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PRARANCANGAN PABRIK ASETALDEHIDA 

DENGAN PROSES DEHIDROGENASI ETANOL 

KAPASITAS 35.000 TON/TAHUN 

ABSTRAK 

Perancangan pabrik asetaldehida dengan proses dehidrogenasi etanol 

kapasitas 35.000 ton per tahun direncanakan didirikan di Kawasan Industri 

Gresik, Jawa Timur. Proses pembuatan asetaldehida berlangsung pada fase gas 

dengan kondisi operasi  260-290ºC dan tekanan 1,25 atm, dengan katalis yang 

digunakan Cr2Cu2O5. Reaktor yang digunakan berjenis fixed bed multitube 

kondisi non isotermal dan non adiabatis. Reaksi bersifat endotermis sehingga 

diperlukan pemanas dowtherm A. Bahan baku yang dibutuhkan adalah etanol 

sebesar 4.893,6228 kg/jam. Untuk proses produksi dibutuhkan air sebesar 

144.888,5263 kg/jam, listrik sebesar 287,4674 kW. Dari analisa ekonomi 

menunjukkan keuntungan sebelum pajak Rp 225.402.381.651,7860 per tahun dan 

keuntungan setelah pajak sebesar Rp 157.781.667.156,2500 per tahun. Precent 

returnon investment (ROI) sebelum pajak sebesar 39,99% dan setelah pajak 

sebesar 27,99%. Pay out time (POT) sebelum pajak 2,00 tahun dan setelah pajak 

2,63 tahun. Break event point (BEP) sebesar 46,85%, sedangkan shut down point 

(SDP) sebesar 27,03%. Discounted cash flow (DCF) sebesar 35,90%. Dari data 

analisa kelayakan ekonomi tersebut disimpulkan, bahwa pabrik asetaldehida 

menguntungkan dan layak untuk didirikan. 

 

Kata kunci : Asetaldehida, Proses dehidrogenasi, fixed bed multitube 

 

ABSTRACT 

The manufacturer of acetaldehyde with ethanol dehydrogenation process 

with capacity of 35.000 tons per year was planned to be established in the Industry 

Area of Gresik, East Java. The procces to make acetaldehyde in gas phase with 

operation condition are 260-290 º C and 1,25 atm for the pressure, and catalyst 

used was Cr2Cu2O5. Reactor that used was fixed bed multitube with condition non 

isothermal and non adiabatic. The reaction is endothermic so it requires heating 

dowtherm A. Raw materials is ethanol as much as 4.893,6228 kg/hr. for 

production process needed water as much as 144.888,5623 kg/hr, and the power 

needed as much as 287,4674 kW. Based from economic analys, profit before taxes 

is about IDR 225.402.381.651,7860 per year and profit after taxes is about IDR 

157.781.667.156,2500 per year. Precent Return On Investment (ROI) before taxes 

is 39,99% and after taxes is 27,99%. Pay Out Time (POT) before taxes is 2,00 

year and after taxes is 2,63 year. Break Event Point (BEP) is 46,85% and Shut 

Down Point (SDP) is 27,03%. Discounted Cash Flow (DCF) is 35,90%. Based on 

the economic analys, it can be concluded that this manufacturer is reasonable and 

establish. 

 

Key words : acetaldehyde, dehydrogenation process, fixed bed multitube 
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A. Pendahuluan 

Indonesia termasuk dalam negara berkembang, tidak pernah lepas dari 

pembangunan. Sasaran pembangunan Indonesia adalah pada sektor industri, 

termasuk industri kimia baik itu industri penghasil bahan jadi maupun bahan 

setengah jadi. Dengan berkembangnya sektor industri tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan nilai perekonomian yang rasional.  

Untuk asetaldehida mempunyai kegunaan yang sangat luas dalam industri 

kimia. Lebih dari 95% produk ini digunakan dalam industri sebagai bahan 

intermediet untuk menghasilkan produk kimia yang lain, antara lain adalah 

sebagai bahan baku pembuatan asam asetat, etil asetat, pyridine, glyoxal, 

alkilamina, pentaenythritol, dan bahan kimia lainnya (Mc. Ketta, 1977). 

Produksi asetaldehida secara industri saat ini dinilai belum ekonomis 

karena biaya produksi relatif masih mahal. Salah satu cara untuk menekan biaya 

produksi yaitu dengan menggunakan katalis yang dapat memberikan konversi dan 

selektivitas yang memadai. Katalis merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam reaksi, karena pemakaian katalis yang aktif dan selektif dapat 

menjadikan suatu proses lebih ekonomis dan lebih kompetitif 

(Husin & Fikri, 2006). 

Dengan melihat kegunaannya tersebut terlihat jelas bahwa asetaldehida 

merupakan senyawa yang penting. Akan tetapi, kebutuhan asetaldehida masih 

sering didatangkan dari luar negeri melalui impor. Maka dari itu, pemerintah 

Indonesia berusaha membangun industri-industri yang dapat mengganti peranan 

bahan impor dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara 

lain. 

Tujuan lain dengan didirikan pabrik asetaldehida di Indonesia diharapkan 

mampu memberikan keuntungan-keutungan sebagai berikut: 

a. Menghemat pengeluaran devisa negara 

Produksi asetaldehida dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga 

mengurangi ketergantungan impor. Membantu pabrik-pabrik di Indonesia yang 

memakai bahan baku asetaldehida karena harganya lebih murah. 

b. Menggunakan bahan baku etanol yang dengan mudah diperoleh di dalam 

negeri. 

c. Adanya produk yang dihasilkan melalui teknologi modern membuktikan 

bahwa sarjana-sarjana Indonesia mampu menyerap ilmu serta teknologi 

modern, dengan demikian tidak akan tergantung pada tenaga asing. 

d. Membuka lapangan kerja baru dalam rangka turut memberikan lapangan kerja 

dan pemerataan perekonomian di Indonesia. 
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B. Penentuan Kapasitas Pabrik 

Pemilihan kapasitas perancangan tersebut didasarkan pada pertimbangan- 

pertimbangan berikut: 

a) Kebutuhan asetaldehida di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan. Hal ini menunjukkan pesatnya perkembangan industri kimia di 

Indonesia yang menggunakan bahan baku asetaldehida. Data statistik di bawah 

ini menunjukkan perkiraan permintaan asetaldehida dari luar negeri. 

Tabel 1. Kebutuhan asetaldehida di Indonesia 

No Tahun Jumlah(Kg) 

1. 2011 81.711 

2. 2012 113.472 

3. 2013 9.900 

4. 2014 9.197 

 

b) Data kapasitas asetaldehida yang sudah berdiri di Amerika Serikat ditunjukkan 

pada tabel 2 

Tabel 2. Data kapasitas produksi asetaldehida di Amerika Serikat 

Produsen Lokasi Kapasitas (ton/tahun) 

Celanese Bay City, Texas 551.000 

 Bishop,Texas 528.960 

 Clear Lake City,Texas 1.102.000 

 Pampa,Texas 22.040 

Eastman Longview,Texas 1.120.000 

Publicker 
Philadelphia, 

Pennsylvany 
154.280 

Union Carbide West Virginia,Texas 1.482.600 

Lain-lain  44.080 

Total  4.936.960 

 

c). Ketersediaan bahan baku  

Bahan baku yang dibutuhkan yaitu etanol, yang cukup tersedia di dalam negeri 

yaitu dari PT. Indo Acidatama, Surakarta dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 

X, Mojokerto. 

 

 

3 



 
 

Cr2Cu2O5 

260- 290 ̊ C 

C. Tinjauan Pustaka 

Asetaldehida secara komersial dibuat dengan cara dehidrogenasi fase uap 

etil alkohol. 

 

C2H5OH                             CH3CHO + H2  

 

Reaksi dehidrogenasi etil etanol (C2H5OH) menjadi asetaldehida 

merupakan reaksi fase gas  dan berlangsung pada kondisi suhu 260-290º C dengan 

tekanan atmosferis. Pada suhu tersebut kondisi reaktan adalah fase gas, maka 

digunakan reaktor jenis fixed bed. Reaksi bersifat endotermis dengan demikian 

perlu adanya tambahan pemanas (heater) untuk mengalirkan panas yang 

dilepaskan. Pada reaksi ini digunakan bahan baku etanol termurni yang banyak 

terdapat di pasaran, yaitu berupa etanol dengan kadar minimal 95% yang 

diproduksi pabrik-pabrik yang terdapat di Indonesia seperti PT. Indo Acidatama 

dan PT. Perkebunan Nusantara XI. 

Secara umum asetaldehida dapat diproduksi dengan proses-proses berikut 

ini: 

a. Dehidrasi Asetilen    

Pembuatan asetaldehida dengan proses ini membutuhkan asam sulfat dan 

merkuri sulfat sebagai katalis. 

 

   C2H2 + H2O        Hg2+    CH3CHO  

       H2SO4 

Asetilen dengan kemurnian tinggi (minimal 97%) dan recycle gas asetilen yang 

mengandung C2H2 diumpankan ke dalam reaktor bersama-sama dengan steam. 

Katalis terdiri atas larutan garam merkuri (0,5-1%), asam sulfat (15-20%), ferro 

dan ferri (2-4%) dan air, suhu dijaga 90-95 oC dan tekanan 1-2 atm, konversi per 

pass 55%. Asetilen yang tidak bereaksi dikompresi dan dibersihkan dengan cara 

penyerapan dengan scrubber column sebelum direcycle ke reaktor. Pemurnian 

asetaldehida dilakukan dengan cara destilasi, proses ini dikenal dengan nama 

German Procces. Modifikasi proses ini dikembangkan oleh Chisso Procces. 

Dalam proses ini suhu proses lebih rendah dan tanpa menggunakan recycle 

asetilena. Proses ini menggunakan asam sulfat yang merupakan komponen aktif 

dan korosif, sehingga ketahanan alat terhadap korosi harus diperhatikan. Merkuri 

selain harganya mahal juga komponennya beracun oleh karena itu penanganan 

masalah dan pengaruhnya terhadap bahaya yang ditimbulkan dapat ditanggulangi, 

juga penanganan asetilen yang mempunyai relativitas tinggi. 

b. Oksidasi Hidrokarbon Jenuh 

Produk asetaldehida dari oksidasi butana, propana atau campurannya 

dalam fase uap non katalitik dikomersilkan oleh Ce Lanise Coorporation. 

4 



 
 

Hidrokarbon, udara dan gas recycle dicampur dan dipanaskan dalam furnace 

sampai 370 oC yang selanjutnya diumpankan kedalam reaktor. Gas hasil reaksi 

didinginkan dan mempunyai kadar 12-14%. Pemurnian dengan destilasi, ekstraksi 

sederhana dan pemisahan secara exstraktif azeotropic. Proses ini tidak terlalu 

berkembang karena tidak terlalu selektif dan membutuhkan system recovery yang 

komplek dari banyaknya hasil samping yang terjadi, antara lain: formaldehid, 

methanol, aseton, propanol, butanol dan C5 – C7 alkohol (Mc. Ketta. 

c. Oksidasi etanol 

C2H5OH + ½ O2            Ag        CH3CHO + H2O  

Campuran uap etanol dan udara dimasukkan ke dalam reaktor fixed bed dengan 

katalis Ag pada suhu 350 – 500˚C tekanan 1 – 3 atm. Alkohol yang tidak bereaksi 

direcycle sebagai umpan reaktor. Pada proses ini yield asetaldehida sebesar 85 - 

95 % dan konversi terhadap etanol 25-35%. 

d. Dehidrogenasi etanol 

 

C2H5OH                         C2H4O + H2 

 

Etanol diuapkan dan direaksikan pada reaktor fixed bed dengan katalis Chrom dan 

tembaga pada tekanan atmosferik dan temperatur 260-290˚C. Asetaldehida 

diperoleh dengan konversi 30-50% dan yield 80% (Mc. Ketta, 1976). 

 

D. Tinjauan Termodinamika 

ΔHf masing-masing komponen pada 298,15 K, 1 atm adalah: 

etanol  = -234,81 kkal/gmol 

asetaldehida  = -166,36 kkal/gmol 

H2  = 0 kkal/gmol 

ΔHr298,15  = ΔHf produk – ΔHf reaktan 

  = (-166,36+0) – (-234,81) 

  = 68,45 kkal/gmol 

Ternyata ΔHr menunjukkan angka positif, sehingga reaksi bersifat endotermis. 

Apabila ditinjau dari energi Gibbs, maka ΔGf masing-masing komponen pada 

298,15 K, 1 atm adalah: 

Etanol  = -133,30kj/mol 

Asetaldehid = -168,28kj/mol 

H2  = 0 kj/mol 

ƩΔGf298,15  = ΔGf produk – ΔGf reaktan 

  = (-168,28 + 0) – (-133,30) 

  = -34,98kj/mol 

ΔGf  = -RT ln K 

K  = exp (ΔGf/-RT) 

260 - 290°C 

 Cr2Cu2O5 
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  = exp (-34,98/-0,008314x298,15) 

  = exp (14,16) 

  =1411269,201 

Karena harga K menunjukkan nilai yang sangat besar, maka reaksi berlangsung 

secara irreversible. 

 

E. Tinjauan Kinetika 

Kecepatan reaksi pembentukan asetaldehida apabila ditinjau dari 

kinetikanya sebagai berikut: 

C2H5OH  CH3OH + H2 

A       B       C 

Persamaan kecepatan reaksi  

k   = A exp (-Ea/RT) 

-ra  = k.Ca 

Dengan: 

k = Konstanta kecepatan reaksi 

A = Fakor frekuensi 

T = Suhu (K) 

Ea = Energi aktivasi 

R = Konstanta gas idea 

Diketahui: 

A  = 8,39 

Ea  = 11510 

R  = 0,082 L.atm/gmol.K 

T  = 261,43 K 

 

F. Tahapan Proses 

a. Persiapan bahan baku 

 Tahap ini bertujuan untuk menyiapkan umpan reaktor pada fase gas 

dengan suhu 290oC dan tekanan 1,25 atm dari etanol cair suhu 37oC tekanan 1,3 

atm. Etanol disimpan dalam tangki penyimpanan (F-112) etanol yang berbentuk 

silinder tegak dengan tutup conical pada fase cair suhu 37oC dan tekanan 1,3 atm. 

Dari tangki penyimpanan etanol dipompakan ke vaporizer. Di perjalanan etanol 

(fresh feed) dicampur dengan etanol recycle dalam vaporizer untuk diuapkan, 

kemudian masuk ke dalamseparator. Hasil atas dari separator sebelum masuk ke 

reaktor terlebih dahulu masuk ke dalam heater agar kondisi operasinya mencapai 

pada suhu 290 oC dan tekanan 1,25 atm sedangkan hasil bawah dari separator akan 

dikembalikan ke vaporizer untuk diuapkan kembali. 

b. Reaksi dehidrogenasi etanol 
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 Proses dehidrogenasi etanol dilangsungkan dalam reaktor fixed bed 

multitube katalistik untuk menghasilkan asetaldehida, reaktor beroperasi pada 

kondisi non isothermal, suhu 290 oC dan tekanan 1,25 atm, sedangkan katalis 

yang digunakan adalah Cr2Cu2O5. Gas umpan reaktor masuk ke dalam reaktor 

melalui pipa pemasukan umpan yang terdapat pada bagian atas dari reaktor dan 

kemudian dikontakkan dengan katalis Cr2Cu2O5dalam tube dalam reaktor, 

Konversi reaksi dalam reaktor yaitu 50 %, yield asetaldehida 96 %. Reaksi 

tersebut endotermis, panas reaksi disuplai dengan mengalirkan dowtherm A 

melalui sela-sela tube dalam shell,Dowterm A masuk pada suhu 364oC melalui 

pipa pengeluaran pada bagian atas shell 

c. Pemisahan dan pemurnian produk 

 Pemisahan dan pemurnian produk dilakukan melalui 2 tahapan yaitu: 

 Pemurnian asetaldehida 

Pemurnian asetaldehida dimaksudkan untuk mendapatkan asetaldehida dengan 

spesifikasi sesuai dengan pasaran. Produk keluar reaktor dimasukkan ke dalam 

absorber yang beroperasi pada tekanan 1 atm. Pada absorber  ini harus terdiri 

99 % asetaldehida, air, dan etanol terserap oleh absorbent (air). Cairan produk 

bawah absorber kemudian dipanaskan sampai bubblepointnya (95,5529 0C; 2,1 

atm) dalam  heater (E-132). Kemudian dimasukkan ke dalam kolom destilasi l 

untuk memurnikan asetaldehida.  Kondisi atas kolom adalah 43,3695 0C; 2 

atm. Produk asetaldehida yang didapat memiliki kemurnian 96 % kemudian 

disimpan dalam tangki penyimpanan yang berbentuk silinder horizontal dengan 

head conical roof. 

 Isolasi Etanol 

Isolasi etanol bertujuan  mengambil sisa etanol yang tidak bereaksi untuk 

direcycle. Produk bawah kolom destilasi l digunakan sebagai umpan kolom 

destilasi 2. Hasil atas kolom didinginkan dengan kondensor total dan 

didapatkan etanol dengan kemurnian 95% yang kemudian  direcycle ke pipa 

yangmenghubungkan ke vaporizer. Sedangkan pada bagian dasar kolom 

destilasi bawah, cairan sebagian dialirkan ke dalam kettle rebioler sebagai 

sumber panas, sedangkan sebagian lagi berupa air dan etanol dibuang sebagai 

waste. 

 

G. SPESIFIKASI ALAT PROSES 

1. Reaktor 

Kode   : R-110 

Fungsi  :Tempat berlangsungnya reaksi dehidrogenasi 

etanol 

Tipe    :   fixed bed multitube 

Bahan    : Carbon Steel  
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Suhu             : 290 º C 

Tekanan          : 1,25 atm 

Waktu tinggal : 1,1751 detik 

Shell 

Diameter shell : 1,4148 m 

Tebal shell : 0,1875 in 

Tube 

Diameter tube  : 0,0348 m 

Tipe head : torispherical 

Tinggi head      : 0,2882 m 

Tebal head         : 0,25 in 

Volume reaktor : 7,8654 m3 

Katalis               : Cr2Cu2O5 

 Diameter katalis  : 0,0364 m 

2. Absorber 

Kode   : D-120 

Tugas : Menyerap gas H2 sebanyak 200,8927 kg/jam yang 

keluar dari reaktor (R-01) dengan penyerap 

H2Osebanyak 8794,7945 kg/jam 

Jenis    : Menara dengan bahan isian 

Bentuk    : Silindervertical 

Diameter    : 3,0501  m 

Tinggi     : 3,4357  m 

Bahan isian  

a. Bentuk   : Rashig ring 

b. Nominal size : 1,5 in 

c. Bahan   : metal 

d. Tinggi packing :1,8 m 

e. Tebal head   :0,25 in 

Bahan  : Carbon steelSA - 285 grade C 

Jumlah   : 1 buah 

3. Menara Distilasi 1 

Kode     : D-130 

Fungsi   :Memisahkan asetaldehida dari etanol dan air  

berdasarkan titik didihnya.  

 Jenis    : plate tower, sieve tray 

Bahan    : Carbon steel 

Kolom distilasi atas 

a. Tekanan  : 2 atm 

b. Suhu  : 43,3695 oC  
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c. Diameter  : 0,9546 m  

Kolom distilasi bawah 

a. Tekanan   : 2,1 atm 

b. Suhu    : 116,6337 oC  

c. Diameter   : 1,0408 m  

Tebal head   : 0,1875 in 

Tinggi head   : 8,8905 in 

Tebal shell    : 0,2500 in 

Jumlah plate  : 11 

Tinggi menara  : 5,3516 m  

Jumlah   : 1 

4. Menara Distilasi 2 

Kode   : D-140 

Fungsi  :Memisahkan etanol, air dan sebagian asetaldehida 

berdasarkan titik didihnya.  

 Jenis    : plate tower, sieve tray 

Bahan    : Carbon steel 

Kolom distilasi atas   

a. Tekanan  : 1,3 atm 

b. Suhu  : 90,5188  oC  

c. Diameter  : 1,6415 m  

Kolom distilasi bawah 

a. Tekanan   : 1,4 atm 

b. Suhu    : 109,4458 oC  

c. Diameter   : 1,8609 m  

Tebal head   : 0,1875 in 

Tinggi head   : 13,7563 in 

Tebal shell   : 0,25 in 

Jumlah plate  : 9 

Tinggi menara  : 4,6988 m  

Jumlah   : 1 

 

H. ANALISA EKONOMI 

Pada prarancangan pabrik asetaldehida ini dilakukan evaluasi atau 

penilaian investasi dengan maksud untuk mengetahui apakah pabrik yang 

dirancang ini menguntungkan dari segi ekonomi atau tidak. Bagian terpenting dari 

prarancangan ini adalah estimasi harga dari alat-alat karena harga digunakan 

sebagai dasar untuk estimasi analisis ekonomi dalam hal ini analisis ekonomi 

dipakai untuk mendapatkan perkiraan tentang kelayakan investasi modal dalam 

kegiatan produksi suatu pabrik. 
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Hasil analisa ekonomi pada pabrik asetaldehida untuk keuntungan sebelum 

pajak sebesar Rp. 225.402.381.651,7860 dan setelah pajak sebesar Rp. 

157.781.667.156,2500, Persen Return on Investment (ROI) sebelum pajak sebesar  

39,99% dan setelah bajak sebesar 27,99%.  Syarat ROI untuk pabrik kimia dengan 

resiko rendah minimum adalah11%.  Pay Out Time (POT) sebelum pajak 2,00 

tahun dan setelah pajak 2,63 tahun. POT pabrik beresiko rendah sebelum pajak 

maksimum 5 tahun. Break Event Point (BEP) sebesar 46,85%, sedangkan Shut 

Down Point (SDP) sebesar 27,03%.  BEP untuk pabrik kimia pada umunya adalah 

40–60 % dan untuk SDP pada umumnya adalah 20-30%. Discounted Cash Flow 

(DCF) sebesar 35,90% sedangkan suku bunga pinjaman bank saat ini berkisar 

15% per tahun. Dari evaluasi ekonomi tersebut maka pabrik asetaldehida layak 

untuk didirikan dan memperoleh keuntungan. 

 

 

 
 

            Gambar 1. Grafik analisa ekonomi 
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