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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pendirian Pabrik 

Seiring berjalannya waktu perkembangan industri kimia di Indonesia 

mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini terbukti dengan mulai 

banyaknya industri kimia yang berdiri serta dibukanya kesempatan untuk 

penanaman modal asing. Pendirian pabrik amonium nitrat ini diharapkan dapat 

menghemat visa negara dengan mengurangi ketergantungan impor dari negara lain 

sehingga perekonomian Indonesia dapat meningkat serta dapat membuka lapangan 

pekerjaan baru dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. 

Amonium nitrat dengan rumus kimia NH4NO3 merupakan cairan tidak 

berwarna yang sering digunakan sebagai bahan peledak untuk pertambangan batu 

bara, pertambangan mineral, bahan peledak militer, serta sebagian kecil dapat juga 

digunakan sebagai campuran pupuk dan obat bius. 

Berdirinya pabrik amonium nitrat di Indonesia ini bertujuan untuk dapat 

memenuhi kebutuhan amonium nitrat dalam negeri yang selama ini sering dipenuhi 

dari beberapa negara, yaitu China, Thailand, Filipina, Australia, Afrika Selatan dan 

beberapa negara lain. Saat ini terdapat 3 (tiga) pabrik yang memproduksi amonium 

nitrat di Indonesia yaitu PT. Kaltim Nitrate Indonesia (KNI), PT. Multi Nitrotama 

Kimia (MNK), dan PT. Black Bear Resources Indonesia (BBRI) bekerja sama 

dengan PT. Dahana yang baru beroperasi pada tahun 2013. Data produksi amonium 

nitrat dari ketiga pabrik dapat dilihat pada tabel 1 

 



2 
Tugas Akhir  
Prarancangan Pabrik Amonium Nitrat dengan Proses Uhde 
Kapasitas 160.000 Ton/Tahun 

 
  
 

 
Dita Odistya Syafitri                Teknik KimiaUMS 
D 500 120 029 

 
 

Tabel 1. Data Produksi Pabrik Amonium Nitrat di Indonesia 

Tahun Produksi (kg) 

PT. MNK PT. KNI PT. BBRI 

2009 36.212.800 0  

2010 38.662.770 0  

2011 38.847.050 0  

2012 106.317.800 128.683.430  

2013 10.987.5120 298.175.650 75.000.000 

2014 140.000.000 300.000.000 88.000.000 

                                     (Kementerian Perdagangan, 2014) 

Dari beberapa uraian di atas, sehingga dengan didirikanya pabrik Amonium 

Nitrat ini, diharapkan dapat: 

1. Mengurangi jumlah impor yang dapat menghemat devisa negara. 

2. Memberikan kesempatan berdirinya industri-industri lain yang 

menggunakan amonium nitrat sebagai bahan baku. 

3. Sebagai pemasok bahan baku bagi industri bahan peledak di Indonesia, 

4. Menambah pelanggan bagi industri amonia dan asam nitrat di Indonesia. 

5. Membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga diharapkan dapat 

membantu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

 

1.2 Kapasitas Pabrik 

1.2.1 Proyeksi Kebutuhan Amonium Nitrat di Indonesia 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) didapatkan jumlah impor 

dan kebutuhan Amonium Nitrat di Indonesia semakin meningkat kurang lebih 12% 

per tahun. Data impor amonium nitrat di Indonesia terlihat pada tabel 2. 
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Tabel 2. Data Impor Amonium Nitrat (Biro Pusat Statistik, 2014) 

Tahun Impor (kg) 

2009 362.967.630 

2010 416.138.220 

2011 518.763.460 

2012 371.965.384 

2013 276.769.365 

2014 149.639.732 

 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pabrik amonium nitrat ini 

berpotensi untuk didirikan di Indonesia. 

 

1.2.2 Kapasitas Pabrik yang Sudah Ada 

Pabrik amonium nitrat yang sudah berdiri dapat dijadikan bahan referensi 

dalam menentukan kapasitas produksi yang direncanakan. Tabel 1.3 merupakan 

daftar pabrik yang memproduksi amonium nitrat. 

Tabel 3. Pabrik yang memproduksi amonium nitrat (Biro Pusat Statistik) 

No Nama Pabrik Lokasi Kapasitas 

(Ton/Tahun) 

1 Qingdao Chemstar Co., Ltd1 China 800.000 

2 Jintan Li Sheng Commerce Co., Ltd1 China 60.000  

3 PT Multi Nitrotama Kimia Indonesia 137.000  

4 PT Kaltim Nitrate Indonesia Indonesia 300.000  

 

Dengan mengacu pada data diatas maka kapasitas perancangan pabrik sebesar 

160.000 ton/tahun ini diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan amonium 

nitrat di Indonesia, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan luar negeri dengan 

diadakannya ekspor ke beberapa negara. Selain itu kebutuhan amonium nitrat di 

dunia semakin meningkat sedangkan pabrik yang memproduksi amonium nitrat 
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sedikit sehingga perlu didirikannya pabrik baru juga menjadi pertimbangan 

dibangunnya pabrik amonium nitrat ini. 

 

1.2.3 Ketersediaan Bahan Baku 

Dalam perancangan pabrik ini bahan baku yang digunakan adalah amonia 

yang diperoleh dari PT Pupuk Kujang, dan juga asam nitrat yang diperoleh dari    

PT Multi Nitrotama Kimia. 

 

1.3 Pemilihan Lokasi Pabrik 

Pemilihan lokasi pabrik merupakan salah satu masalah pokok dalam 

menunjang keberhasilan suatu pabrik, terutama pada aspek ekonomi dan untuk 

pengembangan di masa yang akan datang. Setelah memelajari dan menimbang 

beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pabrik, maka ditetapkan 

lokasi pabrik amonium nitrat tersebut di Kawasan Industri Cikampek. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pabrik ini antara lain: 

1. Berat produk yang dihasilkan 

Jika produk yang dihasilkan lebih ringan daripada bahan baku 

(weight loss), akan lebih menguntungkan bila didirikan dekat dengan 

bahan baku, tetapi jika produk yang dihasilkan lebih berat dari bahan baku 

(weight gain), akan lebih menguntungkan bila pabrik didirikan dekat 

dengan pasar.  

2. Sifat dari bahan baku atau produk 

Jika bahan baku bersifat mudah rusak dan berbahaya, pabrik 

sebaiknya didirikan dekat dengan bahan baku, tetapi bila produknya yang 

bersifat mudah rusak dan berbahaya, pabrik sebaiknya didirikan dekat 

dengan pasar. 

3. Keterkaitan dengan kegiatan ekspor impor 

Jika bahan baku yang digunakan didatangkan dari luar negeri atau 

produk yang dihasilkan sebagian diekspor, akan lebih menguntungkan 
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bila pabrik didirikan dekat dengan pelabuhan untuk memudahkan sarana 

transportasinya. 

Ditinjau dari prosesnya, pabrik Amonium Nitrat merupakan industri yang 

bersifat weight loss, sehingga akan lebih menguntungkan jika pabrik didirikan dekat 

dengan bahan baku. Selain itu, mengingat sifat bahan baku Amonia dan Asam 

Nitrat yang korosif dan berbahaya dalam transportasinya maka pabrik sebaiknya 

didirikan dekat dengan bahan baku. 

 

Faktor lain yang juga menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan lokasi 

pabrik antara lain: 

a. Bahan Baku 

Pabrik sangat tergantung dengan keberadaan bahan bakunya. Bahan baku 

untuk pabrik amonium nitrat adalah amonia yang diperoleh dari PT Pupuk 

Kujang Cikampek dan asam nitrat yang diperoleh dari PT Multi Nitrotama 

Kimia Cikampek. 

b. Transportasi dan Telekomunikasi 

Sebagai kawasan industri, Cikampek merupakan wilayah yang sarana 

transportasi dan telekomunikasinya memadai. Cikampek dekat dengan 

pelabuhan, jalan raya, dan jalan tol yang memadai sehingga memudahkan 

untuk pengangkutan bahan baku dan produk. 

c. Tenaga kerja 

Pada dasarnya di setiap lokasi memiliki potensi yang hampir sama, karena 

dimanapun ada lapangan pekerjaan akan selalu ada tenaga kerja yang 

mengisi. Untuk tenaga kerja lokal cukup mengambil dari Pulau Jawa. 

d. Karakterisasi Lokasi 

Karakterisasi lokasi menyangkut iklim dan musim di daerah tersebut, 

kemungkinan gempa, dan perubahan iklim. Cikampek sebagai kawasan 

industri memiliki kelayakan yang baik. 

 

 



6 
Tugas Akhir  
Prarancangan Pabrik Amonium Nitrat dengan Proses Uhde 
Kapasitas 160.000 Ton/Tahun 

 
  
 

 
Dita Odistya Syafitri                Teknik KimiaUMS 
D 500 120 029 

 
 

e. Kebijakan Pemerintah 

Pendirian pabrik juga perlu memperhatikan faktor yang terkait di dalamnya, 

kebijaksanaan pengembangan industri yang berhubungan dengan pemerataan 

tenaga kerja, kesejahteraan dan hasil pembangunan, maka Cikampek baik 

dipilih sebagai lokasi pendirian pabrik ini. 

f. Utilitas 

Utilitas yang diperlukan adalah keperluan tenaga listrik, air, dan bahan bakar. 

Kebutuhan tenaga listrik akan diperoleh dari PLN setempat dan generator 

pembangkit listrik sebagai cadangan. Kebutuhan air akan diperoleh dari 

bendungan curug, daerah Parudungkali yang berjarak sekitar 10 km dari 

lokasi pabrik. 

 

1.4 Tinjauan Pustaka 

1.4.1 Pemilihan Proses Pembuatan Amonium Nitrat 

Pembuatan amonium nitrat merupakan proses netralisasi yang merupakan 

reaksi antara asam nitrat dan amonia, membentuk amonium nitrat. Reaksi umum 

pembentukan amonium nitrat : 

NH3(g) + HNO3(aq)                  NH4NO3(aq) 

Reaksi netralisasi ini berlangsung pada reaktor bubbling, dimana reaksi 

terjadi karena adanya transfer massa antara Asam Nitrat dengan Amonia 

membentuk Amonium Nitrat. Reaksi netralisasi ini bersifat sangat eksotermis yang 

menghasilkan panas dalam jumlah besar. Adapun tujuan produk berupa lelehan dari 

reaktor untuk mengurangi resiko peledakan. Lelehan tersebut kemudian ditransfer 

ke evaporator untuk menguapkan sisa asam nitrat dan air. Produk kemudian 

didinginkan dan disimpan di dalam tangki sebelum akhirnya dipasarkan 

menggunakan truck.  

 

 

 



7 
Tugas Akhir  
Prarancangan Pabrik Amonium Nitrat dengan Proses Uhde 
Kapasitas 160.000 Ton/Tahun 

 
  
 

 
Dita Odistya Syafitri                Teknik KimiaUMS 
D 500 120 029 

 
 

1.4.2 Macam-macam Proses Pembuatan Amonium Nitrat 

Sampai saat ini telah dikenal berbagai macam proses pembuatan Amonium 

Nitrat, diantaranya adalah : 

a. Proses Grainer 

Proses ini merupakan proses yang sudah tua dan jarang digunakan lagi. Proses 

ini dilakukan dengan cara memekatkan larutan Amonium Nitrat hasil 

netralisasi pada evaporator, sehingga konsentrasi larutan mencapai 98–98,5% 

berat, pada suhu 305–310 oF. Kristalisasi dilakukan pada Graining Kettle 

dimana larutan panas diaduk, sampai kristal terbentuk mengandung 0,1% 

berat moisture. Proses ini mahal dan berbahaya dan butir yang dihasilkan 

terlalu kecil untuk digunakan sebagai pupuk walaupun cocok untuk amunisi 

(Faith et al., 1975). 

b. Proses Prilling 

Gas Amonia dan Asam Nitrat di reaksikan dalam sebuah reaktor dengan 

reaksi netralisasi. Reaksi bersifat eksotermis yang menghasilkan steam. Suhu 

maksimum reaktor dibatasi 200oC. Konsentrasi produk keluar reaktor sebesar 

78% berat. Larutan Amonium Nitrat tersebut kemudian dipekatkan dengan 

falling film evaporator. Untuk menghasilkan High Density Amonium Nitrat 

maka larutan dipekatkan hingga mendekati 99,8% berat. Larutan kemudian 

dipompa ke prilling tower, prill Amonium Nitrat yang terbentuk didinginkan 

dan diayak untuk mendapat butir yang seragam kemudian dilapisi dengan 

Kalsium Tri Pospat dan di packing (Mc Ketta, 1984). 

c. Proses Stengel  

Pada proses Stengel, jumlah peralatan yang digunakan lebih sedikit sehingga 

akan memberikan efisiensi dalan investasi peralatan. Proses ini menghasilkan 

High Density Amonium Nitrat. Gas Amonia dan asam nitrat yang telah diberi 

pemanasan pendahuluan diumpankan secara kontinyu dari atas vertikal 

packed reactor. Suhu reaksi dibatasi pada 200ºC. Larutan Amonium Nitrat 

yang terbentuk langsung masuk ke dalam cyclon separator yang menjadi satu 

dengan reaktor. Produk keluar unit separator berupa lelehan Amonium Nitrat 
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dengan kandungan air 0,2 % berat dan suhu lelehan sekitar 200oC. Lelehan 

tersebut kemudian dibentuk menjadi bola-bola kecil dengan cara 

menjatuhkannya melalui menara tembak (prilling tower), atau menjadi serpih 

(flakes) dengan mendinginkannya diatas sabuk (belt) atau drum. Prill atau 

serpih Amonium Nitrat selanjutnya diayak untuk mendapatkan ukuran butir 

yang seragam dan dilakukan pelapisan dengan Kalsium Tri Pospat dalam 

drum pelapis agar tidak menggumpal ketika disimpan dalam penyimpan/zak 

(Austin, 1984). 

d. Proses Uhde 

Proses ini merupakan alternatif yang sangat populer karena mempunyai biaya 

investasi yang paling rendah untuk menghasilkan Low Density Amonium 

Nitrat. Proses Uhde ini dilakukan dengan mereaksikan gas Amonia dan Asam 

Nitrat di dalam reaktor bubbling dengan reaksi netralisasi pada suhu 140 - 

200ºC dan tekanan 3 – 5 atm. Larutan keluar reaktor dipompakan ke 

evaporator untuk dipekatkan (Uhde, 2009) 

Berdasarkan uraian macam-macam proses pembuatan amonium nitrat maka 

Prarancangan Pabrik Amonium Nitrat ini akan menggunakan proses Uhde dengan 

pertimbangan : 

1. Proses produksi memanfaatkan energi yang dihasilkan dari proses 

sebelumnya sehingga sistem lebih efisien. 

2. Proses Uhde menghasilkan produk low density amonium nitrat yang dapat 

digunakan sebagai bahan baku peledak. 

 

1.4.3 Kegunaan Produk 

Kegunaan dari amonium nitrat antara lain sebagai bahan baku pembuatan 

peledak, bahan baku pembuatan pupuk, dan untuk industri lainnya. 

a. Amonium Nitrat Sebagai Peledak  

Amonium nitrat tidak terdapat di alam karena sifatnya yang mudah larut 

atau mudah diuraikan. Amonium nitrat menjadi campuran yang mudah 

meledak ketika dikombinasikan dengan senyawa hidrokarbon, khususnya 
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bahan bakar diesel, atau terkadang minyak tanah. Campuran amonium nitrat 

dan fuel oil (Ammonium Nitrate Fuel Oil, ANFO) digunakan baik untuk 

pertambangan maupun militer. 

b. Bahan Baku Pupuk Nitrogen  

Bahan baku pembuatan pupuk baik yang langsung digunakan atau yang 

dicampur dengan bahan lain (kandungan nitrogen sekitar 35 %). 

c. Kegunaan dalam Bidang Industri  

Amonium nitrat digunakan dalam bidang industri, antara lain :  

 Untuk memodifikasi zeolite. Pada pertukaran ion, zeolit 

mempertukarkan ion natriumnya dengan NH4
+ pada amonium nitrat. 

Proses ini membentuk katalis zeolit yang digunakan berbagai macam 

industri, seperti industri perminyakan.  

 Untuk bahan baku pembuatan obat bius/ farmasi (gas dinitrogen oksida, 

N2O). 

 Amonium nitrat juga didapati sebagai bahan pembakar roket karena 

tingkat bahaya dan kesensitifannya yang rendah. 

 Komponen dari campuran pendingin karena dissolution bersifat 

endotermis. 

                         (Austin, 1984) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
Tugas Akhir  
Prarancangan Pabrik Amonium Nitrat dengan Proses Uhde 
Kapasitas 160.000 Ton/Tahun 

 
  
 

 
Dita Odistya Syafitri                Teknik KimiaUMS 
D 500 120 029 

 
 

1.4.4 Sifat Fisika dan Kimia 

a. Sifat Fisis 

Tabel 4. Sifat Fisis Bahan Baku dan Produk Amonium nitrat 

Sifat Amonia Asam Nitrat 
Amonium 

Nitrat 

Rumus molekul NH3 HNO3 NH4NO3 

Berat molekul 17 63 80 

Wujud (P=1 atm , T=300C) Gas Cair Padat 

Titik leleh (P=1 atm) -77,7 -42 169,5 

Titik didih (P=1 atm) -33,3 86 210 

Densitas (P=1atm, T=300C) 

gr/ml 
0,235 1,502 1,725 

Kelarutan dalam 100 gr air, 

gr/gr 00C 
89,9 ∞ 365,8 

 

b. Sifat Kimia 

1. Amonia 

 Reaksi netralisasi asam dan basa. Reaksi yang terjadi antara amonia 

dengan asam nitrat 

NH3(l) + NH3(g)         NH4NO3(l) 

2. Asam Nitrat 

 Asam nitrat tidak stabil terhadap panas dan cahaya matahari dan bisa 

terurai sebagai berikut: 

4HNO3     4NO2 + 2H2O + O2 

 Dalam larutan pekatnya, asam nitrat mengalami ionisasi 

Reaksinya adalah: 

HNO3 + HNO3       NO2
+ + NO3

- + H2O 

 Reaksi netralisasi asam dan basa. Reaksi yang terjadi antara amonia 

dengan asam nitrat: 

HNO3(l) + NH3(g)          NH4NO3(l) 

3. Amonium Nitrat 

 Amonium nitrat adalah bahan oksidator kuat yang sangat 

eksplosif 
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 Amonium nitrat yang berfungsi sebagai oxidating agent dapat 

mereduksi beberapa logam, misalnya tembaga. 

 Reaksi dekomposisi terjadi pada suhu 210-2600C 

 Reaksinya : NH4NO3   N2O + 2H2O 

 

1.4.5 Tinjauan Proses 

Pembuatan amonium nitrat merupakan proses netralisasi yang merupakan 

reaksi amonia dan asam nitrat, membentuk amonium nitrat. Reaksi netralisasi ini 

berlangsung pada reaktor gelembung (bubble reactor), dimana reaksi terjadi karena 

adanya transfer massa antara amonia dengan asam nitrat membentuk amonium 

nitrat. Reaksi netralisasi ini bersifat sangat eksotermis yang menghasilkan panas 

dalam jumlah yang besar. Panas reaksi digunakan untuk pemanasan awal bahan 

baku. Pemasanan awal dimaksudkan untuk mempercepat terjadinya reaksi, 

membuat larutan asam nitrat menjadi cair jenuh dan memperoleh produk berupa 

lelehan. Adapun tujuan produk keluaran reaktor berupa lelehan adalah untuk 

mengurangi resiko peledakan. Lelehan kemudian di transfer ke evaporator untuk 

menguapkan sisa asam nitrat dan air. 


