
 Prarancangan Pabrik Trisodium Fosfat dari Asam Fosfat, Sodium Karbonat, 

dan Sodium Hidroksida dengan Kapasitas 35.000 Ton/Tahun 

 

 

 1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang meningkat saat ini, 

diharapkan  dapat menciptakan pembangunan  industri sebagai usaha dalam 

menciptakan struktur ekonomi yang lebih baik dan seimbang, yang dititik 

beratkan padaa industri maju. Sektor industri mengalami peningkatan secara pesat 

baik dari segi kualitas maupun kuantitas, salah satunya terjadi pada industri kimia. 

Hal ini tentunya memacu kita  untuk lebih meningkatkan dalam melakukan 

terobosan baru yang menghasilkan produk dengan daya saing tinggi. 

Pabrik trisodium fosfat (Na3PO4.12H2O) di Indonesia lebih sedikit 

daripada diluar negeri ini dapat memacu ketergantungan akan impor trisodium 

fosfat yang dapat menyebabkan devisa negara berkurang. Sehingga, salah satu 

industri kimia yang perlu ditingkatkan adalah industri pembuatan produk 

trisodium fosfat.  Trisodium fosfat merupakan bahan surfaktan yang sangat 

penting dalam dunia industri kimia dan rumah tangga. Dalam dunia industri 

trisodium fosfat digunakan untuk pengolahan air, dimana dalam boiler water 

treatment, trisodium fosfat dapat digunakan untuk mencegah pembentukan kerak.  

Sedangkan dalam industri perdagangan trisodium fosfat dapat digunakan dalam 

pembuatan deterjen, antiseptic cleaner di dalam industri pengolahan pangan, 

dapat juga digunakan sebagai bahan pencelupan tekstil.  

Kebutuhan akan meningkatnya produk trisodium fosfat dalam dunia 

industri, mengacu pada meningkatnya jumlah penduduk saat ini. Ditinjau dari 

latar belakang diatas kebutuhan akan produksi trisodium fosfat perlu ditingkatkan, 

karena merupakan bahan penting dalam dunia industri dan rumah tangga. 
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1.2 Kapasitas Perancangan 

Kapasitas perancangan merupakan proses untuk menentukan kapasitas 

produk yang dapat diproduksi pabrik. Dalam mendirikan pabrik trisodium fosfat 

memerlukan beberapa pertimbangan antara lain, kebutuhan trisodium fosfat di 

Indonesia, ketersediaan bahan baku dan kapasitas minimal yang di perbolehkan. 

1.2.1 Kebutuhan Trisodium Fosfat di Indonesia 

Kebutuhan impor trisodium fosfat dalam kurung waktu lima tahun terakhir 

disajikan secara lengkap pada Tabel 1.1: 

Tabel 1.1. Data Impor Trisodium Fosfat di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 

2014) 

Tahun Jumlah (ton) 

2012 2.127,27 

2013 2.000,941 

2014 1.750,727 

2015 2.095,225 

2016 3.165,299 

 

Dengan menggunakan Tabel 1.1 dapat diperkirakan impor trisodium fosfat di 

Indonesia pada tahun 2023. Data impor dan persamaan hasil regresi ditunjukkan 

dalam Gambar 1.1 
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Gambar 1.1. Grafik Impor Trisodium Fosfat 

Dari grafik 1.2. Untuk grafik hubungan jumlah impor dengan tahun impor di 

dapat regresi dengan persamaan Y= 217,0X-43487 

Dimana: Y = Jumah perkiraan kapasitas trisodium fosfat 

X = Tahun 2023 pada tahun ke 11 

Maka, didapat Y = 41.100 ton/tahun. Dapat diperkirakan kapasitas produksi tahun 

2023 mencapai 41.100 ton/tahun, hal ini dirasa sangat cukup mendirikan pabrik 

trisodium fosfat 35.000 ton/jam. Meskipun ditargetkan lebih dari 40.000 

ton/tahun. Pabrik dapat ditingkatkan kapasitas produksinya, sisa produk dapat di 

ekspor dan dapat di distribusikan pada pabrik kecil yang membutuhkan trisodium 

fosfat. 

1.2.2 Ketersediaan Bahan Baku 

Bahan baku pembuatan trisodium fosfat adalah asam fosfat (H3PO4), 

sodium karbonat (Na2CO3), natrium hidroksida (NaOH). Asam fosfat diperoleh 

dari PT. Petrokimia Gresik, Jawa Timur dengan kapasitas 200.000 ton/tahun. 

Sodium hidroksida diperoleh dari PT. Asahimas Chemical. Sedangkan 

ketersediaan bahan baku sodium karbonat diperoleh dari PT. AKR Korporindo 

dan impor. 

1.2.3 Kapasitas Minimal 

Menurut  Faith  dan  Clark (1957)  kapasitas perancangan yang dapat 

memberikan keuntungan jika pabrik  trisodium fosfat didirikan adalah antara  

35.000 ton/tahun-80.000 ton/tahun. Sedangkan pabrik trisodium fosfat PT. Aditya 
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Chemical di Thailand  dengan kapasitas produksi 85.000 ton/tahun. Direncanakan 

akan didirikan pabrik trisodium fosfat dengan kapasitas produksi 35.000 

ton/tahun. Berikut ini adalah data kapasitas trisodium fosfat di Amerika (ICIS 

Chemical Business, 2007) : 

Tabel 1.2. Data Kapasitas Produksi Trisodium Fosfat 

Perusahaan Lokasi Kapasitas 

(ton/tahun) 

ICL Performance Products Carondelet, Missouri 60.000 

ICL Performance Products Carteret, New Jersey 85.000 

ICL Performance Products Lawrence, Kansas 100.000 

Innophos Chicago, Illinois 60.000 

Prayon Augusta, Georgia 60.000 

TOTAL  365.000 

 

1.3 Lokasi Pabrik 

Penentuan lokasi pabrik dapat mempengaruhi kelangsungan produksi 

pabrik dan dapat menentukan keuntungan teknis dan ekonomis seoptimal 

mungkin. Letak geografis suatu pabrik sangat berpengaruh terhadap kelangsungan 

produksi pabrik tersebut. Diharapkan penentuan lokasi ini tidak mengganggu 

kelestarian alam, serta tidak mengganggu transportasi baik bahan baku maupun 

produk. 

Dalam perancangan ini lokasi pabrik direncanakan didirikan di daerah 

Gresik, Jawa Timur. Berikut beberapa pertimbangan pemilihan Gresik sebagai 

lokasi antara lain : 

a. Persediaan Bahan Baku 

Pemilihan lokasi pabrik mengacu pada tempat atau lokasi persediaan 

bahan baku, lokasi yang dekat dengan bahan baku akan dapat 

meminimalkan biaya transportasi. Lokasi di gresik sangat tepat karena 

dekat dengan PT. Petrokimia Gresik sebagai penghasil asam fosfat. 
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b. Pemasaran Produk 

Lokasi perancangan pabrik trisodium fosfat yang berlokasi di Gresik 

merupakan lokasi yang sangat strategis untuk pemasaran produk. Lokasi 

pabrik yang dekat dengan pelabuhan dan terminal dapat membantu 

meningkatkan dan mempermudah penjualan trisodium fosfat baik antar 

wilayah maupun luar negeri. 

c. Penyediaan Air 

Penyediaan air untuk pabrik trisodium fosfat ini diperoleh dari sungai 

brantas, dimana pengambilan air dari sungai brantas dialirkan 

menggunakan pipa dan memiliki keuntungan dalam segi pengolahan air, 

yang tidak mengeluarkan banyak biaya dalam pengolahannya. 

d. Tersedianya Tenaga Kerja 

Tenaga kerja yang terampil dan terdidik dibutuhkan dalam membantu 

berdiri dan berkembangnya pabrik ini. Oleh sebab itu tenaga kerja dapat 

dipenuhi karena banyak sekolah-sekolah kejuruan yang mendidik tenaga 

kerja terampil yang siap pakai. 

e. Faktor-Faktor Lain 

Daerah pabrik trisodium fosfat yang berlokasi di Gresik merupakan 

kawasan industri, sehingga hal-hal lain yang dibutuhkan bagi 

kelangsungan proses produksi telah tersedia dengan baik, seperti: sarana 

transportasi, lingkungan, energy dan keamanan, serta faktor sosial yang 

dapat membantu masyarakat sekitar. 

 

1.4 Tinjauan Pustaka 

1.4.1  Proses 

Pembuatan trisodium fosfat secara umum terdiri dari tiga tahapan proses 

yaitu proses netralisasi asam fosfat, proses pengkristalan dan terakhir proses 

pengeringan. Pembuatan trisodium fosfat dengan mereaksikan bahan baku asam 

fosfat, sodium karbonat dan sodium hidroksida. Reaksi pembentukan trisodium 

fosfat dijalankan dengan langkah reaksi sebgai berikut (Faith and Clark, 1957): 

1. Pembentukan disodium fosfat dari asam fosfat dan sodium karbonat. 
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Na2CO3(aq) + H3PO4(l)            Na2HPO4(l) + H2O(l) + CO2(g)……………..…(1.1) 

Disodium fosfat merupakan tahap awal pembentukan produk trisodium fosfat. 

Proses ini menggunakan bahan baku sodium karbonat dan asam fosfat, yang 

dapat bereaksi pada suhu 85-100⁰C. 

2. Pembentukan trisodium fosfat dengan penambahan sodium hidroksida pada 

larutan disodium fosfat. 

Na2HPO4(l) + NaOH(aq)              Na3PO4(l) + H2O(l)………………………..(1.2) 

Hasil dari reaksi pertama disodium fosfat kemudian direaksikan dengan 

sodium hidroksida menghasilkan trisodium fosfat cair larutan dipertahankan 

pada kondisi suhu 90⁰C, yang selanjutnya dilakukan proses pengkristalan pada 

kristallizer untuk menghasilkan Na3PO4.12H2O dalam bentuk padatan. 

Larutan trisodium fosfat yang masih bercampur dengan mother liquor 

dilewatkan ke dalam centrifuge. Selanjutnya hasil dari centrifuge dilewatkan 

ke dalam rotary dryer. 

 

1.4.2 Kegunaan Produk 

Trisodium fosfat dapat digunakan dalam industri diantaranya: 

a) Antiseptic cleaner yang baik dalam industri pengolahan pangan. 

b) Dalam proses pengolahan air. 

c) Bahan baku pembuatan deterjen. 

d) Sebagai bahan pencelupan tekstil. 

e) Mencegah terjadinya korosi logam 

 

1.4.3 Sifat-sifat Bahan Baku dan Produk 

1.4.3.1 Bahan Baku 

1. Sodium karbonat, soda abu. 

a. Sifat Fisika (Perry, 1997) : 

 Berwujud padat 

 Berwarna putih 

 Higroskopis 

 Larut dalam air tetapi tidak larut dalam alcohol 
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 Titik didih = 7,1⁰C 

 Titik leleh = 851⁰C 

 Cp pada tekanan konstan = 26,41 kal/⁰Cmol 

 Panas kelarutan Na2CO3, ∆H = 8 kkal/mol 

 Panas pembentukan Na2CO3, ∆Hf = -269,46 kkal/mol 

Rumus molekul : Na2CO3 

Berat molekul  : 106 kg/kmol 

 

b. Sifat Kimia (Patnaik, 2003) : 

1.  Kalsium hidroksida dan ammonium klorida bereaksi dengan kalsium 

klorida menjadi produk samping. Reaksi sebagai berikut: 

CaCO3             CaO + CO2...…………………………………..….(1.3) 

CaO + H2O           Ca(OH)2…………………………………….....(1.4) 

2NaCl + 2CO2 + 2NH3 + 2H2O            2NaHCO3 + 2NH4Cl……(1.5) 

2NaHCO3           Na2CO3 + H2O + CO2…………………………..(1.6) 

Ca(OH)2 + 2NH4Cl            CaCl2 + 2NH3 + 2H2O……………….(1.7) 

Keseluruhan reaksi: 

CaCO3 + 2NaCl           Na2CO3 + CaCl2…………………………..(1.8) 

2. Sodium karbonat dipisahkan dengan abunya menggunakan air 

keseluruhan reaksi sebagai berikut: 

Na2SO4 + 2C + CaCO3           Na2CO3 + CaS + 2CO2………….....(1.9) 

 

2.  Asam Fosfat  

a. Sifat Fisika (Perry, 1997) : 

 Wujud cair 

 Tidak berwarna, transparan 

 Larut dalam alcohol dan air 

 Specific gravity = 1,834 

 Titik didih = 213⁰C 

 Titik leleh = 42,35⁰C 

Rumus molekul  : H3PO4 
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Berat molekul  : 98 kg/kmol 

b. Sifat kimia (Patnaik, 2003) : 

1. Merupakan asam tribasa, pelepasan ion hidrogen yang pertama 

merupakan ionisasi yang paling baik 

H3PO4 + H2O           H2PO4
-
 + H3O

+
   k1 = 7,1 x 10

-3
………(1.10) 

H2PO4 + H2O          HPO4
2- 

+ H3O
+ 

  k2 = 8,0 x 10
-8

………..(1.11) 

HPO42- + H2O          PO4
3-

 + H3O
+
    k3 = 4,8 x 10

-13
………(1.12) 

2. Ketika asam fosfat dititrasi dengan sodium hidroksida keduanya 

membentuk asam dan basa. 

H3PO4 + NaOH         NaH2PO4 + H2O (asam)……………….(1.13) 

H3PO4 + 2NaOH          Na2HPO4 + 2H2O (basa lemah)……..(1.14) 

H3PO4 + 3NaOH          Na3PO4 + 3H2O (basa lemah)……….(1.15) 

3. Pemanasan asam fosfat menjadi HPO3 dan H4P2O7 

2H3PO4          H4P2O7 + H2O……………………………..…..(1.16) 

4. Ketika dipanaskan pada suhu 300⁰C, asam fosfat menjadi HPO3 

H3PO4         HPO4 + H2O……………………………………..(1.17) 

 

3. Sodium hidroksida, soda api 

a. Sifat fisika (Perry, 1997)  : 

 Wujud padat 

 Berwarna putih 

 Titik leleh = 318,4⁰C 

 Titik didih = 1390⁰C 

 Specific gravity = 2,13 

 Larut dalam air 

 Larut dalam alcohol, eter, dan gliserin. 

Rumus molekul  : NaOH 

Berat molekul  : 40 kg/kmol 

b. Sifat kimia (Kirk and Othmer, 1987) : 

1. Pemanasan pada temperatur 1000
o
C dengan pencampuran karbon 

akan membentuk metallic sodium: 
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6NaOH  +  2C      2Na  +  3H2  +  2Na2CO3…………..(1.18) 

2. Sodium hidroksida jika mengalami ionisasi akan terjadi: 

NaOH   Na
+
  +  OH

-
………………………………...…(1.19) 

3. Pada pembentukannya, jika sodium ditambah air akan 

menghasilkan sodium hidroksida dan hidrogen. 

Na  +  2H2O  2NaOH  +  H2………………………..(1.20) 

4. Sodium hidroksida juga dapat dihasilkan dari reaksi antara sodium 

peroksida dengan air pada temperatur tinggi: 

2Na2O2  +  2H2O        4NaOH  +  O2……………………(1.21) 

5. Pada temperatur rendah akan terbentuk hidrogen peroksida: 

Na2O2  +  2H2O  2NaOH  +  H2O2…………......(1.22) 

6. Reaksi antara sodium karbonat dengan kalsium hidroksida akan 

menghasilkan sodium hidroksida dan kalsium karbonat: 

7. Na2CO3  +  Ca(OH)2   2NaOH  +  CaCO3………..…(1.23) 

8. Sodium hidroksida mempunyai karakteristik alkali kuat, reaksi 

dengan alkali besi akan menghasilkan hidroksida besi dan sodium 

klorida: 

FeCl3  +  3NaOH  Fe(OH)3  +  3NaCl…………..(1.24) 

Jika bereaksi dengan Zn akan terbentuk: 

ZnSO4  +  2NaOH    Zn(OH)2  +  Na2SO4………..(1.25) 

9. Reaksi sodium hidroksida dengan beberapa elemen bebas, baik 

metal maupun non metal seperti: 

2NaOH  +  Zn       Na2ZnO2  +  H2……………………(1.26) 

2NaOH  +  2Al  +  2H2O       2NaAlO2  +  3H2………….(1.27) 

2NaOH  +  2B  +   2H2O       2NaBO2  +  3H2…………..(1.28) 

2NaOH  +  Si   +    H2O       Na2SiO3  +  2H2…………..(1.29) 

2NaOH  +  Cl2     NaOCl  +  NaCl  +  H2O……………(1.30) 

6NaOH  +  4S      2Na2S  +  Na2S2O3  +  3H2O……….(1.31) 

10. Kalor reaksi pada elektrolisis garam bisa didapatkan dari kalor 

pembentukan komponen menyeluruh: 
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NaCl  +  H2O   NaOH  +  1/2H2  +  1/2Cl2……(1.32) 

11. Reaksi dipecah menjadi reaksi pembentukan: 

Na (s)  +  1/2Cl2 (g)  NaCl (g) H = 407 kJ….(1.33) 

H2 (g)  +  1/2O2 (g)  H2O (l)  H = 286 kJ….(1.34) 

Na (s) + 1/2O2 (g) + 1/2H2        NaOH (g) H = 469 kJ….(1.35) 

 

1.4.3.2 Produk 

a. Sifat fisika (Perry, 1997) : 

 Tidak berwarna 

 Bentuk kristal trigonal 

 Larut dalam air dan tidak larut dalam karbon disulfide 

 Titik leleh = 73,4⁰C pada tekanan 1 atm 

 Titik didih = 100⁰C pada tekanan 1 atm 

 Specific gravity = 1,62 (20⁰C) 

Rumus molekul  : Na3PO4.12H2O 

Berat molekul   : 380,16 kg/kmol 

b. Sifat kimia (Patnaik, 2003) : 

1. Reaksi antara sodium karbonat dengan asam fosfat 

Na2CO3 + H3PO4               Na2HPO4 + CO2 + H2O………….(1.36) 

2. Reaksi antara sodium hidroksida dengan disodium hydrogen 

phosphate 

Na2HPO4 + NaOH              Na3PO4 + H2O…………………..(1.37) 

3. Trisodium fosfat dihasilkan dari netralisasi lengkap antara asam 

fosfat dengan sodium hidroksida, dengan proses evaporasi dan 

kristalisasi 

H3PO4 + 3NaOH          Na3PO4 + 3H2O……………………..(1.38) 

 

1.4.4  Tinjauan Proses 

Reaksi pembuatan trisodium fosfat dilakukan dengan dua tahapan. Tahap 

awal membentuk disodium fosfat dengan mereaksikan asam fosfat dan sodium 

karbonat, kemudian dipanaskan sehingga mengeluarkan karbon dioksida, reaksi 
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dijalankan pada suhu 90⁰C. Selanjutnya, disodium fosfat direaksikan dengan 

sodium hidroksida sehingga membentuk reaksi dibawah ini (Patnaik, 2003): 

1. Pembentukan disodium fosfat 

Na2CO3(aq) + H3PO4(l)           Na2HPO4(l) + H2O(l) + CO2(g)………………..(1.39) 

     ∆Hf = -16,939 kcal/mol 

2. Pembentukan trisodium fosfat 

Na2HPO4(l) + NaOH(aq)             Na3PO4(l) + H2O(l)....................................(1.40) 

     ∆Hf = -41,236 kcal/mol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


