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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan industri di Indonesia khususnya industri kimia terus 

mengalami peningkatan. Untuk perkembangan dan pertumbuhan industri 

merupakan bagian dari usaha pembangunan ekonomi jangka panjang yang 

ditunjukkan untuk menciptakan struktur ekonomi yang seimbang dan kokoh, 

yaitu stuktur yang menggunakan titik berat industri maju yang didukung 

dengan sektor pertanian yang tangguh. Hal ini didukung oleh sumber daya 

alam dan sumber daya manusia yang sangat berlimpah di Indonesia. 

Perkembangan industri ini akan meningkatkan kebutuhan bahan kimia yang 

digunakan sebagai pendukung proses produksi. 

Pendirian metil klorida juga didukung dengan adanya bahan baku 

yang berasal dari dalam negeri yang dipasok oleh pabrik metanol dan pabrik 

yang menghasilkan asam klorida. 

 Metil klorida atau sering disebut klorometan adalah salah satu bahan 

kimia yang sangat penting bagi industri kimia di Indonesia. Metil klorida 

adalah senyawa organik dengan rumus molekul CH3Cl. Metil klorida 

merupakan salah satu dari sekian banyak bahan kimia yang digunakan untuk 

bahan baku maupun bahan penunjang di dalam industri kimia. Penggunaan 

terbesar metil klorida dunia pada tahun 2011 terdapat pada industri polimer 

silikon yaitu sebesar 84% dari total kebutuhan, sisanya digunakan sebagai 

bahan baku pembuatan metil sellulosa, buthyl rubber, dan refrigerant 

(www.ihs.com). Tetapi, untuk memenuhi kebutuhan metil klorida di 

Indonesia masih impor sehingga pendirian pabrik ini diharapkan 

mengurangan ketergantungan impor dan menghemat devisa Negara. 

Peningkatan kebutuhan polimer silikon dan buthyl rubber  sebagai bahan baku 
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plastik dan karet sintesis menyebabkan permintaan metil klorida juga semakin 

meningkat. 

Tabel 1.1 Kegunaan metil klorida. 

No. Industri Tahun 

1970 1974 1989 

1. Silikon  38% 50% 74% 

2. Tentrametyllead 38% 30% - 

3. Butyl Rubber (katalis solvent) 5% 5% 2% 

4. Other 19% 15% 24% 

5. Bahan Kimia Pertanian  - - 7% 

6. Metil Sellulosa - - 6% 

7. Quaternary Amines - - 5% 

8. Ekspor - - 4% 

9. Miscellaneous  - - 2% 

(Kirk and Othmer,1997) 

1.2. Kapasitas Pabrik 

Kapasitas produksi metil klorida ditentukan berdasarkan beberapa 

pertimbangan antara lain: 

1. Kebutuhan metil klorida di Indonesia 

2. Ketersedian bahan baku 

3. Kapasitas minimal pabrik komersial 

1.2.1. Kebutuhan Metil Klorida 

Besarnya kapasitas pabrik ditentukan dari besarnya kebutuhan dalam 

negeri dan kebutuhan dunia. Kebutuhan akan metil klorida di Indonesia 

sampai saat ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1.2 Data Impor Metil Klorida dalam negeri. 

Tahun  Jumlah (Ton) 

2010 78,71142 

2011 98,54592 

2012 73,24458 

2013 53,99533 

2014 77,72967 

(www.bps.go.id) 

 

  

Gambar 1.1 Grafik Impor Metil Klorida di Indonesia. 

(www.bps.go.id) 

  Persamaan yang diperoleh y= -4,651x + 9435,1 dimana x 

menunjukkan tahun impor dan y menunjukkan kapaitas import dalam 

y = -4.651x + 9435.1
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ton/tahun. Dengan menggunakan persamaan diatas dapat dipredeksikan untuk 

konsumsi metil klorida pada tahun 2020 sebagai tahun produksi adalah 

sebesar 39,272 ton. 

Tabel 1.3 Data Impor Metil Klorida di Dunia. 

Tahun  Jumlah (Ton) 

2010 19.620,5790 

2011 32.262,1990 

2012 23.338,9240 

2013 25.380,0140 

2014 23.644,1960 

(data.un.org) 

 

Gambar 1.2 Grafik Impor Metil Klorida di Dunia. 

 Dari data diperoleh pada tahun 2014 kebutuhan metil klorida di Dunia 

adalah sebesar 23.644,1960 ton. Dan dari grafik diatas terdapat persamaan 

sebagai berikut, y= 116.5x - 20955 diperkirakan akan meningkat pada tahun 

2015 hingga 213.792,5 ton. 

y = 116,5x - 209559
R² = 0,0016
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1.2.2. Kebutuhan Bahan Baku  

Adanya industri yang mendukung pabrik metil klorida, terutama 

dalam hal menyediakan bahan baku merupakan salah satu faktor yang cukup 

penting. Bahan baku utama yaitu metanol (CH3OH) dan asam klorida (HCl). 

Di Indonesia metanol diproduksi oleh PT. Kalimantan Timur, dengan 

kapasitas produksi 660.000 MTpy. (kaltimmetanol.com/manufacturing.html) 

dan asam klorida diproduksi oleh PT. Asahimas (Banten), dengan kapistas 

produksi 67.000 ton p.a. (www.cic.co.id). Dengan demikian ketersedian 

bahan baku pembuatan metil klorida dapat terpenuhi. 

1.2.3. Kapasitas Minimal Pabrik Komersial 

Kapasitas pabrik yang akan didirikan harus berada diatas kapasitas 

minimal atau sama dengan kapasitas pabrik yang sedang berjalan. 

Tabel 1.4 Data pabrik penghasil Metil Klorida di dunia. 

Pabrik Kapasitas (MTpy) 

Dow Chemical, Freeport, TX 85 

Dow Chemical, Plaquemine, LA 260 

Dow Corning, Carrollton, KY 450 

Dow Corning, Midland, Mich 200 

G.E. Plastics, Wterford, N.Y 165 

Vulcan Chemicals, Geismar, LA 170 

Vulcan Chemicals, Wichita, KAN 90 

(www.icis.com) 

Dari tabel di atas dapat diketahui kapasitas minimal pabrik akan 

berproduksi adalah 90 MTpy oleh Vulcan Chemicals dengan lokasi Wichita, 

Kansas. Kapasitas pabrik metil klorida minimal yang telah berdiri di luar 
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negeri dengan proses hidroklorinasi metanol. Dengan pertimbangan-

pertimbangan tersebut, maka dirancang pabrik metil klorida dengan kapasitas 

100.000 ton/tahun, dengan pandangan menguntungkan. Untuk pabrik metil 

klorida direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2020. 

1.3. Lokasi Pabrik 

Pemilihan lokasi pabrik merupakan salah satu faktor utama yang 

menentukan kelangsungan hidup dan keberhasilan suatu pabrik. Pemilihan 

lokasi pabrik yang tepat, ekonomis dan menguntungkan dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut: 

1. Penyedian Bahan Baku 

2. Pemasaran Produk 

3. Sarana Transportasi 

4. Penyediaan Tenaga Kerja 

5. Penyediaan Utilitas 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dipilih lokasi di 

daerah Cilegon, Banten dikarenakan: 

1. Penyediaan Bahan Baku 

Bahan baku merupakan hal yang paling utama dalam 

pengoperasian pabrik karena pabrik akan beroperasi atau tidak 

sangat tergantung pada keteresediaan bahan baku. Bahan baku 

utama adalah metanol yang diperoleh dari PT. Kaltim Industri, 

Bontang. Sedangkan untuk asam kloridanya diperoleh dari PT. 

Asahimas, Banten. Untuk lokasi pemilihan ditekankan pada jarak 

lokasi sumber bahan baku dengan pabrik yang baik. 

2. Pemasaran Produk 

Produk metil klorida banyak dibutuhkan oleh industri-industri 

kimia yang ditujukan untuk kebutuhan pasar dalam negeri. Lokasi 
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pabrik di cilegon dipilih sebagai lokasi pendirian pabrik Metil 

Klorida karena lokasi sangat strategis, yaitu dekat dengan kawasan 

industri dan pemasaran industri lain yang tersebar di Indonesia 

serta dekat pula dengan pelabuhan sehingga mudah untuk 

menerima bahan baku metanol. 

3. Sarana Transportasi 

Untuk transportasi di Cilegon baik di darat maupun di laut 

cukup baik dan lancar, dikarenakan dekat dengan jalan raya dan 

pelabuhan, sehingga pendistribusian bahan baku ke pabrik dan 

produk ke konsumen.   

4. Penyediaan Tenaga Kerja 

Untuk penyediaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil 

untuk mengoperasikan alat-alat industri perlu dipertimbangkan 

matang-matang. Penduduk Pulau Jawa jumlahnya banyak sehingga 

untuk keperluan tenaga kerja yang tedidik maupun yang terampil 

ataupun yang tidak terdidik dapat terpenuhi. 

5. Penyediaan Utilitas 

Di daerah Cilegon, Banten terdapat kawasan industri yang 

lengkap dengan unit-unit utilitas, sehingga untuk penyediaan air 

dan steam dapat terpenuhi. Dengan demikian untuk kebutuhan 

listrik didapat suplai dari PLN. 

1.4. Tinjauan Pustaka 

1.4.1. Macam-macam Proses 

 Untuk macam-macam proses pembuatan metil klorida secara 

komersial yang dikembangkan dewasa ini adalah: 

a. Proses Klorinasi Metana 

b. Proses Hidroklorinasi Metanol 
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1. Proses Klorinasi Metana 

 Pada proses klorinasi metana, metil klorida bukan merupakan 

produk tunggal, karena terbentuk produk lain seperti karbon tetra 

klorida dan kloroform. Pada klorinasi metana digunakan klorin dan 

metana sebgai bahan baku, dengan reaksi berjalan eksotermis dengan 

suhu reaksi 400-500ºC, sehingga diperlukan pengontrol suhu (Kirk 

Othmer, Vol 5, 1997). 

 Suhu yang lebih tinggi dapat menyebabkan metil klorida 

terurai menjadi metilen dan HCl. Reaksi pada suhu tinggi dapat 

menyebabkan kerusakan pada katalisator dan dapat menyebabkan 

terjadinya polimerisasi (Mc Ketta,1990) 

Reaksi:  

CH4  + Cl2  CH3Cl   +  HCl 

CH3Cl  + Cl2  CH2Cl2 +  HCl 

CH2Cl2 + Cl2  CHCl3  + HCl 

CH3Cl3 +  Cl2  CCl4  +  HCl 

 Proses klorinasi metana menghendaki kemurnian metana 

tinggi, sehingga diperlukan alat cryogenic destilasi untuk treatment  

gas alam, yang investasi peralatan ini cukup mahal, yield proses 

klorinasi metana 80-85% (Kirk Othmer,1997). 

Adapun keuntungan Proses Klorinasi Metana: 

1. Produk samping memiliki nilai ekonomis 

2. Kemurnian bahan baku dipasaran tinggi 

Dan kelemahan Proses Klorinasi Metana: 

1. Kondisi operasi tinggi 

2. Yield produk metil klorida rendah 

3. Memerlukan proses pemisahan produk lebih panjang 
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2. Proses Hidroklorinasi Metanol 

Proses hidroklorinasi merupakan proses dimana atom halogen 

yang berasal dari asam klorida bergabung dengan suatu senyawa 

organik.  

Dimana metil klorida dihasilkan oleh reaksi antara CH3OH dan 

HCl dengan bantuan katalis. Uap metanol dan HCl diumpankan secara 

equimolar. 

Reaksinya: 

CH3OH + HCl  CH3Cl  +  H2O 

  metanol asam klorida  metil klorida  air 

 Campuran gas kemudian dimasukkan ke dalam reaktor batch 

jenis fixed bed multitube pada suhu 300ºC dan tekanan 10 atm. Yield 

yang diperoleh cukup tinggi yaitu: 99% methanol menjadi metil 

klorida, dengan menggunakan katalis alumina gel yang kemudian 

dipisahkan antara pengotor dan produknya yaitu metil klorida 

kemudian dimurnikan (Thyagarajan, M.S.,et all,1966). 

 Adapun keuntungan Proses Hidroklorinasi Metanol: 

1. Yield produk lebih tinggi 

2. Kondisi operasi lebih rendah 

3. Proses dapat dilakukan dalam fase cair atau gas 

4. Metil klorida sebagai produk utama, tanpa ada produk 

samping 

Dan kelamahan Proses Hidroklorinasi Metanol: 

1. Bahan baku mahal 

2. Bahan baku HCl cenderung memilik impuritas air yang 

tinggi. 
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1.4.2. Pemilihan Proses 

Dari kedua proses yang ada dipilih proses hidroklorinasi metanol 

dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Bahan baku yang digunakan mudah didapat di dalam negeri, 

sehingga kelangsungan akan penyediaan bahan baku terjamin. 

2. Pada proses hidroklorinasi metanol metil klorida menghasilkan 

sedikit produk samping, sedangkan klorinasi metana selain metil 

klorida juga menghasilkan produk lain seperti metilen klorida, 

karbon tetraklorida dan kloroform. 

3. Pada proses hidroklorinasi metanol, metil klorida memerlukan 

suhu yang lebih rendah daripada proses klorinasi metana. Reaksi 

pada suhu tinggi dapat menyebabkan katalisator mudah rusak dan 

menyebabkan metil klorida terurai menjadi metilen dan HCl (Mc 

ketta,1990). 

4. Yield pada proses hidroklorinasi metanol dapat mencapai lebih 

dari 95% sedangkan proses klorinasi metana sebesar 80-85% (Kirk 

Othmer, Vol 5, 1997). 

5. Pabrik metil klorida yang sudah berdiri terutama di Amerika 

banyak menggunakan proses Hidroklorinasi. 

1.4.3. Kegunaan Produk 

Penggunaan metil klorida dewasa ini, antara lain sebagai berikut: 

1. Bahan baku dalam pembuatan silicon kosmetik. 

2. Bahan baku dalam pembuatan buthyl rubber. 

3. Bahan baku dalam pembuatan detergent. 

4. Refrigerant. 

5. Bahan baku dalm pembuatan obat-obatan pertanian. 

1.4.4. Sifat Fisis dan Sifat Kimia  

1.4.4.1.Sifat Fisis dan Kimia Bahan Baku 
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a. Metanol (CH3OH) 

 Sifat-sifat fisis 

Rumus molekul   : (CH3OH) 

Berat molekul, (g/mol)  : 32,042 

Titik didih (1 atm), ºC  : 64,7 

Tekanan kritis, kPa  : 8096 

Volume kritis, cm3/mol  :117,8 

Rho kritis (g/cm3)   : 0,2720 

Suhu kritis, ºC   : 239,43 

ΔHf (liquid) pada 25 ºC, J/mol : -201,170 

ΔGf (liquid) pada25 ºC, J/mol : -162,620 

Density pada 25 ºC, g/ml  : 0,787 

(Yaws,1999) 

Kapasitas panas cair (J/mol ºK) 

Cp = 40,125 + (3,1046E-01) T + (-1,0291E-03)T2 + (1,4598E-

06)T3 

Kapasitas panas gas (J/mol ºK) 

Cp = 40,046 + (-3,8287E-02)T + (2,4529E-04)T2 + (-2,1679E-

07)T3 +(5,9909E-11)T4 

(Yaws,1999) 

 Sifat-sifat Kimia 

- Pembentukan ester 

Dimetil eter terbentuk dengan dehidrasi methanol dengan 

katalis alumina pada suhu 350ºC. 

2CH3OH + RCOOH   CH3OCH3 + H2O 

- Reaksi dengan asam klorida 

Metanol dapat bereaksi dengan asam klorida melalui reaksi 

hidroklorinasi secara subtitusi 
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CH3OH + HCl   CH3Cl + H2O 

- Dekomposisi 

Metanol dapat terdekomposisi menjadi CO dan H2: 

CH3OH  CO + H2 

- Dehidrogenasi dan oksidasi parsial 

Reaksi secara komersial dari methanol adalah dhidrogenasi dan 

oksidasi menjadi formaldehid. Reaksi ini bisa dijalankan 

meggunakan katalis dengan adanya udara: 

CH3OH   HCHO + H2 

2CH3OH + O2  HCCHO + 3H2O 

b. Asam Klorida (HCl) 

 Sifat-sifat fisis 

Rumus Molekul   :(HCl) 

Berat molekul, (g/mol)  : 36,461 

Titik leleh, ºC   : -114,22 

Titik didih (1atm), ºC  : -83,05 

Suhu kritis, ºC   : 51,55 

Tekanan kritis, atm  : 82,5 

Volume kritis, (L/mol)  : 0,069 

Rho ktitis, (g/L)   : 424 

ΔHf (liquid) pada 25 ºC, J/mol : -92,312 

ΔGf (liquid) pada 25 ºC, J/mol : -95,303 

Density pada 25 ºC, g/ml  : 1,268 

Viscositas, 20 ºC, cp  : 0,0156 

(Kirk Othmer, Vol 5, 1997) 

Kapasitas panas cair (J/kmol) 

Cp = 73,993 + (-1,2949E-01)T + (-7,8980E-05)T2 + (2,6409E-

06)T3 



  Prarancangan Pabrik  
  Metil Klorida Dengan Proses Hidroklorinasi Metanol 
  Kapasitas 100.000 Ton/tahun 
 
 
 

13 
 

 

Eka Saptyana 
D50012009 

Kapasitas panas gas (J/kmol) 

Cp = 29,244 + (-1,2615E-03)T + (1,1210e-06)T2 + (4,9676E-09)T3 

+ (-2,4963E-12)T4 

(Yaws,1999) 

 Sifat-sifat kimia 

- Reaksi dengan garam 

MH3 + HCl   MH4
+ + Cl- 

- Reaksi HCl dan silikon, germanium dan boron hydrides 

dengan katalis aluminium klorida digunakan untuk preparasi 

cloroo-subtitusi silanes 

MH4+  HCl  MH3Cl + H2 

MH3Cl + HCl    MH2Cl2 + H2 

- Katalis padat berupa:  

Karbon, silica gel, activated alumina 

(Kirk Othmer, Vol 5,1997) 

- Reaksi dengan oksidasi logam 

Fe2O3 bereaksi pada suhu temperature 300ºC menghasilkan 

FeCl2 dan H2O 

- Reaksi dengan zat  pengoksidasi 

HCl dan O2 bereaksi dalam fasa gas menghasilkan klorin 

HCl + O2   2Cl2 + 3H2O 

- Reaksi subtitusi dan hidroksil alifatik dengan asam klorida 

ROH + HCl   RCl + H2O 

Untuk alkyl yang lebih tinggi katalis ZnCl digunakan untuk 

kontak reaksi dalam fasa cair.Untuk alcohol rendah seperti 

methanol dapat direaksikan dengan HCl melalui reaksi 

hidroklorinasi menggunakan katalis padat. 

(Perry, 2008) 
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1.4.4.2.Sifat Fisis dan Kimia Produk 

a. Metil Klorida (CH3Cl) 

 Sifat-sifat fisis 

Rumus molekul   : CH3Cl 

Berat molekul, (g/mol)  : 50,488 

Titik didih (1 atm), ºC  : -25,73 

Suhu kritis, ºC   : 143 

Tekanan kritis, atm  : 65,9 

ΔHf (liquid) pada 25 ºC, J/mol : -86,320 

ΔGf (liquid) pada 25 ºC, J/mol : -62,890 

Viscosity, 20 ºC, cp   : 0,244 

(Yaws, 1999) 

 Sifat-sifat kimia 

- Metil klorida mempunyai kemampuan metilasi melalui reaksi 

Friedel Crafis, Grignard reagent dan Wurtz synthesls. 

CH3Cl + C6H6   C6H5 + HCl (Crafis) 

CH3Cl + Mg   CH3MgCl (Grignard) 

2CH3Cl + 2Na   C2H6 + 2NaCl ( Wurtz) 

- Metil klorida akan bereaksi kuat dengan Al menghasilkan 

meyil alumina klorida yang digunakan sebagai katalis untuk 

polimerisasi dan hidrogenasi dari hidrokarbon 

3CH3Cl + Al   (CH3)3AlCl3 

- Tetrametiled digunakan sebagai bahan pencampur gasoline, 

dibuat dengan mereaksikan metil klorida dengan 

mencampurkan Pb monosodium sebagai katalis digunakan 

AlCl3 

4CH3Cl + 4NaPb   (CH3)4Pb + 4NaCl +3Pb   
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- Silicon bereaksi dengan metil klorida dengan adanya Cu akan 

menghasilkan dimetil klorida silane. 

2CH3Cl + Si   (CH3)2SiCl2 

Reaksi ini adalah tahap intermediet dala penyediaan silicon. 

- Metil klorida akan bereaksi dengan amina tersier membentuk 

quaternary ammonium klorida, senyawa ini sangat penting 

dlam produksi detergent, fungsisida, dan desinfektan. 

(Kirk Othmer, Vol 5, 1997) 

1.4.5. Tinjauan Proses Secara Umum 

Metil klorida dihasilkan oleh reaksi antara CH3OH dan HCl dengan 

bantuan katalis silica alumina gel. Reaksinya: 

CH3OH + HCl   CH3Cl  + H2O 

methanol asam klorida  metil klorida  air 

 Campuran gas kemudian dimasukkan ke dalam reactor jenis fixed bed 

multitube secara equimolar pada suhu 300 ºC dan tekanan 10 atm. Yield yang 

diperoleh cukup tinggi yaitu: 99% metanol menjadi metil klorida dengan 

menggunak katalis alumina gel yang kemudian dipisahkan antara pengotor 

dan produknya yaitu metil klorida kemudian dimurnikan untuk mendapatkan 

metil klorida dengan kemurnian tinggi. 

(Thyagarajan, M.S., et all.,1966) 

 

 

 

 


