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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Pendirian Pabrik 

 Keberhasilan proses industrialisasi pada era perdagangan bebas sekarang 

ini sangat ditentukan oleh adanya sumber daya alam dan sumber daya manusia 

yang berkualitas. Indonesia sebagai salahsatu negara yang mempunyai Sumber 

Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia yang berlimpah sangat berpotensi 

mengembangkan industri dalam negeri terutama industri-industri yang bersifat 

padat modal maupun padat teknologi dan mempunyai prospek pemasaran yang 

menguntungkan. Salah satu industri yang mempunyai persyaratan di atas adalah 

industri pembuatan asam borat. 

Asam borat merupakan suatu senyawa kimiaanorganik yang dapat 

digunakan sebagai bahan baku untuk industri kimia lain seperti industri farmasi, 

industri keramik, industri kaca, dan lain-lain. Kegunaan asam borat antara lain 

sebagai reagen untuk analisis kimia, dalam bidang farmasi asam borat berfungsi 

sebagai antiseptik dan desinfektan. Pada saat ini kebutuhan asam borat di 

Indonesia masih didatangkan dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat, 

China dan Turki. 

Proyek kebutuhan asam borat dalam negeri semakin meningkat seiring 

dengan berkembangnya industri-industri yang menggunakan bahan baku berupa 

asam borat. Oleh karena itu, dikarenakan pada saat ini pabrik yang memproduksi 

asam borat di Indonesia belum ada, pendirian pabrik asam borat ini diharapkan 

bisa memenuhi permintaan dalam negeri serta dapat mengurangi ketergantungan 

asam borat dari negara-negara importir. 

Keuntungan pendirian pabrik asam borat antara lain; dapat memenuhi 

kebutuhan asam borat dalam negeri sehingga mengurangi impor dalam negeri 

yang diharapkan dapat memberi keuntungan finansial dan menambah devisa 

negara, selain itu dapat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah tenaga 

kerja dan sekaligus dapat mendukung berkembangnya industri-industri di 
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Indonesia dan memacu tumbuhnya industri baru terutama diversivikasi industri 

asam borat. 

 

1.2. Kapasitas Perancangan 

 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. Kebutuhan dalam negeri 

Berdasarkan data impor dari Biro Pusat Statistik di Indonesia dari 

tahun 2007 - 2014, kebutuhan asam borat adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Data Impor Asam Borat di Indonesia 

Tahun Impor (Kg/Tahun) 

2007 2.795.300 

2008 4.028.666 

2009 3.245.506 

2010 4.069.174 

2011 4.856.326 

2012 4.336.127 

2013 4.900.638 

2014 4.299.977 

 

(www.bps.go.id) 

2. Ketersediaan Bahan Baku 

Ketersediaan bahan baku merupakan faktor yang sangat penting 

bagi kelangsungan produksi suatu pabrik. Bahan baku pembuatan asam 

borat adalah boraks, diperoleh dariBorochemie Int. Pte. Ltd Singapura 

yang merupakan anak perusahaan Eti Maden Isletmeleri, Turki dan asam 

sulfat diperoleh dari PT Petrokimia Gresik.Untuk bahan penunjang 

berupa NaOH diperoleh dari PT Asahimas Chemical, Cilegon. 
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3. Kapasitas minimal 

Untuk menentukan kapasitas pabrik yang akan didirikan harus 

memperhatikan kapasitas pabrik sejenis dalam skala komersial yang 

sudah beroperasi. Daftar pabrik asam borat yang sudah beroperasi 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Daftar Pabrik Penghasil Asam Borat 

Pabrik dan Lokasi 
Kapasitas 

(Ton/Tahun) 

Norquimica SA, Argentina 5400 

Tierra SA, Bolivia 15000 

Quiborax, Chile 36000 

Yingkou City Xingdong, China 5000 

Borax Morarji, India 4180 

Societa Chimica di Larderello, Italia 55000-60000 

Nippon Denko, Jepang 4000 

JSC Inkobor, Peru 25000 

JSC Energomash-Bor, Rusia 100000 

Eti Bor, Turki 185000 

IMC Chemical, USA 25000 

US Borax, USA 255000-260000 

(Erdogdu, 2004) 

Pabrik direncanakan berdiri pada tahun 2020. Oleh karena itu, perlu 

diketahui kebutuhan asam borat di Indonesia berdasarkan data impor. Tabel 1 

menunjukkan impor asam borat dari luar negeri. Dari data impor di atas, 

kemudian dilakukan regresi linier untuk mendapatkan nilai kenaikan impor asam 

borat di Indonesia. Data impor dan regresi linier ditunjukkan dalam Gambar 1 
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Gambar 1.Grafik Impor Asam Borat Indonesia 

 Perkiraan kebutuhan asam borat di Indonesia pada tahun yang akan 

datang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan y = 225614,45 x – 

449531392,26 dimana x sebagai tahun dan y sebagai jumlah kebutuhan asam 

borat. 

 Dengan persamaan di atas diperkirakan untuk tahun 2020 kebutuhan 

impor asam borat di Indonesia sebesar 6209796,74 kg/tahun atau 6209,797 

ton/tahun. Dari pertimbangan di atas maka pabrik asam borat dari boraks dan 

asam sulfat ini akan didirikan pada tahun 2020 dengan kapasitas perancangan 

sebesar 11.000 ton/tahun dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan asam borat 

dalam negeri serta membuka kesempatan berdirinya industri-industri lainnya yang 

menggunakan asam borat sebagai bahan baku maupun bahan pembantu 

mengingat banyaknya kegunaan asam borat, sisanya dapat diekspor ke negara-

negara tetangga. 

 

1.3. Pemilihan Lokasi Pabrik 

Pemilihan lokasi adalah hal yang sangat penting dalam perancangan 

pabrik, karena hal ini berhubungan langsung dengan nilai ekonomis pabrik yang 

akan didirikan. Berdasarkan beberapa pertimbangan maka pabrik asam borat ini 

direncanakan akan didirikan di Kawasan Industri Gresik, yang terletak di 

y = 225.614,45x - 449.531.392,26

R² = 0,57
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provinsiJawa Timur. Pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi dua faktor 

yaitu, faktor utama dan faktor pendukung.  

 Faktor utama  

Faktor utama dalam pemilihan lokasi pabrik adalah sebagai berikut :  

1. Sumber bahan baku 

Bahan baku pembuatan asam borat yaitu boraks dan asam sulfat. 

Dimana boraks didatangkan dariBorochemie Int. Pte.Ltd Singapura 

yang merupakan anak perusahaan Eti Maden Isletmeleri, Turki. 

Sedangkan asam sulfat diperoleh dari PT. Petrokimia Gresik dan 

untuk Natrium hidroksida diperoleh dari PT. Asahimas Chemical, 

Cilegon. 

2. Sarana Transportasi 

Kota Gresik memiliki sarana transportasi darat yang memadai, 

karena berada di jalur pantura, yang menghubungkan kota-kota besar 

di Jawa Timur.Gresik juga merupakan tempat yang tepat untuk 

sarana transportasi laut, karena letaknya di pesisir pantai pulau Jawa 

sehingga memiliki pelabuhan laut yang memadai untuk sarana 

transportasi bahan baku boraks dari Singapura ke pabrik serta 

pemasaran lewat laut untuk antar pulau. 

3. Tempat Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi 

kelayakan suatu proyek. Dengan pemasaran yang tepat akan 

menghasilkan keuntungan dan menjamin kelangsungan proyek. 

Daerah Gresik merupakan daerah yang strategis untuk pendirian 

suatu pabrik karena dekat dengan kawasan industri, industri farmasi 

dan kaca yang menggunakan asam borat sebagai bahan baku. 

4. Tenaga Kerja 

Kawasan industri Gresik terletak di daerah Jawa Timur yang syarat 

dengan lembaga pendidikan formal maupun non formal 
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dimanabanyak dihasilkan tenaga kerja ahli maupun non ahli, 

sehingga tenaga kerja mudah didapatkan. 

5. Utilitas 

Fasilitas pendukung berupa air, energi, dan bahan bakar tersedia 

cukup memadai.Kebutuhan utilitas dapat dipenuhi oleh perusahaan 

penyedia jasa utilitas.Kebutuhan tenaga listrik didapatkan dari PLN 

yang jalurnya terdapat di kawasan ini dan generator sebagai 

cadangan apabila listrik dari PLN mengalami gangguan serta bahan 

bakar diperoleh dari Pertamina.Sedangkan kebutuhan air diperoleh 

dari PT. Petrokimia Gresik. 

 Faktor pendukung  

 Faktor pendukung juga perlu mendapatkan perhatian di dalam 

pemilihan lokasi pebrik karena faktor-faktor yang ada didalamnya selalu 

menjadi pertimbangan agar pemilihan pabrik dan proses produksi dapat 

berjalan lancar. Faktor pendukung ini meliputi: 

1. Harga tanah dan gedung dikaitkan dengan rencana di masa yang 

akan datang 

2. Kemungkinan perluasan pabrik 

3. Tersedianya fasilitas servis, misalnya di sekitar lokasi pabrik tersebut 

atau jarak yang relatif dekat dari bengkel besar dan semacamnya 

4. Tersedianya air yang cukup 

5. Peraturan pemerintah daerah setempat 

6. Keadaan masyarakat daerah sekitar (sikap keamanan dan 

sebagainya) 

7. Iklim 

8. Keadaan tanah untuk rencana pembangunan dan pondasi 

9. Perumahan penduduk atau bangunan lain. 
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1.4. Tinjauan Pustaka 

1.4.1.  Macam-Macam Proses 

Dalam proses asam borat dari boraks dan asam sulfat dikenal dua macam 

proses, yaitu: 

a. Proses Asidifikasi 

 Reaksi : 

Na2B4O7.10H2O(aq) + H2SO4(l)  4H3BO3(aq) + Na2SO4(aq) + 5H2O(l)           (1) 

 Dalam proses ini asam borat diproduksi dengan cara mereaksikan 

boraks dengan asam sulfat di dalam reaktor, dengan ketentuan 1 bagian 

granular boraks (Na2B4O7.10H2O), 1 bagian asam sulfat (H2SO4) dan 

10 bagian air (H2O). 

  Pada proses ini pertama-tama boraks dilarutkan menggunakan air 

di dalam mixer dengan perbandingan 1 mol boraks dan 10 mol air. 

Larutan yang keluar dari mixer kemudian diumpankan ke dalam reaktor 

dan ditambahkan 1 mol asam sulfat tiap 1 mol larutan boraks. Suhu 

yang digunakan adalah 100
o
C dengan tekanan 1 atm dan berlangsung 

selama 1 jam (Patent US No. 4156654). 

  Larutan yang keluar dari reaktor kemudian dinetralkan 

menggunakan NaOH di dalam netraliser. Setelah itu dimasukkan ke 

dalam kristaliser untuk memperoleh kristal asam borat. Kristal asam 

borat yang diperoleh kemudian disaring untuk memisahkan kristal asam 

borat dengan larutan sodium sulfat di dalam centrifuge. Selanjutnya 

kristal asam borat diumpankan ke rotary dryer untuk mengalami proses 

pengeringansehingga didapatkan produk kristal asam borat. 

b. Proses Ekstraksi Cair-cair 

  Proses ekstraksi cair-cair dalam industri asam borat dari brine 

sodium borat telah dioperasikan di Searles Lake, Trona, California, oleh 

North American Chemical Co. sejak tahun 1962 (Kirk & Orthmer, 

2004). 
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 Pada proses ini bahan baku yang digunakan berupa brine (air 

garam) yang mengandung borat. Borat yang terkandung dalam 

brinediekstraksi dengan pelarut, seperti kerosen, dengan menggunakan 

agen chelating, seperti 2 etil – 1,3 heksanediol. Borat yang terkandung 

dalam fase organik kemudian dikirim  ke stripper. Di dalam stripper, 

larutan asam sulfat ditambahkan untuk memperoleh borat dari 

chelate.Hasil atas pada stripper mengandung kerosen dan agen 

chelating, yang dikembalikan ke ekstraktor untuk digunakan 

kembali.Sedangkan hasil bawah adalah asam borat dan senyawa sulfat. 

Senyawa sulfat yang terlarut dalam asam borat dihilangkan dengan 

pengolahan menggunakan karbon aktif, setelah itu asam borat 

dikristalisasi dari larutannya dalam evaporator dan dilanjutkan 

kristaliser untuk mendapatkan produk kristal asam borat (U.S. EPA, 

1980). 

 

  Kelebihan dan kekurangan dari masing-masng proses bila 

ditabelkan sebagai berikut: 

Tabel 3. Kelebihan dan Kekurangan Pada Proses Pembuatan Asam Borat 

No Jenis Proses Kelebihan Kekurangan 

1 Asidifikasi o Tidak memerlukan 

pemurnian bahan 

baku 

o Tidak memerlukan 

bahan pembantu 

o Dalam satu langkah 

proses, yaitu dengan 

mereaksikan boraks 

dengan asam sulfat 

sudah didapatkan 

asam borat 

 

2 Ekstraksi Cair-cair   o Memerlukan 

pemurnian bahan 

baku brine 
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o Memerlukan bahan 

pembantu berupa 

kerosen dan karbon 

aktif 

o Diperlukan dua 

langkah untuk 

mendapatkan asam 

borat, yaitu melalui 

proses ekstraksi yang 

dilanjutkan proses 

stripping 

 

Dengan membandingkan keuntungan dan kerugian 2 macam proses di atas, maka 

dalam perancangan ini dipilih proses asidifikasi boraks dengan asam sulfat. 

 

1.4.2. Kegunaan Produk 

Adapun kegunaan asam borat dalam dunia industri adalah sebagai berikut: 

a. Industri Kaca 

 Penggunaan asam borat paling besar adalah di industri kaca. Asam 

borat mempercepat peleburan dan meningkatkan pencampuran dari 

bahan lain. Asam ini juga memperbaiki warna dan meningkatkan 

ketahanan terhadap guncangan termal danmekanik. 

b. Industri Keramik 

Asam borat digunakan dalam pelapisan barang-barangtembikar, 

barang pecah belah, ubin, porselen,dan peralatan dapur. 

c. Industri Kimia 

Dalam industri kimia asam borat berfungsi sebagai condensing agent, 

dan juga berguna dalam berbagai analisa kimia.Asam borat sangat 

penting dalam berbagai industri borat, terutama dalam industri sodium 

perborat yang digunakan secara luas sebagai bahan pemutih di industri 

pulp dan kertas. 

d. Industri Elektronik 
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Asam borat digunakan dalam pembuatan kondenser elektronik atau 

kapasitor,  yang merupakan bagian dari sistem mesin automobil, 

kulkas listrik, radio, TV, dan perlengkapan elektronik lainnya. 

e. Reaktor Nuklir 

Asam borat ditambahkan secara langsung ke air pendingin dalam 

suatu siklus tertutup yang bertekanan dalam suatu reaktor nuklir untuk 

mengontrol level tenaga atau fluks neutron. 

f. Industri Obat dan Farmasi 

Asam borat berfungsi sebagai antiseptik, astringent, desinfektan, dan 

deterjen.Asam borat memiliki sifat bakteriostatis dan fungistatis yang 

dapat menahan pertumbuhan bakteri dan jamur. 

g. Fotografi 

Dalam bidang fotografi, asam borat digunakan sebagai reagen dalam 

proses pencetakan film. 

h. Bahan Pengawet 

Karena memiliki sifat bakteriostatis dan fungistatis, asam borat 

digunakan sebagai pengawet untuk kulit, kayu, dan jerami. 

i. Lain-lain 

Asam borat adalah agen pengemulsi dalam industri lilin (wax). Asam 

borat juga digunakan dalam tinta cetak dan untuk membuat kertas 

tahan api. Dalam industri kulit asam borat berfungsi untuk 

meningkatkan kekuatan serat kulit dan daya tahan terhadap warna 

produk. 

(Mc Ketta& Cunningham, 1992) 

 

1.4.3. Sifat Fisik dan Kimia 

A. Bahan Baku 

1. Boraks 

  Sifat Fisika (Perry& Green, 2008) 

- Rumus molekul  : Na2B4O7.10H2O 
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- Massa molekul  : 381,37 g / mol 

- Bentuk   : Kristal berwarna putih 

- Specyfic gravity  : 1,73 

- Titik leleh   : 75
o
C 

- Titik didih   : 200
o
C 

   Sifat Kimia (Ullmann, 1998) 

- Kristal boraks akan kehilangan 5 mol air ketika dipanaskan pada 

suhu 50-100
o
C.  

- Akan kehilangan tambahan 3 mol air saat dipanaskan sampai 

suhu 160
o
C. Sisa 2 mol air akan hilang saat pemanasan 

dilanjutkan sampai 400
o
C menjadi boraks anhidrat (Na2B4O7). 

- Boraks anhidrat ketika dipanaskan sampai 742
o
C membentuk 

kaca bening.  

 

2. Asam Sulfat 

  Sifat Fisika (Perry& Green, 2008) 

- Rumus molekul : H2SO4 

- Massa molekul  : 98,08 g / mol 

- Bentuk   : Cairan  

- Specyfic gravity  : 1,834 

- Titik leleh   : 10,49
o
C 

- Titik didih   : 340
o
C 

   Sifat Kimia (Kirk &Othmer, 2004) 

- Asam sulfat merupakan asam kuat dengan sifat karakteristik 

higroskopis dan pengoksidasi. 

- Mudah bereaksi dengan berbagai senyawa organik. 

- Asam sulfat membentuk larutan garam atau endapan saat 

direaksikan dengan CaO dan Ca(OH)2. 

 H2SO4 + CaO  →  CaSO4 + H2O   (2) 

 H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + 2H2O   (3) 
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3. Natrium Hidroksida 

  Sifat Fisika (Perry& Green, 2008) 

- Rumus molekul  : NaOH 

- Massa molekul  : 40 g / mol 

- Bentuk   : Padatan berwarna putih 

- Specyfic gravity  : 2,13 

- Titik leleh   : 318,4
o
C 

- Titik didih   : 1390
o
C 

- Kelarutan pada 0
o
C  : 42 g / 100 g air 

  Sifat Kimia (Ullmann, 1998) 

- NaOH merupakan basa kuat yang sangat higroskopis. 

- Pada keadaan lembab, NaOH mudah bereaksi dengan karbon 

dioksida membentuk natrium karbonat. 

 Reaksi : 

 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O    (4) 

- NaOH bereaksi dengan karbon monoksida dibawah tekanan dan 

dalam keadaan lembab untuk membentuk natrium format. 

 Reaksi : 

 NaOH + CO → NaHCOO     (5) 

 

B. Produk 

1. Asam Borat 

Sifat Fisika (Perry& Green, 2008) 

- Rumus molekul  : H3BO3 

- Massa molekul  : 61,83 g / mol 

- Bentuk   : Kristal berwarna putih 

- Specyfic gravity  : 1,435 

- Titik leleh   : 185
o
C 

Sifat Kimia (Ullmann, 1998) 
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- Asam borat bereaksi dengan basa kuat membentuk ion 

metaborat, B(OH)
-
4, dan dengan alkohol membentuk ester 

borat. 

- Asam borat bereaksi dengan ion florida membentuk asam 

tetrafloroborat dan dengan asam hidroflorida membentuk asam 

trifloroborat, H(F3BOH). 

 

  Kelarutan Asam Borat dalam Air 

 

  Tabel 4.Kelarutan Asam Borat dalam Air (Kirk &Othmer, 2004) 

Suhu (
o
C) % Berat H3BO3 

0 2,52 

10 3,49 

20 4,72 

30 6,23 

40 8,08 

50 10,27 

60 12,97 

70 15,75 

80 19,10 

90 23,27 

100 27,53 

 

2. Natrium Sulfat 

Sifat Fisika 

- Rumus molekul  : Na2SO4 

- Massa molekul  : 142,05 g / mol 

- Bentuk   : Kristal berwarna putih 

- Specyfic gravity  : 2,664 

- Titik leleh   : 884
o
C 

Sifat Kimia 

- Reaktivitas Na2SO4 relatif rendah pada suhu kamar dengan 

pengecualian asam sulfat, dengan berbagai senyawa asam 
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lainnya yang terbentuk pada suhu di bawah 100
o
C. Pada suhu 

yang lebih tinggi Na2SO4 sangat reaktif. 

(Kirk & Othmer, 2004) 

 

1.4.4. Tinjauan Proses Secara Umum 

Proses asidifikasi boraks adalah suatu proses dimana terjadinya reaksi 

kimia antara boraks dengan asam sulfat yang menghasilkan asam borat. 

Pengertian dari asidifikasi itu sendiri adalah penambahan asam, yang mana dalam 

proses ini berupa asam sulfat. Kondisi reaktan boraks dan asam sulfat keduanya 

adalah cairan. Sebelum masuk reaktor, boraks dilarutkan dengan menggunakan air 

di dalam mixer. 

Boraks direaksikan dengan asam sulfat di dalam reaktor alir tangki 

berpengaduk pada temperatur 100
o
C dan tekanan 1 atm yang akan menghasilkan 

produk berupa asam borat. Reaksi yang terjadi : 

Na2B4O7.10H2O(aq) + H2SO4(l)   4H3BO3(aq) + Na2SO4(aq) + 5H2O(l)        (6) 

 Produk keluar reaktor akan dinetralkan dengan menggunakan NaOH di 

dalam netrallizer. Produk keluar netrallizer dikristalkan menggunakan crystallizer 

dan dipisahkan kristalnya dengan menggunakan centrifuge dan dikeringkan 

menggunakan rotary dryer. 


