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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pendirian Pabrik 

Perkembangan industri kimia yang sangat pesat sekarang ini, mendorong 

didirikannya pabrik asam fenil asetat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

industri kimia. Pendirian pabrik asam fenil asetat ini juga merupakan salah satu 

upaya untuk mengurangi jumlah impor asam fenil asetat di Indonesia. Asam fenil 

asetat adalah salah satu bahan kimia yang diperlukan dalam industri farmasi, 

budidaya tanaman dan parfum. Bahan ini sering digunakan dalam pembuatan 

antibiotik, penghambat pertumbuhan sel kanker dan pennicilin-G(Cassar,1978). 

Ada beberapa jenis asam fenil asetat dalam industri parfum seperti, methyl 

phenylacetic yang beraroma madu dan mawar, ethyl phenylacetic acid yang 

beraroma madu, dan amyl phenylacetic acid yang beraroma cokelat. Sedangkan 

dalam bidang pertanian digunakan untuk pembuatan insektisida dan ratisida.Di 

masa seperti ini sector industry diharapkan mampu menjadi penggerak dan 

penopang perekonomian, termasuk diantaranya adalah industri kimia yang 

menghasilkan produk jadi maupun produk yang dapat diolah lebih lanjut (Cassar, 

1978) 

Menurut data statistik Biro Pusat Statistik (BPS,2012) di Indonesia belum 

ada pabrik penghasil asam fenil asetat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan 

asam fenil asetat dalam negeri masih mengimpor dari negara-negara seperti, Cina, 

Jepang, Inggris dan Belanda. Berdirinya pabrik asam fenil asetat di Indonesia ini, 

selain dapat memenuhi kebutuhan asam fenil asetat dalam negeri, diharapkan juga 

dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar dan mengurangi 

angka pengangguran di Indonesia.  
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1.2 Kapasitas Pabrik 

Terdapat beberapa faktor dalam penentuan kapasitas produksi seperti, 

proyeksi kebutuhan asam fenil asetat di Indonesia, ketersediaan bahan baku dan 

kapasitas pabrik yang sudah didirikan. 

 

1.2.1 Proyeksi Kebutuhan Asam Fenil Asetatdi Indonesia 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) didapatkan jumlah 

impor asam fenil asetatper tahunnya, dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini: 

Tabel 1.1 Data imporAsam Fenil Asetatdi Indonesia dari tahun 2010 – 2014 

(BPS,2015) 

Tahun Import (kg) 

2010 2.810 

2011 7.164 

2012 10.496 

2013 4.546 

2014 25.634 

 

Meskipun impor asam fenil asetat fluktuatif, tapi dapat dlihat pada Tabel 

1.1 bahwa Indonesia masih membutuhkan asam fenil asetat. Sehingga pabrik 

asam fenil asetat berpotensi didirikan di Indonesia.  

 

1.2.2 Kapasitas Pabrik yang Sudahada 

Pabrik asam fenil asetatyang sudah berdiri dapat dijadikan bahan referensi 

dalam menentukan jumlah kapasitas produksi yang direncanakan.Tabel 1.2 

merupakan daftar pabrik yang memproduksi asam fenil asetat  
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Tabel 1.2 pabrik yang memproduksi Asam Fenil Asetat (Biro Pusat Statistik) 

Plant Description KapasitasPabrik 

(ton/tahun) 

Jiangyin Beiguo Inorganic Chemical Plant 1.500 

Shantou Electrochemical Plant 1.000 

Taixing Deyuan Fine Chemical Plant 3.000 

Suihua Chemical Plant 6.000 

 

Dengan mengacu pada data tersebut di atas maka kapasitas perancangan 

pabrik sebesar 2.000 ton/tahun ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan asam 

fenil asetat dalam negeri, bahkan bisa mengekspor asam fenil asetat ke beberapa 

negara. Ada beberapa pertimbangan pendirian pabrik asam fenil asetat di 

Indonesia ini, antara lain : 

1. Data impor asam fenil asetat di Indonesia bergerak fluktuatif dari 

tahun ke tahun.  

2. Kebutuhan asam fenil asetat di dunia semakin meningkat, sedangkan 

pabrik yang memproduksi asam fenil asetat sedikit, jadi diperlukan 

pendirian pabrik yang baru.  

Di dalam negeri,asam fenil asetat akan dipasarkan ke industri parfum, obat-

obatan dan insektisida. Sedangkan untuk ekspor, asam fenil asetat bisa diekspor 

ke pabrik Hindustan Antibiotics Ltd, pabrik Indian Drug and Pharmaceuticals Ltd 

yang ada di India. Pabrik - pabrik ini membutuhkan Asam Fenil Asetat untuk 

bahan baku pembuatan penicillin. 

 

1.2.3 Ketersediaan Bahan Baku 

Dalamperancanganpabrikini yang digunakanuntukpembuatan asam fenil 

asetatadalahasamsulfat dan benzil sianida.Untukasamsulfatdapatdiperolehdari PT. 

Indonesia Acids Industry Ltd, Pulogadung, Jakarta. Sedangkan untuk benzil 

sianida diimpor dari Spectrum Chemical, India.  
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1.3 Lokasi Pabrik 

Lokasi pendirian suatu pabrik pabrik mempunyai pengaruh yang cukup 

besar terhadap kelangsungan operasional dan nilai ekonomis pabrik itu sendiri. 

Pabrik asam fenil asetat ini direncanakanakan dibangun di kawasan industri 

Tangerang, Banten.Adapun faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam 

penentuan lokasi pabrik adalah sebagai berikut: 

1. Ketersediaan bahanbaku 

Bahan baku yang berupa benzil sianida diimpor dari Spectrum 

Chemical,India. Spectrum Chemical, India adalah perusahaan yang 

membuat dan menyuplai bahan-bahan kimia. Sedangkan asam sulfat dapat 

diperoleh dari PT Indonesian Acids Industry Ltd, Pulogadung,Jakarta.  

2. Daerah pemasaran produk 

Lokasi pabrik yang ada di kawasan industri Tangerang, Banten berdekatan 

dengan pabrik-pabrik yang membutuhkan asam fenil asetat seperti, PT 

Darya Varia Laboratoria Tbk, PT Kalbe Farma Tbk, dan PT Dankos 

Laboratories Tbk yang terletak di Pulogadung Industrial Estate, 

Pulogadung,Jakarta.  

3. Penyediaan bahan bakar dan energi 

Lokasi pabrik yang berada dikawasan industri Tangerang, Banten 

mempermudah penyediaan bahan bakar untuk generator, untuk listrik proses 

dan perkantoran dapat disediakan dari PLN.  

4. Fasilitas pengangkutan 

Transportasi darat telah memiliki alat yang cukup memadai, jadi pengiriman 

barang keluar masuk pabrik dengan transportasi darat tidak mengalami 

kesulitan, begitu pula untuk transportasi laut, karena kawasan ini dekat 

dengan pelabuhan merak. 

5. Ketersediaan tenaga kerja 
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Tenaga kerja yang berkualitas dapat dipenuhi dari alumni universitas seluruh 

Indonesia, sedangkan untuk tenaga operator ke bawah dapat dipenuhi dari 

daerah sekitar, sehingga dapat mengurangi angka penggangguran.  

6. Penyediaan utilitas 

Kebutuhan air dipenuhi dari sungai Ciujung.  

7. Lingkungan  

Karena letak pabrik yang berada di kawasan industri sehingga faktor 

perundang-undangan dan peraturan setempat tidak menjadi masalah. Setelah 

melalui studi kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkunga (AMDAL), 

masalah polusi yang diakibatkan oleh pabrik seperti, polusi suara, polusi air, 

dan polusi udara dapat diatasi.  

 

1.4 Tinjauan Pustaka 

Kebutuhan Asam Fenil Asetat di dunia semakin meningkat sejak 

ditemukannya penicillin pada tahun 1929 oleh Flemming. Asam fenil asetat 

mempunyai titik didih yang tinggi, berbentuk kristal putih dengan bau yang 

khas. Asam fenil asetat banyak digunakan dalam pembuatan penicillin dan 

parfum. (Krick & Othmer, 1979) 

 

1.4.1 Macam-macam proses 

Pembuatan asam fenil asetat dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

yaitu (Erowid, 2005): 

1. Pembuatan asam fenil asetat dari benzil klorida dengan magnesium 

..(1.1) 

Asam fenil asetat diproduksi dari larutan benzil klorida10%  

kemudian ditambahkan dengan magnesium kemudian sebagian 
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kecil kristal iodin ditambahkan. Kemudian reaksi Grignard dengan 

pengadukan dan pemanasan sampai magnesium larut sempurna. 

Larutan pereaksi Grignard ditambahkan yaitu 1 kg air bebas dari 

CO2 kemudian diaduk selama 2 jam. Kemudian eter ditambahkan 

sekaligus pemanasan. Setelah itu difiltrasi dimana komponen 

organik dipisahkan, kemudian hasilnya dicuci dengan air dingin 

dan dikeringkan. Konversi terhadap benzil klorida yaitu 75%. 

2. Pembuatan asam fenil asetat dari benzil sianida dan asam sulfat 

.. (1.2) 

Asam fenil asetat diproduksi dari benzil sianida, asam sulfat 

dan air dengan pengadukan. Reaksi berlangsung selama 3 jam. 

Konversi reaksi 80% terhadap benzil sianida. 

3. Pembuatan asam fenil asetat dari asam mandelic 

...(1.3) 

Asam fenil asetat dibuat dengan mereaksikan asam mandelic 

dengan proses hidrogenasi menggunakan katalis pottasium iodide, 

red phosporus dan phosphoric acid. Kondisi proses pada suhu 

200°C pada tekanan atmosferis. Konversi asam fenil asetat 

diperoleh sebesar 75%. 

4. Pembuatan asam fenil asetat dari asetofenon 

...(1.4) 
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Asetofenon, metanol, dan boron trifluorida ditambahkan 

dalam satu potrion untuk suspensi magnetis diaduk dengan 

menambahkan tetra asetat dalam benzena. Reaksi diaduk dalam 

suhu ruang selama 5 jam dan diencerkan dengan air dingin. 

Kemudian diekstraksi dengan benzena, dicuci dengan NaHCO3 dan 

NaCl. Setelah itu dikeringkan dengan natrium sulfat dan didistilasi 

menghasilkan metil fenil asetat. metil fenil asetat kemudian di 

refluks dengan NaOH menghasilkan asam fenil asetat. 

5. Pembuatan asam fenil asetat dari etil benzene 

...................(1.5) 

Reaksi ini sederhana  dan murah untuk dilakukan,  tetapi 

membutuhkan rekayasa dan konstruksi awal. 

 

1.4.2 Kegunaan Produk 

Asam fenil asetat dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti, 

pada bidang farmasi, asam fenil asetat digunakan dalam pembuatan 

pennicilin- G, anesthetic, antibiotik,dananalgesic.Sedangkan pada bidang 

pertanian asam fenil asetat dapat digunakan dalam pembuatan insektisida, 

fungisida, dan hormon tanaman. Selain itu, asam fenil asetat juga 

digunakan untuk campuran parfum.  

 

1.4.3 Sifat Fisik dan Kimia 

a. Bahan Baku 

1. Benzil Sianida (Perry, 1997) 

Rumus molekul  : C8H7N 

Berat  Molekul  : 117,15 g/mol 

Fasa    : Cair 
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Penampakan  : Tak berwarna-kuning muda 

Titik didih   : 234°C 

Titik lebur   : -24°C 

Suhu nyala   : 590°C 

Titik nyala   : 102°C 

Kelarutan dalam air : 0,5 / 100 g air 

pH    : 11,0-12,0 

log P   : 1,56 (oktanol-air) 

Indeks bias   : 1,523 

Spesific gravity  : 1,02 

Flash point   : 101°C 

Densitas uap  : 4,1 

ΔHf°   : 86,7 kJ/mol 

      

2. Asam Sulfat (Perry,1997) 

Rumus molekul  : H2SO4 

Berat  molekul  : 98,08 g/mol 

Titik didih   : 335,5°C 

Titik lebur   : 10,38°C 

Penampakan  : tak berwarna 

Fasa    : cair 

Temperatur kritis  : 651,85°C 

Tekanan kritis  : 63,104 atm 

Densitas   : 1826,9712 kg/m³ (pada T=30°C) 

Viskositas   : 19,7 cP (pada T=30°C) 

Kemurnian   : minimal 98% berat asam sulfat 

Impuritas    maksimal 2% berat air 

ΔHf°   : -814 kJ/mol 

ΔGf°   : -689,9 kJ/mol 
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Cp    : 138,91 J/mol.K 

S    :156,904 J/mol.K 

Merupakan asam kuat 

Bersifat higroskopis 

Asam sulfat murni sulit sekali terionkan 

2H2SO4 ↔ H3SO4
+ + HSO4

- ................................................. (1.6) 

2H2SO4 ↔ H3O
+ + HS2O7

- ................................................... (1.7) 

Kecilnya asam sulfat yang terionkan ini menyebabkan 

konduktifitas termal asam sulfat mempunyai harga terendah 

pada kemurnian 100%. Jika asam sulfat murni dilarutkan dalam 

air, dissosiasi terjadi sangat cepat. 

H2SO4 + H2O ↔ H3O + H2SO4
-............................................ (1.8) 

Dengan terjadinya dissosiasi ini maka konduktivitasnya akan 

naik sangat cepat dan pada air akan terjadi dissosiasi kedua. 

H2SO4 + H2O ↔ H3O + HSO4
- ............................................ (1.9) 

 

3. Air (Perry,1997) 

Rumus molekul  : H2O 

Berat molekul  : 18,02 g/mol 

Fasa    : cair 

Kenampakan  : tak berwarna 

Titik didih   : 100°C 

Densitas   : 1,000 g/cm³ 

Viskositas   : 1,000 cP 

Kemurnian   : 100 

Tekanan uap  : 23 kPa 

ΔHf°   : -285,830 kJ/mol 

ΔGf°   : -237,129 kJ/mol 

S    : 69,91 J/mol.K 
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Cp    : 75,291 J//mol.K 

 

b. Produk 

1. Asam Fenil Asetat (Perry,1997) 

Rumus  molekul  : C8H8O2 

Berat molekul  : 136,15 g/mol 

Titik didih   : 265,5°C 

Titik lebur   : 76-77°C 

Kenampakan  : kristal berwarna putih 

Densitas   : 1,091 g/cm³ 

Kelarutan :sedikit larut dalam air (1,66/100g 

air) 

Viskositas   : 3,3244 cp (pada T=30°C) 

Tekanan uap  : 1,22 kPa 

Flash point   : 130°C 

Konstanta disosiasi  : 4,31 

Kemurnian   : 99% 

Indeks bias   : 1,501 

ΔHf°   :-322,80 kJ/mol 

Mudah terbakar 

Bereaksi dengan asam untuk membebaskan panas 

Stabil, tidak kompatibel dengan asam kuat, basa kuat, agen 

pereduksi kuat, oksidator kuat. 

Hidrogen yang dihasilkan pada pencampuran logam alkali dan 

hibrida mudah terbakar. 

Interaksi asam fenil asetat dengan kaustik menghasilkan panas. 

 

2. Ammonium Hidrogen Sulfat (Perry,1997) 

Rumus molekul  : NH4HSO4 
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Berat molekul  : 115,11 g/mol 

Titik didih   : 350°C 

Titik lebur   : 146,9°C 

Spesific gravity  : 1,78 g/cm³ 

Kenampakan  : kristal berwarna putih 

Kelarutan   : sangat larut dalam 95% etil alkohol,  

tidak larut dalam aseton 

ΔHf°   : -1019,85 kJ/mol 

ΔG°    : -835,38 kJ/mol 

 

1.4.4 Tinjauan Proses 

Proses pembuatan asam fenil asetat dari benzil sianida dan asam 

sulfat dimulai dari pengenceran asam sulfat 98% yang berasal dari 

tangki penyimpanan hingga menjadi konsetrasi 48% di dalam sebuah 

tangki pencampur/mixer yang kemudian diumpankan ke reaktor. Benzil 

sianida yang berasal dari tangki penyimpanan juga dialirkan ke dalam 

reaktor.  

Di dalam reaktor, akan terjadi reaksi antara asam sulfat dan benzil 

sianida serta air pada suhu 100°C  dan pada tekanan 1 atm. Reaksi yang 

terjadi dalam reaktor adalah reaksi eksotermis sehingga untuk menjaga 

suhu agar tetap 100°C dilakukan pendinginan menggunakan air 

pendingin yang dilewatkan pada jaket pendingin. Hasil reaksi adalah 

campuran senyawa organik dan inorganik yang kemudian dipisahkan 

dalam dekanter. Di dalam dekanter, senyawa organk dan inorganik akan 

dipisahkan. Senyawa organik merupakan fase ringan yang kemudian 

diumpankan ke dalam menara distilasi. Sedangkan senyawa inorganik 

merupakan fase berat, yang akan di daur ulang ke dalam reaktor.  

Didalam menara distilasi, asam fenil asetat akann dipisahkan dari 

campurannya yaitu air dan benzil sianda sehingga akan diperoleh hasil 
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bawah menara distilasi asam fenil asetat dengan kemurnian 99% dan 

benzil sianida 1%. Sedangkan hasil atas menara distilasi berupa air, 

benzil sianda, dan sebagian kecil asam fenil asetat yang kemudian 

direcycle ke dalam reaktor. Hasil bawah menara distilasi kemudian 

diturunkan suhunya sebelum diumpankan dalam prilling tower untuk 

dikristalkan. 

 


