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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pendirian Pabrik 

Dewasa ini, semua sektor industri diarahkan pada penggunaan teknologi 

yang minim polusi dan hemat biaya operasional. Di Indonesia, perkembangan 

industri kimia berkembang cukup pesat. Seiring perkembangan industri kimia 

di Indonesia, mengakibatkan kebutuhan metanol (CH3) yang merupakan 

bahan baku serta bahan penunjang industri kimia mengalami peningkatan. 

Namun Indonesia masih mengimpor bahan baku atau produk industri kimia 

dari negara lain.  

Metanol (CH3) merupakan salah satu senyawa hidrokarbon dari golongan 

alkohol (CnH2n+2O) dengan gugus alkil hidroksil (-OH). Produk turunan 

metanol seperti asam asetat, MTBE, rubber, chloroform, polyvinyl, 

formaldehid. Metanol merupakan bahan kimia yang diperlukan baik dalam 

negeri maupun luar negeri, di Indonesia sendiri konsumsi kebutuhan metanol 

cukup banyak, berikut tabel jumlah kebutuhan metanol di Indonesia : 

Tabel 1.1.1 Data Kebutuhan Metanol di Indonesia 

Tahun Kebutuhan metanol (kg) 

2009 580.874.058 

2010 760.436.057 

2011 798.109.815 

2012 822.124.029 

2013 996.766.181 

(BPS, 2013) 

Berdasarkan data kebutuhan metanol diatas, mengakibatkan kebutuhan 

akan impor metanol akan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Hal tersebut 

sangat mungkin terjadi mengingat akan kebutuhan metanol oleh pabrik – 

pabrik lain yang memproduksi senyawa turunannya diperkirakan akan terus 

bertambah. 
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Disisi lain, dengan semakin melambungnya harga serta terbatasnya bahan 

bakar berbasis minyak, metanol muncul sebagai bahan bakar alternatif (fuel of 

alternative). Metanol dapat digunakan sebagai bahan bakar diesel, dimana 

metanol dirubah menjadi dimetil eter. Kualitas metanol sendiri pun setara 

dengan penurunan bahan bakar fosil (fossil fuel). Hal tersebut mangakibatkan 

permintaan pasar metanol meningkat, terutama di Asia. 

Bahan baku yang dapat dijadikan metanol adalah gas alam dan batubara 

yang rendah kalori (kualitas rendah). Untuk Indonesia, persediaan akan gas 

alam memiliki cadangan 170 TSCF dimana cadangan ini diperkirakan akan 

dapat memenuhi kebutuhan sampai 59 tahun kedepan (www.datacon.co.id). 

Melihat kasus seperti itu, pemerintah membatasi kegiatan exploitasi dan 

penggunaan gas alam, supaya tidak cepat habis. 

Batubara di Indonesia sangat melimpah, ketersediaan batubara di 

Indonesia mencapai 120.338 juta ton dan cadangan sebesar 28.017 juta ton 

(Kementrian ESDM, 2013). Jumlah tersebut tersebar di wilayah Indonesia, 

yaitu Sumatera dan Kalimantan, merupakan 2 wilayah yang memiliki sumber 

dan cadangan batubara terbesar diantara daerah lainnya. Secara total, sumber 

daya dan cadangan di daerah Sumatera dan Kalimantan, masing – masing 

mencapai 72.879 juta ton dan 49.526 juta ton (prokum.esdm.go.id). Dari 

jumlah sumber daya batubara tersebut, sebanyak 1% batubara berjenis kalori 

sangat tinggi, 10% batubara yang berjenis kalori tinggi, 67% batubara 

berjenis kalori sedang, 22% batubara berjenis kalori rendah (Sukandarrumidi, 

2005). Batubara yang ada di Indonesia dikatakan termasuk golongan bersih 

karena memiliki kandungan sulfur yang rendah (<1%) dan kandungan abu 

<5% (prokum.esdm.go.ig), sehingga tidak terlalu mencemari lingkungan.  

Pemanfaatan batubara secara umum saat ini cenderung kurang maksimal, 

karena batubara hanya digunakan sebagai sumber energi pembakaran, dimana 

dalam sumber energi pembakaran ini menggunakan batubara berjenis kalori 

yang tinggi. Dan pemerintah belum optimal dalam pemanfaatan batubara 

janis kalori rendah, sehingga jumlahnya pun sangatlah melimpah. Disisi lain 

batubara berjenis kalori rendah memiliki kandungan H (baik dalam moisture 

maupun H2) yang banyak mengakibatkan nilai kalori rendah berkisar < 3500 
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kkl/kg, membuat batubara jenis kalori rendah cocok untuk diolah menjadi 

metanol. Dan dilihat dari harga batubara jenis kalori rendah tersendiri 

cenderung murah, USD 0,015 pada bulan Agustus 2016 

(www.tambang.com), dan harga metanol USD 0,40 pada bulan Agustus 2016 

(www.methanex.com). 

Ditinjau dari harga bahan baku dan juga harga produk dari metanol, 

pendirian pabrik metanol dapat memberikan keuntungan cukup besar, 

mengingat pabrik metanol dengan skala yang besar di Indonesia terletak di 

Kalimantan Timur yaitu Kaltim Metanol Industri (PT KMI). PT KMI sendiri 

memasok produknya sekitar 4-5 % kebutuhan metanol di Asia. Apabila di 

Indonesia didirikan pabrik metanol yang serupa, dapat memenuhi permintaan 

pasokan metanol 8-11 % di wilayah Asia (www.Metanolmsa.com). 

Pendirian pabrik metanol di Indonesia dapat dilakukan karena didukung 

oleh beberapa alasan : 

1. Kebutuhan dunia dan Indonesia akan metanol terus naik signifikan 

2. Kebutuhan metanol naik seiring dengan kenaikan kebutuhan energi 

dunia 

3. Di masa depan, metanol tidak hanya dibutuhkan di berbagai industri 

manufaktur, tetapi juga di industri yang berkaitan dengan sumber daya 

energi, yaitu kebutuhan bahan bakar 

4. Cina merupakan negara dengan konsumsi metanol tertinggi di dunia, 

dikarenakan pertumbuhan ekonomi dan industrinya yang sangat pesat 

5. Volume impor metanol Indonesia cukup tinggi, sebesar 60% volume 

ekspor metanol Indonesia  

1.2 Kapasitas Perancangan 

Penentuan kapasitas produksi metanol, didasarkan pada beberapa 

pertimbangan, yaitu : 

1. Proyeksi kebutuhan produk metanol di Indonesia. 

2. Ketersediaan bahan baku. 

3. Kapasitas pabrik metanol yang sudah ada 

 

 

http://www.tambang.com/
http://www.methanolmsa.com/
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1.2.1 Proyeksi Kebutuhan Metanol di Dalam Negeri 

Tabel 1.2.1 Data Impor Metanol di Indonesia 

Tahun Impor metanol (kg) 

2000 59.420.790 

2001 57.576.136 

2002 48.287.349 

2003 57.935.536 

2004 81.290.748 

2005 46.591.876 

2006 29.992.713 

2007 63.674.486 

2008 63.293.031 

2009 63.102.359 

2010 192.223.851 

2011 275.947.247 

2012 242.825.368 

2013 418.467.520 

(BPS, 2013) 

Dilihat dari data impor, ternyata untuk jumlah volume metanol yang 

diimpor mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah metanol diperkirakan 

akan terus bertambah, dikarenakan kebutuhan akan metanol oleh pabrik – 

pabrik lain yang memproduksi senyawa turunannya. Di Indonesia terdapat 

dua pabrik Metanol yang cukup besar, yaitu : 

1. Medco Metanol Bunyu 

Kapasitas produksi dari pabrik Medco Metanol Bunyu sendiri yaitu 

330.000 ton/tahun. Sedangkan untuk penyediaan dalam negeri 

297.000 ton/tahun. 

2. Kaltim Metanol Industri 

Kapasitas produksi dari pabrik Kaltim Metanol Industri sendiri yaitu 

660.000 ton/tahun. Sedangkan penyediaan dalam negeri 260.000 

ton/tahun. 
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Sehingga total produksi dalam negeri sebesar 990.000 ton/tahun.  

 

1.2.2 Ketersediaan Bahan Baku 

Ketersediaan sumber daya batubara di Indonesia mencapai 120.338 juta 

ton dan cadangan sebesar 28.017 juta ton. Jumlah tersebut tersebar di wilayah 

Indonesia, yaitu Sumatera dan Kalimantan, merupakan 2 wilayah yang 

memiliki sumber dan cadangan batubara terbesar diantara daerah lainnya. 

Secara keseluruhan, sumber daya dan cadangan di daerah Sumatera dan 

Kalimantan, masing – masing mencapai 72.879 juta ton dan 49.526 juta ton. 

Dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku yang melimpah dan 

peluang kebutuhan pasar, pada pembuatan metanol yang mengandalkan 

bahan baku berupa batubara kualitas rendah, akan menambah porsi Indonesia 

dalam bisnis metanol di Asia khususnya dan menjadi penghasil pemasukan 

yang besar bagi pemerintah dan investor. 

 

1.2.3 Kapasitas Pabrik Metanol yang Sudah Ada 

Berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan ini, maka ditetapkan 

kapasitas rancangan pabrik metanol adalah 100.000 ton metanol per tahun 

yang akan didirikan pada tahun 2025 dengan alasan sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan keuntungan dari segi ekonomi, karena dapat 

menambah kapasitas produksi metanol yag telah berdiri (PT Kaltim 

Metanol Industry dengan kapasitas 660.000 ton/tahun dan PT Medco 

Metanol Bunyu dengan kapasitas 330.000 ton/tahun) 

2. Mengantisipasi pabrik yang telah beroprasi meningkatkan kapasitas 

produksinya 

 

1.3 Pemilihan Lokasi Pabrik 

Pemilihan lokasi sangat penting dalam perancangan pabrik, karena hal ini 

dapat mempengaruhi kedudukan pabrik dalam persaingan maupun 

kelangsungan hidup pabrik tersebut. Pemilihan lokasi yang tepat dapat 

memberikan keuntungan yang maksimal. Adapun faktor – faktor yang perlu 
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diperhatikan dalam menentukan lokasi pabrik yang dibangun, diantaranya 

faktor primer dan faktor sekunder. 

1.3.1 Faktor Primer 

Tujuan utama pabrik metanol ini meliputi kegiatan produksi dan 

distribusi produk, 2 kegiatan tersebut diatur bedasarkan jenis, kualitas, waktu, 

dan tempat yang dibutuhkan konsumen dan tingkat harga yang terjangkau, 

dan tentunya masih memberikan keuntungan bagi pabrik itu sendiri. Faktor 

primer meliputi : 

1. Letak sumber bahan baku 

Bahan baku utama pembuatan metanol adalah gas sintesis dari Batubara 

yang diambil dari PT. Berau Bara Energi dan PT. Diva Kencana Borneo. 

Pabrik metanol ini akan didirikan di Kalimantan Barat, khususnya di 

Kota Rasau. 

2. Pemasaran produk 

Lokasi pemasaran dapat mempengaruhi harga produk. Pendirian lokasi 

pabrik yang berdekatan dengan pasar utama, bertujuan untuk 

mempermudah akses pemasaran produk agar sampai ke konsumen. 

3. Sarana transportasi 

Sarana dan prasana sangat berkaitan akan distribusi bahan baku dan 

pemsaran produk. Dengan demikian, adanya fasilitas trasnportasi jalan 

raya dan pelabuhan laut, hal tersebut akan mempermudah dalam 

transportasi bahan baku dan pemasaran produk. 

4. Tenaga kerja 

Tenaga kerja dapat diperoleh dari penduduk pemukiman sekitar pabrik 

sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran karena membuka 

lapangan pekerjaan. Tenaga kerja yang berpendidikan tinggi mudah 

didapat, dari perekrutan lulusan perguruan tinggi di Pulau Jawa, 

Kalimantan dan Sumatera. 

5. Utilitas  

Penyediaan utilitas seperti air, listrik, dan sarana lainnya harus 

diperhatikan agar proses produksi dapat belangsung dengan baik 
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1.3.2 Faktor Sekunder 

1. Harga tanah dan gedung 

Biasanya berkaitan dengan rencana mendatang. 

2. Iklim  

Pengaruh iklim dapat mempengaruhi proses pembuatan. Semisal pada 

iklim yang terlalu panas akan berakibat memerlukan pendingin untuk 

alat–alat yang cukup banyak, sedangkan iklim yang terlalu dingin akan 

berakibat pada biaya konstruksi tambanhan yang cukup banyak, karena 

untuk pemasangan pelindung khusus untuk alat – alat proses. Di daerah 

Kalimantan Barat termasuk daerah yang memiliki curah hujan yang 

tinggi dan iklim yang kering, dikarenakan Kalimantan Barat dekat 

dengan daerah khatulistiwa. Dengan beberapa keadaan tersebut membuat 

daerah Kalimantan Barat cocok untuk dijadikan lokasi pabrik metanol. 

3. Tersedia fasilitas servis 

4. Kemungkinan perluasan pabrik 

1.4 Tinjauan Pustaka 

Batubara merupakan batuan hidrokarbon padat yang terbentuk dari 

tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen, serta pengaruh tekanan dan panas 

yang berlangsung sangat lama. Sehingga batubara dapat dikatakan sebagai 

bahan bakar fosil. Unsur utama yang terkandung dalam batubara adalah 

karbon, hidrogen, dan oksigen. Secara umum, batubara digolongkan menjadi 

5 tingkatan (berdasarkan urutan kualitasnya) yaitu antrasit, bituminus, sub-

bituminus, lignit, peat (gambut). Sedangkan penggolongan batubara 

berdasarkan nilai kalorinya dibagi menjadi 3 golongan, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 1.4.1 Golongan Batubara Berdasarkan Nilai Kalori  

Golongan Nilai Kalor 

(kkal/kg) 

Jenis 

Kualitas Tinggi ± 8300 Antrasit 

Kualitas Menengah 7000 - 8000 Bituminus 

Kualitas Rendah 6000 Sub-Bituminus 

1500-4500 Lignit 

(Sukandarrumidi, 2005) 
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1.4.1 Macam – macam Proses 

Ada beberapa proses pembuatan metanol : 

1. Proses Pembuatan metanol dengan penyulingan kayu 

 Pada tahun 1830 sampai abad pertengahan yaitu 1920, metode yang 

digunakan dalam pembuatan metanol adalah menggunakan 

penyulingan kayu (wood distillation), dimana proses ini menggunakan 

panas untuk memproduksi arang dan metanol dari kayu, setelah kayu 

dipanaskan, perlahan kayu tersebut terbakar dan melepaskan gas 

metanol. Gas tersebut lalu dikondensasikan untuk didapatkan metanol 

cair. Tahun 1923, pembuatan metanol mecapai 30.000 ton/tahun, 

dengan menngunkan lebih dari 6 ton kayu sebagai bahan baku. Hal 

tersebut membuat dampak pada gangguan ekosistem di hutan dengan 

banyaknya penebangan kayu (Mc Ketta, 1983). 

2. Oksidasi Hidrokarbon 

 Proses ini menggunakan senyawa hidrokarbon sebagai bahan baku 

utama. Dalam proses oksidari parsiil hidrokarbon, didapatkan produk 

yang mengandung gas parafin adalah metanol, formaldehyde, aseton, 

asetaldehid, aldehid, keton, alkohol tingkat tinggi. Proses ini berjalan 

pada tekanan 20,27–30,4 bar dengan suhu 800
0
C, dengan 

menggunakan katalis nikel, paladium, tembaga, dan oksidari dari 

logam – logam tersebut. Kekurangan dari proses ini adalah 

menggunakan bahan hidrokarbon yang dapat memacu munculnya gas 

rumah kaca (Mc Ketta, 1983). 

3. Proses Pembuatan Metanol dari Gasifikasi Batubara 

 Pembuatan metanol dapat menggunakan gas sintesis, melalui 

gasifikasi, gas sintesis dapat diperoleh dari berbagai bahan baku, 

seperti batubara, limbah biomassa, limbah perkotaan. Pada pembuatan 

metanol, terdapat 2 langkah, yaitu : 

a. Langkah pertama 

Mengkonversi bahan baku menjadi gas sintesis yang terdiri atas CO, 

CO2, H2O, H2 . Biasanya dicapai oleh katalitik reforming gas umpan 

dan uap. 
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b. Langkah ke dua 

Sintesis katalitik metanol dari gas sintesis. 

 Keuntungan dari proses ini adalah bahan baku mudah didapat, dan 

pemanfaatan batubara jenis kualitas rendah lebih optimal 

(www.Metanol.org). 

Dari beberapa proses yang tersedia, maka pemilihan proses yang 

dipandang cocok dari segi ketersediaan bahan baku dalam mencukupi proses 

jangka panjang adalah proses gasifikasi. 

1.4.2 Kegunaan Produk 

Metanol dapat disebut sebagai metil alkohol, wood alkohol, atau 

spirtus. Metanol adalah senyawa kimia yang memiliki rumus kimia CH3OH 

yang merupakan alkohol yang paling sederhana. Berikut adalah beberapa 

bidang yang memanfaatkan metanol : 

1. Digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan kimia lain, seperti 

formalin dan metil ester. 

2. Metanol merupakan campuran bahan anti beku pada air pendingin, yang 

suhunya bisa mencapai 0
o
C. 

3. Metanol digunakan sebagai bahan baku pembuatan cairan pembersih, 

seperti cairan pembersih kaca. 

4. Metanol digunakan sebagai bahan baku pembuatan MTBE (Methyl 

Tertiary Butyl Ether), yaitu bahan adiktif bahan bakar untuk memperbaiki 

proses pembakaran. 

5. Sekitar 40% metanol dirubah menjadi formaldehid, dan dari sana menjadi 

berbagai macam produk seperti plastik, pelapis kayu (plywood), cat, 

peledak, dan tekstil. 

6. Metanol banyak digunakan sebagai pelarut. 

7. Metanol adalah bahan baku pembuatan dimetil eter, sebagai cairan aerosol 

dan dijadikan bahan campuran untuk pembuatan LPG. 

http://www.methanol.org/
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8. Dalam beberapa pabrik pengolahan air limbah, sejumlah kacil metanol 

digunakan ke air limbah sebagai bahan makanan karbon untuk denitrifikasi 

bakteri, yang mengubah nitrat menjadi nitrogen. 

9. Metanol kini sedang dikembangkan sebagai fuel cell untuk laptop, bahkan 

kendaraan. 

 

1.4.3 Sifat Fisik dan Kimia 

A. Bahan Baku 

A.1  Batubara (Sukandarrumidi, 2005) 

Sifat – sifat fisik 

Senyawa 

C (Karbon)  : 80% berat   

H (Hidrogen)  : 5,5% berat 

N (Nitrogen)  : 1,6% berat 

S (Sulfur)   : 0,67% berat 

O (Oksigen)  : 12,20% berat 

Berat molekul  : 119,17 kg/kmol 

Densitas   : 1.350 kg/m
3
 

Nilai panas  : 21,35 – 25,54 MJ/kg 

Densitas   : 1.760 kg/m
3
 

Panas spesifik  : 1,1 kJ/kg K 

Panas pengapian  : 126,67 – 185
o
C 

Titik nyala  : 260
o
C 

Sifat – sifat kimia 

Reaksi : 

C + O2 → CO2 

C + ½ O2 → CO 

H2 + ½ O2 → H2O 

S + O2 → SO2 

Untuk mencegah pembentukan CO yang berlebihan, maka jumlah 

oksigen dalam pembakaran harus disesuaikan agar pembakaran 

berlangsung sempurna. 
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A.2 Oksigen (Perry, 2007) 

Sifat – sifat fisik 

Fase   : Gas 

Rumus molekul  : O2 

Berat molekul  : 31,9988 kg/kmol 

Titik didih   : -183
o
C 

Temperatur kritis  : -118,6
o
C 

Konduktifitas termal : 0,026 W/m
o
C 

Sifat – sifat kimia 

 Pengoksidasi yang sangat reaktif 

 Pemisahan dengan udara menggunakan metode liquifikasi dan 

distilasi. 

A.3 Air (Othmer, 1981) 

Sifat – sifat fisik 

Fase   : Cair 

Rumus molekul  : H2O 

Berat molekul  : 18,02 kg/kmol 

Densitas   : 0,99747 kg/m
3
 

Titik didih   : 100
o
C 

Titik beku   : 0
o
C 

Kapasitas panas   : 4178,43 kJ/kg,K 

Konduktifitas termal : 6,04026 x 10
-3

 kW/m,K 

Sifat – sifat kimia 

 Memiliki sifat netral (pH = 7) 

 Bereaksi dengan kalium, magnesium, natrium, dan logam – logam 

yang reaktif lain membebaskan H2 

 Bereaksi dengan kalium oksida, sulfur oksida membentuk basa 

kalium dan asam sulfat 

 Bereaksi dengan karbon menghasilkan metana, hidrogen, karbon 

doiksida, karbon monoksida membentuk gas sintesis (dalam proses 

gasifikasi batubara) 
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B. Produk 

Metanol  

Sifat – sifat fisik 

Fase    : Cair murni 

Rumus molekul  : CH3OH 

Berat molekul  : 32 kg/kmol 

Densitas   : 0,786 kg/m
3
  

Titik didih   : 65
o
C 

Titik lebur   : - 97
o
C 

Temperatur kritis  : 239,43
o
C 

Panas spesifik  : 0,5945 cP 

Specific gravity  : 0,7915 

Sifat – sifat kimia 

 Termasuk senyawa kimia golongan beracun 

 Tidak memiliki sifat adisi yang kuat 

 Merupakan pelarut yang baik untuk senyawa organik 

 Oksidasi dengan oksidator kuat (KmnO4 dalam asam) 

menghasilkan asam formiat dan dapat teroksidasi lebih lanjut 

membentuk CO2 dan H2O 

 Klor dan brom mensubtitusi atom H dari metanol 

 Bereaksi dengan Na membentuk gas H2 dan garam Na 

 Sulfonasi dengan asam sulfat beasap membentuk metanol sulfonat 

 

   (Mc Ketta, 1988) 

1.4.4 Tinjauan Proses Secara Umum 

Secara umum, proses produksi metanol dengan menggunakan proses 

gasifikasi batubara melalui 3 tahap yaitu, tahap persiapan bahan baku, tahap 

proses, dan tahap pemurnian, Secara khusus dapat diuraikan lagi seperti 

gambar dibawah ini : 
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Keterangan : 

Notasi 1 adalah unit persiapan bahan baku 

Notasi 2 adalah unit proses 

Notasi 3 adalah unit pemurnian 

Pada persiapan bahan baku, ukuran batubara diperkecil sampai ukuran 

0,1 mm, setelah itu diumpankan ke mixer untuk pencampuran dengan air dan 

menjadi slurry untuk menjadi umpan dalam gasifier. Tahap berikutnya adalah 

tahap proses, proses pertama adalah proses gasifikasi yang terjadi di dalam 

gasifier, nantinya akan dihasilkan produk syngas dan masih mengandung 

banyak CO dan H2S, sehingga perlu menghilangkan gas beracun tersebut di 

dalam absorber-201. Di dalam Water gas shift reactor ada pergeseran 

kandungan CO menjadi H2 dengan mereaksikan CO dan H2O, Kandungan air 

dalam syngas, sebagian besar dipisahkan menggunakan kondensor parsial, 

Reaktor metanol yang digunakan adalah fixed bed multitube reactor (FBR) 

dengan katalis CuO, metanol mentah yang keluar dari reaktor dipisahkan dari 

sisa gas reaktan dalam absorber-202, selanjutnya reaktan yang tidak bereaksi 

Crusher 

Absorber 

201 

FBR 

Distillation 

Mixer 

Gasifier 

Air Separation 

Unit 

Absorber 

202 
WGSR 

1 1 

1 

2 

2 

2 2 

2 

3 
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(metanol dan air) masuk dalam kondensor parsial, dan gas yang berhasil 

terkondensasi (metanol mentah) akan diturunkan tekanannya sampai 1,5 atm 

dengan menggunakan ekspansi valve. Tahap pemurian untuk metanol mentah 

berlangsung di dalam menara distilasi sampai kadar 99,85% berat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


