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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Pendirian Pabrik 

Dalam perkembangan industri, khususnya industri kimia di Indonesia 

cenderung naik dan akan mengalami peningkatan dari segi kuantitas maupun 

kualitas dengan ditandai banyaknya jumlah pabrik yang berdiri di Indonesia. 

Dengan seiring perkembangan industri tersebut, maka kebutuhan bahan penunjang 

atau bahan baku pada proses – proses dalam industri, bahan kimia dan tenaga kerja 

akan meningkat. 

 Hexamine merupakan produk industri kimia yang penting bagi kehidupan. 

Selama perang Dunia ke II, hexamine banyak digunakan untuk bahan baku 

pembuatan cyclonite yang mempunyai daya ledak sangat tinggi. Setelah masa 

perang dunia II selesai, hexamine masih diperlukan untuk keperluan pertahanan, 

keamanan serta untuk industri pertambangan. Selain sebagai bahan baku peledak 

hexamine banyak digunakan dalam bidang kesehatan (bahan baku antiseptik), 

industri resin ( curing agent), industri karet ( accelerator yaitu agar karet menjadi 

elastis), industri tekstil (shrink-proofing agent dan memperindah warna), industri 

serat selulosa (menambah elastisitas), dan pada industri buah digunakan sebagai 

fungisida pada tanaman jeruk untuk menjaga tanaman dari serangan jamur (Kent, 

1974). 

  Kebutuhan hexamine dapat diketahui dari jumlah impor hexamine yang 

masuk ke Indonesia. Sampai pada saat ini baru ada satu pabrik hexamine di 

Indonesia. Pendirian pabrik ini untuk  memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga 

dapat mengurangi ketergantungan impor hexamine sejalan dengan itu dapat 

menghemat devisa negara karena mengurangi beban impor dan sisanya akan di 

ekspor. Selain itu didirikanya pabrik hexamine dapat membuka lapangan kerja baru 

sehingga mengurangi jumlah pengangguran dan dapat membuka peluang 

didirikanya  pabrik–pabrik lain yang menggunakan produk hexamine. 

 Berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas maka pabrik ini layak 

untuk didirikan di Indonesia. Keuntunganya adalah untuk memenuhi kebutuhan 
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hexamine di dalam negeri dan sisanya untuk di ekspor, membuka lapangan 

pekerjaan baru dan membuka peluang didirikanya pabrik–pabrik lain yang 

menggunakan produk hexamine. 

1.2.Penentuan Kapasitas Perancangan 

Penentuan kapasitas perancangan pabrik hexamine didasarkan pada 

pertimbangan, sebagai berikut: 

1. Kebutuhan impor hexamine 

2. Kebutuhan hexamine di Indonesia dari tahun ke tahun 

3. Kapasitas minimal dan maksimal pabrik hexamine yang telah berdiri 

Tabel  1.1 Kebutuhan impor hexamine di Indonesia 

Tahun Kuantitas (Ton) 

2010 20194,7 

2011 22293,5 

2012 30107,1 

2013 21440,9 

2014 31242,3 

      (WWW.BPS.GO.ID, 2015) 

 

  Gambar  1.1 Grafik import hexamine 
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Dari data impor hexamine Indonesia, kebutuhan hexamine tiap tahun 

mengalami peningkatan sesuai persamaan garis lurus yang di dapatkan sebagai 

berikut: 

Y=2124,3x + 18683 

Dimana y adalah kebutuhan  hexamine pada tahun tertentu (ton), dan x adalah 

jumlah tahun yang dihitung dari tahun 2010 sampai 2014. Dari grafik diatas dapat 

dilihat terjadi peningkatan kebutuhan hexamine, sehingga dapat diprediksikan 

bahwa kebutuhan impor hexamine pada tahun 2020 adalah 43101,72 ton/tahun.  

Tabel 1.2 Kapasitas pabrik hexamine di Dunia 

No. Nama Perusahaan Lokasi 
Kapasitas 

 (ton/tahun) 

1  New Tech Polymers India P.Ltd. India 18.000 

2  Jinan Sanhoos Trase Co.Ltd Cina 12.000 

3  Jinan Xingxing Auxiliary Agent Factory Cina 21.200 

4  Wuhan Chujiang Chemical Co.Ltd Cina 15.000 

5  Kanoria Chemicals & Ind.Ltd India 20.000 

6  Sina Chemical Industrial Iran 25.000 

7  Jinan Xiangrui Chemical Co.Ltd Cina 50.000 

8  PT Intan Wijaya Intersional Indonesia Indonesia 8.000   

       (WWW.ICIS.COM, 2015) 

 Dari beberapa pertimbangan di atas maka pabrik hexamine yang akan 

didirikan pada tahun 2020 didirikan dengan kapasitas 45.000 Ton/tahun, yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan impor dan ekspor. 

1.3.Pemilihan Lokasi Pabrik 

Pemilihan lokasi pabrik merupakan faktor utama dalam menentukan 

keberhasilan dan kelangsungan proses dalam pabrik. Pemilihan lokasi pabrik yang 

yang tepat dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga sebelum mendirikan pabrik 

harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Ketersediaan bahan baku 

Bahan baku merupakan kebutuhan utama dari pabrik sehingga pengadaan 

bahan baku harus diperhatikan, seperti jarak dan transportasi dari sumber 

http://www.icis.com/
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bahan baku. Pada pabrik hexamine ini bahan baku amonia diperoleh dari 

PT. Pupuk Kujang, pabrik tersebut berada di Kawasan Industri Kujang 

Cikampek sehingga dekat dengan pendirian pabrik dan formalin diperoleh 

dari PT Dover Chemical dan PT Intan Wijaya Internasional 

2. Pemasaran produk 

Hexamine ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sisanya 

akan di ekspor. Pemasaran dalam negeri dapat langsung diditribusikan ke 

PT Pindad (Jawa Barat) sebagai pabrik pembuat bahan peledak dan PT Erela 

(Semarang) sebagai pabrik pembuatan obat. Jawa Barat merupakan pasar 

yang sangat potensial karena banyak industri yang berdiri di daerah Jawa 

Barat. 

3. Sarana transportasi 

Lokasi pabrik di Karawang dapat mempermudah pemasaran produk untuk 

pemasaran dalam negeri maupun luar negeri, karena Karawang merupakan 

jalan utama untuk menghubungkan Karawang-Jakarta sehingga Karawang 

sebagai jalan utama untuk menghubungkan pulau Jawa maupun Sumatra 

untuk jalan darat, juga terdapat fasilitas diantaranya  jalur kereta api. Untuk 

jalur laut, Karawang dekat dengan fasilitas pelabuhan yang sudah 

berstandar Internasional (Tanjung Priok) sehingga dapat mempermudah 

pemasaran untuk ke pulau lain maupun untuk ekspor. 

4. Penyediaan bahan bakar dan energi 

Karawang merupakan kawasan industri, sehingga dalam penyediaan bahan 

bakar dapat terpenuhi dengan mudah, sedangkan untuk listrik akan 

diperoleh dari PLN dan generator. 

5. Penyediaan air 

Lokasi Karawang letaknya cukup dekat dengan sumber air yaitu di daerah 

Parungkadali, Bendungan Curug dan Cikao sebelah hilir Jatiluhur. 

6. Tenaga kerja 

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki kepadatan 

penduduk yang tinggi dan juga mempunyai tingkat pendidikan yang merata 

dengan ditandai banyak  berdirinya instansi pendidikan di provinsi Jawa 
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Barat. Sehingga penyediaan tenaga kerja mulai dari tenaga kasar sampai 

tenaga ahli akan mudah terpenuhi. 

7. Kondisi tanah dan daerah 

Karawang mempunyai kondisi tanah relatif masih luas dan merupakan tanah 

datar, dengan kondisi iklim yang masih relatif stabil sepanjang tahun. 

Karawang juga merupakan salah satu kawasan industri sehingga 

pengaturan, penanggulangan dan manajemen untuk mengatasi dampak 

lingkungan diharapkan dapat terkelola dengan baik. 

8. Perluasan area pabrik 

Karawang merupakan kawasan industri yang masih relatif luas sehingga 

masih memungkinakan untuk memperluas area pabrik jika diinginkan. 

9. Kebijakan pemerintah 

Karawang merupakan kawasan industri yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah Indonesia, sehingga faktor-faktor seperti perizinan, lingkungan 

masyarakat dan faktor sosial sehingga sangat memungkinkan untuk 

berdirinya pabrik hexamine 

1.4.Tinjaun Pustaka 

1.4.1. Macam-macam proses 

Ditinjau dari proses pembuatan hexamine secara komersial dengan bahan 

baku amonia dan formalin memiliki tiga macam proses yaitu: 

1. Proses meissner 

Proses ini pertama kali dikembangkan oleh Firtz Meissner pada tahun 

1950 di Jerman Barat. Bahan baku yang digunakan adalah gas amonia 

dan gas formalin. Reaksi yang terjadi yaitu: 

6CH2O + 4NH3   C6H12N4 + 6H2O 

Formalin dan amonia dialirkan dari tangki formalin dan tangki amonia 

masuk ke dalam reaktor plug flow. Reaksi yang terjadi sangat cepat 

sehingga yang mengontrol kecepatan reaksi ialah kecepatan 

pembentukan kristal hexamine. Pada proses ini panas reaksi yang terjadi 

pada reaktor digunakan untuk menguapkan air hasil reaksi. Reaktor 

dalam proses ini didesain sangat khusus, karena selain sebagai tempat 
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reaksi antara gas amonia dan gas formalin juga digunakan sebagai 

vaccum evaporator dan criyztallizer. Reaktor berjumlah 2 buah dengan 

suhu reaksi 20-30oC. Agar suhu dalam reaktor terjaga digunakan gas 

inert atau pengaturan tekanan total saat campuran dalam reaktor. Hal ini 

bertujuan untuk mengurangi kebutuhan pendingin. Produk hexamine 

keluar reaktor dengan konsentrasi 25-30%. Dengan adanya panas yang 

terbentuk, hexamine dapat dikristalkan langsung dengan reaktor. Uap 

dalam reaktor dikondensasikan sedangkan bahan inert serta impuritas 

seperti metanol dibuang dari bagian atas reaktor seperti waste gas. Gas 

ini masih mengandung hidrogen 18-20% dan dimanfaatkan sebagai 

bahan bakar. Setelah dari reaktor produk masuk ke dalam centrifuge 

untuk dicuci dengan air kemudian dikeringkan dan dipasarkan. 

Konversi dari proses ini adalah 97% dan yield proses ini mencapai 95% 

(European Patent Office No.048383b) 

2. Proses leonard  

Bahan baku yang digunakan dalam proses ini adalah amonia cair dan 

larutan formalin dengan konsentrasi 37%. Reaksi yang terjadi adalah 

sebagai berikut: 

6CH2O + 4NH3  (CH2)6N4 + 6H2O 

Reaksi berlangsung di Reaktor Alir Tangki Berpengaduk(RATB) pada 

suhu 30-50oC dengan pH 7-8. Untuk menjaga suhu digunakan air 

pendingin. Larutan formalin yang mengandung metanol kurang dari 2% 

diumpankan bersama dengan amonia cair ke dalam reaktor. Produk 

yang keluar dari reaktor masuk dalam vaccum evaporator. Di 

evaporator terjadi penguapan sisa-sisa reaktan dan di crystallizer terjadi 

proses pengkristalan. Setelah produk keluar dari evaporator produk 

dimasukkan ke dalam centrifuge dan dikeringkan di dryer, setelah itu 

produk dikemas. Dengan proses ini diperoleh yield overall sebesar 95-

96% berdasarkan reaktan formalin (Kent, 1974) 

Konversi dari reaksi pembuatan hexamine dari amonia dan formalin 

pada proses ini adalah 98% (Kermode and Stevan, 1965) 
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3. Proses AGF lefebvre 

Bahan baku yang digunakan dalam proses ini adalah larutan formalin 

bebas metanol sebesar 30-37% berat dan gas amonia. Reaksi yang 

terjadi: 

6CH2O + 4NH3   C6H12N4 + 6H2O 

Bahan baku formalin diumpankan ke dalam reaktor gas amonia 

diumpankan secara pelan-pelan dari bagian bawah reaktor. Reaksi 

berlangsung dalam suhu 20-30oC dan merupakan reaksi eksotermis 

sehingga membutuhkan pendingin. Untuk menyempurnakan reaksi 

maka digunakan amonia berlebih. Produk yang keluar dari reaktor 

kemudian masuk ke dalam vacuum evaporator. Dalam evaporator 

bahan mengalami pemekatan dan pengkristalan. Kristal yang terbentuk 

dikumpulkan di bagian bawah evaporator yaitu di dalam salt box 

kemudian diumpankan ke dalam centifuge untuk memisahkan kristal 

hexamine dan air. Untuk memperoleh bahan dengan kemurnian yang 

tinggi, air yang masih banyak mengandung kristal hexamine yang keluar 

dari centrifuge dikembalikan ke evaporator. Setelah produk dikeringkan 

dan dikemas. Dengan proses ini mempunyai konversi 97% dan 

didapatkan yield sebesar 95% (Grupta, 1987) 

Dari ketiga macam proses pembuatan hexamine yang telah diuraikan di atas, 

maka dalam perancangan ini dipilih proses Leonard dengan pertimbangan 

sebagai berikut: 

a. Reaksi yang berlangsung merupakan reaksi homogen, fase cair sehingga 

penanganan lebih mudah apabila dibandingkan dengan reaksi fase 

heterogen yaitu cair dan gas 

b. Konversi yang dihasilkan dari proses Leonard cukup besar yaitu 98% 

dan yield 95-96% dibandingkan dengan proses Meissner yaitu konversi 

97% dan yield 95% dan proses AGF Lefebvre yaitu konversi 97% dan 

yield 95% 
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c. Panas reaksi yang dihasilkan lebih kecil apabila dibandingkan dengan 

proses lainnya, sehingga dapat memudahkan dalam pengaturan suhu 

reaktor 

d. Apabila panas yang dihasilkan lebih kecil maka kebutuhan pendingin 

lebih sedikit dengan demikian dapat menghemat biaya operasi reaktor 

1.4.2. Kegunaan produk 

Hexamine juga memiliki kegunaan dalam berbagai bidang antara lain (Kent, 

1974): 

a. Bidang kedokteran sebagai bahan antiseptik yang dikenal sebagai 

urotropin 

b. Bahan anti korosi pada industri logam 

c. Bahan penyerap gas beracun 

d. Bahan pendeteksi logam 

e. Anti caking agent dalam industri pupuk urea 

f. Bahan aditif pada industri resin 

g. Pada industri karet dimanfaatkan sebagai accelerator dan untuk 

mencegah karet tervulkanisasi 

h. Sebagai shrink-proofing agent dalam industri tekstil dan untuk 

memperindah warna 

i. Bahan aditif dalam pembuatan serat selulosa (menambah elastisitas) 

1.4.3. Sifat fisis dan kimia 

1.4.3.1.Amonia 

Sifat-sifat fisik: 

Berat molekul  : 17,03 kg/mol 

Fase   : gas 

Warna   : tak berwarna 

Berat jenis  : 618 kg/m3 

Titik didih  : -33,35oC 

Kemurnian  : 99,8% 

Impuritas  : 0,01 NH3 

    0,01 CH4 
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Sifat-sifat kimia : 

a. Amonia apabila bereaksi dengan formalin akan menghasilkan 

hexamethylenetetramine dan air, reaksinya adalah: 

6CH2O(aq) + 4NH3(aq)        C6H12N4(aq) + 6H2O(i) + 28,2 kkal 

b. Amonia stabil pada temperatur sedang, tetapi akan 

terdokomposisi menjadi hidrogen dan nitrogen pada temperatur 

yang tinggi, pada tekanan atmosfer dekomposisi terjadi 450-

500oC 

c. Oksidasi amonia pada temperatur yang tinggi akan 

menghasilkan nitrogen dan air 

d. Reaksi antara amonia dan karbondioksida akan menghasilkan 

amonia karbamat, reaksinya adalah: 

2NH3 + CO2  NH2CO2NH4 

Amonia karbamat kemudian terdokomposisi menjadi urea dan 

air  

e. Amonia bereaksi dengan uap phospor pada panas yang tinggi 

akan menghasilkan nitrogen dan phospine: 

2NH3 + 2P   2PH3 + N2 

f. Amonia bereaksi dengan uap belerang menghasilkan amonia 

sulfat dan nitrogen 

g. Belerang dan anhydrous amonia cair bereaksi menghasilkan 

hydrogen sulfide, reaksi adalah: 

10S + 4NH3  6H2S + N4S4H 

h. Pemanasan amonia dengan logam yang reaktif seperti 

magnesium menghasilkan magnesium nitrit, reaksi sebagai 

berikut: 

3Mg + H2O   NH4
+ + OH- 

i. Halogen bereaksi dengan amonia. Klorin dan bromi melepaskan 

nitrogen dari amonia yang berlebihan untuk menghasilkan 

garam-garam amonia 
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j. Reaksi antara amonia dan ethylene oxide akan membentuk 

monodi-, dan triethanolamine 

(Kirk and Orthmer, 1981) 

1.4.3.2.Formalin (CH2O) 

Sifat-sifat fisik: 

Berat molekul  : 30,03 kg/kg mol 

Fase   : cair 

Bau   : tajam 

Warna   : tak berwarna 

Berat jenis   : 815,3 kg/m3 

Titik didih   : 95,9oC 

Kemurnian   : 37% 

Impuritas   : 62,5% H2O 

      0,5% CH3OH 

Sifat-sifat kimia: 

a. Beraksi dengan amonia akan membentuk hexamine dan air 

6CH2O(aq) + 4NH3(aq)  C6H12N4(aq) + 6H2O(i) + 28,2 kkal 

b. Formalin akan tereduksi menjadi metal format dengan bantuan 

katalis tembaga atau asam berat reaksi adalah: 

2CH2O   HCOOCH3 

c. Bereaksi dengan asetaldehid pada fase cair membentuk 

pentaerythriol reaksinya sebagai berikut: 

CH3CHO + 3CH2O   C(CH2OH)3CHO 

C(CH3O)3CHO + CH2OH + NaOH           C(CH3OH)4 + HCO2Na 

d. Bereaksi dengan asetaldehid pada fase gas dan suhu 285oC 

membentuk akreolin, reaksi sebagai berikut: 

CH3CHO + 3CH2O HOCH2CH2CHO CH2-CHCHO + H2O 

e. Pada kondisi katalis asam dan fase cair formalin beraksi dengan 

alkohol membentuk formals misalnya dimethoxymethene dari 

metanol, reaksinya sebagai berikut: 

.CHOH + 2CH3OH  CH3OCH2OCH3 + H2 
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f. Reaksi antara larutan formalin dengan hidrogen sianida akan 

menghasilkan glyconitrile: 

CHOH + HCN  HOCH2-CN 

g. Formalin bereaksi dengan acetylene dengan bantuan katalis tembaga 

atau perak acetylide menghasilkan acetylene alkohol 

h. Formalin beraksi dengan sythesis gas (CO, H2) menghasilkan etilen 

glikol melalui dua tingkat proses sebagai berikut: 

CHOH + CO + H2      C2H4O2 

     (Kirk and Orthmer, 1992) 

1.4.3.3.Hexamethylenetetramine (C6H12N4) 

Sifat-sifat fisik: 

Berat molekul  : 140,19 kg/kg mol 

Fase   : padat 

Bentuk   : kristal 

Warna   : putih dan berkilauan 

Berat jenis   : 1,331 kg/m3 

Titik didih   : 280oC 

Titik leleh   : 200oC 

Kemurnian  : 99,93% 

Impuritas   : 0,01% H2O 

      0,06% impuritas lain 

Sifat-sifat kimia 

a. Pada reaksi nitrasi hexamine akan dihasilkan 

cylotrimethylrnetrinitramine, hexigen atau lebih populer dengan 

sebutan RDX yang mempunyai daya ledak tinggi 

b. Hexamine tidak bereaksi dengan alkohol pada kondisi netral ataupun 

biasa, tetapi bereaksi pada kondisi asam membentuk garam amonia 

reaksinya sebagai berikut: 

C6H12N4 + 12 R-OH + 4HCl  NH4Cl + 6CH2(O-R)2 
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c. Reaksi dengan senyawa anorganik 

Jika hexamine dipanaskan dengan asam kuat dan fase cair akan 

terhidrolisis membentuk formalin dan garam amonia 

Reaksi yang terjadi: 

C6H12N4 + 4HCl + 6H2O  6H2O + NH4Cl 

      (Kirk and Orthmer, 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


