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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pendirian Pabrik 

Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK) berkembang pula industri–industri, khususnya industri kimia. 

Kehadiran industri kimia menunjang kehidupan manusia, baik di bidang 

kesehatan, keamanan maupun pendidikan. 

Asam format (HCOOH) atau dikenal dengan asam metanoat 

merupakan turunan pertama dari asam karboksilat. Senyawa asam format 

terdapat dalam tubuh semut merah karenanya juga biasa disebut asam 

semut. Asam format digunakan untuk proses koagulasi karet oleh karena itu 

kebutuhan bahan kimia ini cukup besar, karena Indonesia merupakan 

produsen karet alam terbesar. Disamping itu kegunaan asam format yang 

lain yaitu sebagai bahan dasar zat warna pada industri tekstil, sebagai 

conditioner pada industri penyamakan kulit, desinfektan dan bahan 

pengawet pada industri farmasi, pada industri makanan ternak asam format 

digunakan sebagai zat aditive anti salmonella dan mencegah infeksi flock 

pada makanan ternak dan dalam jumlah yang kecil digunakan sebagai bahan 

campuran pada industri kosmetika (Kirk and Othmer,1994 ). 

Melihat banyaknya kegunaan asam format dalam berbagai bidang dan 

perkembangan industri di Indonesia yang memanfaatkan produk ini sebagai 

bahan baku, maka pendirian pabrik ini sangat dibutuhkan. 

Selain itu, secara tidak langsung pendirian pabrik asam format 

diharapkan: 

1. Dapat memenuhi kebutuhan permintaan asam format di dalam negeri 

sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap negara lain, dan 

dapat menghemat devisa negara. 

2. Dapat meningkatkan devisa negara dari sektor non-migas bila hasil 

produk asam format di ekspor. 
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3. Dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat dan dapat 

menunjang pemerataan pembangunan serta dapat meningkatkan taraf 

hidup masyarakat. 

 

1.2 Penentuan Kapasitas Perancangan Pabrik 

Penentuan kapasitas produksi pabrik asam format, didasarkan pada 

beberapa pertimbangan, antara lain: 

1. Data kebutuhan produk 

2. Ketersediaan bahan baku 

3. Kapasitas pabrik yang sudah ada 

 

Kebutuhan asam format di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.1    Data kebutuhan asam format dari tahun 2002 – 2010 

No. Tahun Kapasitas (Ton) 

1. 2002 3.064,776 

2. 2003 3.303,761 

3. 2004 3.269,581 

4. 2005 5.840,894 

5. 2006 5.536,515 

6. 2007 6.142,59 

7. 2008 6.705,953 

8. 2009 6.149,913 

9. 2010 6.727,956 

(www.bps.go.id) 

 

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dibuat proyeksi kebutuhan asam 

format tiap tahun yang ditunjukkan melalui gambar 1.1. 

 

 

 

 

http://www.bps.go.id/
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Gambar 1.1  Hubungan kebutuhan asam format dengan tahun 2018 

 

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diperoleh persamaan yang menghubungkan 

kebutuhan asam format tiap tahun sebagai berikut : 

 

y = 506,09 x-1000000 

Dengan y = jumlah kebutuhan asam format. 

x = tahun 2018 

 

Penetuan kapasitas pabrik asam format ini juga tidak lepas dari 

pertimbangan kapasitas global. Berikut adalah beberapa industri di berbagai 

negara yang memproduksi asam format beserta kapasitasnya: 

Pabrik asam format direncanakan akan berproduksi pada tahun 2020, 

dengan menggunakan persamaan yang dihasilkan dari gambar 1.1 maka 

dapat di prediksi kebutuhan asam format tahun 2020 adalah 22310 ton. 

Dengan menggunakan data kebutuhan pada tabel 1.1 dan data 

kapasitas produksi asam format global tersebut dapat diperkirakan 
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perencanaan kapasitas perancangan, maka dapat direncanakan kapasitas 

perancangan pabrik asam format pada tahun 2020 sebesar 20.000 ton/tahun. 

Tabel 1.3  Perkiraan Kebutuhan Asam Format di Indonesia 

No Tahun Kebutuhan (ton) 

1 2018 21.289.62 

2 2019 21.795.71 

3 2020 22.301.80 

4 2021 22.807.89 

5 2022 23.313.98 

6 2023 23.820.07 

7 2024 24.326.16 

8 2025 24.832.25 

9 2026 25.338.34 

10 2027 25.844.43 

Dengan menggunakan persamaan prediksi kebutuhan asam format 

tiap tahun dari gambar 1.1, maka dapat diketahui data kebutuhan asam 

format pada masa mendatang yang ditunjukkan pada tabel 1.3. Dengan 

kapasitas 20.000 ton/tahun maka pabrik ini dapat memenuhi kebutuhan 

dalam negeri hingga tahun 2025. 

 

1.3 Pemilihan Lokasi Pabrik 

Lokasi suatu pabrik akan sangat mempengaruhi dalam penentuan 

kelangsungan produksi serta laba yang diperoleh. Idealnya, lokasi yang 

dipilih harus dapat memberikan kemungkinan perluasan atau pengembangan 

pabrik dan memberikan keuntungan untuk jangka panjang. Beberapa faktor 

yang harus dipertimbangkan untuk menentukan lokasi pabrik agar secara 

teknis dan ekonomis pabrik yang didirikan akan menguntungkan antara lain 

sumber bahan baku, pemasaran, penyediaan tenaga listrik, penyediaan air, 
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jenis transportasi, kebutuhan tenaga kerja, tinggi rendahnya pajak, keadaan 

masyarakat, karakteristik lokasi, dan kebijaksanaan pemerintah. 

Pabrik asam format direncanakan akan didirikan di Palembang, 

Sumatera Selatan. Pemilihan ini dimaksudkan untuk mendapat keuntungan 

secara teknis dan ekonomis. Adapun keuntungan dipilihnya lokasi di 

Palembang adalah adanya faktor-faktor berikut : 

 

1.3.1 Faktor primer 

1.3.1.1 Bahan baku 

Penyediaan bahan baku merupakan hal yang penting dalam 

mengoperasikan pabrik. Bahan baku dari pabrik asam format adalah metil 

format dan air. Metil format diperoleh dengan cara mengimpor dari China 

yaitu Feicheng Acid Chemical Co.,Ltd dan Zhengzhou Senao Chemical 

Co.,Ltd, sedangkan air diperoleh dari air sungai Musi setelah mengalami 

pengolahan secara fisik maupun kimia. Guna mendapatkan kemudahan 

dalam penyediaan bahan baku maka lokasi pabrik diusahakan dekat dengan 

pelabuhan. Kawasan Palembang dipilih karena dekat dengan pelabuhan 

internasional Tanjung Api-Api dan karena bahan baku yang diimpor dari 

China maka kawasan Palembang memiliki jarak yang lebih dekat daripada 

kawasan Industri lainnya. 

 

1.3.1.2 Pemasaran  

Pemilihan lokasi pabrik asam format dikawasan Palembang sangat 

tepat karena Sumatera Selatan merupakan penghasil karet terbesar di 

Indonesia dengan luas area perkebunan 1.500.000 ha dan produksi 

2.500.000 ton per tahun merupakan salah satu aset bagi pemasaran pabrik 

ini. Selain itu di kawasan Sumatera terdapat pula pabrik tekstil dan 

penyamakan kulit yang menggunakan asam format. Dengan prioritas utama 

pasar dalam negeri maka diharapkan dengan memilih lokasi Palembang, 

Sumatera Selatan yang mana tidak jauh dari konsumen diharapkan biaya 



 

Prarancangan Pabrik Asam Format dengan Proses Hidrolisis Metil Format  

 Kapasitas 20.000 Ton/Tahun 
 

 

Bab I Pendahuluan 

Angga Listya Saputra 

D500100014  6 

pengangkutan akan lebih murah. Adapun industri pengguna produk asam 

format di kawasan Sumatera adalah: 

Industri pengolahan karet : PT Cilatexindo Graha Alam, PT London 

Sumatera (Lonsum), PT Perkebunan Nusantara VII, PT Musi Hutan 

Persada, PT Sri Trang Lingga, PT Mardec Musi Lestari, PT Bintang   

Gasing Persada, PT Remco, PT Agro Polindo Sakti, PT Lubuk Karet Murni, 

PT Lubuk Lancang Buana, PT Pulau Herpindo Mas, PT Pulau Hijau,        

PT Karya Tani, PT Musi Darma, PT Pulau Bitung Prima, PT Wahana 

Indonesia, PT Badja Baru (Crumb Rubber). 

Industri tekstil : PT Sumatera Textile Works, PT Cakra Compact,     

PT Candratex, PT Gapersil, PT Mohams Textiel, PT Romastex Murni,      

PT Bebasari Supreme Textile. 

Pabrik ini tidak hanya menghasilkan asam format saja tetapi juga 

menghasilkan produk samping yang layak dijual yaitu metanol. Produk 

metanol ini akan dijual ke pabrik Formaldehid yaitu PT Korindo Abadi, 

Kepulauan Riau. 

 

1.3.1.3 Utilitas 

Utilitas yang diperlukan adalah listrik, air, udara tekan dan bahan 

bakar. Untuk penyediaan air ini dapat diperoleh dari Sungai Musi. Untuk 

bahan bakar yang berupa solar sebagai sumber energi dapat diperoleh 

dengan membeli dari Pertamina Sei Gerong, Plaju, Sumatera Selatan dan 

untuk listrik didapat dari PLN dan penyediaan generator sebagai cadangan 

apabila terjadi gangguan pada PLN. 

 

1.3.1.4 Tenaga kerja 

Tenaga kerja yang dibutuhkan banyak tersedia baik tenaga ahli, 

menengah, maupun sebagai buruh. Sehingga kebutuhan tenaga kerja 

dianggap mudah untuk dicukupi. Tenaga ahli juga dapat didatangkan dari 

luar negeri jika diperlukan. 
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1.3.1.5 Transportasi dan Komunikasi 

Palembang merupakan kawasan industri, maka transportasi dan 

komunikasi di daerah Palembang, Sumatera Selatan cukup baik. Dalam hal 

ini diharapkan arus bahan baku dan produk dapat berjalan dengan lancar. 

Transportasi baik darat, laut, maupun udara cukup baik dan mudah 

diperoleh di daerah Palembang. 

 

1.3.2 Faktor Sekunder 

1.3.2.1 Kebijakan Pemerintah 

Palembang merupakan kawasan industri yang ditetapkan pemerintah 

dan berada dalam teritorial Negara Indonesia sehingga secara geografis 

pendirian pabrik di kawasan tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan 

pemerintah. 

 

1.3.2.2 Tanah dan Iklim 

Palembang mempunyai daerah yang relatif luas 102,47 km
2
 sehingga 

memungkinkan adanya perluasan pabrik di masa yang akan datang. Kondisi 

iklim di Palembang seperti iklim di Indonesia pada umumnya dan  tidak 

membawa pengaruh yang besar terhadap jalannya proses produksi. 

 

1.3.2.3 Keadaan Masyarakat 

Masyarakat di daerah industri akan terbiasa untuk menerima 

kehadiran suatu pabrik di daerahnya, selain itu masyarakat juga akan dapat 

mengambil keuntungan dengan pendirian pabrik ini, antara lain dengan 

adanya lapangan kerja yang baru maupun membuka usaha kecil di sekitar 

lokasi pabrik. 
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Gambar 1.2   Peta provinsi sumatera selatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3   Peta satelit provinsi sumatera selatan 
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Gambar 1.4    Peta lahan pendirian pabrik asam format 

 

 

1.4 Tinjauan Pustaka 

1.4.1 Macam-macam Proses 

1.4.1.1 Oksidasi Hidrokarbon pada Fase Cair 

Pada proses ini asam format didapat dari hasil samping oksidasi 

butane atau naphta ringan pada pembuatan asam asetat. Reaksi yang terjadi 

adalah : 

C4H10 + O2                   CH3COOH + HCOOH..........................(1.1) 

Butana segar, recycle butane dan udara diumpankan kedalam reaktor 

yang dikondisikan pada suhu 180
o
C dan tekanan 50 atmosfer. Produk dari 

butane yang tidak bereaksi dipisahkan oleh separator gas cair dan separator 

cair cair. Pada separator gas cair, fasa atas yang kaya akan butane 

dikembalikan ke reaktor sedangkan gasnya dikondensasikan pada suhu –5
o
C 

sebelum dikirim ke absorber untuk diambil kandungan butana nya. Pada 

separator cair-cair dipisahkan fase bawah yaitu asam asetat, air, metil etil 

Lokasi 

Pabrik 
PT Pusri 

Sungai Musi 
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keton, metil asetat, etil asetat, asetaldehid, dan asam format yang 

diumpankan kekolom produk ringan. Hasil bawah kemudian dimasukkan ke 

kolom solvent untuk diambil aseton, metil asetat, etil asetat, dan metil etil 

keton. Sisanya dikeringkan dan melalui serangkaian kolom distilasi asam 

format dapat diperoleh. Yield dari asam format adalah sekitar 1 lb tiap 20 lb 

asam asetat yang dihasilkan. ( Mc Ketta, 1975 ) 

 

1.4.1.2 Dari Sodium Format  

Sodium format diproduksi melalui reaksi natrium hidroksida dengan 

karbon monoksida. Sodium format direaksikan dengan asam sulfat untuk 

memperoleh asam format dan garam sulfat sebagai hasil samping. Reaksi 

yang terjadi sebagai berikut : 

        NaOH + CO           NaCOOH 

        2 NaCOOH + H2SO4            2 HCOOH + Na2SO4........ ....(1.2) 

Pada tahap awal direaksikan antara natrium hidroksida dengan karbon 

monoksida pada suhu 180
o
C dan tekanan 1,5–1,8 MPa membentuk sodium 

format. Sodium format yang terbentuk kemudian direaksikan dengan asam 

sulfat pada tekanan normal, dalam reaktor berpengaduk pada suhu 35
o
C 

membentuk asam format dan garam. Yield dari asam format adalah 90-95% 

terhadap CO. (Ullman, 2002). 

 

1.4.1.3 Sintesa Langsung Karbon Monoksida dengan Air. 

Reaksi hidrasi karbon monoksida merupakan reaksi kesetimbangan 

dengan katalis asam. 

CO + H2O         HCOOH....................................(1.3) 

Konstanta kesetimbangan K pada suhu 156˚C dan suhu 218˚C adalah 0,011 

dan 0,0032. kecepatan reaksi sangat lambat walaupun pada suhu tinggi. 

Waktu untuk mencapai kesetimbangan pada suhu 156˚C adalah 162 jam dan 

pada suhu 218˚C adalah kurang dari 4 jam. Kesetimbangan pada suhu tinggi 

memerlukan tekanan yang sangat ekstrim tinggi untuk mendapatkan 

konsentrasi asam format yang tinggi. Dengan kondisi operasi tekanan CO 
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sebesar 278 atm dan suhu 218˚C maka konsentrasi kesetimbangan asam 

format sebesar 90% berat. (Mc Ketta, 1975). 

1.4.1.4 Hidrolisis Metil Format 

HCOOCH3 + H2O            HCOOH + CH3OH......................(1.4) 

Reaksi berjalan pada temperatur 80
o
C dan tekanan 3 atm didalam reaktor 

alir tangki berpengaduk (RATB). Keluaran reaktor dikirim ke menara distilasi 1, 

dimana metanol dan metil format diambil dari seksi atas lalu dimasukkan ke 

menara distilasi 2 untuk dipisahkan. Metanol sebagai produk samping merupakan 

hasil bawah menara distilasi 2 sedangkan metil format sebagai hasil atas menara 

distilasi 2 di recycle sebagai umpan reaktor. Seksi bawah dari menara distilasi 1 

berisi asam format dan air kemudian dialirkan ke menara distilasi 3. Asam format 

sebagai produk utama merupakan hasil dari seksi bawah menara distilasi 3 

sedangkan hasil atas berupa air di recycle menuju reaktor (Mc Ketta, 1975). 

 

Tabel 1.4  Perbandingan berbagai macam proses pembuatan asam format 

Oksidasi hidrokarbon Dari NaCOOH Dari CO dan H2O 
Hidrolisis 

HCOOCH3 

Tekanan 50 atm, suhu 

180˚C 

Tekanan 1,5-1,8 

MPa, suhu 180˚C 

Tekanan 278 atm, 

suhu 218˚C  

Tekanan 3 atm, 

suhu 80˚C 

Tidak butuh katalis Katalis asam sulfat Tidak butuh katalis Tidak butuh katalis 

Yield sekitar 1 lb tiap 

20 lb asam asetat yang 

dihasilkan 

Yield 90-95% 

terhadap CO 

- Konversi 60% 

Merupakan produk 

samping dari pabrik 

asam asetat 

perlu dua jenis 

reaktor sehingga 

kurang ekonomis 

Kecepatan reaksi 

sangat lambat (suhu 

156˚C, 162jam) 

Residence time  

1 jam 

 

Pada prarancangan pabrik asam format ini dipilih proses hidrolisis 

metil format dengan pertimbangan yaitu proses ini tidak menggunakan 

katalis sehingga lebih ekonomis dalam biaya produksinya, temperatur 

optimum dan tekanan yang digunakan dalam proses ini relatif rendah 
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sehingga memudahkan dalam penanganan prosesnya, pada proses hidrolisis 

metil format ini dihasilkan produk samping yaitu metanol yang dapat dijual. 

1.4.2 Kegunaan Produk 

1. Industri karet , digunakan sebagai koagulan pada karet alam dan sebagai 

bahan pengawet latex. 

2. Industri tekstil, berfungsi sebagai bahan pengatur pH pada proses 

pencelupan dan pewarnaan sebagai conditioner. 

3. Industri kulit, digunakan pada proses tanning yaitu proses penyamakan. 

4. Di bidang peternakan digunakan sebagai bahan aditif anti bakteri 

salmonella pada makanan ternak dan mencegah industri flock pada 

industri makanan ternak. 

 

1.4.3 Sifat-Sifat Fisik Dan Kimia 

1.4.3.1 Metil Format 

Sifat fisis 

Rumus molekul : C2H4O2 atau HCOOCH3 

Berat molekul   : 60,053 

Titik leleh   : -99
o
C 

Titik didih  : 32
o
C 

Suhu kritis   : 214,2
o
C 

Tekanan kritis   : 59,98 bar 

Berat jenis  : 0,975 gr/ml 

(Perry, 2008) 

Solubility dalam air : mudah larut dalam air dingin 

                         (Anonim, 2011) 

Sifat kimia 

   Dengan penambahan anhydrous ammonia akan membentuk formamida 

yang kemudian dengan asam sulfat (75% berat dalam air) akan 

ammonium format. 
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1.4.3.2 Air 

Rumus molekul  : H2O 

Berat molekul   : 18 

Titik leleh   : 0
o
C 

Titik didih   : 100
o
C 

Suhu kritis   : 374,3
o
C 

Tekanan kritis   : 217,6 atm 

Berat jenis   : 0,997 gr/ml 

(Perry, 2008) 

Sifat kimia 

 Bersifat normal pada pH 7  

 Dapat menguraikan garam menjadi asam dan basa (hidrolisis ) 

 

1.4.3.3 Asam format 

Sifat fisis 

Rumus molekul  : CH2O2 atau HCOOH 

Berat molekul  : 46 

Titik leleh  : 8,4
o
C 

Titik didih   : 100,8
o
C 

Suhu kritis   : 307
o
C 

Berat jenis   : 1,22647 gr/ml 

(Perry, 2008) 

Solubility dalam air : larut dalam air  (Henan Hongye Chemical Co.,Ltd) 

Sifat kimia 

 Mereduksi hidroksimetil amin menjadi senyawa amina 

R2NCH2OH + HCOOH  R2NCH3 + H2O + CO2.......(1.5) 

 Bereaksi dengan olefin dengan adanya hydrogen peroksida membentuk 

glikol format 

C═C + H2O2 + HCOOH        C ═ C       + H2O.........(1.6) 

     OH    COOH 

 (Kirk and Othmer, 1994 ) 
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1.4.3.4 Metanol 

Sifat fisis 

Rumus molekul  : CH3OH 

Berat molekul   : 32 

Titik leleh   : 97,68
o
C 

Titik didih   : 64,7
o
C 

Suhu kritis   : 500
o
C 

Tekanan kritis   : 28,4 atm 

Berat jenis   : 0,81 gr/ml    (Perry, 2008) 

 

Solubility dalam air : terlarut sempurna 

       (Anonim, 2011) 

 

Sifat Kimia 

 Alkohol dapat didehidrasi dengan memanaskannya bersama asam kuat, 

reaksi dehidrasi alkohol akan membentuk alkena. 

Reaksi yang terjadi : 

CH3OH → CH2 + H2O.......................................(1.7) 

 Reaksi dengan fosfat trihalida (PX3) menghasilkan alkyl halide : 

R – OH + PCl3 → R – Cl + H3PO3................................(1.8) 

 

1.4.4 Tinjauan proses secara umum 

Proses pembuatan asam format ini tergolong sebagai reaksi hidrolisis. 

Metil format dihidrolisis hingga menghasilkan asam format dan metanol. 

Reaksi yang terjadi yaitu : 

HCOOCH3 + H2O           HCOOH + CH3OH................(1.9) 

Keluaran reaktor dikirim ke menara distilasi pertama dimana metanol dan 

metil format diambil dari seksi atas lalu dimasukkan ke menara distilasi 

kedua untuk dipisahkan antara metanol dan metil format. Sedangkan untuk 

seksi bawah dari menara distilasi pertama yang berisi asam format dan sisa 

air kemudian dialirkan ke bagian pemurnian asam format. Dasar dari 
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pemurnian ini adalah untuk mendapatkan asam format 85% berat dalam 

larutan. Reaksi yang terjadi antara metil format (ester) membentuk asam 

format (asam) dan metanol (alkohol) adalah reaksi hidrolisa dengan 

mekanisme sebagai berikut: 

 HCOOCH3 (l) ↔ HCOO
-
 + CH3

+
 

 H2O (l) ↔ H
+
 + OH 

                                    HCOO
-
 + H

+
 ↔ HCOOH (l) 

                                      CH3
+
 + OH

- 
↔ CH3OH(l) 

    HCOOCH3 + H2O ↔ HCOOH(l) + CH3OH(l)..............(1.10) 

( Kirk and Othmer Vol.9, 1978 ) 


