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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Jumlah penduduk di dunia khususnya di Indonesia seiring berjalannya waktu 

terus bertambah sehingga berdampak pada kebutuhan rumah tangga dan 

perawatan pribadi. Salah satu kebutuhan tersebut adalah berupa sabun mandi, 

deterjen, dan kosmetik dimana terdapat campuran surfaktan di dalamnya. 

Komposisi dan bahan serta kualitas menjadi pertimbangan utama para konsumen 

dalam memilih produk. Hal ini mendorong para pelaku industri untuk saling 

berlomba-lomba meningkatkan produksi pabriknya semata mata untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Berbagai 

strategi pemasaran dilakukan untuk menarik para konsumen mulai dari formula 

bahan, kualitas, dan khasiat produk. Bahan baku nabati menjadi pilihan utama 

para produsen selain harganya lebih terjangkau, kualitas dan keamanan produk 

lebih terjaga. Minyak sawit non CPO adalah salah satu bahan baku nabati yang 

diminati para produsen dalam pembuatan surfaktan. 

Indonesia saat ini adalah produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di 

dunia setelah berhasil melewati Malaysia dengan jumlah produksi pada tahun 

2015 sebesar 32.500.000 ton. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia mayoritas di 

Sumatera sebesar 70% dan sisanya di Kalimantan sebesar 30% dengan total luas 

lahan 4 juta hektar pada tahun 2000. Jumlah ini diduga akan bertambah menjadi 

13 juta hektar pada tahun 2020 (www.indonesia-investments.com). 

Produk industri turunan kelapa sawit non CPO yang ada di Indonesia antara 

lain adalah fatty acid dan fatty alcohol. Kesadaran pengolahan produk non CPO 

agar lebih bernilai tinggi di Indonesia masih sangat rendah terutama pengolahan 

fatty alcohol. Proses lebih lanjut, dengan bahan baku utama fatty alcohol dan 

etilen oksida akan menghasilkan surfaktan nonionik yang biasa disebut fatty 

alcohol ethoxylate (FAE). 
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Kegunaan dari FAE antara lain sebagai bahan baku dalam industri kosmetik 

dan deterjen yang berguna untuk pembuatan sabun, shampoo, dan deterjen 

laundry. Selain itu FAE juga digunakan pada industri tekstil dan industri 

pertanian. Saat ini kebutuhan FAE di Indonesia dipasok oleh PT. Polychem dan 

sebagian besar mengimpor dari luar negeri seperti Singapura dan Jerman. Hal ini 

sangat disayangkan mengingat Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di 

dunia. 

Ada beberapa faktor yang mendorong pendirian pabrik FAE di Indonesia 

diantara lain : 

a. Memenuhi kebutuhan FAE dalam negeri. 

b. Menurunkan tingkat pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan 

baru. 

c. Mengurangi beban impor 

d. Adanya kemungkinan ekspor ke negara lain. 

e. Mendukung usaha pemerintah dalam pengembangan industri kimia yang 

menggunakan FAE sebagai bahan baku. 

 

1.2. Kapasitas Perancangan Pabrik 

Kapasitas prarancangan didasarkan atas beberapa aspek, yaitu kebutuhan FAE 

dalam negeri, ketersedian bahan baku serta kapasitas minimum pabrik yang sudah 

ada. 

1.2.1. Kebutuhan dalam Negeri 

Berdasarkan data impor Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi kebutuhan 

FAE diperkirakan akan semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan pada tabel 1.1 

berikut : 
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Tabel 1.1 Data impor FAE 

Tahun Ton/tahun 

2010 27.158,915 

2011 28.875,527 

2012 23.735,767 

2013 26.592,322 

2014 31.955,242 

                                         (Badan Pusat Statistik, 2010-2014) 

Berdasarkan data di atas dibuat persamaan dengan pendekatan linier, 

dengan x sebagai fungsi tahun (tahun 2010 sebagai tahun pertama dan 

seterusnya) dan y sebagai fungsi volume. Dari pendeketan linier diperoleh 

persamaan y = 2328.6×+21743. Maka dengan menggunakan persamaan 

tersebut dapat diprediksikan kapasitas impor pada tahun 2020 ialah sebesar 

47.358 ton/tahun. 

 

1.2.2. Ketersedian Bahan Baku 

 Bahan baku diharapkan berjarak dekat dari pabrik, sehingga biaya yang 

dikeluarkan lebih ekonomis. Bahan yang dibutuhkan yaitu fatty alcohol yang 

diperoleh dari PT. Ecogreen di Batam dan etilen oksida dari PT. Polychem di 

Cilegon. 

 

1.2.3. Kapasitas Minimun 

Di Indonesia, kapasitas minimum produk FAE yang sudah berdiri di PT. 

Polychem berkapasitas 60.000 ton per tahun (www.polychemindo.com). 

Kapasitas pabrik yang didirikan harus berada di atas kapasitas komersial atau 

sama dengan kapasitas yang sudah berjalan. Pada tabel 1.2 menunjukkan 

beberapa pabrik FAE yang sudah berdiri secara global. 

 

 

http://www.polychemindo.com/
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    Tabel 1.2 Daftar perusahaan FAE di dunia 

Perusahaan Kapasitas (Ton) 

Venus Ethoxyethers Pvt. Ltd 30.000 

Thai Ethoxylate Co., Ltd 50.000 

India Glycols. Ltd 70.000 

 

 Berdasarkan pertimbangan dari kapasitas pabrik yang sudah berdiri dan 

kebutuhan impor FAE yang semakin naik, maka untuk prarancangan pabrik 

FAE yang akan didirikan pada tahun 2020 berkapasitas 52.000 ton per tahun 

yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi 

ketergantungan impor. 

 

1.3. Pemilihan Lokasi Pabrik 

Penentuan lokasi suatu pabrik sangat mempengaruhi biaya produksi dan 

keuntungan jangka panjang. Beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar 

penentuan letak pabrik antara lain adalah letak pabrik dengan sumber bahan baku 

maupun bahan penunjang, transportasi, tenaga kerja, letak pabrik dengan pasar, 

kondisi sosial politik dan kemungkinan pengembangan dimasa yang akan datang. 

Dari hal-hal di atas direncanakan pabrik FAE akan didirikan di kawasan 

industri Cilegon, tepatnya di Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC), Jalan 

Raya Anyer, Cilegon, Banten, berdasarkan pertimbangan : 

1.3.1 Ketersediaan Lahan yang Memadai 

Kondisi lahan yang relatif luas dan jauh dari pemukiman penduduk ramai, 

sangat menguntungkan, karena untuk menghindari keresahan dengan 

masyarakat dan menimbulkan dampak yang akan ditanggung masyarakat. 

Disisi lain juga mempertimbangkan perluasan wilayah jika terjadi 

perkembangan pabrik di masa yang akan datang.  
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1.3.2 Kebijakan Pemerintah 

Sesuai dengan kebijakan pemerintah, Cilegon merupakan kawasan industri 

berkembang, sehingga pemerintah memberikan kemudahan untuk perizinan 

dan hal-hal yang berhubungan dengan pendirian suatu pabrik. 

 

1.3.3 Penyediaan Bahan Baku 

 Pemilihan pembelian bahan baku diantaranya dari PT. Polychem di 

Cilegon dan PT. Ecogreen di Batam. Sumber bahan baku merupakan hal 

paling pokok dalam memilih lokasi pabrik. Hal ini dapat mempengaruhi 

keefektifan pabrik dalam berproduksi dan pembiayaan yang ekonomis.  

 

1.3.4 Tenaga Kerja 

 Daerah Banten dan sekitarnya merupakan daerah yang padat penduduk 

selain itu dekat dengan Ibu Kota DKI Jakarta, sehingga akan mempermudah 

untuk memperoleh tenaga kerja, baik tenaga ahli maupun tenaga buruh. 

 

1.3.5 Transportasi 

 Sarana transportasi merupakan salah satu penunjang berkembangnya suatu 

pabrik. Daerah Cilegon sendiri memiliki akses jalur transportasi yang lengkap 

seperti pelabuhan, bandara internasional, akses tol, dan stasiun sehingga dapat 

dengan mudah mengirim ataupun menerima barang dari dan ke luar. 

 

1.3.6 Komunikasi 

 Sekarang ini sudah banyak kemudahan dalam mengakses informasi di 

kota-kota besar, salah satunya di Cilegon. Karena setiap kota yang 

berpenduduk padat membutuhkan jalur komunikasi besar, sehingga 

perusahaan komunikasi akan memberikan kemudahan bagi konsumen. 

 

1.3.7 Utilitas 

 Kebutuhan sarana penunjang seperti listrik dapat dipenuhi dengan adanya 

trasmisi dari PLN dan cadangan generator sebesar 300 kW yang dimiliki 
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pabrik. Sedangkan untuk kebutuhan air dapat diperoleh dari sumber air sungai 

Cidanau.  

 

1.3.8 Pemasaran Produk 

 Pertimbangan tata letak pabrik dengan pemasaran sangat strategis, karena 

di Banten dan sekitarnya sendiri banyak perusahaan yang membutuhkan FAE. 

Selain itu dekat dengan pelabuhan dan bandara akan mempermudah untuk 

mengekspor produk. 

 

1.3.9 Kondisi Tanah dan Daerah 

 Tanah yang luas dan rata merupakan kemudahan untuk mendirikan suatu 

pabrik. Dengan demikian akses jalur keluar masuk pabrik pun akan lancar. 

 

1.4. Tinjauan Pustaka 

1.4.1. Proses Etoksilasi pada Pembuatan FAE 

Etoksilasi adalah reaksi polimerisasi dimana molekul etilen oksida secara 

kontinyu dimasukkan ke substrat hidrofobik dengan penambahan katalis basa. 

Molekul hidrofobik mengandung atom hidrogen aktif, seperti fatty alcohol, 

alkilamin atau alkilamida, merkaptan atau alkilfenol. Proses etoksilasi ini 

menggunakan reaktor kontinyu secara eksotermis dengan suhu operasi antara 

120-180°C dan tekanan 2-5 atm (Chiu, 2009). 

Secara komersil, etoksilasi menggunakan katalis alkali pada temperatur di 

atas 100°C. Reaksi etoksilasi terjadi dua tahap. Tahap pertama reaksi 

berlangsung lambat, di mana sebagian besar hasilnya adalah ethylene glikol 

monoester, kemudian dilanjutkan tahap kedua yaitu reaksi antara 2 mol EO 

dengan asam lemak (Chiu, 2009). 

Reaksi EO pada proses etoksilasi adalah eksotermik. Dalam proses yang 

terus menerus, reaktor tabung atau serangkaian reaktor berpengaduk atau 

kombinasi keduanya atau reaktor gelembung digunakan untuk memproduksi 

pelarut atau komoditas. Proses etoksilasi semi-batch biasanya dilakukan dalam 
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reaktor berpengaduk (CSTR/RATB) atau tipe lain yaitu loop-reactor untuk 

menghasilkan produk etoksilasi rantai panjang (Serio, 1995). 

 

1.4.2. Kegunaan Produk FAE 

Kegunaan FAE pada industri antara lain (Hera, 2009): 

1. Industri surfaktan 

Surfaktan dapat diklasifikasikan menurut aplikasinya seperti 

deterjen, agen pengemulsi, agen pendispersi dan agen berbusa. 

Industri deterjen adalah konsumen utama FAE. Secara umum, 

surfaktan dari asam lemak dan minyak lebih unggul di pasaran. 

2. Kosmetik dan farmasi 

FAE salah satu produk dari bahan baku minyak sawit non CPO 

memiliki sifat mudah menyerap di kulit dan digunakan langsung 

dalam krim, lilin dan lotion. Pada industri farmasi minyak dan 

lemak digunakan sebagai emolien, penghilang rasa sakit dan 

senyawa aktif dalam perawatan penyakit kulit. 

3. Industri tekstil 

FAE digunakan sebagai komposisi aktif dalam agen anti 

penguapan yang digunakan dalam industri tekstil. 

 

1.4.3. Sifat- sifat Fisik dan Kimia Bahan Baku dan Produk 

1.4.3.1   Bahan Baku 

1.4.3.1.1 Etilen Oksida 

A. Sifat fisis (Othmer,1990) : 

 Rumus molekul    : C2H4O 

 Berat molekul    : 44,05 kg/kmol 

 Wujud      : Gas 

 Tekanan kritis    : 7,19 MPa 

 Titik didih     : 10,7°C 

 Suhu kritis     : 195,8°C 
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 Flash point     : < -18°C 

 Freezing point    : -111,7°C 

 Titik didih    : 10,3°C 

 Kemurnian     : 98% 

  

B. Sifat kimia (Othmer,1990) : 

 Polimerisasi 

 Reaksi etilen oksida dengan pengenalan nukleofil sebuah 

kelompok hydroxyethyl : 

−ROH   +     O        →    ROCH2CH2OH ………………………...... (1) 

 Produk dari reaksi ini juga dapat bereaksi dengan etilen oksida jika 

proses ini diulang berkali-kali, sebuah polimer terbentuk : 

ROCH2CH2OH +    O      → ROCH2CH2O    (  CH2CH2O  )n  H …. (2) 

Berat molekul polimer rendah pada etilen oksida, poli(etilen 

glikol), terbentuk dengan memungkinkan etilen oksida bereaksi 

dengan air atau alkohol di bawah kondisi yang tepat. Berat molekul 

rata-rata dapat bervariasi 200-1400. 

 Polimer dengan berat molekul rata-rata jauh lebih tinggi, 90000 

sampai 4×10
6
, yang dibentuk oleh proses polimerisasi anionik 

berkoordinasi. Literatur paten menggambarkan berbagai senyawa 

organologam senyawa alkali tanah dan campuran sebagai katalis 

polimerisasi. Oksida besi yang menumpuk di penyimpanan etilen 

oksida juga mengkatalis polimerisasi, ini mengarah pada pembentukan 

residu nonvolatile.  

 Pembentukan eter 

 Etilen oksida membentuk oligomer siklik (eter) dengan adanya 

asam Lewis fluorinated seperti boron trifluorida, fosfor pentafluorida, 
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atau antiomony pentafluorida. Hidrogen florida adalah katalis yang 

lebih disukai. 

 Reaksi dengan kimia lain 

- Dengan air 

 Wurtz adalah orang pertama yang mendapatkan etilen glikol 

dengan memanaskan etilen oksida dan air dalam tabung tertutup. 

Kemudian, tercatat bahwa produk, yaitu dietilen glikol dan trietilen 

juga terbentuk dalam reaksi ini. Sintesis struktur senyawa polimer 

pertama ini didefinisikan dengan baik. Hidrasi lambat pada suhu 

kamar dan kondisi netral, tetapi jauh lebih cepat dengan katalis 

asam atau basa. 

- Dengan alkohol 

Reaksi ini paralel dari etilen oksida dengan air. Produk utama 

adalah monoeter etilen glikol, sedangkan produk sekunder adalah 

monoeter poli(etilen glikol). 

- Dengan ammonia dan amina 

Etilen oksida dengan ammonia membentuk campuran mono-, 

di-, dan triethanolamina. Nitrogen adalah nukleofil kuat dari 

oksigen. Air dalam jumlah sedikit sangat penting untuk reaksi.  

Senyawa nitrogen komplek terbentuk dari reaksi alkilamina 

dengan etilen oksida. Sehingga dietilamina dan etilen oksida 

bereaksi dan menghasilkan dietilaminoetanol. Diakilaminoetanol 

dapat bereaksi dengan etilen oksida untuk memberikan amino 

poli(etilen glikol) : 

R2NCH2CH2OH +   O    → R2NCH2CH2O   ( CH2CH2O )n H … (3) 
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- Dengan hidrogen sulfida dan merkaptan 

Etilen oksida bereaksi dengan hidrogen sulfida menghasilkan 

2-mercaptoetanol dan thiodiglikol (bis-2-hidroxietil sulfide). 

Kondisi reaksi menentukan proporsi setiap derivative. 

- Dengan regen Grignard 

Etilen oksida bereaksi dengan reagen Grignard, RMgX, 

menghasilkan bersamaan dengan 2 karbon homolog RCH2CH2OH. 

- Dengan acil halida, hidrogen halida, dan metalik halida  

Etilen oksida bereaksi dengan asetil klorida pada suhu yang 

sedikit ditinggikan dengan adanya hidrogen klorida untuk memberi 

asetat dari etilen kloridrin. Hidrogen halida bereaksi dari halohidrin 

yang sesuai.  

- Dengan komponen yang mengandung metilen aktif dan gugus 

methine 

Komponen yang mengandung gugus CH2 atau CH aktif 

seperti malonic, monosubstituted malonic ester, etil sianoasetat, β-

keto ester, bereaksi dengan etilen oksida dibawah kondisi standar. 

- Dengan fenol 

2-hidroksiletil aril eter terbuat dari reaksi etilen oksida dengan 

fenol pada temperatur dan suhu yang tinggi. 2-fenoksietil alcohol 

adalah parfum fiksatif. Alkil fenol eter dari polietilen glikol yang 

tertinggi merupakan agen surfaktan aktif. Dibuat dengan 

menambahkan etilen oksida ke alkilfenol pada suhu 200°C dan 

tekanan 200-250 kPa (˃2 atm), menggunakan sodium asetat atau 

hidroksida sebagai katalis. 

- Dengan hidrogen oksida 

 Etilen oksida siap bereaksi dengan hidrogen sianida dengan 

adanya katalis alkalin seperti dietilamin, untuk memberikan etilen 

sianohidrin. Produk ini mudah dehidrasi untuk memberikan hasil 

acrylonitrile 80-90% : 

HCN +       O         →    HOCH2CH2CN ………………………. (4) 
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HOCH2CH2CN   → CH2 == CHCN + H2O ………………….. (5) 

 Etilen sianohidrin dapat dihidrolisasi menjadi asam akrilik atau 

diesterifikasi untuk memberi alkil akrilat yang sesuai. 

- Dengan reaksi lain 

 Etilen oksida dianggap sebagai polutan lingkungan. 

Autodekomposisi dari uap etilen oksida terjadi pada suhu sekitar 

500°C pada tekanan 1 atm untuk memberi metana, karbon 

monoksida, hidrogen dan etana.  

 

1.4.3.1.2 Fatty Alcohol 

A. Sifat fisis (Othmer,1990) : 

 Rumus molekul    : C12H26O 

 Berat molekul    : 186 kg/kmol 

 Specific gravity pada 20°C   : 0,8306  

 Titik didih      : 138°C (1 atm) 

 Titik leleh     : 24°C 

 Viskositas     : 18,8 Cp 

  

B. Sifat kimia (Othmer, 1990) : 

 Esterifikasi 

ROH + R´COOH → R´COOR + H2O …………………………. (6) 

 Sulfasi 

ROH + SO3 → ROSO3H ………………………………………. (7) 

    Alkyl sulfuric acid 

ROSO3H + NaOH → ROSO3Na +H2O ………………………... (8) 

   Sodium alkyl sulfate 

 Etherifikasi 

ROH + n H2C – CH2 → R(OCH2CH2)n OH …………………... (9) 

            O 
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ROH + H2C − CH − CH2Cl → ROCH2CH – CH2Cl ………… (10) 

                    O                                        OH 

     Alkyl chlorohydrin ether 

 Halogenasi 

3ROH + PCl3 → 3 RCL + P(OH)3 ……………………………. (11) 

 Dehidrasi 

RCH2CH2OH → RCH = CH2 + H2O ………………………… (12) 

 Oksidasi 

-RCH2OH + 1 2  O2→ RCH = O + H2O ……………………... (13) 

 

1.4.3.2   Bahan Pembantu 

1.4.3.2.1 Potasium Hidroksida  

A. Sifat fisis (Othmer, 1990) : 

 Rumus molekul   : KOH 

 Berat molekul    : 56,108 kg/kmol 

 Specific gravity   : 2,04 

 Titik didih    : 1327°C 

 pH     : 13,5 

 Titik leleh    : 380°C 

B. Sifat Kimia (Othmer,1990) : 

 KOH diproduksi dengan cara elektrolisis potasium klorida (KCl) 

sel elektrolisis yang digunakan sama seperti yang digunakan untuk 

produksi NaOH-CL2. 

 Buffer 

 Penambahan KOH ke dalam ekosistem air dapat meningkatkan 

pH bergantung pada kapasitas buffer yang diterima oleh air pada 

umumnya kapasitas buffer tergantung dari persamaan CO2, HCO3
-
 

dan CO3
2-

. 

CO2 + H2O ↔ HCO3
-
 + H

+
 …………………………………… (14) 

HCO3
- 
↔ CO3

2-
 + H

+
 …………………………………………. (15) 
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1.4.3.3   Produk 

1.4.3.3.1 Fatty Alcohol Ethoxylate (FAE) 

A. Sifat fisis (Othmer,1990) : 

 Rumus molekul   : C16H34O3 

 Berat molekul    : 274,4 kg/kmol 

 Warna     : Kuning pucat 

 Pour Point    : 6°C 

 Titik didih    : 371,1°C 

 Densitas @20°C   : 0,8870-0,8930 g/ml  

 

B. Sifat kimia (Othmer,1990) : 

 Kelarutan    : tidak dapat larut dalam  air 

 pH     : 6-8 

 Titik Nyala    : 162°C 

 Pour Point    : 6°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


