan daerah yang mudah dijangkau karena telah ada sarana 

transportasi darat dan laut yang cukup memadai, sehingga untuk transportasi 

pemenuhan bahan baku maupun pemasaran produk dapat mudah 

dilaksanakan. 

4.   Tenaga Kerja 

Daerah Bekasi juga merupakan daerah yang padat penduduk sehingga juga 

mampu menyediakan tenaga kerja yang cukup. 

 



5.   Utilitas 

Utilitas meliputi kebutuhan akan listrik yang memadai, jumlah air yang 

digunakan untuk proses maupun untuk karyawan. Kebutuhan listrik dapat 

dipenuhi dari PLN dan generator sebagai cadangan jika PLN mengalami 

gangguan, sedangkan air diperoleh dari sungai Kalimalang, Bekasi yang 

mempunyai debit air cukup besar dengan fluktuasi antara musim hujan dan 

musim kemarau relatif kecil. 

6 Kebijakan Pemerintah 

Sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang kebijakan pengembangan 

industri, daerah Bekasi telah dijadikan sebagai daerah kawasan industri. 

Sehingga faktor-faktor lain seperti iklim, karakteristik lingkungan, dampak 

sosial serta hukum tentu sudah diperhitungkan. Dari pertimbangan faktor-

faktor tersebut di atas maka lokasi pabrik nitrogliserin ini akan ditetapkan di 

daerah Bekasi, Jawa Barat. 

 

1.4 Tinjauan Pustaka 

Nitrogliserin pertama kali ditemukan pada tahun 1846 oleh Sobrero, akan 

tetapi baru tahun 1860-an nitrogliserin mulai digunakan sebagai bahan peledak 

ketika Immanuel dan Alfred Nobel berhasil mengembangkan metode mengenai 

penggunaan nitrogliserin sebagai bahan peledak dengan cukup aman. Tahun-tahun 

berikutnya Alfred Nobel berhasil mengembangkan bahan peledak nitrogliserin 

yang lebih maju, seperti dinamit pada tahun 1868. 

(http://library.usu.ac.id/download/fmipa/kimia-emma2.pdf) 

 

1.4.1 Macam-Macam Proses 

Dasar pembuatan nitrogliserin adalah proses nitrasi dengan bahan baku 

gliserin dan asam nitrat dengan katalisator asam sulfat. Untuk menyempurnakan 

reaksi, salah satu reaktan diberikan berlebih. Ada beberapa macam proses 

pembuatan nitrogliserin, diantaranya: 

 



1. Schmid-Meissner Continous Process 

Prosesnya meliputi nitrasi, pemisahan, dan pemurnian nitrogen secara 

netralisasi dan pencucian. Nitratornya berbetuk tangki berpengaduk, 

dilengkapi pipa-pipa pendingin vertikal. Sebagai medium pendingin dipakai 

brine yang masuk pada suhu 5oC. Asam campuran masuk dari bagian bawah 

nitrator dan gliserin masuk dari bagian atas sedangkan hasilnya keluar secara 

overflow ke separator.  

Pemisahan nitrogliserin dan sisa asam berdasarkan pembentukan dua lapisan 

dan perbedaan densitas. Sisa asam yang densitasnya lebih kecil berada pada 

lapisan atas dan nitrogliserin pada lapisan bawah. Sisa asam yang keluar dari 

separator akan direcovery, sedangkan nitrogliserin dicuci dalam menara atau 

kolom pencuci yang berisi baffle. Di dalam kolom pencuci, campuran dibuat 

emulsi dengan memakai air yang dingin dan menginjeksikan udara 

bertekanan. Emulsi mengalir dari atas kolom ke intermediate separator, 

kemudian dialirkan ke dasar kolom pencuci II. Dengan menggunakan udara 

bertekanan, cairan dibuat emulsi dengan air panas yang mengandung natrium 

karbonat ammonia. Emulsi mengalir dari puncak menara II menuju separator 

II, Kemudian cairan dialirkan ke menara III dan separator III sampai stability 

yang telah diinginkan telah tercapai. 

2. Biazzi Continous Process 

Perlengkapan terdiri dari nitrator, separator, dan pencuci berpengaduk. 

Sebagian unit alatnya terbuat dari stainless steel, untuk mencegah penimbunan 

nitrogliserin. Prosesnya meliputi nitrasi, pemisahan, dan pemurnian 

nitroglisern dengan cara pencucian. Nitratornya berupa vessel berbentuk 

silinder kecil yang terbuat dari steinless steel, yang dilengkapi pendingin 

dengan menggunakan jaket dimana brine pada 5oC disirkulasikan selama 

nitrasi untuk menjaga reaksi pada suhu 10-20oC. Sisa asam yang keluar dari 

separator I dikeluarkan, sedang nitrogliserin mengalir secara kontinyu  menuju 

tangki pencuci I kemudian dinetralkan dengan larutan natrium karbonat 2%. 

Di dalam tangki pencuci nitrogliserin dibuat emulsi dengan air, lalu dialirkan 



ke separator II untuk dipisahkan dari sisa asam yang masih ada dan 

selanjutnya disimpan dalam tangki penyimpan.  

(Kirk, R.E. & Othmer, D.F., 1965) 

Dari beberapa proses pembuatan nitrogliserin, dipilih proses Biazzi secara 

kontinyu berdasarkan: 

1) Proses Biazzi lebih effisien dibandingkan dengan proses yang lain (untuk 

kapasitas yang sama, ukuran alat lebih kecil) 

2) Dibandingkan dengan proses Schmid-Meissner, proses Biazzi lebih sederhana, 

terutama pada unit pencucian dan unit pemisahan. 

3) Proses Biazzi merupakan proses terbaru.    

 

1.4.2 Kegunaan Produk  

Nitrogliserin merupakan salah satu bahan kimia yang bisa digunakan 

sebagai obat-obatan maupun dipakai sebagai bahan peledak. Sebagai bahan obat 

misalnya, nitrogliserin digunakan sebagai obat untuk meredakan rasa sakit dan 

mengurangi frekuensi serangan angina pektoris. Sedangkan jika digunakan 

sebagai bahan peledak, nitrogliserin termasuk bahan peledak tingkat tinggi (high 

explosive) yang biasa dipakai sebagai bahan peledak di dalam dinamit dan 

propelan jenis double base dan triple base. 

 

1.4.3 Sifat-Sifat  Fisik dan Sifat Kimia Bahan Baku dan Produk 

a) Bahan Baku 

1. Gliserin 

• Sifat fisis: 

Rumus molekul : C3H5(OH)3 

Berat molekul : 92 g/gmol 

Bentuk  : cair 

Warna  : tidak berwarna 

Titik didih : 290 oC 

Titik leleh : 18 oC 



Densitas : 1,26 g/cm3 

Suhu kritis : 450 oC 

Tekanan kritis : 39,48 atm 

∆Hf  (25oC) : -582,80 kJ/mol 

Cp (25oC) : 260,94 J/mol.K 

• Sifat kimia: 

1) Nitrasi 

Jika gliserin direaksikan dengan asam nitrat dapat menghasilkan 

nitrogliserin. 

 C3H5(OH)3  + 3 HNO3   C3H5(ONO2) 3  + 3 H2O 

  

2. Asam Nitrat 

• Sifat fisis: 

Rumus Molekul : HNO3 

Berat molekul       : 63 g/gmol 

Bentuk                  : cair 

Titik didih             : 122oC 

Titik leleh             : -42oC 

Densitas : 1,41 g/cm3 

Suhu kritis : 247oC 

Tekanan kritis : 68 atm 

∆Hf  (25oC)               : -135,10 kJ/mol 

Cp (25oC) : 110,68 J/mol.K 

• Sifat Kimia: 

1)  Nitrasi 

Asam nitrat direaksikan dengan gliserin membentuk nitrogliserin. 

 C3H5(OH)3  + 3 HNO3    C3H5(ONO2)3  + 3 H2O 

2)  Asam nitrat dapat terbentuk dari amonia 

      4 NH3 + 5 O2 4 NO + 6 H2O 

      2 NO + O2 2 NO2   

      3 NO2 + H2O  2 HNO3 + NO 



3)  Amonia direaksikan dengan natrium bisulfat menghasilkan natrium 

nitrat dan asam sulfat 

      HNO3 + NaSO4              NaNO3 + H2SO4 

4)  Logam-logam mulia Au dan Pt tidak dapat bereaksi dengan HNO3. 

5)  HNO3 terhadap logam 

Disini terbentuk oksida bukan logam dengan martabat yang 

tertinggi, yang kemudian berubah menjadi logam. 

6 HNO3                   3 H2O + 6 NO2 + 1 1/2 O2 

S + 3 O         SO3 

SO3  + H2O                   H2SO4 

6 HNO3 + S        H2SO4 +  6 NO2 + 2 H2O 

6) Campuran HNO3 dan HCl dalam perbandingan 1 : 3 disebut aqua 

regia. Logam-logam mulia tidak dapat bereaksi dengan HCl atau 

HNO3  dapat larut dalam aqua regia. 

 

3. Asam Sulfat 

• Sifat fisis: 

Rumus Molekul : H2SO4 

Berat Molekul : 98 g/gmol 

Bentuk : cair 

Titik Didih : 340oC 

Titik Leleh : 10,35oC 

Densitas : 1,841 g/cm3 

Suhu kritis : 652oC 

Tekanan kritis : 63,16 atm 

∆Hf (25oC) : 735,13 kJ/mol 

Cp (25oC) : 139,95 J/mol.K 

• Sifat Kimia 

1)  H2SO4  bereaksi dengan HNO3 membentuk ion  nitronium yang 

sangat penting dalam suatu reaksi nitrasi. 

HNO3 +  H2SO4 + 2e-             SO4
-2

  +  H3O+ +  NO2
-  



2) Mempunyai daya tarik yang besar terhadap air dan membentuk 

senyawa-senyawa hidrat seperti H2SO4.H2O dan H2SO4.2H2O. 

3) Dalam reaksi nitrasi, sifat asam sulfat ini mencegah HNO3 

membentuk hydrogen dan ion nitrat dan hanya membentuk ion 

nitronium. 

 

b) Produk 

Nitrogliserin 

• Sifat fisis : 

Rumus Molekul : C3H5(ONO2)3   

Berat Molekul : 227 g/gmol 

Bentuk  : cair 

Titik didih : 218 oC 

Titik leleh : 13 oC 

Densitas (15oC) : 1,6 g/cm3 

Suhu kritis : 407 oC 

Tekanan kritis : 29,61 atm 

 ∆Hf  (25oC)                 : -270,90 kJ/mol 

• Sifat kimia : 

 C3H5(OH)3  + 3 HNO3    C3H5(ONO2)3  + 3 H2O  

Sebenarnya lebih tepat jika dinamakan gliserin trinitrat. Merupakan bahan 

peledak. 

Reaksi peledakan : 

C3H5(ONO2)3 3/2 N2 + 3 CO2 + 5/2 H2O (uap) + 1/4 O2  

 cair gas 

Karena perubahan dari zat cair menjadi gas yang terjadi begitu cepat, 

maka timbul tekanan dan temperatur yang sangat tinggi sehingga 

menimbulkan peledakan. 

 

 

 



1.4.4 Tinjauan Proses Secara Umum 

Nitrogliserin dapat dibuat dengan mereaksikan gliserin (gliserol) dengan 

asam nitrat (HNO3). Reaksi ini merupakan reaksi nitrasi, yaitu reaksi antara asam 

nitrat dan gliserin, Dimana fase campuran di dalam Reaktor berbentuk fase 

emulsi. Seperti terlihat dalam reaksi dibawah ini. 

 C3H5(OH)3 +  3 HNO3         
H2SO4 

         C3H5(ONO2)3  +  3 H2O  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

DESKRIPSI PROSES 
 

2.1 Spesifikasi Bahan 

2.1.1 Spesifikasi bahan baku 

a.  Gliserin 

Rumus molekul : C3H5(OH)3 

Berat molekul : 92 g/gmol 

Fase : cair 

Warna  : tidak berwarna 

Titik didih :  290 oC 

Titik leleh :  18 oC 

Densitas (20oC) : 1,26 g/cm3 

Kemurnian : 99,5 % 

Impuritas  : 0,5 % air 

Kelarutan :  miscible in water (dapat bercampur dengan 

air) 

(http://www.jtbaker.com/msds/englishhtml/g4774.htm) 

 

b.  Asam Nitrat 

Rumus molekul : HNO3 

Berat molekul : 63 g/gmol 

Fase : cair 

Warna : jernih 

Titik didih             :  122 oC 

Titik leleh             :  -42 oC 

Densitas : 1,41 g/cm3 

Kemurnian : 70 % 

Impuritas : 30 % air 

Kelarutan :  infinitely soluble (sangat larut dalam air) 

(http://www.jtbaker.com/msds/englishhtml/n3660.htm) 



2.1.2 Spesifikasi Bahan Pembantu 

a. Asam Sulfat  

Rumus molekul : H2SO4 

Berat molekul : 98 g/gmol 

Fase : cair 

Titik Didih :  340 oC 

Titik Leleh :  10,35 oC 

Densitas : 1,841 g/cm3 

Kemurnian : 98 % 

Impuritas : 2 % air 

Kelarutan : soluble in water (dapat larut dalam air) 

(http://avogadro.chem.iastate.edu/MSDS/H2SO4.htm) 

 

b.  Natrium Karbonat 

Rumus molekul : Na2CO3 

Berat molekul : 106 g/gmol 

Fase : padat 

Titik leleh :  851 oC 

Densitas : 2,53 g/cm3 

Kemurnian : 100 %  

Kelarutan (100oC) : 45,5 g/100 ml air 

(http://www.jtbaker.com/msds/englishhtml/s3242.htm) 

 

c.  Etanol 

Rumus molekul : C2H5OH 

Berat molekul : 46 g/gmol 

Fase : cair 

Titik didih :  78,5 oC 

Titik leleh :  -90 oC 

Densitas : 0,7905 g/cm3 

Kemurnian : 95 %  



Kelarutan (100oC) : soluble in water (dapat larut dalam air) 

(http://avogadro.chem.iastate.edu/MSDS/ethanol.htmhttp://avogadro.chem.iastate.

edu/MSDS/ethanol.htm) 

 

d.  Air 

Rumus molekul : H2O 

Berat molekul : 18 g/gmol 

Fase : cair 

Titik didih :  100 oC 

Titik leleh :  0 oC 

Densitas (25oC) :  1,00 g/cm3 

Kemurnian : 100 %  

(Yaws, 1999) 

2.1.3 Spesifikasi Produk 

Nitrogliserin 

Rumus molekul :  C3H5(ONO2)3   

Berat molekul :  227 g/gmol 

Fase :  Cair 

Warna  :  tidak berwarna 

Titik didih :  218 oC 

Titik leleh :  13 oC 

Densitas (15oC) : 1,6 g/cm3 

Kemurnian : 99 % 

Impuritas : 1 % 

Kelarutan : 0,18 g/100 g air, slightly soluble in water 

(sedikit larut dalam air), miscible with 

acetone, ether, benzene and other organic 

solvent (dapat bercampur dengan aseton, 

eter, benzene dan pelarut organik lainnya). 

(http://www.osha.gov/SLTC/healthguidelines/nitroglycerin/recognition.html) 

 



2.2  Konsep Reaksi 

2.2.1 Dasar Reaksi 

Dasar pembentukan nitrogliserin merupakan reaksi nitrasi antara asam 

nitrat dan gliserin. Proses reaksi dapat digambarkan sebagai berikut : 

C3H5(OH) 3 +  3 HNO3       
H2SO4

        C3H5(ONO2)3  +  3 H2O   
Nitrogliserin dibuat dari gliserin yang secara kimia sangat murni, asam 

nitrat dan asam sulfat. 

 

2.2.2 Mekanisme Reaksi 

Reaksi pembuatan nitrogliserin merupakan reaksi antara asam nitrat dan 

gliserin dengan menggunakan bantuan katalis asam sulfat (H2SO4). Reaksi nitrasi 

antara gliserin dan asam nitrat merupakan fase cair-cair bersifat eksotermis. Oleh 

karena itu ditetapkan pada suhu operasi 18oC, tekanan sebesar 1 atm diterapkan 

pada reaktor dengan konversi 93%. Perbandingan massa reaktan antara gliserin 

dan asam adalah 1 : 6, dimana asam terdiri dari asam nitrat dan asam sulfat 

dengan perbandingan 2 : 3. Asam nitrat diberikan berlebih untuk menggeser 

kesetimbangan, sehingga reaksi berjalan ke kanan membentuk produk. 

(http://library.usu.ac.id/download/fmipa/kimia-emma2.pdf) 

 

2.2.3 Tinjauan Termodinamika 

Reaksi pembuatan nitrogliserin : 

C3H5(OH)3 +  3 HNO3         
H2SO4 

        C3H5(ONO2)3  +  3 H2O  
Data-data enthalpi tiap komponen (T operasi : 25oC) : 

C3H8O3  : -582,8  kJ/mol  

HNO3  : -135,1 kJ/mol  

C3H5(ONO2)3  : -509,7  kJ/mol  

H2O  : -241,8  kJ/mol  

(Yaws., 1999 & Hysys) 

 

 



∆H298 K =  ∆Hproduk - ∆Hreaktan 

 = ((-509,7) + 3 x (-241,8)) – ((-582,8) + (3 x (-135,1)) 

 =  (-1.235,1) – (-988,1) 

 =  -247 kJ/mol 

 

Data-data  ∫CpdT tiap komponen (Toperasi = 18oC) : 

C3H8O3  : -1.698,6521  J/mol  

HNO3  :    -773,7686  J/mol 

C3H5(ONO2)3  : -1.479,1000 J/mol 

H2O  :    -529,4962  J/mol 

(Yaws., 1999 & Hysys) 

∫CpdT 291 K  = ∫CpdT produk - ∫CpdT reaktan 

                    = ((-1.479,1000) + 3 x (-529,4962)) – ((-1.698,6521) + (3 x (-

773,7686)) 

                   = (-3.067,5886) – (-4.019,9579) 

                   = 952,3693 J/mol 

 = 0,9524 kJ/mol  

Menghitung panas reaksi : 

∆HR  = ∆H298 K  +  ∫CpdT 

 = -247 kJ/mol + 0,9524  kJ/mol 

 = -246,0476 kJ/mol 

 

Berdasarkan data dan setelah dilakukan perhitungan didapat harga enthalpi 

reaksi pada suhu 18oC sebesar -246,0476 kJ/mol. Harga enthalpi didapat negatif, 

berarti reaksi pembuatan nitrogliserin merupakan reaksi eksotermis. 

Reaksi tersebut juga dapat dihitung konstanta kesetimbangan reaksi, K. 

 

Data-data energi Gibbs tiap komponen (T = 25oC): 

C3H8O3  : -448,49  kJ/mol 



HNO3  : -74,70      kJ/mol 

C3H5(ONO2)3  : -206,72  kJ/mol 

H2O  : -228,60    kJ/mol 

(Yaws, 1999 & Hysys) 

∆G298 K  = ∆Gproduk - ∆Greaktan 

 = ((-206,72) + (3 x (-228,60)) – ((-448,49) + 3 x (-74,70)) 

 = (-892,52) – (-672,59) 

 = -219,93 kJ/mol 

∆G298 K = -RT ln K 

K298 K = ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
− RT
∆G

 298KEXP  

 = ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
×− K 298 K  kJ/mol 8,3144

kJ/mol 219,93- EXP  

 = 1,093 

Besarnya konstanta kesetimbangan reaksi pada suhu operasi 18oC: 
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K
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⎛ −×⎟

⎠
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⎛
−
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1
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1

8,3144
247- EXP  

K291 K =  1,0023 x  K298 K 

            =  1,0023 x 1,093 

            =  1,0955 

 

Dari harga konstanta kesetimbangan reaksi tersebut diketahui reaksi 

bersifat reversible (bolak-balik) sehingga untuk mendorong reaksi ke kanan 

ditambahkan reaktan (HNO3) berlebih. 

 

2.2.4 Tinjauan Kinetika 

Dari segi kinetika, kecepatan  reaksi akan bertambah dengan adanya 

kenaikan temperatur. Hal ini ditunjukkan oleh hubungan persamaan Archenius: 



k = A e -E/RT 

Dimana k : Konstanta kecepatan reaksi 

 A : Faktor tumbukan tingkat pencampuran zat-zat yang bereaksi 

 E  : Energi aktivasi 

 R : Tetapan gas umum 

 T : Suhu mutlak 

Harga k akan mempengaruhi kecepatan reaksi yang ditunjukkan dengan 

persamaan umum: 

Reaksi : a A + b B  c C + d D  

Sehingga : r = k CACB  

Dengan harga k yang besar akan diperoleh harga r yang besar pula, 

sehingga reaksi berjalan cepat, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu ada 

beberapa variabel yang mempengaruhi harga k dalam reaksi pembuatan 

nitrogliserin: 

1 Temperatur 

Ditinjau dari rumus Archenius, kenaikan temperatur akan memperbesar 

harga k, sehingga temperatur yang semakin naik akan mempercepat reaksi. 

Untuk reaksi pembuatan nitrogliserin, reaksi dijaga agar temperatur tidak 

semakin naik karena akan mempengaruhi tingkat viskositas dan 

menghindari terjadinya ledakan. 

2 Tingkat pencampuran 

Dalam reaktor pembuatan nitrogliserin, untuk memperbesar faktor 

tumbukan atau meningkatkan homogenitas campuran digunakan pengaduk. 

3  Konsentrasi 

Semakin tinggi konsentrasi, maka molekul atau atom yang terkandung 

semakin banyak sehingga untuk terjadinya reaksi akan cepat karena 

tumbukan efektif antar molekul relatif besar. 

 

2.3 Diagram Alir Proses 

Secara umum proses produksi nitrogliserin terdiri dari tiga langkah proses, 

yaitu: 



1. Persiapan Bahan Baku 

Bahan baku yang terdiri asam nitrat dan gliserin serta bahan pembantu 

katalis asam sulfat (H2SO4). Asam sulfat dan nitrat asam masing-masing 

ditempatkan dalam tangki bahan baku (T-01) dan (T-02), sedangkan 

gliserin ditempatkan dalam tangki bahan baku 3 (T-03) dengan kapasitas 

untuk memenuhi kebutuhan proses selama tujuh hari. 

2. Proses Reaksi 

Asam sulfat dari tangki bahan baku 1 (T-01) dicampurkan dengan asam 

nitrat dari tangki bahan baku 2 (T-02) di dalam mixer 1 (M-01). Asam 

campuran dari M-01 didinginkan dengan cooler 1 (HE-01) hingga suhu 

18oC dan dipompa menuju reaktor untuk direaksikan dengan gliserin dari 

tangki bahan baku 3 (T-03) yang terlebih dahulu didinginkan dengan 

cooler 2 (HE-02) hingga suhu 18oC. Dari reaksi tersebut dihasilkan 

konversi sebesar 93%. Pada reaksi ini timbul panas reaksi, untuk 

mempertahankan reaksi tetap pada 18oC maka kelebihan panas ini 

didinginkan dengan medium pendingin air dengan suhu 5oC. 

Nitrogliserin hasil reaksi, gliserin sisa dan asam sisa keluar secara 

overflow dari reaktor menuju dekanter 1 (D-01). Di dalam dekanter 1 (D-

01) nirogliserin dipisahkan dari sisa asam berdasarkan perbedaan densitas. 

Sisa asam selanjutnya dipompa ke unit pengolahan lanjut, sedangkan 

nitrogliserin masuk ke dalam netralizer (N-01) untuk dinetralkan dengan 

natrium karbonat yang telah didinginkan dengan cooler 3 (HE-03) hingga 

suhu 18oC. Air penetral menetralkan sisa asam yang terdapat dalam larutan 

nitrogliserin, selanjutnya dialirkan ke tangki pencuci 1 (TP-01) untuk 

melarutkan garam-garam hasil netralisasi. 

3. Proses Pemisahan 

Garam-garam hasil netralisasi masuk tangki pencuci (TP-01) untuk dicuci 

dengan air. Selanjutnya nitrogliserin dan garam-garam hasil netralisasi 

dipisahkan pada dekanter 2 (D-02) berdasarkan perbedaan densitas. 

Garam-garam hasil netralisasi keluar menuju Unit Pengolahan Limbah 

(UPL), sedangkan larutan nitrogliserin 99% dipompa menuju Mixer 3 (M-



03) ditambahkan dengan etanol sebesar 10% dari jumlah nitrogliserin 

untuk mengurangi kesensitifan nitrogliserin terhadap goncangan kemudian 

disimpan sebagai produk. 

2.4. Neraca Massa dan Neraca Panas 

2.4.1 Neraca Massa 

Dasar perhitungan  : per jam operasi 

Kapasitas  : 31.500 ton per tahun 

Satuan   : kg/jam 

1. Mixer-01 (M-01) 

Komponen 
Massa masuk (kg/jam) Massa keluar (kg/jam)

Arus1 Arus 2 Arus 3 

H2SO4 6.188,0591 - 6.188,0591

HNO3 - 4.125,3727 4.125,3727

H2O 126,2869 1.768,0169 1.894,3038

Subtotal 6.314,3460 5.893,3896 1.2207,7357

Total 12.207,7357 1.2207,7357

 

2. Reaktor-01 (R-01) 

Komponen 
Massa masuk (kg/jam) Massa keluar (kg/jam)

Arus 3 Arus 4 Arus 5 

H2SO4 6.188,0591 - 6.188,0591

HNO3 4.125,3727 - 1.739,1670

C3H8O3 - 1.718,9053 557,3660

C3H5N3O9 - - 2.865,9720

H2O 1.894,3038 8,6377 2.584,7146

Subtotal 12.207,7357 1.727,5430 13.935,2787

Total 13.935,2787 13.935,2787

 

 

 

 



3. Reaktor-02 (R-02) 

Komponen 
Massa masuk (kg/jam) Massa keluar (kg/jam) 

Arus 5 Arus 6 

H2SO4 6.188,0591 6.188,0591

HNO3 1.739,1670 1.090,5259

C3H8O3 557,3660 241,6254

C3H5N3O9 2.865,9720 3.645,0276

H2O 2.584,7146 2.770,0406

Total 13.935,2787 13.935,2787

 

4. Reaktor-03 (R-03) 

Komponen 
Massa masuk (kg/jam) Massa keluar (kg/jam) 

Arus 6 Arus 7 

H2SO4 6.188,0591 6.188,0591

HNO3 1.090,5259 841,3294

C3H8O3 241,6254 120,3234

C3H5N3O9 3.645,0276 3.944,3272

H2O 2.770,0406 2.841,2396

Total 13.935,2787 13.935,2787

 

5. Dekanter-01 (D-01) 

Komponen 
Massa masuk (kg/jam) Massa keluar (kg/jam) 

Arus 7 Arus 8 Arus 9 

C3H5N3O9 3.944,3272 5,1142 3.939,2129

H2SO4 6.188,0591 6.064,2979 123,7612

HNO3 841,3294 832,9161 8,4133

C3H8O3 120,3234 48,1293 72,1940

H2O 2.841,2396 2.841,2396 -

Subtotal 13.935,4278 9.791,8020 4.143,6258

Total 13.935,4278 13.935,4278 

 



6. Mixer-02 (M-02) 

Komponen 
Massa masuk (kg/jam) Massa keluar (kg/jam)

Arus 10 Arus 11 Arus 12 

Na2CO3 140,9420 - 140,9420

H2O - 279,0930 279,0930

Subtotal 140,9435 279,0960 420,0395

Total 420,0395 420,0395

 

7. Netralizer-01 (N-01) 

Komponen 
Massa masuk (kg/jam) Massa keluar (kg/jam) 

Arus 9 Arus 12 Arus 13 Arus 14 

C3H5N3O9 3.939,2551 - - 3.939,2551

H2SO4 123,7625 - - -

HNO3 8,4134 - - -

C3H8O3 72,1948 - - 72,1948

H2O - 279,0960 - 303,0298

Na2CO3 - 140,9435 - -

NaNO3 - - - 11,3514

CO2 - - 58,5048 -

Subtotal 4.143,6258 420,0395 58,5048 4.505,1605

Total 4.563,6653 4.563,6653 

8. Tanki Pencuci -01 (T.P-01) 

Komponen 
Massa masuk (kg/jam) Massa keluar (kg/jam)

Arus 14 Arus 15 Arus 16 

C3H5N3O9 3.939,2551 - 3.939,2551

C3H8O3 72,1948 - 72,1948

H2O 303,0298 635,6025 938,6323

Na2SO4 179,3293 - 179,3293

NaNO3 11,3514 - 11,3514

Subtotal 4.505,1605 635,6025 5.140,7629

Total 5.140,7629 5.140,7629
 



9. Dekanter-02 (D-02) 

Komponen 
Massa masuk (kg/jam) Massa keluar (kg/jam) 

Arus 16 Arus 17 Arus 18 

C3H5N3O9 3.939,2551 1,6895 3.937,5656

C3H8O3 72,1948 32,4877 39,7071

H2O 938,6323 938,6323 -

Na2SO4 179,3293 179,3293 -

NaNO3 11,3514 11,3514 -

Subtotal 5.140,7629 1.163,4902 3.977.2727

Total 5.140,7629 5.140,7629 

10. Mixer-03 (M-03) 

Komponen 
Massa masuk (kg/jam) Massa keluar (kg/jam)

Arus 18 Arus 19 Arus 20 

C3H5N3O9 3.937,5656 - 3.937,5656

C3H8O3 39,7071 - 39,7071

C2H5OH - 393,7566 393,7566

H2O - 20,7240 20,7240

Subtotal 3.977,2727 414,4806 4.391,7533

Total 4.391,7533 4.391,7533

 

2.4.2 Neraca Panas 

Neraca panas di tiap alat 

Satuan = kJ/jam 

1. Mixer-01 (M-01) 

Komponen 
Q Masuk (kJ/jam) Q Keluar (kJ/jam) 

Arus 1 Arus 2 Arus 3 

H2SO4 44.868,1677 - 44.868,1677 

HNO3 - 36.274,8631 36.274,8631 

H2O 2.648,5370 37.079,5180 39.728,0550 

Subtotal 47.516,7047 73.354,3812 120.871,0859 

Total 12.0871,0859 120.871,0859 



2. Cooler-01(HE-01)  

Komponen Q Masuk (kJ/jam) Q Keluar (kJ/jam) 

H2SO4 44.868,1677 -62.376,2491 

HNO3 36.274,8631 -50.667,9986 

H2O 39.728,0550 -55.723,6988 

Subtotal 120.871,0859 -168.767,9465 

Beban pendingin  289.639,0324 

Total 120.871,0859 120.871,0859 

 

3. Cooler-02 (HE-02)  

Komponen Q Masuk (kJ/jam) Q Keluar (kJ/jam) 

C3H8O3 22.728,3559 -31.737,1966 

H2O 181,1534 -254,0909 

Subtotal 22.909,5093 -31.991,2875 

Beban pendingin   54.900,7968 

Total 22.909,5093 22.909,5093 

 

4. Reaktor-01 (R-01) 

Komponen 
Q Masuk (kJ/jam) Q Keluar (kJ/jam)

Arus 3 Arus 4 Arus 5 

H2SO4 -62.376,2491 - -62.376,2491

HNO3 -50.667,9986 - -21.360,5205

C3H8O3 - -31.737.1966 -10.290,9880

C3H5N3O9 - - -18.674,2697

H2O -55.723,6988 -254,0909 -76.033,1354

Subtotal -168.767,9465 -31.991,2875 -188.735,1627

Panas reaksi  3.106.456,5003   

Beban pendingin   3.094.432,4290

Total 2.905.697,2662 2.905.697,2662

 



5. Reaktor-02 (R-02) 

Komponen 
Q Masuk (kJ/jam) Q Keluar (kJ/jam) 

Arus 5 Arus 6 

H2SO4 -62.376,2491 -62.376,2491

HNO3 -21.360,5205 -13.393,8846

C3H8O3 -10.290,9880 -4.461,2767

C3H5N3O9 -18.674,2697 -23.750,4863

H2O -76.033,1354 -81.484,7692

Subtotal -188.735,1627 -185.466,6659

Panas reaksi 844.426,3863   

Beban pendingin   841.157,8895

Total 655.691,2236 65.5691,2236

 

6. Reaktor-03 (R-03) 

Komponen 
Q Masuk (kJ/jam) Q Keluar (kJ/jam) 

Arus 6 Arus 7 

H2SO4 -62.376,2491 -62.376,2491

HNO3 -13.393,8846 -10.333,2426

C3H8O3 -4.461,2767 -2.221,6038

C3H5N3O9 -23.750,4863 -25.700,6798

H2O -81.484,7692 -83.579,1914

Subtotal -185.466,6659 -184.210,9667

Panas reaksi 324.413,8300   

Beban pendingin   323.158,1308

Total 138.947,1641 138.947,1641

 

 

 

 

 



7. Dekanter-01 (D-01)            

Komponen 
Q Masuk (kJ/jam) Q Keluar (kJ/jam) 

Arus 7 Arus 8 Arus 9 

C3H5N3O9 -62.376,2491 -33,3236 -25.667,3562

H2SO4 -10.333,2426 -61.128,7241 -1.247,5250

HNO3 -2.221,6038 -10.229,9102 -103,3324

C3H8O3 -25.700,6798 -888,6415 -1.332,9623

H2O -83.579,1914 -83.579.1914 -

Subtotal -184.210,9667 -155.859,7908 -28.351,1759

Total -184.210,9667 -184.210,9667 

 

8. Mixer-02 (M-02) 

Komponen 
Q Masuk (kJ/jam) Q Keluar (kJ/jam) 

Arus 10 Arus 11 Arus 12 

Na2CO3 804,4264 - 804,4264

H2O - 5.853,2447 5.853,2447

Subtotal 804,4264 5.853,2447 6.657,6711

Total 6.657,6711 6.657,6711

 

9. Coler-03 (HE-03)  

Komponen Q Masuk (kJ/jam) Q Keluar (kJ/jam) 

Na2CO3 804,4264 -1.126,1969

H2O 5.853,2447 -8.209,9273

Subtotal 6.657,6711 -9.336,1243

Beban pendingin   15.993,7954

Total 6.657,6711 6.657,6711

 

 

 

 

 



10. Netralizer -01 (N-01) 

Komponen 
Q Masuk (kJ/jam) Q Keluar (kJ/jam) 

Arus 9 Arus 12 Arus 13 Arus 14 

C3H5N3O9 -25.667,3562 - - -25.667,3562

H2SO4 -1.247,5250 - - -

HNO3 -103,3324 - - -

C3H8O3 -1.332,9623 - - -1.332,9623

H2O - -8.209,9273 - -8.913,9673

Na2CO3 - -1.126,1969 - -

Na2SO4 - - - -2.016,4706

NaNO3 - - - -456.4546

CO2 - - -356,5004 -

Subtotal -28.351,1759 -9.336,1243 -356,5004 -38.387,2110

Panas reaksi 2.077.544,0337  

Beban 
pendingin  2.078.600,4450 

Total 2.039.856,7336 2.039.856,7336 

 

11. Tanki Pencuci-01 (T.P-01) 

Komponen 
Q Masuk (kJ/jam) Q Keluar (kJ/jam) 

Arus 14 Arus 15 Arus 16 

C3H5N3O9 -25.667,3562 - -28.078,8658

C3H8O3 -1.332,9623 - -1.457,9833

H2O -8.913,9673 -23.152,5266 -29.447,3460

Na2SO4 -2.016,4706 - -2.206,0049

NaNO3 -456,4546 - -349,5377

Subtotal -38.387,2110 -23.152,5266 -61.539,7377

Total -61.539,7377 -61.539,7377

 

 

 

 



12. Dekanter -02 (D-02) 

Komponen 
Q Masuk (kJ/jam) Q Keluar (kJ/jam) 

Arus 16 Arus 17 Arus 18 

C3H5N3O9 -28.078,8658 -11,7395 -28.067,1262

C3H8O3 -1.457,9833 -656,0925 -801,8908

H2O -29.447,3460 -29.447,3460 -

Na2SO4 -2.206.0049 -2.206,0049 -

NaNO3 -349,5377 -349,5377 -

Subtotal -61.539,7377 -32.670,7206 -28.869,0170

Total -61.539,7377 -61.539,7377 

       

13. Coler-04 (HE-04) 

Komponen Q Masuk (kJ/jam) Q Keluar (kJ/jam) 

C2H5OH 4.608,7596 -7.009,3979

H2O 434,6322 -609,6275

Subtotal 5.043,3918 -7.619,0254

Beban pendingin   12.662,4172

Total 5.043,3918 5.043,3918

 

14. Mixer -03 (M-03) 

Komponen 
Q Masuk (kJ/jam) Q Keluar (kJ/jam) 

Arus 18 Arus 19 Arus 20 

C3H5N3O9 -28.067,1262 - -28.067,1262

C3H8O3 -801,8908 - -801,8908

C2H5OH - -7.009,3979 -7.009,3979

H2O - -609,6275 -609,6275

Subtotal -28.869,0170 -7.619,0254 -36.488,0424

Total -36.488,0424 -36.488,0424

 

 

 



 
 

Gambar 2.1. Diagram Alir Kuantitatif 



 
Gambar 2.2. Diagram Alir Kualitatif 

 



2.5. Tata Letak pabrik dan Peralatan 

2.5.1. Tata Letak (Lay Out) Pabrik 

Tata letak pabrik merupakan pengaturan yang optimal dari 

seperangkat fasilitas-fasilitas dalam pabrik. Tata letak yang tepat sangat 

penting dalam efisiensi, keselamatan dan kelancaran dari para pekerja dan 

keselamatan proses. 

Untuk mencapai kondisi yang optimal, maka hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam menentukan tata letak pabrik adalah: 

1. Perluasan pabrik dan kemungkinan penambahan bangunan. 

Perluasan pabrik ini harus sudah dalam pertimbangan sejak awal 

supaya masalah kebutuhan tempat tidak timbul di masa yang akan 

datang. Sejumlah areal khusus harus sudah disediakan untuk 

menambah kapasitas pabrik, ataupun untuk mengolah produknya 

sendiri menjadi produk lain. 

2. Keamanan 

Keamanan terhadap kemungkinan adanya bahaya ledakan, kebakaran, 

asap atau gas beracun harus diperhatikan dalam penempatan alat 

pengaman seperti hydrant dan penampung air yang cukup. Tangki 

penyimpan bahan baku dan produk yang berbahaya harus diletakkan di 

areal yang khusus serta perlu adanya jarak antar bangunan. Hal ini 

dimaksudkan guna memberikan pertolongan dan jalan bagi  karyawan 

untuk menyelamatkan diri. 

3. Luas areal yang tersedia 

Harga tanah merupakan faktor  yang sangat menentukan kemampuan 

suatu pabrik untuk menyediakan areal tanah. Pemakaian tempat 

disesuaikan dengan areal yang tersedia. Jika harga tanah terlalu tinggi 

maka perlu efisiensi dalam pemakaian ruangan hingga tidak menutup 

kemungkinan peralatan tertentu diletakkan di atas peralatan yang lain 



atau lantai ruangan diatur dengan baik (dibuat bertingkat) agar dapat 

menghemat areal. 

4. Instalasi dan Utilitas 

Pemasangan dan distribusi yang baik dari gas, udara, steam listrik akan 

mempermudah kerja dan peralatannya. Penempatan peralatan proses 

harus tepat sehingga petugas dengan mudah dapat mencapainya dan 

dapat menjamin kelancaran operasi. 

 

Secara garis besar tata letak pabrik dapat dibagi menjadi beberapa daerah 

utama, yaitu : 

a. Daerah administrasi (perkantoran), laboratorium, dan ruang kontrol 

Daerah administrasi merupakan pusat kegiatan administrasi pabrik yang 

mengatur kelancaran administrasi. Laboratorium dan ruang kontrol merupakan 

pusat pengendalian proses serta produk yang akan dijual. 

b. Daerah proses, merupakan daerah alat-alat proses diletakkan dan tempat 

proses berlangsung. 

c. Daerah pergudangan umum, bengkel dan garasi. 

d. Daerah utilitas, merupakan daerah tempat penyedian air, listrik, dan bahan 

bakar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adapun luas tanah sebagai bangunan pabrik seperti terlihat dalam tabel di 

bawah ini : 

Tabel 2.1. Luas Bangunan Pabrik 

No Nama Bangunan Ukuran Luas (m2) 
1  Area Pengembangan 40 x 25 1000 
2  Bengkel 20 x 20 400 
3  Daerah Proses 120 x 80 5000 
4  Daerah Utilitas 80 x 20 1500 
5  Gedung Pertemuan 50 x 10 500 
6  Gudang 30 x 30 900 
7  K3 dan Fire Hidran 20 x 10 200 
8  Kantin 10 x 10 100 
9  Kantor 40 x 25 1000 
10  Laboratorium 20 x 10 200 
11  Masjid 30 x 10 300 
12  Perpustakaan 15 x 10 100 
13  Poliklinik 20 x 10 200 
14  Pos Keamanan  2 x ( 3 x 5 ) 30 
15  Ruang Kontrol 10 x 40 400 
16  Taman   570 
17  Tempat Parkir 20 x 35 700 
18  Unit Pengolahan Limbah 30 x 30 900 
  Total Luas bangunan   14000 

 

2.5.2. Tata Letak Peralatan 

Tata letak peralatan adalah tempat kedudukan alat-alat yang 

digunakan dalam proses produksi. Tata letak alat-alat proses harus 

dirancang secara tepat dan baik agar kelancaran produksi bisa terjamin dan 

karyawan akan mendapatkan kepuasan kerja sehingga semangat kerja 

dapat ditingkatkan demikian juga produktifitasnya. Dalam perancangan 

tata letak peralatan proses pada pabrik ada beberapa hal yang harus 

dipertimbangkan, yaitu : 



1. Aliran bahan baku dan produk 

Aliran bahan baku dan produk yang tepat akan memberikan 

keuntungan ekonomis yang besar dan kelancaran serta keamanan 

produksi dapat dijamin. Perlu juga diperhatikan elevasi pipa, untuk 

pemipaan di permukaan tanah harus diperhatikan agar tidak 

mengganggu lalu lintas kerja. 

2. Aliran udara 

Aliran udara di dalam dan di sekitar area proses perlu diperhatikan 

supaya lancar. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya 

stagnasi (pemampatan) udara pada suatu tempat yang dapat 

membahayakan keselamatan kerja. Di samping itu juga perlu 

diperhatikan arah hembusan angin. 

3. Cahaya 

Penerangan pada seluruh area pabrik harus memadahi. Pada tempat-

tempat proses yang berbahaya atau beresiko tinggi perlu diberikan 

penerangan tambahan. 

4. Lalu lintas manusia 

Lalu lintas manusia perlu diperhatikan agar pekerja dapat menjangkau 

seluruh areal proses dengan cepat dan mudah sehingga bila terjadi 

gangguan  pada peralatan proses dapat segera diperbaiki. Selain itu 

keamanan seluruh pekerja harus diprioritaskan. 

5. Biaya operasi 

Dalam penempatan alat-alat proses pada pabrik agar dapat menekan 

biaya operasi dan menjamin kelancaran serta keamanan produksi 

sehingga dapat menguntungkan dari segi ekonomi. 

6. Jarak antar alat proses 

Untuk alat proses yang memiliki tekanan dan suhu tinggi sebaiknya 

dipisahkan dari alat proses lainnya sehingga bila terjadi ledakan atau 

kebakaran tidak membahayakan alat proses yang lain. 



 
Gambar 2.3. Tata Letak Pabrik 

Keterangan : 

1. Area Pengembangan 10. Laboratorium  

2. Bengkel 11. Masjid  

3. Daerah Proses 12. Perpustakaan 

4. Daerah Utilitas 13. Poliklinik 

5. Gedung Pertemuan  14. Pos keamanan  

6. Gudang 15. Ruang Kontrol      

7. K3 dan Fire Hidrant 16. Taman  

8. Kantin 17. Tempat Parkir 

9. Kantor 18. Unit Pengolahan Limbah 
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Skala 1 : 200 

Gambar 2.4. Tata Letak Peralatan Pabrik 

 
Keterangan :  

T 01-05  = Tangki Penyimpan 

M 01-03   = Mixer 

R 01-03    = Reaktor 

D 01-02    = Dekanter 

HE 01-04  = Cooler 

P 03-21    = Pompa 

SL    = Silo 

 
 

 


