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BAB 1 

PENDAHULUAN 
  
1.1.  Latar Belakang Pendirian Pabrik 

Memasuki era perdagangan bebas, negara Indonesia perlu 

mengembangkan sektor-sektor yang menunjang untuk perkembangan 

ekonomi. Salah satu diantarannya adalah pembangunan di sektor industri 

termasuk pembangunan di sub sektor industri kimia. Sejalan dengan 

meningkatnya kebutuhan akan berbagai bahan penunjang untuk proses-proses 

dalam industri, maka perlu adanya pendirian pabrik-pabrik baru yang tidak 

hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, namun berorientasi ekspor. 

Salah satunya adalah pabrik fenol. 

Fenol disebut juga hidroksibenzena mempunyai rumus molekul C6H5OH. 

Fenol merupakan salah satu bahan intermediate yang sangat dibutuhkan untuk 

industri hilir maupun industri intermediate lanjut. Fenol mempunyai banyak 

kegunaan diantaranya sebagai bahan baku pembuatan bisfenol-A yang 

digunakan dalam industri plastik, bahan baku industri kaprolaktan yang 

digunakan dalam pembuatan nilon dan bahan baku dalam pembuatan fenolik 

resin yang banyak digunakan dalam industri amplas dan industri kayu (Kirk 

dan Othmer, 1996).  

Adapun pabrik fenol yang sudah dirancang adalah Valentino Adi 

Nugroho dari Universitas Sebelas Maret Solo (UNS) dengan judul 

“Prarancangan Pabrik Fenol dengan Dekomposisi Kumen Hidroperoksida 

Kapasitas 50.000 ton/tahun”. Dan dari Nur Ardiyanty dari Universitas 

Sumatera Utara (USU) dengan judul “Pembuatan Phenol dari Cumene 

Hidroperoksida dengan Katalis Asam Sulfat dengan Kapasitas 5.000 

ton/tahun. 

Dengan meningkatnya jumlah industri-industri kimia di Indonesia, 

khususnya industri plastik, serat sintesis dan kayu, maka penting sekali adanya 

perencanaan pendirian pabrik fenol di Indonesia. Dengan pendirian pabrik 
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tersebut dapat membantu menyediakan bahan baku serta diharapkan juga 

dapat menjadi komoditi ekspor. Pendirian pabrik fenol diharapkan mendapat 

dukungan dari pemeritah dalam era industri di Indonesia, serta dapat 

menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran di 

Indonesia. 

Keuntungan pendirian pabrik fenol antara lain : 

1. Ketergantungan industri Indonesia terhadap bangsa lain dapat terkurangi. 

2. Memacu tumbuhnya industri baru terutama dalam industri fenol. 

3. Pemasok bahan baku terhadap industri-industri yang membutuhkan 

fenol. 

4. Meningkatnya devisa negara. 

5. Terciptanya lapangan kerja baru. 

1.2.  Kapasitas Pabrik 

Untuk menentukan kapasitas pabrik yang akan didirikan maka perlu 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Kebutuhan fenol di Indonesia 

Kebutuhan fenol dalam negeri selama ini masih dipenuhi oleh luar 

negeri. Impor fenol ini didatangkan dari beberapa negara antara lain Jepang, 

Amerika Serikat, Jerman dan Korea. Sementara dari data yang diperoleh dari 

BPS, prediksi kebutuhan fenol cenderung mengalami peningkatan. 

Perkembangan impor fenol di Indonesia dapat disajikan pada Tabel 1.1 dan 

Gambar 1.1 sebagai berikut: 

                     Tabel 1.1 Data Impor Fenol di Indonesia 

Tahun Kapasitas (ton/tahun) 

2006 9,516 

2007 12,498 

2008 14,574 

2009 16,45 

2010 16,386 
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Tahun Kapasitas (ton/tahun) 

2011 19,291 

2012 24,724 

2013 28,401 

2014 38,164 

     (Sumber : Badan Pusat Statistik, 2006-2014) 

 

Gambar 1.1 Grafik Perkiraan Kebutuhan Fenol di Indonesia 

Untuk memperkirakan kebutuhan fenol pada tahun-tahun berikutnya 

dengan cara membuat garis linier pada gambar 1.1. Dengan cara men-display 

equation on chart dari garis linier tersebut akan didapatkan persamaan: 

Y = 3,090x - 6,192  

Dimana: 

Y= Kebutuhan fenol 

X= Tahun 

Dengan persamaa di atas dapat diperkirakan kebutuhan fenol di 

Indonesia pada tahun 2018 adalah: 

Y = 3,090x - 6,192  

       = 3,090 (18)-6,192 

       = 49,428 ton/tahun. 
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Kapasitas Produksi Pabrik Komersial yang sudah ada. 

Di Indonesia pada saat ini sudah terdapat pabrik fenol, yaitu:PT. Intan 

Wijaya Internasional dengan kapasitas 14.000 ton/tahun.   

2. Kapasitas pabrik yang sudah berdiri 

 Kapasitas pabrik yang pernah didirikan dapat dilihat pada Tabel 1.2 

berikut ini: 

Tabel 1.2 Kapasitas pabrik fenol yang telah berproduksi 

No Pabrik Lokasi Kapasitas (ton/tahun) 

1 Blue Island Fenol Blue Island, Illinois 45.000 

2 Dakota 

Gasification 

Beulah, North Dakota 16.000 

3 Emerald Kalama 

Chemical 

Kalama, Washington 35.000 

4 Georgia Gulf Plaquemine, Louisiana 227.000 

5 INEOS Fenol Theodore, Alabama 540.000 

6 Merisol USA Houston, Texas 16.000 

7 SABIC Innovative 

Plastics 

Mount Vernon, Indiana 340.000 

8 Shell Deer Park, Texas 590.000 

9 Sunoco Haverhill, Ohio 265.000 

10 Dow Chemical Frreport, Texas 295.000 

                                                                       (Icis Pricing, 2009) 

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat kapasitas pabrik fenol yang sudah 

berproduksi berkisar antara 16.000 – 590.000 ton/tahun. Berdasarkan 

pertimbangan kebutuhan dalam negeri yang semakin meningkat dan kapasitas 

minimal pabrik yang sudah ada maka dalam perancangan ini dipilih kapasitas 
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50.000 ton/tahun untuk memenuhi kebutuhan fenol di Indonesia dan untuk 

diekspor. 

3. Ketersediaan Bahan Baku 

Pada perancangan pendirian pabrik fenol ini akan menggunakan proses 

dekomposisi kumen hidroperoksida menjadi fenol dan aseton dengan 

menggunakan katalis asam sulfat. Namun pada kenyataannya bahan baku 

kumen hidroperoksida saat ini belum diproduksi di Indonesia, maka untuk 

memenuhi kebutuhan bahan baku didatangkan dari luar Indonesia. Salah 

satu produsen kumen hidroperoksida adalah PT. Horok Company Cina, 

2012 dengan kapasitas produk sebesar 80.000 ton/tahun dan untuk katalis 

asam sulfat diperoleh dari PT. Petrokimia Gresik, 2013 dengan kapasitas 

600.000 ton/tahun. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Kebutuhan fenol di Indonesia sangatlah besar dan pemenuhan terhadap 

kebutuhan fenol tersebut dilakukan dengan cara mengimpor. Untuk memenuhi 

kebutuhan fenol dalam negeri dilakukan pra rancangan pabrik kimia fenol di 

Indonesia dengan menggunakan proses kumen hidroperoksida (proses CHP). 

1.3.  Tujuan Pra Rancangan Pabrik 

Pra rancangan pabrik pembuatan fenol ini bertujuan untuk menerapkan 

disiplin ilmu Teknik Kimia, khususnya pada mata kuliah Perancangan Pabrik 

Kimia, Perancangan Proses Teknik Kimia, Teknik Reaktor dan Operasi 

Teknik Kimia sehingga akan memberikan gambaran kelayakan pra 

rancanagan pabrik pembuatan fenol. 

Tujuan lain dari pra rancangan pabrik pembuatan fenol ini adalah untuk 

memenuhi kebutuhan fenol dalam negeri yang selama ini masih diimpor dari 

negara lain dan selanjutnya dikembangkan untuk tujuan ekspor. Selain itu, 

diharapkan dengan berdirinya pabrik ini akan memberi lapangan pekerjaan 

dan memicu peningkatan produktivitas rakyat yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
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1.4.  Lokasi Pabrik 

Letak geografis suatu pabrik sangat berpengaruh terhadap kelangsungan 

pabrik tersebut. Sebelum mendirikan suatu pabrik perlu dipertimbangkan 

mengenai faktor-faktor penunjang yang satu dengan yang 

lainnya,diantarannya adalah sarana transportasi, sumber air, dan tenaga kerja. 

Pabrik fenol ini akan didirikan di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, 

Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Desa Roomo berada disebelah barat daya 

dari pelabuhan Gresik. Lokasinya yang strategis ditepi pantai laut Jawa yang 

dapat mempermudah dalam akses transportasi melalui laut yaitu dengan 

mendirikan dermaga sendiri. Selain itu, lokasinya juga dekat dengan sungai 

yang berada disebelah barat pabrik. Yang mana air sungai sumber bahan baku 

air yang digunakan untuk kebutuhan air proses maupun instalasi yang lain. 

Selain itu, ketersediaan lahan kosong yang masih luas memungkinkan untuk 

dilakukan perluasan pabrik untuk jangka waktu ke depan. Pemetaan lokasi 

tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 

1.4.1.  Letak Sumber Bahan Baku 

Lokasi pabrik di Gresik merupakan lokasi industri dekat dengan 

pabrik-pabrik yang lain. Selain itu, lokasinya yang dekat dengan pantai yang 

memungkinkan untuk mendirikan port sendiri sehingga arus dari bahan baku 

impor lebih mudah dan lancar.  

Bahan baku fenol adalah kumen hidroperoksida yang masih diimpor 

dari Cina akan lebih mudah dan cepat untuk didatangkan melalui jalur laut. 

Sedangkan untuk katalis asam sulfat dari PT. Petrokimia Gresik yang 

didatangkan melalui jalur darat. 

1.4.2.  Tenaga Kerja 

Faktor tenaga kerja merupakan faktor penting dalam pendirian pabrik. 

Pendirian pabrik yang berada di Jawa yang mana banyak perguruan-

perguruan tinggi yang telah berdiri diseluruh pulau Jawa. Sehingga untuk 

kebutuhan tenaga kerja hampir selalu tersedia setiap tahunnya. 
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1.4.3.  Utilitas  

Lokasi pabrik yang dekat dengan sungai sehingga mempermudah dalam  

penyediaan air proses dan keperluan instalansi-instalansi yang lain. 

Kebutuhan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dapat disuplai dari 

Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Gresik apabila terjadi gangguan pada 

generator utama.  

1.4.4.  Kemungkinan Perluasan Pabrik 

Tersedianya lahan yang cukup luas memungkinkan untuk melakukan 

perluasan pabrik pada masa-masa yang akan datang. 

1.5.  Tinjauan Pustaka 

1.5.1.  Macam-macam proses 

1. Proses Toluena-Asam Benzoat 

Pada proses pembuatan fenol dengan metode toluena-asam benzoat 

terdapat tiga reaksi penting. Reaksi pertama adalah oksidasi toluena 

menggunakan katalis cobalt asetat pada suhu 121-1770C. Reaktor beroperasi 

pada tekanan 2 atm dan konsentrasi katalis sebesar 0,1-0,3% berat. Pada 

proses ini, yield yang didapatkan sebesar 68% terhadap Toluena. Reaksi 

kedua adalah oksidasi asam benzoat menjadi fenol benzoat menggunakan 

udara dan cupri benzoat sebagai katalis. Reaktor beroperasi pada suhu 2340C 

dan 1,5 atm. Tahap ketiga dari proses toluena-asam benzoat, fenil benzoat 

menggunakan steam menghasilkan fenol. Proses ini berlangsung pada suhu 

2000C dan tekanan atmosferis. Yield overall fenol yang didapat terhadap asam 

benzoat sebesar 85%  (Mc Ketta, 1987, Kirk dan Othmer, 1996). 

         +                                             …………….(1.1) 

2                                      …(1.2) 

 COO                                …….....(1.3) 

2. Sulfonasi Benzena 

Pada proses sulfonasi benzena, benzena disulfonasi menggunakan asam 

sulfat menjadi asam benzena sulfonasi pada suhu 1500C. Kemudian asam 
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benzena sulfonasi dinetralisasi menggunakan natrium sulfit menjadi 

natrium benzena sulfonat. Natrium benzena sulfonat direaksikan dengan 

kaustik soda untuk menghasilkan natrium fenat pada suhu 3800C. Fenol 

didapatkan melalui pengasaman larutan natrium fenat dengan yield 88% 

terhadap benzena (Mc Ketta, 1987, Faith, 1970, Kirk dan Othmer, 1996). 

                                                ………….(1.4) 

2                               2 …(1.5) 

S +2                                    …(1.6) 

2                           2 S ………..(1.7) 

3. Klorinasi Benzena (Proses Raschig) 

Reaksi klorinasi benzena menggunakan asam klorida dengan katalis 

besi-tembaga berlangsung pada suhu 200-3000C menghasilkan 

khlorobenzena. Khlorobenzena dihidroisa pada furnace dengan suhu 

5000C dengan katalis SiO2 dan membentuk fenol. Yield fenol terhadap 

benzena yang didapat sebesar 82% (Faith, 1970, Mc Ketta, 1987, Kirk dan 

Othmer, 1996). 

                                    ……….......(1.8) 

                                            ………….(1.9) 

4. Dekomposisi Kumen hidroperoksida 

Reaksi Kumen hidroperoksida menjadi fenol dan aseton merupakan 

reaksi eksotermis. Panas yang dihasilkan sebesar -970 kj/mol Kumen 

hidroperoksida yang terurai. Reaksi dekomposisi kumen hidroperoksida 

adalah sebagai berikut : 

           H2SO4           .... (2.0) 

    Kumen hidroperoksida         Fenol         Aseton 

Reaksi dijalankan pada suasana asam dengan menggunakan asam sulfat 

yang berfungsi sebagai katalis. Reaktor beroperasi pada suhu 45-650C dan 

tekanan 2 atm. Yield fenol terhadap kumen hidroperoksida dapat mencapai 

98% (Faith, 1970, Mc Ketta, 1987, Kirk dan Othmer, 1996). 
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Pada perancangan ini dipilih metode dekomposisi kumen 

hidroperoksida. Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 

• Yield yang didapat paling besar diantara proses-proses yang lain. 

• Pembuatan fenol berlangsung hanya menggunakan satu tahap yaitu 

tahap dekomposisi kumen hidroperoksida. 

• Proses dekomposisi kumen hidroperoksida cenderung lebih 

ekonomis karena kondisi operasi berjalan pada suhu 650C dan 

tekanan 2 atm. 

• Hasil samping yang dihasilkan berupa aseton yang memiliki nilai 

jual. 

Adapun kekurangan dari proses kumen hidroperoksida adalah : 

• Menggunakan reaktor yang lebih besar dibandingkan dengan fraksi 

CHP 

• Reaksi CHP dilaksanakan secara non-isotermal 

• Menggunakan katalis untuk suatu reaksi 

1.5.2.  Kegunaan Produk Fenol 

1. Pembuatan Bisfenol-A 

2                                …………………..(2.1) 

Bisfenol-A banyak digunakan pada industri plastik. Untuk pembuatan 

Bisfenol-A sebesar 30% dari fenol. 

2. Pembuatan fenolat resin 

Fenolat resin merupakan hasil dari reaksi fenol dengan formaldehid. 

Fenolat resin banyak digunakan pada isolasi atap, dinding (fiberglass), dan 

pelapis pipa. Pada industri amplas digunakan untuk melekatkan butiran 

amplas pada tempatnya. Pada industri kayu digunakan sebagai perekat 

pada pembuatan triplek. Pembuatan fenolat resin sebesar 35% dari fenol. 

3. Pembuatan anilin sebesar 5% dari fenol. 

4. Alkil fenol sebesar 7% dari fenol (Mc Ketta, 1987, Kirk dan Othmer, 1996). 
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1.5.3.  Sifat Fisis dan Kimia Bahan Baku serta Produk 

1.5.3. 1 Bahan Baku 

1. Kumen hidroperoksida (www.organic-chemistry, 2014) 

Sifat fisis 

Wujud    : cair 

Warna    : jernih 

Rumus molekul  : C6H5(CH3)2COOH 

Berat molekul   : 152,20 kg/kmol 

Titik lebur   : -100C 

Titik didih    : 1520C  

Titik beku   : -96,90C 

Suhu kritis   : 331,890C 

Tekanan kritis   : 32,96atm 

Panas penguapan  : 68,7 kJ/mol 

Panas pembakaran  : -4,708 Kj/mol 

Densitas (20 oC)  : 1,0612 g/cm3 

         Specific Gravity (60 oF) : 1,055524         

Sifat Kimia 

• reaksi pembentukan kumen  hidroperoksida pada suhu 80-1200C pada 

tekanan 1-7 atm. 

    ................................................................................. (2.2)       

• Oksidator yang kuat. 

• Eksplosif 

1.5.3.2. Produk  

1. Fenol  

Sifat fisis (www.id.wikipedia.org/wiki/Fenol) 

         Rumus molekul   : C6H5OH 

Wujud     : cair 

Warna     : tak berwarna 

Densitas (20 oC)  : 1,059 g/cm3 
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Berat molekul   : 94,113 kg/kmol 

Titik beku    : 40,91 0C 

Titik didih (20 oC, 1 atm) : 181,80C 

Titik leleh    : 410C 

Suhu kritis    : 421,10C 

Titik nyala    : 79O0C 

Tekanan kritis   : 6,13 Mpa 

Spesifikasi gravity (14-25 oC) : 2,35 

Panas penguapan   : 121,54 J/g 

Panas pembakaran  : -32,468 kJ/g 

Bersifat korosif 

Sifat Kimia  

Reaksi-reaksi utama yang terjadi pada senyawa fenol adalah (Kirk 

dan Othmer, 1996): 

1. Nitrasi  

Fenol akan bereaksi dengan asam nirat membentuk asam pikrin 

(2,4,6 trinitril fenol). 

3                    3  ……...(2.3) 

2. Oksidasi  

Fenol akan teroksidasi oleh oxidizing agent menjadi 1,4-

dioksibenzen. 

Ar – OH +B                                      Ar – O + HB ……………(2.4) 

3. Reaksi dengan NaOH /KOH 

Fenol akan bereaksi dengan NaOH / KOH membentuk senyawa 

Phenoxide. 

                                +  ………....(2.5) 

                                  +  …………..(2.6) 

2. Aseton  

Sifat fisis (Kirk dan Othmer, 1996): 

Rumus molekul : C3H6O 
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Berat molekul  : 58,08 kg/kmol 

Wujud    : Cair 

Warna    : Bening 

Titik didih   : 56,530C 

Titik beku   : -94,60C 

Densitas (20 oC) : 790 kg/m3 

Tekanan kritis  : 4701 kPa 

Temperatur kritis : 235,050C   

Volume kritis  : 0,209 L/mol 

Specific gravity 

00C  : 0,807 

200C  : 0,783 

400C  : 0,759             

Sifat Kimia 

− Aseton dapat tereduksi menjadi 2 propanol 

                                      …………….. (2.7) 

− Pelarut senyawa organik 

− Membentuk kloroform dengan NaOH 

− Larut dalam alkohol, air, dan eter 

3. Kumen  

Sifat-sifat fisis (Kirk dan Othmer, 1996): 

Rumus molekul  : C9H12 

Berat molekul  : 120,2 g/mol 

Densitas (20 oC)  : 0,8619 g/cm3 

Titik lebur    : -96,030C 

Titik didih    : 152,390C 

Suhu kritis    : 351,40C 

Tekanan kritis  : 3220 kPa 

Viskositas (20 oC)  : 0,791 
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Sifat-sifat kimia  

• Bersifat iritasi apabila terkena kulit dan mata. 

• Bersifat karsinogenik. 

• Merupakan senyawa non polar. 

1.5.4. Tinjauan Proses Secara Umum 

Reaksi pembentukan fenol merupakan reaksi dekomposisi Kumen 

hidroperoksida, dengan bantuan katalis asam sulfat menjadi fenol dan 

aseton. Reaksi berlangsung pada fase cair. Reaksi yang terjadi merupakan 

reaksi eksotermis. Reaktor yang digunakan adalah Continous Stirred Tank 

Reactor (CSTR) yang beroperasi pada tekanan 2 atm dan suhu 650C (Walas, 

1988). 

Reaksi dekomposisi yaitu lepasnya ikatan karbon lain pada inti benzena 

karena adanya katalis asam yang merubah keelektronegatifan. Atom karbon 

pada inti benzena menjadi positif dan segera diisi ion hidroksil yang negatif. 

Reaksi dekomposisi kumen hidroperoksida menjadi fenol dan aseton 

adalah sebagai berikut (US Patent 5371305): 

H3C

+ O2

CH3H3C

OH

+ H3C

O

CH3
H+

Kumen CHP Fenol Aseton

CH3 O-OH

 
Gambar 1.4. Dekomposisi Kumen hidroperoksida 

 

 

 

 

 




