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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pendirian Pabrik 

Sejalan dengan berkembangnya teknologi dan industri di 

Indonesia, pemerintah meningkatkan pertumbuhan industri kimia yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan kimia dalam negeri dengan cara 

memanfaatkan sumberdaya alam yang ada, dan menciptakan lapangan 

pekerjaan. Kebijakan pemerintah di bidang industri atau pabrik-pabrik 

kimia di Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan dengan 

negara lain dan meningkatkan devisa negara.  

Metil Laktat dengan rumus molekul CH3CHOHCOOCH3 merupakan 

senyawa turunan ester yang berfungsi sebagai bahan baku sintetis dalam 

bidang faramsi, bahan baku parfum (wewangian) dalam bidang kosmetik 

dan di bidang industri sebagai pembersih bahan elektronik, pembersih 

kaca, pelarut percetakan, pelarut plastic, pelarut cat dan bahan untuk 

insektisida. Selama ini kebutuhan Metil Laktat di Indonesia masih 

didatangkan dari luar negeri. Hal ini disebabkan karena belum ada pabrik 

Metil Laktat di Indonesia. Bahan baku yang digunakan dalam proses 

pembuatan Metil Laktat adalah Metanol dan Asam Laktat. Bahan baku 

Metanol diperoleh dari PT. Kaltim Metanol Industri, Bontang, Kalimantan 

Timur. Sedangkan bahan baku Asam Laktat masih diimpor dari China, 

Amerika, dan Irlandia.Walaupun bahan baku Asam Laktat masih diimpor, 

tetapi berdasarkan perbandingan harga bahan baku dan produk masih 

menguntungkan, karena harga produk Metil Laktat lebih mahal dari harga 

bahan baku. . Berikut ini mengenai produsen Metil Laktat dan kapasitas 

produksinya. 
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Tabel 1.1 Pabrik Metil Laktat dan Kapasitas Produksinya  

Pabrik Lokasi Kapasitas (Ton/Tahun) 

Shanghai Smart Chemicals China 3.000 

Musashino China 10.000 

Qingdao Lambert Holdings China 5.000 

Zhengzhou Yi Bang 

Industry 

China 30.000 

PURAC Amerika Serikat 15.000 

Sumber: (chemicalbook.com) 

Berikut ini harga per kilogram bahan baku dan produk : 

Tabel 1.2 Harga Bahan Baku dan Produk Per Kg. 

Bahan Harga ($) 

Asam Laktat 1,4970 

Asam sulfat 2,3191 

Metanol 0,3285 

Metil Laktat 3,1300 

 Sumber : (Zauba.com) 
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Dari Tabel 1.1 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa harga total 

bahan baku Metanol dan Asam Laktat masih lebih rendah jika 

dibandingkan dengan harga produk Metil Laktat. Di samping itu pendirian 

pabrik Metil Laktat memiliki keuntungan yang lain, yaitu : 

1. Memacu pendirian pabrik lain yang menggunakan bahan baku 

Metil Laktat terutama industri plastik, cat dan selulosa. 

2. Mengurangi impor Metil Laktat yang berarti akan menghemat 

devisa negara. 

3. Memperluas lapangan pekerjaan sehingga ikut mengatasi 

masalah pengangguran yang semakin meningkat. 

Dengan pertimbangan di atas dan faktor pendukung yang lain 

maka cukup layak untuk didirikan pabrik Metil Laktat di Indonesia. 

 

1.2 Kapasitas Pendirian Pabrik 

Dari  tahun ke tahun kebutuhan Metil Laktat di Indonesia terus 

mengalami peningkatan. Berdasarkan data statistik Perdagangan Luar 

Negeri Indonesia, Impor-Ekspor dari tahun 2010 – 2013 dapat diketahui 

banyaknya kebutuhan Metil Laktat di Indonesia. Berikut ini adalah tabel 

data jumlah impor Metil Laktat di Indonesia : 

Tabel 1.3 Data Impor Metil Laktat di Indonesia.  

Tahun Jumlah (Ton) 

2010 
2296,089 

2011 
2452,642 

2012 
3159,633 

2013 
3363,437 

 Sumber : (BPS, 2015) 
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Gambar 1.1. Grafik Regresi Impor Metil Laktat Per Tahun di Indonesia 

 Dari Tabel 1.2 dan Gambar 1.1 di atas dapat dilihat kebutuhan 

Metil Laktat di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat, sehingga 

kebutuhan pada tahun 2020 diperkirakan kebutuhan Metil Laktat mencapai 

10.000 ton/tahun. Dari pertimbangan di atas, maka kapasitas produksi 

Metil Laktat dirancang 15.000 ton/tahun dengan estimasi  kelebihannya 

digunakan untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan dalam negeri dan 

bila perlu diekspor. 

1.3 Lokasi Pabrik 

  Letak geografis suatu pabrik mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap kelangsungan operasional dan nilai ekonomis pabrik itu sendiri. 

Banyak faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam 

menentukan lokasi suatu pabrik pada umumnya ditetapkan atas dasar 

orientasi bahan baku dan orientasi pasar. Lokasi pabrik Metil Laktat 

ditetapkan di Bontang, Kalimantan Timur dengan pertimbangan sebagai 

berikut : 

1.3.1 Penyediaan Bahan Baku 

  Penyediaan bahan baku merupakan hal yang paling penting dalam 

pengoperasian pabrik, karena pabrik beroperasi atau tidak sangat 
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tergantung pada persediaan bahan baku atau pelabuhan tempat masuknya 

barang. Bahan baku pembuatan Metil Laktat adalah Metanol dan Asam 

Laktat.  Bahan baku berupa Metanol dapat didatangkan dari PT. Kaltim 

Metanol Industri, di Bontang, Kalimantan Timur. Dan Asam Laktat akan 

di datangkan dari pabrik Musashino Chemical di China yang berkapasitas 

10.000 ton/tahun melalui transportasi laut. Asam Sulfat yang digunakan 

sebagai katalis di datangkan dari PT Indonesian Acid Industry di Bekasi, 

Jakarta Timur yang berkapasitas 82.500 ton/tahun. 

1.3.2 Pemasaran Produk 

  Konsumen Metil Laktat adalah industri yang membutuhkan Metil 

Laktat sebagai solvent seperti industri cat, plastik, resin sintetis, kosmetik, 

dan juga industri farmasi yang tersebar di dunia. Oleh sebab itu, target 

utama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor ke luar 

negeri. Adapun industri plastik, cat dan selulosa banyak terdapat di 

Kalimantan yaitu PT. Propan, Pacific Paint, PT. Kaltim Saverina Fajar. 

1.3.3 Sarana Transpotasi 

  Sasaran pemasaran sebagian besar adalah untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negeri di samping sebagian sisa lainnya untuk diekspor. 

Untuk itu lokasi pabrik harus berdekatan dengan sarana perhubungan laut 

dan darat. Di kota Samarinda yang memiliki pelabuhan Palaran, akses darat 

dengan bahan baku Metanol dari PT. KMI (Kaltim Metanol Industri) yang 

berjarak sekitar 19,4 km, dalam hal ini membantu untuk proses pengiriman 

produk dan penerimaan bahan baku sehingga keuntungan lebih maksimal. 

1.3.4 Tersedianya Sarana Pendukung 

  Untuk kelancaran oprasional pabrik, perlu diperhatikan sarana-

sarana pendukung seperti air, listrik dan lain-lain, agar proses produksi 

dapat berjalan dengan baik. Dalam hal penyediaan utilitas utamanya air 

untuk proses dan pendinginan tidak mengalami kesulitan karena dekat 

dengan laut maupun sungai, yaitu sungai Nyerakat . Sungai memiliki debit 

sebesar 4.725 m
3
/detik. 
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1.3.5 Tenaga Kerja 

  Tenaga kerja diperlukan untuk menjalankan mesin-mesin produksi. 

Pendirian pabrik diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi 

pengangguran. Tenaga kerja dapat didatangkan dari dalam kota Bontang 

atau pun dari Kalimantan. Ketenagakerjaan dengan UMR yang sedang 

memiliki keuntungan tersendiri untuk pabrik. 

1.3.6 Kemasyarakatan 

Keadaan sosial masyarakat yang sudah terbiasa dengan adanya 

kawasan industri tentu bukan menjadi masalah, sehingga pendirian pabrik 

baru dapat diterima dan dapat beradaptasi dengan cepat. 

1.3.7 Kondisi Alam 

    Dengan melihat perkembangan kebutuhan masa mendatang yang 

terus meningkat, maka perlu dipertimbangkan faktor perluasan pabrik. 

Samarinda merupakan suatu kawasan suatu industri yang telah memenuhi 

faktor kelayakan baik mengenai iklim, sosial dan karakteristik lingkungan. 

Sehingga tidak menghambat pendirian dan kelangsungan operasioanal dari 

pabrik. 

 

 

Gambar 1.2. Peta Kota Bontang 
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1.4 Tinjauan Pustaka 

1.4.1 Macam-macam proses 

  Pembuatan Metil Laktat dalam skala industri berasal dari metanol 

dan asam laktat dengan proses esterifikasi. Hanya bahan baku asam laktat 

yang digunakan mempunyai kemurnian berbeda, yaitu dengan 

menggunakan asam laktat 90% dan asam laktat 44%. 

1. Asam Laktat 44% 

Dengan menggunakan asam laktat 40% mol bahan baku antara 

metanol dan asam laktat adalah 8 : 1. Katalis asam sulfat yang 

digunakan di atas 0,5% berat umpan yang masuk reaktor dengan suhu 

operasi antara 60-100
o
C. Dengan kemurnian asam laktat 44% berarti 

pada awal reaksi sudah terdapat air dalam jumlah yang banyak. Hal ini 

menyebabkan reaksi hidrolisa yang merupakan kebalikan dari reaksi 

esterifikasi lebih mudah terjadi. Selain itu kandungan air cukup 

banyak akan melibatkan suhu reaksi lebih tinggi dan karena waktu 

reaksi lebih lama akan menyebabkan dekomposisi dari bahan baku. 

2. Asam Laktat 90% 

Bila bahan baku yang digunakan memiliki kemurnian yang tinggi, 

perbandingan bahan baku antara metanol dan asam laktat adalah 4 : 1, 

dengan penggunaan katalis asam sulfat yaitu 1% berat umpan yang 

masuk reaktor. Suhu reaksi antara 25-100
o
C. Kemurnian produk metil 

laktat yang didapat adalah 98% (Troupe and Kobe, 1950). 

Di antara dua proses esterifikasi di atas yang  proses esterifikasi 

dengan menggunakan asam laktat 90% dengan pertimbangan sebagai 

berikut : 

a. Proses pemurniannya lebih pendek karena kemurnian bahan 

baku yang tinggi. 

b. Volume reaktor lebih kecil karena bahan yang diumpankan 

lebih sedikit sehingga harga alat lebih murah. 
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c. Tidak perlu suhu tinggi dan waktu yang lama karena 

kandungan air dari bahan yang cukup kecil, sehingga lebih 

efisien. 

 Metil laktat merupakan ester yang tidak berwarna, larut 

dalam air, alkohol, dan eter. Reaksi esterifikasi antara alkohol dan 

asam dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Esterifikasi fase cair 

a. Dengan katalis H2SO4 

Katalis H2SO4 memiliki kemungkinan reaksi polimerisasi 

pada kondisi yang tidak sesuai, tetapi lebih disukai 

pemakaiannya dalam industri. H2SO4 merupakan katalis 

yang banyak digunakan karena memiliki biaya yang relatif 

lebih murah, keaktifan yang tinggi, dan mudah didapat 

kembali setelah bereaksi. 

b. Dengan katalis HCl 

Katalis HCl banyak digunakan dalam industri, tetapi 

mempunyai sifat korosif yang tinggi, sehingga alat yang 

dibutuhkan relatif mahal, disamping itu penggunaan katalis 

HCl juga dapat menyebabkan reaksi samping alkil klorida. 

2. Esterifikasi fase uap 

 Reaksi esterifikasi fase uap merupakan salah satu 

alternatif yang menjadi perhatian, karena pada fase ini 

umumnya lebih besar konversinya, dibandingkan 

esterifikasi fase cair. Hal ini kemungkinan karena 

terjadinya tumbukan antara zat pereaksi pada fase uap jauh 

lebih besar dibandingkan pada fase cair. Mengingat reaksi 

dijalankan pada fase uap maka diperlukan perancangan 

reaktor yang rumit dan membutuhkan teknologi yang tinggi 

dalam penanganannya. Berdasarkan pertimbangan-
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pertimbangan di atas, maka penerapan di industri sulit 

dilaksanakan. 

 Dalam perancangan pabrik Metil Laktat dari Metanol dan Asam 

Laktat dipilih reaksi esterifikasi fase cair dengan katalis asam sulfat. 

Reaktor yang digunakan yaitu tangki berpengaduk. 

1.4.2. Kegunaan Produk 

 Kegunaan Metil Laktat anatara lain sebagai solvent untuk 

nitroselulosa, selulosa asetat, selulosa acetopropionat. Metil Laktat 

sangat cocok digunakan untuk mencuci material logam dan komposit 

seperti solder flux pada Printed Circuit Board (PCB). Dalam kosmetik 

Meil Lakat lebih banyak dipakai sebagai pelarut karena sifatnya yang 

aman dan baik bagi kulit. Pada pembuatan pernis Metil Laktat 

memberikan kontribusi berupa keberagaman campuran, aliran yang 

bagus dan tahan cuci (www.musashino.com). 

 

1.5. Bahan Baku 

1.5.1. Metanol 

Sifat Fisis 

Rumus molekul   : CH3OH 

Berat molekul   : 32,04 g/mol 

Bentuk    : Cair 

Titik didih    : 64,7 
o
C 

Titik beku    : 97,6 
o
C 

Tekanan kritis   : 79,9 atm 

Densitas pada 25
o
C   : 0,7866 gr/ml 

Viskositas pada 25
o
C  : 0,541 cp 

Spesific gravity pada 25
o
C  : 0,801  

Larut dalam    : air, alkohol, eter 

Panas pembentukan pada 25 
o
C : -238,40 kJ/mol 

      (pubchem.org) 

http://www.musashino.com/
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Sifat Kimia 

 Atom hidrogen pada gugus hidroksil dapat didistribusi 

dengan logam aktif membentuk metoksida. 

Reaksi: 

 2 CH3OH + 2 Na  H2 + 2 CH3ONa………………….(1.1) 

 

Metanol direaksikan dengan asam salisilat dan asam sulfat 

dengan cara dipanaskan perlahan-lahan dan ditutup kapas lalau 

didinginkan maka akan membentuk metil salisilat. 

     (www.wikipedia.com). 

1.5.2. Asam Laktat 

Sifat Fisis 

Rumus molekul   : CH3CHOHCOOH 

Berat molekul   : 90,08 g/mol 

Bentuk    : Cair 

Titik didih    : 122 
o
C 

Titik beku    : 16,8 C 

Tekanan kritis   : 53 atm 

Densitas pada 25
o
C   : 1,2 gr/ml 

Viskositas pada 25
o
C  : 6,69 cp 

Spesific gravity pada 25
o
C  : 1,249 

Larut dalam    : air, alkohol, eter 

Panas pembentukan pada 25 
o
C : -527,57 kJ/mol 

     (pubchem.org) 

 

Sifat Kimia 

 Jika direaksikan dengan alkohol dapat membentuk alkil 

laktat. 

Reaksi: 

C3H6O3 + C2H5OH  CH3CHOHCOOHC2H5 + H2O………(1.2) 

C3H6O3 + CH3OH  CH3CHOHCOOCH3 + H2O…………..(1.3) 

http://www.wikipedia.com/
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Reaksi hidrolisa dapat terjadi pada polimer asam laktat menjadi 

monomernya  

HO(CH3CHCOO)NH + (N-1)N2O nCH3CHOHCOOH……..(1.4) 

      (www.wikipedia.com).  

1.6. Bahan Pembantu 

1.6.1. Asam Sulfat 

Sifat Fisis 

Rumus molekul   : H2SO4 

Berat molekul   : 98,08 g/mol 

Bentuk    : Cairan 

Titik didih    : 337 
o
C 

Titik beku    : 10,31 
o
C 

Tekanan kritis   : 127,76 atm 

Densitas pada 25
o
C   : 1,83 gr/ml 

Viskositas 25°C   : 0,0235 cp 

Larut dalam    : air, alkohol 

Panas pembentukan pada 25 
o
C : -801.14 kJ/mol 

      (pubchem.org) 

Sifat Kimia 

-Reaksi asam sulfat dan air merupakan reaksi yang sangat 

eksotermis. 

 H2SO4 + H2O  H3O
+
 + HSO4-...……………………..(1.5) 

 HSO4
-
 + H2O  H3O

+
 + SO4

2-
………………...............(1.6) 

-Asam sulfat bereaksi dengan basa membentuk senyawa sulfat, 

misalnya tembaga (II) sulfat 

 CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O………………………..(1.7) 

-Asam sulfat dapat digunkan untuk menghasilkan asam lemah 

dari garamnya, misalnya asam asetat  

 H2SO4 + CH3COONa  NaHSO4 + CH3COOH……...(1.8) 

      (www.wikipedia.com). 

http://www.wikipedia.com/
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1.7. Produk 

1.7.1. Metil Laktat 

Sifat Fisis 

Rumus molekul   : CH3CHOHCOOCH3 

Berat molekul   : 104,10 g/mol 

Bentuk    : Cairan 

Titik didih    : 144 
o
C 

Titik beku    : -66 
o
C 

Tekanan kritis   : 39,5 atm 

Densitas pada 25
o
C   : 1,09 gr/ml 

Viskositas pada 25
o
C  : 2,94 cp 

Spesific gravity pada 25
o
C  : 1,090 

Larut dalam    : air, alkohol, eter 

Panas pembentukan pada 25 
o
C : -528,20 kJ/mol 

         (pubchem.org) 

Sifat Kimia 

Metil laktat dari reaksi esterifikasi antara metanol dengan asam 

laktat 

Reaksi: 

 C3H6O3 + CH3OH  C4H8O3 + H2O………………….(1.9) 

1.7.2. Air 

Sifat Fisis 

Rumus molekul   : H2O 

Berat molekul   : 18  g/mol 

Bentuk    : Cairan 

Titik didih    : 100 
o
C 

Titik beku    : 0 
o
C 

Tekanan kritis   : 217,81 atm 
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Densitas pada 25
o
C   : 0,9950 

Viskositas pada 25
o
C  : 0,8949 

Panas pembentukan pada 25 
o
C : -285,83 kJ/mol 

 

Sifat Kimia 

 Mudah melarutkan zat-zat baik cair, padatan maupun gas 

sehingga air yang ada di alam sudah tidak murni lagi. 

Reaksi: 

 CH3COO2H5 + H2O 



 CH3COOH + C2H5OH……..(1.10) 

 

1.8. Tinjauan Proses 

  Reaksi esterifikasi adalah semua proses yang menghasilkan ester. 

Nama suatu ester terdiri dari dua kata, kata pertama ialah nama gugus alkil yang 

terikat pada oksigen ester, kata kedua berasal dari nama asam karboksilatnya 

dengan membuang kata asam. 

Proses esterifikasi itu sendiri dapat digolongkan menjadi beberapa tipe, yaitu: 

1.8.1. Esterifikasi dengan Asam Organik 

  Esterifikasi tipe ini merupakan reaksi dapat balik dan 

menghasilkan air, contoh: 

       CH3CHOHCOOH + CH3OH 


CH3CHOHCOOCH3 + H2O…...(1.11) 

𝐾 =
(ester)(air)

(asam)(alkohol)
 

 Reaksi esterifikasi dapat dipercepat dengan penambahan 

katalis asam seperti asam sulfat dan asam klorida. Katalis tidak 

mengubah konstanta kesetimbangan reaksi tetapi hanya mempercepat 

tercapainya kesetimbangan reaksi. 
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1.8.2. Esterifikasi dengan Asam Anorganik 

  Asam-asam yang komersial membentuk ester adalah asam 

sulfat, asam nitrat, dan asam pospat. 

Contoh: 

C2H5OH + NHO3



 C2H5NO2 + H2O…………………..(1.12) 

CH3OH + H2SO4



 CH3OSO2OH + H2O……………....(1.13) 

C2H5OH + ClSO2OH 


 C2H5OSO2OH + HCl………...(1.14) 

1.8.3. Esterifikasi Hidrokarbon Tak Jenuh 

  Penambahan asam organik pada hidrokarbon tidak jenuh 

dengan katalis asam sulfat memungkinkan terjadinya ion karbonium 

untuk kemudian terbentuk ester. 

Contoh dari esterifikasi ini adalah: 

1. Esterifikasi pada asetilen  

C2H2 + CH3COOH 


 CH3COOCH=CH2…….………...(1.15) 

2. Esterifikasi ketena 

CH2=CO + C2H5OH 


CH3COOCH=CH2……………...(1.16) 

3. Esterifikasi etilen oksida 

C2H4O + CH3COOH 


 CH3COOCH2CH2OH………….(1.17) 

 Pabrik metil laktat dari asam laktat dan metanol sesuai tipe 

pertama yaitu dengan asam organik. Pada reaksi esterifikasi ini 

menggunakankatalis asam sulfat dengan pertimbangan bahwa proses 

esterifikasi adalah proses substitusi suatu gugus radikal organik 

dengan ion hidrogen yang berasal dari asam. Asam sulfat mengandung 

ion hidrogen +2, sedangkan asam klorida +1, sehingga dipilih asam 

sulfat sebagai katalis. 

 


