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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seiring berkembangnya zaman kebutuhan terhadap industri kimia semakin 

meningkat contohnya industri polimer. Industri polimer banyak digunakan dalam 

industri plastik maupun alat-alat kebutuhan rumah tangga. Contoh dari industri 

polimer yaitu polistirena. Polistirena merupakan polimer dengan nama lain 

polivinil benzena yang mempunyai kelebihan mudah dibentuk, tahan terhadap 

benturan, mudah dicetak, dan diwarnai. Polistirena terbagi menjadi 3 yaitu 

General Purpose Polystyrene (GPPS), Expendable Polystyrene (EPS), dan High 

Impact Polystyrene (HIPS). General Purpose Polystyrene (GPPS) memiliki 

bentuk butiran transparan dan kaku. General Purpose Polystyrene (GPPS) 

mempunyai bentuk pellet yang transparan. High Impact Polystyrene (HIPS) 

mempunyai bentuk pellet berwarna putih. Kelebihan HIPS dibandingkan dengan 

EPS dan GPPS yaitu harganya relatif murah dan mudah dalam pembuatannya.  

 Kegunaan dari HIPS selain sebagai peralatan rumah tangga juga sebagai 

tempat pembungkus makanan, isolator, dan furniture maka dari itu kebutuhan 

masyarakat akan polistirena semakin meningkat namun produksi dalam negeri 

belum bisa memenuhi kebutuhan pasar sehingga negara masih mengimpor 

polistirena dari negara lain. Oleh karena itu, dengan didirikannya pabrik 

polistirena di Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan 

menghentikan ketergantungan impor serta menghemat devisa negara.  

 

1.2. Kapasitas Perancangan 

 Penentuan kapasitas perancangan pabrik polistirena yang akan didirikan 

mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut : 

1. Impor Polistirena di Indonesia 

Di Indonesia terdapat pabrik yang memproduksi polistirena yaitu,      

PT Pasific Indomas Plastik. Namun jumlah produksi belum memenuhi 

kebutuhan dalam negeri. Untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri 
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Indonesia masih mengimpor dari negara lain seperti Jepang, Philipina, 

Malaysia, Singapura, Jerman dan Amerika Serikat. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2006-2015 jumlah 

impor cukup tinggi dan cenderung mengalami peningkatan. Berikut tabel 

impor polistirena di Indonesia : 

Tabel 1. Data Impor Polistirena Indonesia 

No Tahun Jumlah (Ton) 

1 2006 5.071,000  

2 2007 5.521,000  

3 2008 19.793,000  

4 2009 24.075,000  

5 2010 25.625,000  

6 2011 28.143,000  

7 2012 43.405,000  

8 2013 39.552,000  

9 2014 42.894,000  

10 2015 49.784,000  

(Sumber BPS Impor tahun 2010-2015) 

 

Gambar 1. Jumlah Impor Polistirena di Indonesia dari tahun 2006-2015 
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Dari data impor diatas dapat disimpulkan kapasitas impor polistirena cukup 

besar dan jumlah impor cenderung mengalami kenaikan. Untuk memenuhi 

kebutuhan polistirena di Indonesia yang terus meningkat maka pabrik ini 

dirancang sebesar 70.000 ton/tahun 

2. Kapasitas Pabrik yang Telah Ada 

Pabrik polistirena yang ada di Indonesia adalah PT Pasific Indomas 

Plastik yang mulai beroperasi pada tahun 1993 dan memproduksi polistirena 

sebesar 30.000 ton/tahun.  

(Sumber: businessenvironment, 2006) 

Tabel 2. Daftar Perusahaan yang Memproduksi Polistirena 

No. Perusahaan Lokasi 
Kapasitas 

(Ton/Tahun) 

1 Baser Petrokimia Yumurtalkey, Turkey 50.000 

2 American Styrenics USA, OH, Hanging Rock 180.000 

3 INEOS NOVA Marl, Germany 190.000 

4 Total Petrochemicals Carling, France 200.000 

5 Chi Mei Tainan 240.000 

6 Dow Chemical Tessenderlo, Belgium 265.000 

7 
Styrolution INEOS 

Styrenics 
USA, Ohio Belpre 409.000 

8 BASF Antwerp, Belgium 540.000 

 (Sumber: ICIS plants & Projects, 2010) 

 

1.3. Lokasi Pendirian Pabrik 

Lokasi suatu pabrik dapat mempengaruhi kedudukan pabrik dalam persaingan 

maupun penentuan kelangsungan hidupnya. Penentuan lokasi pabrik yang tepat, 

ekonomis dan menguntungkan ternyata tidak mudah. Banyak faktor yang 

mempengaruhi kondisi ideal. Lokasi pabrik yang dipilih harus dapat 

mendatangkan keuntungan jangka panjang dan dapat memberikan kemungkinan-

kemungkinan untuk memperluas atau memperbesar pabrik. Pendirian pabrik 
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polistirena direncanakan didirikan di Serang, Banten dengan pertimbangan 

sebagai berikut: 

1. Ketersediaan Bahan Baku 

Bahan baku merupakan kebutuhan utama bagi kelangsungan dari suatu 

pabrik beroperasi, sehingga ketersediaannya harus benar-benar diperhatikan. 

Dengan pertimbangan tersebut maka Serang merupakan kawasan yang 

dekat dengan sumber bahan baku yaitu, PT.Styrindo Mono Indonesia     

(PT. SMI) yang memproduksi stirena monomer dan etil benzena. Pendirian 

pabrik dekat dengan bahan baku dapat mengurangi biaya transportasi 

sekaligus mengurangi investasi yang relatif besar untuk pembangunan 

fasilitas penyimpanan bahan baku. Untuk inisiator benzoil peroksida 

diperoleh dari PT. Cortico Sejahtera. 

2. Pemasaran 

Polistirena merupakan bahan baku yang banyak digunakan di industri-

industri plastik sehingga sangatlah mudah untuk pemasarannya. Selain itu, 

lokasi pendirian pabrik strategis tidak terlalu jauh dari pusat ibukota yang 

merupakan pusat perdagangan dan lokasi pabrik berdekatan dengan 

pelabuhan Merak sehingga memudahkan dalam pemasaran barang di luar 

pulau Jawa. 

3. Transportasi 

Di sekitar Merak baik itu jalur darat maupun jalur laut semua 

transportasinya memadai. Jalur darat dekat dengan jalan tol sedangkan jalur 

laut adanya pelabuhan Merak sehingga menjadikan proses pengkapalan dan 

pemasaran produk menjadi lebih cepat dan efisien. 

4. Unit Pendukung 

Untuk unit pendukung mudah didapatkan karena sumber air diperoleh 

dari Sungai Cidanau yang berdekatan dengan pabrik dan untuk kebutuhan 

listrik diperoleh dari Pembangkit Listrik Negara (PLN) Suralaya. 
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5. Sumber Daya Manusia 

Serang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif 

banyak dan daerahnya lengkap dengan lembaga pendidikan formal maupun 

non formal. Mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi 

sehingga untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dan 

berkemampuan tinggi cukup tersedia dan mudah didapatkan. 

6. Kondisi Lingkungan Masyarakat 

Kondisi lingkungan di daerah Serang sudah banyak didirikan pabrik 

sehingga masyarakatnya sudah mudah untuk beradaptasi dan terbiasa dalam 

lingkungan pabrik. Jadi pendirian baru tidak akan menyebabkan masalah 

bahkan dapat membuka lowongan kerja baru, meningkatkan ekonomi, dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

7. Kondisi Geografis 

Daerah Serang merupakan daerah yang aman terhadap bencana alam 

seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Sehingga Serang 

layak sebagai tempat pendirian pabrik. 

8. Kebijaksanaan Pemerintah 

Pendirian pabrik perlu memperhatikan faktor kepentingan pemerintah 

yang terkait di dalamnya. Kebijaksanaan pengembangan industri 

berhubungan dengan pemerataan kesempatan kerja serta hasil-hasil 

pembangunan sehingga pemerintah dapat memberikan dukungan bagi 

pengembangan industri. 
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Gambar 2. Lokasi Pabrik 

1.4. Tinjauan Pustaka 

1.4.1. Macam-Macam Proses 

Secara umum, High Impact Polystyrene dapat diproduksi dengan empat 

macam proses, yaitu : 

1. Polimerisasi larutan 

Proses ini dilakukan dengan melarutkan monomer dengan pelarut 

sebelum terjadi polimerisasi. Dalam hal ini, pelarut yang digunakan adalah 

etil benzena (Kirk and Othmer, 1982). Umumnya etil benzena ditambahkan 

dengan porsi yang sedikit (biasanya 5-15%) untuk mengontrol kecepatan 

polimerisasi, menghilangkan panas polimerisasi dan mengurangi viskositas.  

Reaksi polimerisasi dilakukan pada suhu sedang dan dibantu dengan inisiator 

untuk mempercepat reaksi. Biasanya benzoil peroksida digunakan sebagai 

inisiator (Ullmann’s, 2005).  

LOKASI 

PABRIK 
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Pembutan polistirena umumnya terdiri dari beberapa tahap antara lain 

tahap prepolimerisasi, polimerisasi, penghilangan gas, recovery pelarut dan 

pembentukan pellet. Proses ini biasanya menggunakan reaktor CSTR. Pada 

reaktor CSTR panas dihilangkan dengan cara refluks pendingin. Panas 

polimerisasi menyebabkan bagian dari stirena monomer menguap dan 

nantinya akan direcycle kembali ke reaktor. Syarat untuk menghilangkan 

panas adalah dengan pencampuran kandungan reaktor secara efektif. 

Umumnya digunakan pengaduk, impeller, atau agigator pita heliks. Suhu 

reaksi adalah parameter yang paling penting yang mempengaruhi masa 

molekul polistirena dan sifat produk. Hal ini dapat dikendalikan dengan 

variasi tekanan dan titik didih stirena monomer dalam tangki pengaduk. Suhu 

didalam reaktor adalah antara 90-170
o
C. Sesuai dengan tekanan 0,5-2 bar 

(Ulmann’s, 2005). 

Umpan reaktor juga dapat digunakan untuk menghilangkan panas dari 

polimerisasi. Reaktor mengkonversi lebih dari 40% dari umpan stirena 

monomer yang biasanya memerlukan tambahan pendingin. Semakin rendah 

kandungan padatan reaktor prepolimerisasi HIPS, maka membutuhkan 

pemanas di reaktor (Ullmann’s, 2005). 

Namun, proses ini memiliki kelemahan, yaitu kemungkinan terjadinya 

pengalihan rantai kepada pelarut yang menyebabkan pembentukan polimer 

dengan massa molekul yang lebih rendah. Selain itu, untuk memisahkan hasil 

polimer dan pelarutnya perlu proses lebih lanjut (Kirk and Othmer, 1982). 

 

2. Polimerisasi Bulk 

Polimerisasi Bulk merupakan proses menggunakan monomer murni 

tanpa pelarut dan merupakan proses dengan penanganan material yang  dapat 

diminimalkan serta mempunyai kandungan residu monomer yang rendah. 

Meskipun demikian proses polimerisasi bulk sangat sulit mengontrol 

karakteristik pertumbuhan rantai polimerisasi. Dengan kondisi eksotermis dan 

energi aktivasi yang tinggi menyebabkan kesulitan mengontrol panas reaksi. 
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Selain itu, kelemahan dari proses ini adalah sulitnya menghilangkan panas 

polimerisasi dan sulitnya pengadukan dikarenakan viskositas yang terlalu 

tinggi (Ullmann’s, 2005).  

 

3. Polimerisasi Suspensi 

Polimerisasi suspensi adalan monomer yang mengandung inisiator yang 

terlarut disebarkan sebagai tetesan dalam cairan. Hal ini dilakukan dengan 

pengadukan yang cepat selama reaksi. Polimerisasi terjadi dalam tetesan-

tetesan. Keuntungan metode ini adalah mudah dalam pengambilan panas 

reaksi dan hasil polimer yang terbentuk berupa butiran kecil sehingga mudah 

disimpan. Kelemahan cara ini yaitu metodenya yang cukup rumit dan perlu 

ketelitian yang tinggi dalam menjalankan prosesnya (Kirk and Othmer, 

1982). 

 

4. Polimerisasi Emulsi 

Polimerisasi ini menyerupai polimerisasi suspensi. Hal yang 

membedakannya adalah terdapat penambahan sabun untuk meningkatkan 

kualitas tetesan monomer. Sabun membentuk agrerat molekul sabun atau 

misel. Misel ini melarutkan monomer dengan cara mengambil monomer ke 

bagian dalam misel. Inisiator yang larut dalam fase cair mendifusi ke dalam 

misel yang dipenuhi molekul-molekul monomer. Selanjutnya, inisiator ini 

akan memicu terjadinya polimerisasi di dalam misel. Dengan cara ini, 

polimerisasi bermassa tinggi dapat terbentuk. Umumnya digunakan untuk 

kopolimerisasi stirena monomer dengan monomer lainnya atau polimer. Itu 

bukan metode yang umum diterapkan secara komersial dalam memproduksi 

High Impact Polystyrena. Polimerisasi Emulsi dilakukan mirip dengan 

polimerisasi suspensi, hanya saja proses ini menggunakan tetesan monomer 

yang berukuran mikroskopis (Kirk and Othmer, 1982). 
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Jenis Proses 

Produksi 

Kelebihan Kekurangan 

Polimerisasi  

Larutan 

 Mudah dalam 

penghilangan panas 

polimerisasi 

 Suhu mudah 

dikontrol 

 Kemurnian produk 

tinggi 

 Viskositasnya rendah 

 Butuh proses untuk 

memisahkan 

polimer dan 

pelarutnya 

 Berat molekul 

rendah 

Polimerisasi  

Bulk 

 Penanganan material 

mudah 

 Kandungan residu 

monomer rendah 

 Kemurnian produk 

tinggi 

 

 Sangat eksotermis 

 Viskositas tinggi  

 Panas polimerisasi 

sulit dihilangkan 

 Waktu pemrosesan 

lama 

Polimerisasi 

Suspensi 

 Tidak ada kesulitan 

dengan panas 

polimerisasi 

 Polimer berbentuk 

butiran sehingga 

mudah disimpan 

 Memerlukan 

ketelitian tinggi 

 Prosesnya rumit 

 Membutuhkan unit 

pengering dan 

pencucian dalam 

proses produksi 

 

Polimerisasi  

Emulsi 

 Prosesnya cepat dan 

tidak ada kesulitan 

pada panas 

polimerisasi 

 Dapat bekerja secara 

kontinyu 

 Prosesnya rumit 

 Kemungkinan 

terjadinya 

kontaminasi 

polimer dengan air 

dan agen 

pengemulsi 

 

Berdasarkan hasil pengamatan kelebihan dan kekurangan proses 

pembuatan high impact polystyrene diatas, maka proses yang dipilih adalah 

proses polimerisasi larutan. Disamping memiliki kelebihan yang sudah 

dijelaskan diatas, pemilihan polimerisasi larutan juga dikarenakan proses 

tersebut menggunakan fase yang homogen (bersama dengan polimerisasi 

bulk). Sedangkan polimerisasi emulsi dan suspensi keduanya menggunakan 
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fase yang heterogen, sehingga dari sisi ekonomi dan proses dinilai kurang 

efisien. Kekurangan dari suspensi dan emulsi lainnya adalah kapasitasnya 

yang relatif kecil dan sulit untuk digunakan dalam skala industri.  

Adapun polimerisasi bulk, proses tersebut tidak dipilih dikarenakan 

memiliki kekentalan yang cukup tinggi, sehingga dapat mengurangi efisiensi 

panas. Terlebih, kekentalan tersebut juga dapat mempercepat kerusakan pada 

alat, khususnya yang menggunakan pengaduk, sehingga dari sisi ekonomi 

menjadi kurang efisien. Maka itu, dipilihlah polimerisasi larutan yang 

menggunakan pelarut etil benzena dan inisiator benzoil peroksida, guna 

mengatasi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada polimerisasi bulk.  

 

1.4.2. Kegunaan Produk 

Polistirena banyak dimanfaatkan untuk (Kirk and Othmer, 1982) : 

1. Bungkus makanan 

2. Bahan pengepakan atau pembungkusan 

3. Bahan isolator 

4. Bahan peralatan rumah tangga dan lain-lain 

5. Furniture 

 

1.4.3. Sifat Fisis dan Kimia 

1.4.3.1.  Bahan Baku 

1. Stirena Monomer 

a. Sifat Fisis 

Rumus Molekul  : C8H8 

Wujud   : Cair 

Berat Molekul  : 104,153 kg/kmol 

Densitas pada 25°C  : 0,8998 kg/L 

Densitas kritis  : 0,297 kg/L 

Viskositas pada 25°C : 0,6719 cP 
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Tekanan kritis  : 37,8 atm 

Suhu kritis   : 635,25K 

Volume kritis  : 3,37 L/kg 

Titik didih pada 1 atm : 418,30K 

Panas pembakaran (∆Hc) : −4.263 kJ/mol 

pada 25°C 

Panas pembentukan (∆Hf) 

cair (25°C)   : 103,4 kJ/mol 

Panas Polimerisasi (∆Hp) 

pada 25°C   : −69,9 kJ/mol 

Kelarutan dalam air  : 0,032% berat 

(Ullmann’s, 2005) 

b. Sifat Kimia 

1. Dapat terpolimerisasi dengan cepat membentuk polistirena 

dengan cepat. 

2. Alkilasi stirena dengan methanol menjadi metil ether 

Reaksi yang terjadi : 

C6H5CH = CH2 + CH3OH → C6H5-CH(OCH3)CH 

3. Polimerisasi stirena menjadi polivinilbenzena 

Reaksi yang terjadi : 

nC6H5CH = CH2 + O3 → (CHCH2 )n -C6H5 

4. Oksidasi stirena di udara 

Stirena akan teroksidasi menjadi berbagai senyawa lain, 

termasuk benzaldehida, formaldehida, dan asam format dan 

alkena jenis lainnya. 

(Ullmann’s, 2005) 
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1.4.3.2. Bahan Pembantu 

1. Etil benzena  

a. Sifat Fisis 

Rumus Molekul  : C8H10 

Wujud   : Cair 

Berat Molekul  : 106,168 kg/mol 

Densitas pada 25°C  : 0,86262 kg/L 

Viskositas pada 25°C : 0,6317 cP 

Titik beku   : 178,201K 

Titik didih pada 1 atm : 409,35K 

Kelarutan dalam air : 0,001 % berat 

Tekanan kritis  : 35,63 atm 

Suhu kritis   : 617,17K 

(Ullmann’s, 2005) 

b. Sifat Kimia  

1. Reaksi Dehidrogenasi  

Proses ini dilakukan pada fase gas dengan katalis Fe2O3 dan  

membutuhkan panas.  

Reaksi yang terjadi : 

C6H5CH2CH3 → C6H5 = CH2 + H2  

Etil benzena Stirena          Hidrogen 

2. Reaksi Oksidasi 

Reaksi oksidasi menghasilkan etilbenzena hidroperoksida. 

Reaksi yang terjadi : 

C6H5CH2CH3 + O2 → C6H5CH(OOH)CH3 

Reaksi fase cair dengan udara digelembungkan melalui cairan 

terhadap katalis. Hidroperoksida merupakan senyawa yang 

tidak stabil, maka kemungkinan kenaikan temperatur harus 
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dihindari karena akan terjadi dekomposisi. Polietilbenzena 

merupakan produk samping dari pembuatan etilbenzena. 

3. Reaksi Hidrogenasi  

Dapat terjadi dengan bantuan katalis Ni, Pt, atau Pd 

menghasilkan etilsiklohexana. 

Reaksi yang terjadi : 

C6H5CH2CH3 + 3H2 → C6H11C2H5 

Etil benzena          Etilsiklohexana 

4. Reaksi Halogenasi  

Dapat terjadi dengan adanya bantuan panas atau cahaya. 

Reaksi yang terjadi : 

2C6H5CH2CH3 + Cl2 → C6H5CH-ClCH3 + C6H5CH2Cl 

Etil benzena     1-chloro-2phenilethana    2-chloro Phenilethana 

(Ullmann’s, 2005). 

2. Benzoil Peroksida 

a. Sifat Fisis  

Rumus Molekul  : C14H10O4 

Wujud     : padat  

Berat Molekul   : 242,23 kg/kmol 

Densitas (25
o
C)  : 1,199 kg/L 

Viskositas    : 1,85 cP 

Specific heat   : 0,5070 kJ/kg. K  

Titik leleh (1 atm)  : 265,15K  

Titik didih (1atm)  : 388,15K 

 (Ullmann’s, 2005).  

b. Sifat Kimia 

1. Tereduksi dengan katalis platinum  

2. Jika dipanaskan akan terdekomposisi menjadi peroksida dan 

diphenil  
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3. Dengan amina sekunder akan menjadi derivatif benzoil 

4. Larut dalam pelarut organik, stirena, dan metil methakrilat 

(Ullmann’s, 2005). 

1.4.3.3.Produk    

1. Polistirena 

a. Sifat Fisis  

Rumus Molekul  : (C8H8)n 

Wujud    : Padat 

Berat Molekul    : 100.000-200.000 kg/kmol  

Densitas   : 1,03 – 1,05 kg/L 

Konduktifitas panas  : 0,16 W/m.K
 

Konstanta dielektrik  : 2,5-2,7 MHz
 

Tensile modulus  : 15.790 – 27.633 atm 

Yield tensile strength  : 197,38 – 444,11 atm  

Tensile elongation  : 25 – 70% 

Specific Grafity  : 1,04-1,065 

(Ullmann’s, 2005). 

b. Sifat Kimia 

1. Dalam kondisi tertentu oksidasi asam menyebabkan degradasi 

oksidatif. 

2. Dengan akrilonitril dan butadiena membentuk akrilonitril 

butadiena stirena (ABS). 

3. Perubahan ikatan rangkap ke ikatan tunggal kurang reaktif.  

4. Fleksibel dan mudah dibentuk padatan karena kekuatan Van 

der Waal yang kuat, yang ada antara rantai hidrokarbon yang 

panjang. 

5. Larut dengan pelarut organik, terutama yang mengandung 

aseton.  

(Ullmann’s, 2005) 


