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INTISARI 

Perancangan pabrik etilbenzena kapasitas 200.000 ton per tahun dari etilena 

dan benzena akan menggunakan Proses UNOCAL/UOP dengan menggunakan 

Reaktor Fixed Bed Multitube dengan suhu operasi 200oC dan tekanan 1,2 atm. 

Reaksi pembuatan etilbenzena berlangsung dalam fase gas-gas, irreversible, dan 

dalam kondisi isothermal. Pabrik direncanakaan beroperasi selama 330 hari 

berbentuk perseroan terbatas (PT). 

Kebutuhan bahan baku untuk pembuatan etilbenzena dari etilena dan 

benzena masing-masing sebanyak 6.696,8853 kg/jam dan 18.583,0945 kg/jam. 

Bahan baku etilena didapatkan dari PT Chandra Asri Petrochemical Center yang 

mampu memproduksi 522.000 ton etilena per tahun, sedangkan bahan baku 

benzena diperoleh dari Pertamina UP IV Cilacap yang memiliki kapasitas     

120.000 ton per tahun dan masih dimungkinkan penambahan kapasitas. Produksi 

etilbenzena yang dihasilkan sebanyak 25.252,52525 kg/jam. Dalam proses 

pembuatan etilbenzena dibutuhkan air sebanyak 375.027,81 kg/jam untuk 

memenuhi kebutuhan air pendingin, 71.091,9896 kg/jam  untuk steam, dan 

sebanyak 2.399,3050 kg/jam untuk air sanitasi. Pabrik etilbenzena ini akan 

didirikan di Kawasan Industri Cilegon, Jawa Barat, yaitu di jalan Raya Anyer dan 

akan didirikan diatas tanah seluas 28.060 m2, dengan karyawan berjumlah 122 

orang. 

Untuk mendirikan pabrik etilbenzena ini dibutuhkan modal tetap sebesar  

Rp 713.058.447.472,00 dan membutuhkan modal kerja sebesar                                            

Rp 368.200.579.411,00 dan akan memperoleh keuntungan sebesar                                        

Rp 203.158.558.665,00 setelah mengalami pajak sebesar 30% dari keuntungan 

sebelum pajak yaitu sebesar  Rp 290.226.512.379,00. Sehingga  diperoleh Precent 

return on investment (ROI) sebelum pajak sebesar 40,70% dan sesudah pajak 

sebesar sebesar 28,49%. Pay out time (POT) sebelum pajak dan sesudah pajak yaitu 

selama 1,97 tahun dan 2,60 tahun. Break event point (BEP) sebesar 59,30%, shut 

down point (SDP) sebesar 46,75%, sedangkan discounted cash flow (DCF) sebesar 

56,12%. Dilihat dari analisis kelayakan ekonomi dengan mempertimbangkan harga 

ROI, POT, BEP, SDP, untuk pabrik dengan resiko rendah dapat disimpulkan bahwa 

pabrik etilbenzena ini layak untuk didirikan. 

 

Kata kunci : Etibenzena, proses UNOCAL/UOP, Fixed Bed Multitube 

 

 

 

 



A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang  

Untuk meningkatkan 

perekonomian Negara, pemerintah 

menitik beratkan pembangunan 

disektor industri, salah satunya adalah 

industri kimia. Pertumbuhan industri 

kimia ini ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negri, pemanfaatan 

sumber daya alam tanpa merusaknya, 

menciptakan lapangan pekerjaan 

baru, mendukung industri lain dan 

untuk memenuhi kebutuhan ekspor. 

Indonesia sebagai negara 

berkembang masih melakukan 

kegiatan impor-ekspor yang cukup 

besar, kegiatan impor yang besar 

menjadi salah satu faktor penting 

untuk mendirikan pabrik dalam suatu 

negara sehingga dapat mengurangi 

jumlah impor yang dilakukan, 

menambah sumber devisa negara, dan 

menambah lapangan kerja yang dapat 

menanggulangi jumlah pengagguran 

dan kemiskinan di dalam negara 

sehingga pertumbuhan ekonomi 

menjadi maju. 

Perkembangan industri kimia 

di Indonesia saat ini mengalami 

peningkatan. Peningkatan tersebut 

terjadi dari segi kualitatif maupun 

kuantitatif. Dengan demikian 

Indonesia diharapkan mampum 

bersaing dengan Negara lain. Salah 

satu bahan kimia yang dibutuhkan 

dalam industri adalah etilbenzena. 

etilbenzena merupakan senyawa 

kimia berupa hidrokarbon aromatik. 

Etilbenzena banyak digunakan dalam 

industri petrokimia sebagai senyawa 

intermediet. Salah satu kegunaan 

etilbenzena adalah untu memproduksi 

styrene yang banyak digunakan di 

industri plastik, diantaranya 

kristalisasi polystyrene, modifikasi 

karet dengan polystyrene, 

acryloniitrile-butadienestyrene 

copolymer (ABS), Styrene-

acrylonitrile resin (SAN), styrene-

butadiene latex, styrene-butadiene 

rubber (SBR), dan unsaturated 

polyester resin, Saat ini untuk 

memenuhi kebutuhan etilbenzena, 

indonesia masih menginpor dari luar 

negeri. antara lain dari  Australia dan 

Taiwan . Dengan pendirian pabrik 

etilbenzena ini diharapkan dapat 

mengembangkan pembangunan di 

sektor industri kimia khususnya 

industri etilena dan benzena sebagai 

bahan baku pembuatan etilbenzena 

dan industri styrene yang merupakan 

bahan dalam pembuatan plastik 

sintetis yang dapat diproduksi dari 

etilbenzena 



2. Kapasitas Pabrik 

 Penentuan kaasitas produksi 

suatu pabri merupakan hal yg 

mendasar dan sangat penting untuk 

menetukan, karena hal tersebut 

memiliki faktor yang sangat 

berpengaruh dalam perhitungan 

teknis dan analisis ekonomi suatu 

pabrik. Penentuan kapasitas 

didasarkan pada kegiatan impor yang 

dilakukan dan pabrik yang sudah 

berdiri. Berikut merupakan data  

impor etilbenzena di indonesia dan 

pabrik yang sudah ada : 

Tabel 1. Data impor etilbenzena tahun 

2009-2013 (BPS,2014): 

Tahun ke 
Kebutuhan 

(ton/tahun) 

1 40.005 

2 40.560 

3 47.200 

4 74.696 

5 84.546 

6 86.152 

 

2. Pabrik yang sudah ada di luar 

negeri  

Produsen  Kapasitas 

     (Ton/th) 

a. Chevron,  1.041.500 

Louisiana 

b. Chevron,         144.500 

Mississippi 

b. Cos-Mar,       1.411.000 

Louisiana 

c. The Dow Chemical,       948.000 

Texas 

d. INEOS America        562.000 

Texas 

e. Lyondell Chemical co 1.622.500 

 Texas 

f. NOVA Chemical co        970.000 

 Texas 

g.Westlake styrene co         225.000 

 Louisiana 

 Dengan mempertimbangkan 

dua hal di atas, khususnya pabrik 

etilbanzena yang telah berdiri, maka 

diambil kapasitas produksi 

etilbenzena sebesar 200.000 

ton/tahun. Hal ini diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan dalam negeri 

atas etilbenzena. 

 

B. Deskripsi Proses 

1. Tahapan Proses 

a. Penyiapan Bahan Baku 

Benzena segar dipompa 

menuju Vaporizer bersama benzena 

yang berasal dengan recycle dari 

Menara Distilasi (D-100) dan hasil 

bawah Vaporizer (V-100) untuk 

diuapkan. Kemudian hasil atas dari 

Vaporizer (V-100) diumpankan 



menuju ke kompresor (G-100) untuk 

dinaikkan tekanannya menjadi          

1,2 atm kemudian diumpankan ke 

Heat Exchanger-01 (E-110) untuk 

menaikkan suhu menjadi 200oC. 

Sedangkan bahan baku etilena segar 

diumpankan menuju Flash Drum    

(H-100) untuk mengubah etilena 

menjadi gas dengan cara menurunkan 

tekanan dari 14 atm menjadi 1,2 atm 

pada suhu 30oC. Gas dari Flash Drum 

(G-100) kemudian diumpankan ke 

Heat Exchanger-02 (E-111) untuk 

menaikkan suhu menja 200oC. 

b. Proses Pembentukan Etilbenzena  

 Reaksi pembentukan 

etilbenzena terjadi pada fase gas 

bersuhu 200oC tekanan 1,2 atm. 

Reaksi terjadi dalam reaktor Fixed 

Bed Multitube (R-100). Reaksi 

bersifat endotermis sehingga 

dibutuhkan Steam untuk memberikan 

panas agar reaksi berjalan secara 

optimum. Hasil reaksi berupa gas 

etilbenzena kemudian akan diproses 

untuk dimurnikan sehingga didapat 

kemurnian yang diinginkan. 

c. Pemurnian Etilbenzena 

 Gas etilbenzena yang keluar 

dari reaktor (R-100) akan dimurnikan 

dari gas pengotornya di dalam 

separator (H-200) yang sebelumnya 

telah dicairkan terlebih dahulu dalam 

kondesor (E-210). Hasil atas dari 

separator (H-200) yang berupa gas 

etilena akan dibuang keudara, karena 

kandungan etilena yang sangat sedikit 

sehingga tidak berbahaya. Sedangkan 

hasil bawah separator (H-200)  akan 

dimurnikan lagi di dalam Menara 

Distilasi (D-100) untuk mendapatkan 

kemurnian etilbenzena yang sesuai. 

Hasil atas yang berupa benzena akan 

direcycle kembali sebagai bahana 

baku pembuatan etilbenzena pada 

proses selanjutnya. Sedangkan hasil 

bawah atau produk etilbenzena akan 

disimpan pada tangki penyimpanan 

produk (F-300).  

 

2. Konsep Proses 

2.1 Dasar Reaksi 

 Reaksi pembentukan 

etilbenzena dari etilena dan benzena 

yang terjadi pada fase gas pada suhu 

200oC dan tekanan 1,2 atm. 

Perbandingan molar antara etilena 

dan benzena adalah 1:3 mol. 

C2H4(g) + C6H6(g)            

C8H10(g) ............(1) 

 

 

 

 

 

 



2.2 Tinjauan Termodinamika 

Tabel 2. Harga ∆Ho
f tiap komponen 

Komponen ΔHo
f 298,15 

CH4 -74,85 

C2H4 52,3 

C2H6 -84,68 

C6H6 82,93 

C7H8 50 

C8H10 29,79 

 

Total ∆Ho
f298 = ∑∆Ho

f produk – ∑∆Ho
f 

reaktan  

Total ∆Ho
f298 = (∆Ho

fC8H10 + 

∆Ho
fC6H6 + ∆Ho

f C7H8) – {(∆Ho
fC6H6 

+ ∆Ho
f C7H8)+ ∆Ho

f CH4 + ∆Ho
f C2H4 

+ ∆Ho
f C2H6)} 

Total ∆Ho
f298 = (29,79 + 82,93 + 50)-

{(82,93 + 50) + ( -74,85) + 52,3 + (-

84,68)} 

Total ∆Ho
f298 = 137,02 kJ/mol 

Didapat harga ∆Ho
f positif, hal ini 

menunjukkan bahwa reaksi 

pembentukan etilbenzena merupakan 

reaksi endotermis. 

 

2.3 Tinjauan kinetika 

Pada suhu kamar (298 K) 

diperoleh data sebagai berikut: 

Gf C2H4 (g = 16,282 kkal/mol 

Gf C6H6 (g) = 30,989 kkal/mol 

Gf C8H10 (g) = 31,208 kkal/mol 

  (Smith, 1981) 

Gr = ∑ Gf produk - ∑ Gf 

reaktan  

= 31,208 kkal/mol – (16,282 + 

30,989) kkal/mol 

= - 16,063 kkal/mol 

= - 16063  kal/mol 

Dari hubungan antara konstanta 

kesetimbangan dengan suhu 

dinyatakan dalam persamaan 

berikut: 
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  (Smith, 1981) 

Keterangan: 

G0 = Energi bebas Gibbs standar (298 

K), kal/mol 

Hr = Panas reaksi, kal/mol 

K = Konstanta kesetimbangan 

K0 = Konstanta kesetimbangan pada 

298 K 

K1 = Konstanta kesetimbangan pada 

453 K 

T0 = Suhu kamar, 298 K 



T1 = Suhu reaksi, 453 K 

R = Tetapan gas, 1,9872 kal/mol K 

Menurut Groggin halaman 820 (1958) 

diperoleh konstanta kesetimbangan 

pada suhu 298 K, yaitu : 

K0 = 5,940 x 10 11  

Dimasukkan kedalam rumus 

penyelesaian persamaan (2.4) 

  11

1 10.5,940ln
298

1

453

1

1,9872

25196
Kln 













 

K1 = 2,826 x 107 

Dari data diatas dapat diketahui 

bahwa reaksi pembentukan etilbenzena 

bersifat irreversibel, karena harga K 

sangat besar atau lebih dari satu. 

C. Spesifikasi Alat Proses 

1. Reaktor 

Kode  :  R-100 

Fungsi  : Sebagai tempat 

berlangsungnya reaksi antara 

benzena dan etilena. 

Jenis  : Fixed bed multitube 

Laju Alir :  

62.441,7341 Kg/jam  

Harga  : US$ 443.419,16 

Spesifikasi : 

 Kondisi operasi :  

- Suhu masuk  : 200oC 

- Suhu keluar  : 325,4778oC 

- Tekanan : 1,2 atm 

- Fase reaksi  : gas 

 Katalis : Zeolit 

- Fase : padat 

- Bentuk : Spherical 

padat 

- Ukuran :  

- Dp : 3 mm 

- ρb : 650 kg/m3 

- Porositas : 0.18 – 0.45 cm3/g 

- Volume katalis : 

1,13E-07 m3/butir 

- Jumlah Katalis/tube :        

28400 butir 

 Tebal shell :  5/16 in 

 Tebal head :  3/8 in 

 Tinggi reaktor :  4,4497 m 

 Diameter reaktor : 3,9624 m 

 Pipa 3-in IPS Sch 40 

 OD pipa :  3,5 in  

 ID pipa :  3,068 in 

 Jumlah pipa :  5300 buah 

 Triangular pitch :  0,04762 m 

 Clearance :  0,009525 m 

 ID shell :  3.81 m 

 Waktu tinggal :  1,3 detik 

 Jumlah  :  1 buah 

 

2. Separator 

Kode  :  H-200 

Fungsi :  Memisahkan antara 

gas dan cairan dari  

kondensor-01 (E-210) 



sebelum masuk Menara 

Distiasi (D-100) 

Jenis : Flash Drum Horizontal 

Separating Vessel 

Laju Alir : 

62.441,7341 Kg/jam  

Harga : US$ 42.828,9960 

Spesifikasi :  

- Tekanan :  1atm 

- Temperatur :  90,7064˚C 

- Diameter :  4,8648 m 

- Panjang :  11,4883 m 

- Tebal shell :  5/16 in 

- Tebal head :  1/4 in 

- Tinggi head :34,62 in 

- Jumlah :  1 

- Bahan :  Carbon steel 

SA – 283 grade C 

 

3. Menara Distilasi 

Kode  :  D-100 

Fungsi  :  Memisahkan 

antara benzena dan 

etilbenzena 

Jenis  :  Sieve Tray 

Bahan konstruksi : Carbon 

steel SA – 283 Grade C 

Laju Alir :  

62.414,27955 Kg/jam  

Harga  :  

US$ 119.026,79 

Spesifikasi : 

 Kolom distilasi atas :   

- Tekanan :  1 atm 

- Temperatur :  353,3834 K 

- Diameter :   1.6924 m 

 Kolom distilasi bawah : 

- Tekanan :  1 atm 

- Temperatur :  409.3042 K 

- Diameter :  1.96571 m 

 Tebal head :  3/16 in 

 Tebal Shell :  3/16 in 

 Tinggi head :  15.3391 in 

 Tinggi :  9.68 m 

 Jumlah plate actual  :  19 

 Jumlah  :  1 

 

D.Utilitas 

Unit utilitas merupakan unit 

yang membantu atau menunjang 

proses produksi dalam suatu pabrik 

agar proses produksi dapat berjalan 

dengan lancar. Untuk menunjang 

proses produksi unit utilitas 

bertugas untuk menyediakan 

kebutuhan air baik untuk air proses 

(pendingin dan steam) maupun air 

untuk sanitasi/domestik, kebutuhan 

listrik, kebutuhan udara tekan, dan 

kebutuhan bahan bakar untuk 

industri. Kebutuhan air pabrik 

etilbenzena mengambil air dari 

sungai Cidanau, yang merupakan 

salah satu sungai terbesar di 

Provinsi Banten yang mampu 

mencukupi kebutuhan industri dan 



pemukiman di daerah Cilegon. 

Adapun kebutuhan pendukung 

pabrik etilbenzena terdiri dari : 

1. Unit penyediaan air 

Air yang dibutuhkan dalam pabrik 

etilbenzena adalah sebanyak 

375.027,81 kg/jam untuk memenuhi 

kebutuhan air pendingin, 

71.091,9896 kg/jam  untuk steam, 

dan sebanyak 2.399,3050 kg/jam 

untuk air sanitasi. 

2. Unit penyediaan listrik  

Listrik yang diperlukan agar proses 

berjalan sebesar 550 kW 

3. Unit penyediaan bahan bakar 

Kebutuhan bahan bakar solar yaitu 

sebesar 3,9286 m3/jam. Jumlah ini 

digunakan untuk mengoperasikan 

generator.  

4. Unit kebutuhan udara tekan  

Kebutuhan udara tekan sebesar 150 

m3/jam, udara tekan ini digunakan 

untuk mengoperasikan alat 

insrtumatasi. 

 

E. Analisis Ekonomi 

Analisis ekonomi sangat 

dibutuhkan dalam mendirikan suatu 

pabrik. Hal ini dikarenakan analisi 

ekonomi menjadi ukuran bahwa 

suatu pabrik tersebut layak untuk 

didirikan atau tidak. Dari analisis 

ekonomi yang telah dilakukan, 

didapatkan bahwa pabrik 

etilbenzena ini layak untuk 

didirikan. Berikut ini adalah hasil 

analisis ekonomi pabrik etilbenzena 

1. Modal tetap pabrik (FCI) sebesar 

Rp 713.058.447.472,04 dan modal 

kerja (WC) sebesar                                  

Rp 368.200.579.410,84. 

2. Keuntungan sebesar                            

Rp 203.158.558.665,97 setelah pajak 

sebesar 30% dari keuntungan yang 

didapat sebelum pajak. 

3. ROI sesudah pajak sebesar 28,49% 

yang berarti pabrik mendapatkan 

keuntungan sebesar 28,49% setiap 

tahunnya. 

4. pabrik dapat mengembalikan 

modal dalam jangka waktu                

2,60 tahun. Dengan ketentuan jangka 

waktu pengembalian modal selama     

5 tahun. 

5. SDP, BEP, dan DCF yang 

diperoleh sebesar 46,75%, 59,30%, 

dan 56,12% dengan ketentuan BEP 

berkisar antara 40%-60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 1. Grafik analisis ekonomi 
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