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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Sejarah 

Etilen Glikol dengan nama IUPAC 1,2 etanediol memiliki rumus molekul 

HOCH2CH2OH. Etilen glikol biasa disebut juga dengan EG dan etanediol yang 

merupakan nama dagang di Indonesia yang merupakan glikol dengan senyawa 

diol yang sederhana. Senyawa diol merupakan senyawa yang memiliki gugus 

hidroksil (OH). Senyawa ini pertama kali ditemukan oleh Wurtz pada tahun 1859, 

dengan mereaksikan dari 1,2 dibromoetana dengan perak asetat menghasilkan 

etilen glikol diasetat, kemudian dilanjutkan dengan proses hidrolisis menjadi 

etilen glikol. Etilen glikol pertama digunakan di industri selama perang dunia I 

sebagai produk antara pada pembuatan bahan peledak (etilen glikol dinitrat), 

tetapi kemudian dikembangkan menjadi produk utama suatu industri. Secara luas 

kapasitas produksi etilen glikol melalui proses hidrolisis dari etilen oksida 

diperkirakan mencapai 7x 10
6
 ton/tahun (Kirk-Othmer, 1999). 

1.1.2 Alasan Pendirian Pabrik 

Etilen glikol atau EG merupakan senyawa organik yang tidak berwarna, 

tidak berbau, memiliki viskositas yang rendah sehingga menyebabkan cairan 

bersifat higroskopis. Etilen glikol dapat menurunkan titik beku pelarutnya dengan 

menghambat pembentukan kristal es pelarut. 

Kegunaan etilen glikol sangatlah banyak, secara umum etilen glikol 

digunakan untuk tambahan serat pada polyester, wadah yang menggunakan bahan 

PET, antifreeze dan pendingin pada mesin untuk semua kondisi cuaca. Kegunaan 

lain adalah untuk menghilangkan lapisan-lapisan es pada pesawat terbang, 

pendingin pada proses transfer yang menggunakan kontak dengan gas pemanas 

serta AC. Tidak hanya itu, etilen glikol juga digunakan sebagai bahan adesif, 

bahan tambahan pada cat, dan emulsi aspal. 

Di Indonesia secara umum dan komersial, etilen glikol digunakan untuk 

bahan baku industri tekstil (polyester) sebesar 97,34% dan 2,66% digunakan 
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sebagai bahan baku tambahan pembuatan cat, cairan lem, solven (pelarut), tinta 

cetak, tinta pada pena, foam stabilizer, kosmetik, dan bahan anti beku. 

Berdasarkan pada kegunaan etilen glikol di Indonesia, konsumsi etilen 

glikol nasional cenderung naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 konsumsi 

etilen glikol Indonesia mencapai 622.995,4 ton/tahun. Kebutuhan ini dipenuhi 

oleh PT Polychem Tbk yang memproduksi etilen glikol sebesar 216.000 

ton/tahun. Sedangkan kekurangan dari kebutuhan etilen glikol di Indonesia 

dipenuhi dengan melakukan impor dari berbagai negara. 

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan etilen glikol adalah etilen 

oksida, udara dan air. Di mana kebutuhan bahan baku etilen oksida diperoleh dari 

PT Chandra Asri Petrochemical Centre dengan kapasitas 522.000 ton/tahun. 

Pengadaan bahan baku ini dilakukan dengan sistem kontrak kerja sama. Bahan 

baku berupa air dapat diperoleh dari sungai di daerah terdekat yaitu Sungai 

Cisadane, sedangkan untuk udara dapat diperoleh dari lingkungan pabrik. 

Ditinjau dari harga bahan baku pembuatan etilen glikol dan produk etilen 

glikol, ternyata produk ini lebih mahal dari harga bahan baku. Harga etilen oksida 

sebagai bahan baku adalah 0,402 US$/ kg sedangkan harga produk etilen glikol 

adalah 1,21 US$/kg sehingga pendirian pabrik etilen glikol menguntungkan. 

Berdasarkan peraturan Menteri  Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 

14/M-IND/PER/2010 tentang peta panduan (Road Map) pnegembangan klaster 

industri petrokimia, pemerintah masih membuka kesempatan investasi bagi 

industri etilen glikol di Indonesia. Etilen glikol tidak termasuk dalam bidang 

industri tertutup bagi penanaman modal, sehingga investasinya masih terbuka 

untuk PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PNA (Penanaman 

Modal Asing). 

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, maka pabrik etilen glikol layak 

didirikan di Indonesia dengan alasan sebagai berkut: 

a. Kebutuhan etilen glikol yang cenderung naik, terutama dalam penggunaan 

bahan baku tekstil sebesar 97,34% 

b. Pendirian pabrik etilen glikol dapat memenuhi kebutuhan nasional sehingga 

mengurangi import dan ketergantungan terhadap negara lain 
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c. Membuka lapangan kerja kepada masyarakat Indonesia, sehingga membantu 

penurunan angka pengangguran 

d.  Menghemat devisa negara dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor 

industri 

e. Membuka peluang bagi ahli teknologi untuk melakukan pengembangan-

pengembangan produk yang menggunakan bahan baku etilen glikol, sehingga 

tercipta produk baru yang memiliki tingkat keekonomisan yang tinggi. 

1.1.3 Kapasitas Perancangan Pabrik 

Kapasitas produksi suatu pabrik akan mempengaruhi tingkat perhitungan 

teknis dan nilai keuntungan yang dihasilkan oleh pabrik. Oleh karena itu ada 

beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu: 

a. Proyeksi kebutuhan etilen glikol 

Kebutuhan akan etilen glikol di Indonesia dapat dilihat dari jumlah impor 

yang cenderung naik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik atau BPS pada tahun 2005-2013, proyeksi kecenderungan naiknya 

kebutuhan etilen glikol dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel. 1.1 Kebutuhan Etilen Glikol Indonesia 

Tahun Jumlah (ton) 

2005 293.543,9 

2006 286.467,9 

2007 247.639,0 

2008 321.971,9 

2009 319.940,3 

2010 400.759,2 

2011 386.041,9 

2012 396.889,5 

2013 406.995,4 

  

Dengan adanya kecenderungan naiknya jumlah impor etilen glikol Indonesia 

maka diperkirakan pada tahun 2025 impor etilen glikol diperkirakan mengalami 

kenaikan, hal ini juga dikarenakan produsen etilen glikol Indonesia hanya ada satu 
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yaitu PT Polychem Tbk dengan kapasitas produksi 216.000 ton/tahun.Melihat 

pada kapasitas produksi etilen glikol yang sudah ada yaitu: 

Tabel 1.2 Kapasitas Produksi Etilen Glikol 

Negara Jumlah (ton/tahun) 

Dow Kanada 363.000 

Dow US 400.000 

Dow Netherland 220.000 

 

maka dapat ditetapkan kapasitas rancangan pabrik etilen glikol yang akan 

didirikan pada tahun 2025 adalah sebesar 230.000 ton/tahun. 

b. Ketersediaan bahan baku 

Bahan baku pembuatan etilen glikol yang diperlukan adalah etilen oksida 

dan air. Etilen oksida dapat diperoleh melalui kontrak kerja sama dengan PT 

Chandra Asri Petrochemical Center, Cilegon yang berkapasitas produksi 

522.000 ton/tahun serta air yang bersumber dari Sungai Cisadane Tangerang.  

 

1.1.4 Lokasi Perancangan Pabrik 

Lokasi pabrik sangat penting dalam menentukan keberhasilan dan 

kelangsungan produksi pabrik. Penentuan lokasi pabrik untuk etilen glikol ini 

memiliki beberapa alternatif lokasi yang dapat dipilih antara lain Karawang, 

Cilegon, dan Tangerang. Dari alternatif tersebut, maka lokasi pabrik yang dipilih 

adalah Tangerang dengan alasan sebagai berikut: 

a. Faktor Primer  

Faktor primer merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi 

tujuan utama pendirian pabrik yaitu produksi dan distribusi produk 

berdasarkan kualitas dan tingkat harga terhadap konsumen, sehingga pabrik 

bisa memperoleh keuntungan yang wajar. Faktor- faktor primer tersebut 

adalah: 

1. Pemasaran  

Dalam aspek pemasaran, yang perlu diperhatikan adalah letak 

pabrik terhadap pasar yang membutuhkan etilen glikol, agar bisa menekan 

biaya distribusi produk ke lokasi pasar serta waktu pencapaian pasar. 
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Produk etilen glikol yang memiliki jenis polyester grade ditujukan 

terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pabrik yang 

memanfaatkan produk etilen glikol sebagai bahan bakunya kebanyakan 

berada di propinsi Banten dan Jawa Barat. Pabrik yang menggunakan 

Etilen Glikol (EG) sebagai bahan bakunya adalah pabrik Polyester Stople 

Fiber (PSF), Polyester Filamen Yarn (PFY), dan Polyester Terephtalat 

Resin (PET) untuk membuat plastik terutama botol dan film. Etilen glikol 

juga digunakan sebagai bahan baku Nylon Filament Yarn (NFY), Nylon 

Tireciod (NTC), cooling agent dan antifreezer. Sementara produk samping 

Dietilen Glikol (DEG) dimanfaatkan di industri Unsaturated Polyester  

Resin (UPR), minyak rem, dan industri solven. Sedangkan produk samping 

Trietilen Glikol (TEG) dipakai untuk pengeringan gas alam dan 

pembersihan bahan kimia. Berikut adalah pabrik produsen PSF/PFY, PET, 

NFY di Indonesia yang menggunakan etilen glikol sebagai bahan baku: 

Tabel 1.3  Industri produsen NFY Resin di Indonesia 

No Industri Lokasi 

1. PT.Filamendo Tangerang 

2. PT.Shinta Nylon Utama Bekasi 

3. PT.Indachi Purwakarta 

 

Tabel 1.4  Industri Produsen PSF/PFY di Indonesia 

No Industri Lokasi 

1. PT. GT Indonesia Petrochem Tangerang  

2. PT. Teijin Indonesia Fiber Tangerang 

3. PT.Panasia Indosyntee Bandung 

4. PT.Sulin Dafin Tangerang 

5. PT.Tri Rempoa Solo Synthetic Jakrta 

6. PT.Indonesia Toray Synthetic Tangerang 

7. PT.Kukuh Manunggal Fiber Industries Tangerang 

8. PT.Indorama Synthetic Purwakarta 

9. PT.Polysindo Eka Perkasa Karawang 

10. PT.Vastex Prima Industries Bandung 

11. PT. Sungkyong Keris Tangerang 

12. PT. Kohap Indonesia Tangerang 

13. PT. Central Filamen Bandung 
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Tabel 1.5 Industri Produsen PET Resin di Indonesia 

No Industri Lokasi 

1 PT.Indorama Synthetic Purwakarta 

2 PT.Polypet Karya Persada Cilegon 

3 PT.Bakrie Kasei PET Cilegon 

4 PT.Petnesio Resindo Tangerang 

5 PT.Sungkyong Keris Tangerang 

 

2. Sarana transportasi 

Tangerang merupakan jalur transportasi Merak- Jakarta yang mana 

merupakan pintu gerbang pulau Jawa dan Sumatera. Tangerang 

memiliki fasilitas jalan kelas satu, dengan demikian transportasi dari 

sumber bahan baku dan pasar tidak lagi menjadi masalah. Posisi 

kawasan industri Tangerang yang strategis juga akan memudahkan 

transportasi laut, baik untuk kebutuhan pengiriman antar pulau 

maupun untuk ekspor. 

b. Faktor Sekunder 

Adapun faktor pendukung pendirian pabrik etilen glikol adalah: 

1. Kebijakan pemerintah 

Tangerang merupakan kawasan industri terbuka bagi investor 

asing. Oleh karena itu pemerintah sebagai fasilitator telah memberikan 

kemudahan dalam perizinan pendirian, pajak, dan hal lain yang 

menyangkut pelaksanaan pendirian sebuah pabrik. 

2. Tenaga kerja 

Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah para ahli- ahli dalam bidang 

masing- masing dan tenaga kerja lokal di sekitar lokasi pabrik.  

3. Utilitas 

Kebutuhan air proses dapat dipenuhi dari pengolahan air Sungai 

Cisadane, sedangkan sumber listrik dapat dipenuhi dari PLN dan 

diproduksi sendiri menggunakan generator set. 
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4. Penyediaan unit perbaikan dan perawatan peralatan 

Ketika pabrik sudah beroperasi kemungkinan terjadinya kerusakan 

peralatan sangat besar, jadi saat perancangan pabrik harus dipikirkan 

untuk membuat unit yang menangani masalah perbaikan dan 

perawatan peralatan. 

5. Karakteristik lokasi 

Karakteristik lokasi ini berhubungan dengan sikap masyarakat 

setempat yang sangat mendukung bagi sebuah kawasan industri. 

6. Iklim 

Iklim di Indonesia yang hanya memiliki dua musim yaitu musim 

penghujan dan musim kemarau, memberikan keuntungan dan 

kemudahan dalam pengoperasian pabrik serta pengembangan produksi 

dan pemasaran 

7. Polusi dan faktor ekologi 

Adanya peraturan mengenai polusi udara tentang batasan jumlah 

emisi gas buang yang dikeluarkan pabrik-pabrik di Kawasan Industri 

Tangerang oleh pemerintah daerah. 

8. Kondisi tanah dan daerah 

Tangerang merupakan salah satu kawasan indutri di Indonesia 

dengan tanah yang relatif masih luas dan merupakan tanah datar 

sehingga menguntungkan. 

9. Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana berupa alat transportasi, telekomunikasi, dan 

prasarana penunjang lainnya, Tangerang bisa memenuhi atau 

mendukung berdirinya industri ini. 

10. Rencana pendirian pabrik yang mendukung industri lain 

Pendirian pabrik ini direncanakan dapat memenuhi dan 

mendukung industri lain yang sudah berdiri dalam hal penggunaan 

produk industri ini yang dapat dikonsumsi oleh industri lain. Selain itu 

industri ini dapat merangsang pertumbuhan dan pendirian industri-

industri baru di Tangerang. 
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11. Kemungkinan perluasan suatu pabrik 

Perlunya pengembangan pabrik atau industri di masa mendatang 

yang menyebabkan adanya perluasan pabrik, maka Tangerang dapat 

memberikan keuntungan karena luas wilayah yang cukup. 

1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Macam- macam Proses Pembuatan Etilen Glikol 

Etilen glikol sudah dikenal sejak tahun 1859 oleh Wurtz, namun baru 

diproduksi secara industri pada Perang dunia I. secara komersial untuk yang 

pertama kali pada tahun 1937 oleh Lefort dari etilen oksida menjadi etilen glikol 

berdasarkan reaksi hidrolisis dari etilen oksida. Dalam perkembangannya proses 

pembuatan etilen glikol diantaranya adalah (Kirk-Othmer, 1999): 

1. Proses Du Pont Formaldehid 

Pada proses Du Pont, formaldehid bereaksi dengan karbon monoksida dan 

air yang dijalankan pada suhu sekitar 200°C dan tekanan 700 atm untuk 

memproduksi glycolic acid (90-95%). Glycolic acid diesterifikasi dengan 

metanol (atau n-propanol), dan alkyl glycolate dihidrogenasi pada fase uap 

pada suhu 200°C dan tekanan 30 atm menggunakan katalis kromat untuk 

menghasilkan etilen glikol dan alkohol. Alkohol kemudian dikembalikan ke 

langkah esterifikasi. Reaksi hidrogenasi dapat juga dijalankan pada fase padat 

tekanan sampai dengan  40 atm menggunakan katalis magnesia-copper oxide, 

produk yang diperoleh minimal sebanyak 75%. Langkah- langkah dalam Du 

Pont Formaldehid adalah (Kirk-Othmer, 1999): 

CO + CH2O  +  H2O          HOOCH2OH      …(1) 

 

HOOCH2OH  +  CH3OH         CH3OOCH2OH   +   H2O    ...(2) 

 

CH3OOCH2OH +  H2          HOCH2O           +  CH3OH ..(3) 

 

2. Hidrasi Etilen Oksida 

Pada saat ini kebanyakan proses produksi etilen glikol menggunakan 

reaksi hidrasi etilen oksida, di mana reaksi ini ada tiga cara yaitu: 

a. Reaksi Hidrasi Non Katalitik 
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Pada reaksi ini pembentukan etilen glikol dilakukan dalam fase 

cair, sehingga suhu dan tekanan diatur untuk mempertahankan etilen 

oksida pada kondisi cair. Rentang harga tekanan dalam operasi ini adalah 

14-22 atm dengan suhu antara 190-200°C dengan yield sebesar 99,5% dan 

koversi sebesar 99,8% (Mc. Ketta, 1984). 

Etilen glikol diproduksi dengan hidrolisis etilen oksida dan air 

tanpa menggunakan katalis pada media yang netral. Reaksi hidrolisis 

antara etilen oksida dengan air ini, selain menghasilkan etilen glikol yang 

sangat tinggi, juga menghasilkan produk samping berupa dietilen glikol, 

dan trietilen glikol. Selektivitas glikol secara tepat dapat dilakukan dengan 

pengontrolan variasi rasio antara etilen oksida dan sejumlah besar air yang 

berlebih (Kirk-Othmer, 1999). 

Bahan baku etilen oksida dan air dicampur bersama-sama dengan 

recycle dan dipompa ke reaktor hidrasi. Jika unit glikol dikombinasi 

dengan pabrik etilen oksida akan menjadi pertimbangan dalam segi 

ekonomi, karena umpan yang digunakan bersumber dari unit etilen oksida 

secara langsung. Dalam reaktor glikol, perlu untuk menetapkan waktu 

tinggal yang cukup untuk mereaksikan secara non katalitik terhadap semua 

etilen oksida. Tekanan dikontrol untuk menghindari penguapan etilen 

oksida. Kondisi operasi reaktor tergantung pada konsentrasi mula-mula 

etilen oksida.  

Campuran air dengan glikol dari reaktor diumpankan ke dalam 

evaporator, di mana dipanaskan dengan steam tinggi. Evaporator dapat 

beroperasi dengan tekanan vacuum. Air yang teruap akan terkondensasi 

sebagai kondensat dan air jadi recycle ke tangki pencampuran umpan 

glikol. Larutan crude glikol dari evaporator kemudian diumpankan ke 

stripping untuk memisahkan air dan fraksi ringan. Campuran glikol yang 

bebas air kemudian difraksinasi dalam kolom distilasi untuk mendapatkan 

produk utama berupa monoetilen glikol dan produk samping berupa 

dietilen glikol dan trietilen glikol. Variabel yang penting dalam proses ini 

adalah perbandingan air dan etilen oksida. Pembentukan dietilen glikol 
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dan trietilen glikol dapat diperkecil dengan menggunakan air berlebih 

dalam jumlah besar yaitu antara 2,5-30. 

b. Hidrasi Katalitik Fase Cair 

Proses pembuatan etilen glikol dengan hidrasi etilen glikol 

menggunakan katalis dapat berupa katalis asam atau basa, di mana apabila 

dengan katalis basa, hasil glikol dengan derajat tinggi akan meningkat atau 

lebih tinggi bila dibandingkan dengan katalis asam. Kecepatan reaksi 

hidrasi sangat dipengaruhi oleh suhu katalis asam. Efektifitas basa sekitar 

1/100 dibandingkan dengan asam pada konsentrasi yang sama pada reaksi 

hidrasi. Pemakaian katalis asam dalam reaktor hidrasi memungkinkan 

untuk dioperasikan dalam suhu dan tekanan realatif lebih rendah 

dibandingkan reaksi non katalis. Akan tetapi membuat larutan sangat 

korosif dan membutuhkan peralatan anti korosif yang harganya mahal. 

(Mc.Ketta,1984) 

c. Hidrasi Katalitik Fase Uap 

Dalam pembuatan etilen glikol dapat dilakukan melalui fase uap dari 

etilen glikol. Proses ini diperlukan adanya katalis berupa silver oksida dan 

alumunium dengan kondisi operasi temperatur dan tekanan yang lebih 

rendah dari proses non katalitik. Akan tetapi yield yang dihasilkan hanya 

sebesar 80% dan dengan konversi sebesar 20%. Pada proses ini pemisahan 

etilen glikol dari homolog yang lebih tinggi sulit untuk dilakukan karena 

katalis yang ikut terbawa pada proses selanjutnya (Mc Ketta, 1984). 

Berdasarkan ketiga proses hidrasi di atas reaktor plug flow lebih baik 

jika dibandingkan dengan CSTR dan kolom reaktor (Ullman’s, 2003). 

Reaktor yang digambarkan adalah reactor adiabatik yang bekerja pada 

suhu 190°-200°C dan tekanan 14-22 bar. Setelah reaksi hasil dari reaktor 

kemudian dikurangi airnya dalam evaporator, air yang tidak bereaksi 

direcycle ke reaktor, kemudian produk dimasukkan ke dalam menara 

distilasi berjajar untuk memisahkan monoetilen glikol,  dietilen glikol, dan 

trietilen glikol (Mc.Ketta, 1984.) 
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3. Etilen Glikol dari Transesterifikasi Etilen Karbonat 

Proses transesterifikasi etilen karbonat ini didasarkan pada reaksi dari 

etilen karbonat dengan metanol untuk menjadi dimetil karbonat dan etilen 

glikol yang digambarkan dalam paten Texaco. Selektivitas etilen glikol sangat 

baik dengan sedikit dietilen glikol sehingga produksi glikol tinggi. Secara luas 

kisaran katalis yang dikembangkan termasuk resin ion exchange, zirconium 

dan titanium, senyawa tin, asam, protein, dan basa. Reaksi yang terjadi adalah: 

C2H4O  +  CO2    C2H4OOCO    …(4) 
 

C2H4OOCO +  H2O    C2H4(OH)2    …(5) 

Pada reaksi ke dua merupakan reaksi hidrogenasi yang memerlukan katalis 

tembaga untuk dapat mengkonversikan sebesar 100% dengan selektivitas 

etilen glikol 95% (Kirk-Othmer, 1999). 

Temperatur operasi pada reaksi ini adalah 90-200°C dan tekanan opersai 

sebesar 3-97 atm dengan yield yang rendah dan konversi total sebesar 75% 

(Mc.Ketta, 1984). 

 

4. Oksiklorinasi Teijin 

Proses pembuatan etilen glikol dengan cara oksiklorinasi yaitu dengan 

mereaksikan garam TlCl3 di dalam air dan asam klorida dibantu dengan 

katalis Teijin. Kemudian reaksi tersebut menghasilkan klorohidrin yang 

selanjutnya dihidrolisa untuk menghasilkan etilen glikol. Reaksi yang terjadi 

adalah sebagai berikut: 

C2H4   +   H2O   +   TlCl3              ClCH2CH2OH   +   TlCl   +   HCl …(6) 

 

ClCH2CH2OH   +   H2O              HOCH2CH2OH   +   HCl  …(7) 

 

Selanjutnya regenerasi garam kalium yang sudah terbentuk menggunakan 

oksigen dibantu dengan tembaga (II) klor (CuCl2) yang dapat menghasilkan 

TlCl3. Kemudian klorohidrin dihidrolisis menjadi etilen glikol dan dilakukan 

proses pemurnian etilen glikol dengan hasil akhir ±75%. 
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5. Proses Asetoksilasi Halcon 

Pembuatan etilen glikol dengan proses asetoksilasi halcon ini meliputi dua 

langkah, di mana terjadi pembentukan diasetat melalui proses oksidasi, lalu 

pembentukan mono asetat dan menjadi etilen glikol. Reaksi pembentukan 

diasetat menggunakan katalis berupa telunium dan asam bromida yang terjadi 

pada temperatur 90-200°C dan tekanan 20-30 atm. 

Etilen glikol terbentuk dari reaksi hidrolisis glikol asetat. 

 

H2C CH2 + 1/2 O2 + 2 CH3COOH
Te

HBr

H3CCOCH2CH2OCCH3 + H2O

O O

 

H3CCOCH2CH2OCCH3 + H2O

O O

H2CCOCH2CH2OH + H2O + CH3COOH

O

 

 

H3CCOCH2CH2OCCH3 + 2H2O

O O

HOCH2CH2OH + 2CH3COOH 
 

 

H2C CH2 + 1/2 O2 + H2O HOCH2CH2OH
 

 

Keuntungan dari proses ini adalah menghemat 50% dari bahan baku, 

namun grade etilen glikol yang dihasilkan hanya sebesar 90%. 

 

6. Proses Union Carbide Syngas 

Union Carbide.Inc pada tahun 1976 mengumumkan bahwa etilen glikol 

dapat diproduksi dari gas dan baru terealisasi pada tahun 1980. Proses ini 

menggunakan katalis rodium dan menggunakan solven berupa tetrahidrofuran 

pada temperatur 190-230°C dan pada tekanan tingi 3400 atm. Dengan 

mencampur gas CO dan H2 secara ekuimolar akan dikonversikan menjadi 

etilen glikol dan produk samping berupa gliserol dan propilen oksida, serta 

akan memproduksi metanol, metil format, dan air. Akan tetapi Union Carbide 

…(8) 

….(9) 

…(10) 

…………….…...(11) 
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menyatakan bahwa katalis rodium harganya mahal dan produksinya sedikit 

pada tahun 1981 sehingga menunda proses komersialisasi.  

7. Proses Union Carbide- Ube Syngas 

Pada tahun 1981, Union Carbide dan Industri Ube (Jepang) melakukan 

kerja sama untuk memproduksi etilen glikol dari gas. Proses yang terjadi 

adalah pembentukan oksilat dari syngas, kemudian hidrogenasi oksilat pada 

temperatur dan tekanan rendah, kenudian dilakukan pemurnian untuk 

menghasilkan etilen glikol.  

Berdasarkan macam-macam proses pembuatan etilen glikol di atas maka 

dapat disimpulkan berbagai macam proses pembuatan etilen oksida seperti 

pada tabel 1.6. 

 

1.2.2 Kegunaan Produk 

Dalam proses hidrasi etilen oksida dihasilkan tiga produk , produk utama 

yaitu monoetilen glikol (etilen glikol) dan produk samping adalah dietilen glikol 

dan trietilen glikol. Masing-masing produk mempunyai kegunaan: 

a. Produk utama monoetilen glikol (etilen glikol) 

Aplikasi etilen glikol dalam industri, khususnya di Indonesia sebagian 

besar digunakan sebagai bahan baku industri polyester. Polyester merupakan 

senyawa polimer jenis termoplastik yang digunakan sebagai bahan baku 

industri tekstil dan plastik. Disamping dapat dibuat serat yang kemudian 

dipintal menjadi benang, juga bisa dibuat langsung menjadi benang filament 

untuk produksi tekstil. Selain itu polyester ini juga dapat dibentuk atau dicetak 

sebagai bahan molding seperti pada pembuatan botol plastik produk samping 

dietilen glikol (Mc.Ketta,1984). 

b. Produk samping dietilen glikol 

Dietilen glikol merupakan produk samping dari hidrasi etilen oksida yang 

disingkat sebagai DEG digunakan sebagai resin organik sintesis, pendingin 

refrigerator, industri Unsaturated Polyester Resin (UPR), minyak rem, 

industri solven, dan sebagai bahan peledak. 
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c. Produk samping trietilen glikol 

Trietilen glikol (TEG) digunakan sebagai pelarut karena mempunyai titik 

didih yang tinggi, sebagai sterilisasi pada tekanan atmosfer, sebagai medium 

untuk heat transfer, pengeringan gas alam, dan pembersihan bahan kimia. 

 
 

1.2.3 Sifat fisis dan kimia bahan baku dan produk 

1.2.3.1 sifat fisis dan kimia dari bahan baku 

1. Etilen oksida 

a. Sifat fisis 

Etilen oksida merupakan senyawa gas yang tidak berwarna yang 

dikondensasikan pada temperatur yang rendah menjadi cairan. Etilen oksida 

larut dalam air, alkohol, eter, dan pelarut organik lain. Uapnya mudah terbakar 

dan meledak. Etilen oksida memiliki rumus struktur C2H4O. sifat- sifat fisis 

etilen oksida adalah sebagai berikut (Kirk-Othmer, 1999): 

Berat molekul   : 44,05 g/mol 

Bentuk    : cair 

Warna    : tidak berwarna 

Kemurnian   : 99,97% (% berat minimal) 

Titik didih (1 atm)   : 10,4⁰C 

Tetik beku (1 atam)  : -111,7⁰C 

Tekanan kritis   : 7,19 MPa 

Temperatur kritis   : 195,8⁰C 

Densitas (20⁰C)   : 0,8697 kg/L 

Viskositas (20⁰C)   : 0,26 MPa.s 

Konduktivitas thermal  : 0,15 W/(m.K) 

Kapasitas panas (20⁰C)  : 2008 J/kg.K 

Panas spesifik (20⁰C)  : 0,44 kal/g.⁰C 

Panas penguapan (1 atm)  : 6,1 kkal/g.mol 

Panas peleburan (1 atm)  : 1,236 kkal/gmol 
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b. Sifat Kimia  

Etilen oksida sangat reaktif dan digunakan di industri sebagai bahan 

intermediet untuk berbagai produk. Ada 3 macam reaksi dari etilen oksida 

yang berjalan secara eksotermis karena kedahsyatan dari ikatan cincin etilen 

oksida. Reaksi-reaksi tersebut adalah (Kirk-Othmer, 1999): 

1. Polimerisasi 

Reaksi etilen oksida dengan nucleophile memperkenalkan grup hidroxetil: 

- ROH +
O

ROCH2CH2OH
 

Produk dari reaksi ini juga dapat direaksikan dengan etilen oksida, jika 

proses ini diulang untuk berbagai waktu, polimer akan terbentuk: 

 

ROCH2CH2OH +
O

ROCH2CH2O CH2CH2O
n

H

 

 

Polimer yang terbentuk dari etilen oksida memiliki berat molekul yang 

rendah. Penambahan etilen oksida ke dalam reaksi dengan air atau alkohol 

di bawah kondisi yang tepat menyebabkan polimer memiliki berat molekul 

rata-rata rendah sekitar 200 sampai 14.000. 

2. Crown Ether 

Etilen oksida beroligomerisasi siklik (crown ether) yang melibatkan katalis 

asam Lewis seperti boron triflorida, phosphorous pentafluoride, atau antimony 

pentafluoride, namun hidrogen florida lebih baik yang digunakan sebagai 

katalis. 

3. Reaksi Kimia yang lain 

a. Reaksi dengan air 

Dikenalkan oleh Wurtz yang mereaksikan etilen oksida dengan air 

pada kondisi yang netral dan temperatur yang standar melalui reaksi 

hidrasi membentuk etilen glikol. 

b. Reaksi dengan alkohol (etanol) 

………………. (12) 

…. (13) 
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Etilen oksida dapat direduksi menjadi etanol dengan bantuan 

katalis Ni, Cu, Cr dalam alumunium oksida. 

H2C CH2

O

+ H CH3CH2OH

 

 

c. Reaksi dengan asam organik dan anhidrat 

Kelompok karboksil dari asam organik dengan etilen oksida akan 

memberikan hasil etilen glikol (monoester). Produk ini dapat 

direaksikan dengan oksida menjadi polyetilen glikol ester atau dengan 

asam lain untuk menghasilkan glikol diester yang mungkin 

mengandung secara langsung reaksi etilen oksida dengan asam 

anhidrat. 

d. Reaksi dengan ammonia dan amina 

Etilen oksida dengan amonia bereaksi membentuk campuran 

mono-, di-, dan trietanolamina. Nitrogen merupakan nukleofil yang 

lebih kuat daripada oksigen. Sejumlah air penting untuk reaksi 

tersebut. 

Senyawa nitrogen komplek dibentuk dari reaksi dari alkilamina 

dengan etilen oksida. Demikian juga dietilamina dan etilen oksida 

bereaksi membentuk dietilamino etanol. 

 

R2NCH2CH2OH +
O

R2NCH2CH2O CH2CH2O
n

H

 

e. Reaksi dengan hydrogen sulfide dan mercaptans 

Reaksi antara hydrogen sulfide dengan etilen oksida menghasilkan 

2-mercaptoetanol dan tiodiglikol. Reaksi antara etilen oksida dengan 

alkilmercaptans rantai panjang menghasilkan polyoxy-etilen 

mercaptans, dan beberapa merupakan surfaktan non ionik. 

f. Reaksi dengan Grignard Reagents 

Reaksi etilen oksida dengan Grignard Reagents (RMgX) 

menghasilkan 2 homolog karbon, RCH2CH2OH. 

………… (14) 

...(15) 
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g. Reaksi dengan alkil halida, hidrogen halida, dan metal halida 

Reaksi etilen oksida dengan acetyl chloride pada suhu yang lebih 

tinggi dari hidrogen klorida menghasilkan asetat dari etilen 

klorohidrin. Reaksi hidrogen halida membetuk secara bersama 

halohidrin. Larutan encer dari etilen oksida dan metal halida dapat 

menghasilkan tetesan-tetesan dari metal hidroksida. Halida dari 

alumunium, kromium, besi, torium, dan zinc dalam larutan dilution 

bereaksi dengan etilen oksida menjadi sol atau gel dari metal oksida 

hidrat. 

h. Reaksi dengan senyawa aktif metilen atau group metana 

Senyawa aktif metilen seperti malonik dan mono malonik ester, 

ethyl cyanoasetat dan β-keto ester, bereaksi dengan etilen oksida. 

Reaksi etilen oksida dan diethyl malonate dengan adanya sodium 

etoksida menghasilkan dietil (2-hydroxyetil) malonate yang secara 

siklik menjadi α-carboetoksi-γ-buticolacton. 

i. Reaksi dengan phenols 

Reaksi antara etilen oksida dengan phenol pada tekanan dan 

temperatur tertentu akan menghasilkan 2-hidroksiletil aril ether. 

j. Reaksi dengan hidrogen sianida 

Reaksi etilen oksida dengan hidrogen sianida secara seketika 

dengan katalis alkalin, seperti dietilamin menghasilkan etilen 

sianohidrin. Produk dengan mudah didehidrasi menjadi acrylonitrile 

80-90%, dengan reaksi sebagai berikut: 

O
HOCH2CH2CNHCN +

 

 

HOCH2CH2CN CH2=CHCN + H2O 

2. Air  

a. Sifat fisis (Merck Index, 2006) 

Berat molekul    : 18,05 g/mol 

Bentuk     : cair 

……………(16) 

…………..(17) 
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Warna     : jernih, tidak berwarna 

Titik Didih (1atm)   : 100°C 

Titik Beku (1atm)   : 0°C 

Tekanan Kritis    : 2,8 atm 

Temperatur Kritis   : 374,2°C 

Densitas    : 1 g/L 

Panas penguapan (1atm)  : 9,71 kkal/mol 

Panas pembentukan (1atm)  : -68,31 kkal/gmol 

b. Sifat Kimia 

Sifat kimia dari air adalah: 

 Mudah melarutkan zat-zat baik cair, padat, maupun gas 

 Merupakan reagent penghidrolisa pada proses hidrolilis 

 

1.2.3.2 Sifat Fisis dan Kimia Produk 

1. Monoetilen glikol 

a. Sifat fisis 

Monoetilen glikol merupakan cairan yang jernih, tidak berwarna, 

tidak berbau dengan rasa manis, dapat menyerap air, dan dapat dicampur 

dengan beberapa pelarut polar seperti air, alkohol, glikol eter, dan aseton. 

Kelarutan dalam larutan nonpolar rendah seperti benzena, toluen, 

dikloroetan, dan kloroform (Kirk-Othmer, 1999). Sifat fisis dari 

monoetilen glikol (etilen glikol) adalah (Kirk-Othmer, 1999): 

Berat molekul   : 62,07 g/mol 

Bentuk    : cair 

Warna    : jernih, tidak berwarna 

Kemurnian    : 99,8% (%berat minimal) 

Titik didih (1 atm)   : 197,6⁰C 

Tetik beku (1 atm)   : -13⁰C 

Tekanan kritis   : 6515,73 kPa 

Temperatur kritis   : 446,55⁰C 

Densitas (20⁰C)   : 1,1135 g/mL 
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Viskositas (20⁰C)   : 20,9 MPa.s 

Panas spesifik (20⁰C)  : 0,561 kkal/kg 

Panas penguapan (1 Kpa)  : 52,24 kJ/mol 

Panas peleburan (1 atm)  : 44,7 kal/g 

a. Sifat Kimia 

Dalam komersial skala besar penggunaan etilen glikol direaksikan 

dengan asam dikarboksilat menjadi polyester. Polietilen Terephthalate 

(PET) diproduksi dengan reaksi esterifikasi dari asam terepthalic, untuk 

membentuk Bishydroxyetgyl Terephthalate (BHET), dalam 

transesterifikasinya dikatalis oleh antimoni oksida menjadi PET lagi. 

Reaksi etilen glikol (monoetilen glikol) dengan alkil karbonat akan 

menghasilkan etilen karbonat. 

 

H2C

H2C

OH

OH

+ C

OR

OR

O
H2C

H2C

O

O

C O + 2ROH

 

 

2. Dietilen glikol 

a. Sifat Fisis 

Berat molekul    : 106,12 g/mol 

Bentuk     : cair 

Warna     : jernih, tidak berwarna 

Kemurnian    : 99,6% (% berat minimal) 

Titik Didih (1atm)   : 245°C 

Titik Beku (1atm)   : -6,5°C 

Tekanan Kritis    : 46 bar 

Temperatur Kritis   : 471,5°C 

Densitas (20°C)   : 1,1185 g/L 

Viskositas (20°C)   : 36 MPa.s 

Panas spesifik (20°C)   : 0,561 kkal/kg 

Panas penguapan (1atm)  : 52,26 kJ/mol 

…(18) 
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b. Sifat Kimia 

Dietilen glikol cepat mengalami dehidrasi menggunakan katalis 

asam untuk memproduksi 1,4-dioxane 

HOCH2CH2OCH2CH2OH + H2O

O

O

 

3. Trietilen Glikol 

a. Sifat Fisis 

Berat molekul   : 150,17  

Bentuk    : cair 

Warna    : tidak berwarna 

Kemurnian   : 99,5% 

Titik Didih (1atm)   : 288°C 

Titik Beku (1atm)   : -4,3°C 

Tekanan Kritis   : 7,19 MPa 

Temperatur Kritis   : 195,8°C 

Densitas (20°C)   : 1,1255 g/mL 

Viskositas (20°C)   : 49 MPa.s 

Panas penguapan (1atm)  :61,04 kJ/mol 

 

1.2.4 Tinjauan Proses secara Umum 

Perancangan pabrik kimia etilen glikol ini menggunakan proses 

hidrasi. Proses atau reaksi hidrasi adalah reaksi penambahan satu atau 

lebih molekul air ke dalam suatu molekul. Sedangkan kebalikan dari 

reaksi ini adalah pelepasan satu atau lebih molekul air yang disebut 

dengan dehidrasi. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan etilen 

glikol ini adalah etilen oksida dan air. Etilen oksida bereaksi dengan air 

membentuk monoetilen glikol dan glikol lainnya membentuk glikol, 

kemudian terjadi reaksi lebih lanjut antara monoetilen glikol dan glikol 

lainnya membentuk glikol homolog berderajat tinggi dengan reaksi 

sebagai berikut (Mc.Ketta, 1984): 

…….. (19) 
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H2C CH2

O

+ H2O
H2C CH2

OH OH

etilen oksida air monoetilen glikol 

 

H2C CH2

O

H2C CH2

OH OH

+
H2C

OH

H2
C O

H2
C CH2

OH  

 

H2C CH2

O

+ H2C

OH

H2
C O

H2
C CH2

OH

H2C

OH

H2
C O

H2
C O

H2
C CH2

OH  

 

Variabel penting yang diperlukan agar hasil etilen glikol yang 

terbentuk banyak atau maksimal adalah perbandingan etilen oksida dengan 

air. Dalam hal ini perlu ditambahkannya air berlebih karena etilen oksida 

lebih cepat bereaksi dengan etilen glikol yang telah terbentuk untuk 

membentuk glikol berderajat tinggi. Penambahan air berlebih berfungsi 

untuk menekan pembentukan glikol derajat tinggi tersebut. 

Reaksi yang terjadi dalam proses ini adalah reaksi non katalitik 

dalam keadaan netral. Apabila direaksikan dengan menggunakan katalis, 

maka dapat digunakan katalis dalam suasana asam atau basa. Distribusi 

produk seacara substansional adalah sama antara reaksi katalitik dan non 

katalitik, di mana dengan katalis basa hasil glikol derajat tinggi akan 

meningkat. Kecepatan reaksi hidrasi sangat dipengaruhi suhu asam. 

Efektifitas basa sekitar 1/100 dibandingkan dengan katalis asam pada 

konsentrasi sama dengan reaksi hidrasi (Kirk-Othmer, 1999). 

Pembuatan etilen glikol dengan menggunakan katalis asam atau 

basa dalam reaktor hidrasi memiliki keuntungan yaitu dapat dijalankan 

dalam suhu dan tekanan yang relatif rendah daripada reaksi non katalis. 

Akan tetapi alat- alat yang digunakan akan lebih cepat mengalami korosif, 

karena bersifat asam dan untuk perawatan alat ataupun alat anti korosifnya 

akan sangat mahal. Selain itu proses juga akan lebih mahal karena utilitas 

……………(20) 

…….(21) 

…(22) 
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air dan jumlah air dalam penggunaan air yang berlebih. Dengan demikian 

maka diperlukan alat tambahan untuk menguapkan air yang terkandung 

dalam etilen glikol agar etilen glikol memiliki kemurnian yang tinggi. 

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka proses non katalitik lebih 

menguntungkan (Kirk-Othmer, 1999) 

Selain itu penggunaan katalis asam pada proses pembentukan 

etilen glikol memerlukan purifikasi atau pemurnian, sehingga langkah- 

langkah pembuatan semakin bertambah dan menyebabkan alat bertambah 

banyak akibat etilen glikol terkontaminasi oleh katalis asam (Kirk-

Othmer,1999). 
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Tabel 1,6. Diskripsi Perbandingan Proses Pembuatan Etilen Glikol 

  

No Jenis proses Tekanan Temperatur Yield Konversi Biaya 

1 Du Pont Formaldehid 700 atm 200°C 75,0% kecil 
mahal 

2 

Hidrasi Etlen Oksida 

 

      
  

a. Hidrasi Non Katalitik Fase Cair 14-22 atm 190-200°C 99,5% 99,8% 
murah 

b. Hidrasi Katalitik Fase Cair < non katalitik < non katalitik 99,5% 99,8% 
murah 

c. Hidrasi Katalitik Fase Uap < non katalitik < non katalitik 80,0% 20,0% 
  

3 Hidrasi Etilen Karbonat 3-97 atm 90-200°C rendah 75,0% 
mahal 

4 Oksiklorinasi Teijin 

 

  90,0% 75,0% 
  

5 Asetoksilasi Halcon 20-30 atm 90-200°C 75,0%   
murah 

6 Union Carbide Syngas 3400 atm 190-230°C     
mahal 

7 Union Carbide- Ube Syngas rendah rendah 98,7% 98,6% 
  


	BAB I PENDAHULUAN_IKA2.pdf (p.1-22)
	BAB I jenis proses.pdf (p.23)

