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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Pendirian Pabrik 

Dengan perkembangan teknologi yang semakin modern maka di dunia 

industri tidak luput akan bahan-bahan kimia, baik digunakan untuk bahan 

baku, bahan penunjang, ataupun sebagai bahan pelarut. Ditambah lagi 

permintaan akan bahan-bahan kimia semakin lama semakin meningkat. 

Dalam prarancangan pabrik kimia kali ini bahwa kebutuhan dari sikloheksana 

di dunia industri digunakan sebagai bahan baku pembuatan asam adipat dan 

kaprolaktam yang nantinya diproses menjadi nilon 6,6 dan nilon 6. Asam 

adipat menyumbang 60% untuk pembuatan nilon 6,6 dan kaprolaktam 

menyumbang 75% untuk pembuatan nilon 6 (Icis, 2007). 

Sebagai hasil dari hubungan intrinsik sikloheksana untuk rantai 

poliamida dan penggunaannya dalam mobil, konstruksi, dan tekstil, 

permintaan sikloheksana global masih sangat dipengaruhi oleh kondisi makro 

ekonomi. Sikloheksana dikonsumsi sebagian besar untuk nilon 6 serat, resin, 

dan film. Hanya 7-9% dari sikloheksana digunakan sebagai pelarut (Ihs, 

2015). 

Adapun tujuan dari prarancangan pabrik sikloheksana ini dapat sebagai 

berikut: 

1. Mengurangi angka pengangguran dengan terciptanya lapangan pekerjaan 

ini. 

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi disektor industri terutama di 

bidang industri kimia. 

3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang industri kimia. 

4. Mengurangi kebutuhan impor dari negara lain. 
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1.2. Kapasitas Pabrik 

Untuk penentuan kapasitas pabrik dipengaruhi beberapa faktor 

pertimbangan yaitu sebagai berikut: 

1. Jumlah impor produk 

Berdasarkan data impor yang diambil  dari BPS dalam 10 tahun terakhir 

yaitu dari tahun 2005 sampai 2014 dapat dilihat pada gambar grafik 1.1 

sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1 Grafik data impor di Indonesia tahun 2005 sampai 2014 

Dari gambar grafik 1.1 dapat disimpulkan bahwa kebutuhan 

sikloheksana di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan, dimana 

puncak kebutuhan sikloheksana di Indonesia terjadi pada tahun 2010 

yaitu sebesar 745,969 ton. Dari grafik tersebut juga didapatkan 

persamaan garis liniernya yaitu y = 43,605x + 98,543. Hasil dari 

persamaan garis linier yang diperoleh dapat diproyeksikan pada tahun 

2020 kebutuhan impor Indonesia sebanyak 796,223 ton. 

Dari kebutuhan sikloheksana di Indonesia yang diperoleh dapat 

disimpulkan bahwa walaupun kebutuhan sikloheksana naik turun tetapi 

jumlah impornya masih cukup besar dan hal tersebut membuat negara 

Indonesia selalu tergantung pada negara lain, maka dari itu dengan 

adanya pendirian pabrik ini nanti diharapkan ketergantungan kebutuhan 

sikloheksana dapat terpenuhi. 

y = 43,605x + 98,543
R² = 0,2728

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K
eb

u
tu

h
an

 (
to

n
)

Tahun Ke-



3 
Prarancangan Pabrik Sikloheksana dengan Proses Hidrogenasi Benzena 

Kapasitas 30.000 ton/tahun 

 

Anton Priambodo 

D 500 120 021 

Pendahuluan 

2. Jumlah kebutuhan produk 

Berikut ini adalah komsumsi sikloheksana di dunia (Ihs, 2015): 

 

Gambar 1.2 Grafik konsumsi sikloheksana di dunia 

Dari grafik kebutuhan sikloheksana maka didapatkan bahwa 

Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Cina adalah pusat kapasitas utama 

untuk sikloheksana dan banyak permintaan global didorong oleh 

Cina. Kebanyakan daerah mengalami flat atau penurunan permintaan 

untuk sikloheksana, sementara Cina terus maju dengan perkiraan tingkat 

kuat untuk tahun 2014 sampai 2019. Dalam lima tahun ke depan, 

kapasitas sikloheksana global diperkirakan akan meningkat sekitar 12%, 

didorong oleh lonjakan kapasitas di Cina (Ihs, 2015). 

Dari kebutuhan ekspor impor dunia dari UN Data dapat dibuat grafik 

sebagai berikut: 

 

Gambar 1.3 Grafik data ekspor impor dunia tahun 2009 sampai 2013 
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Dari gambar grafik 1.3 didapatkan bahwa data ekspor impor dunia 

mengalami kenaikan dan penurunan dimana puncak kebutuhan 

sikloheksana dunia baik ekspor maupun impor terjadi pada tahun 2010 

yaitu untuk kebutuhan ekspor dunia sebanyak 1.708.314,986 ton dan 

untuk kebutuhan impor dunia sebanyak 1.595.131 ton. Dari grafik 

tersebut juga didapatkan persamaan garis liniernya yaitu untuk ekspor y 

= -65236x + 2.000.000 dan untuk impor y = 4458,4x – 1.000.000. Hasil 

dari persamaan garis linier yang diperoleh dapat diproyeksikan pada 

tahun 2020 kebutuhan ekspor dunia sebanyak 1.217.168 ton dan 

kebutuhan impor dunia sebanyak 1.053.500,8 ton. 

Dari kebutuhan sikloheksana ekspor impor dunia yang diperoleh 

dapat disimpulkan bahwa kebutuhan sikloheksana baik ekspor maupun 

impor relatif cukup besar walupun grafiknya dalam jangka waktu 5 tahun 

masih naik turun akan tetapi data terakhir untuk impor dunia 

kebutuhannya naik dan berbanding kebalik dari kebutuhan ekspornya 

yang justru menurun, hal tersebut merupakan sebuah peluang bagi pabrik 

ini nantinya untuk bersaing di dunia industri internasional dengan 

mengurangi kebutuhan impor dunia yang terus meningkat. 
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3. Kapasitas pabrik yang telah ada 

Industri yang memproduksi sikloheksana di dunia terdapat 

diberbagai wilayah yaitu Eropa dan Amerika. Untuk wilayah Eropa ada 

20 industri yang dapat dilihat pada tabel berikut (Icis, 2009): 

Tabel 1.1 Data perusahaan wilayah Eropa 

Perusahaan Lokasi Kapasitas (ton/tahun) 

Azot Cherkassy Cherkassy, Ukraina 60.000 

BASF 
Ludwigshafen, 

Jerman 
130.000 

BP Refining & 

Petrochemicals 

Gelsenkirchen, 

Jerman 
140.000 

Cenon Strazske, Slovakia 90.000 

CEPSA Huelva, Spanyol 180.000 

Erdol-Raffinerie-

Emsland 
Lingen, Jerman 260.000 

ExxonMobil Botlek, Belanda 270.000 

Fina Antwerp 

Olefins 
Antwerp, Belgium 110.000 

Grodno Azot Grodno, Belarusia 80.000 

Holborn Europa 

Raffinerie 
Hamburg, Jerman 65.000 

Kemerovo Azot Kemerovo, Rusia 155.000 

Kuibyshevazot Togliatti, Rusia 120.000 

Lukoil Neftochim 

Burgas 
Burgas, Bulgaria 50.000 

PKN Orlen Plock, Polandia 120.000 

Rivneazot Rivne, Ukraina 30.000 

SABIC UK 

Petrochemicals 
Wilton, UK 330.000 

Schekinoazot Shchekino, Rusia 65.000 

SSME Azot 
Severodonetsk, 

Ukraina 
50.000 

ZA Pulawy Pulawy, Polandia 60.000 

ZA Tarnowie-

Moscicach 
Tarnow, Polandia 35.000 
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Dan untuk wilayah Amerika ada 5 perusahaan yaitu sebagai berikut (Icis, 

2010): 

Tabel 1.2 Data perusahaan wilayah Amerika 

Perusahaan Lokasi Kapasitas (ton/tahun) 

Chevron Phillips 

Chemical 

Port Arthur, Texas 
415.000 

Citgo Refining & 

Chemicals 

Corpus Christi, Texas 
120.000 

Conoco Phillips Sweeny, Texas 

Borger, Texas 

340.000 

120.000 

Exxon Mobil Beaumont, Texas 190.000 

Flint Hills Resources Port Arthur, Texas 

Corpus Christi, Texas 

310.000 

75.000 

Dari kapasitas pabrik global yang ada yaitu berkisar antara 30.000 

sampai 415.000 ton/tahun, maka pabrik yang akan didirikan nanti 

berkapasitas 30.000 ton/tahun. 

1.3. Lokasi 

Penentuan lokasi menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam 

pendirian pabrik yang nantinya diharapkan lokasi yang dipilih dapat 

menjadikan pabrik lebih ekonomis, maka untuk lokasi pabrik yang dipilih 

pendiriannya yaitu di Kawasan Industri Krakatau Steel, Cilegon Banten. 

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi 

yaitu sebagai berikut: 

1. Sumber bahan baku 

Bahan baku merupakan salah satu kebutuhan utama yang penting dalam 

suatu proses industri dimana nantinya bahan baku tersebut akan diproses 

menjadi produk, untuk bahan baku pada pabrik ini nanti diambil dari dari 

PT. Pertamina (Benzena) dan PT. Air liquide (Hidrogen). 

2. Pemasaran 

Sikloheksana merupakan bahan intermediate untuk pembuatan asam 

adipat dan kaprolaktam yang nantinya diproses menjadi nilon 6,6 dan 

nilon 6. Maka untuk pemasaran sikloheksana diutamakan pada pabrik 

asam adipat dan kaprolaktam, akan tetapi pabrik asam adipat dan 

kaprolaktam belum ada di Indonesia jadi sebagian pemasarannya 
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diekspor ke luar negeri dan sebagian lainnya dipasarkan di dalam negeri 

untuk mengurangi kebutuhan impor sikloheksana. 

3. Utilitas 

Kawasan Industri Krakatau Steel menyediakan sarana penyediaan air 

yang diambil dari Waduk Nadra yang mempunyai luas sekitar 112 ha 

dengan volume 5,4 juta m3 dan juga terdapat pembangkit listrik dengan 

kapasitas listrik 400 MW. 

4. Transportasi 

Kawasan Industri Krakatau Steel merupakan daerah yang cukup strategis 

dimana Kawasan Industri tersebut mempunyai 2 akses jalur transportasi 

yaitu transportasi laut dekat dengan pelabuhan dan transportasi darat 

dekat dengan Jalan Tol Jakarta - Merak. 

5. Tenaga Kerja 

Menurut data BPS tahun 2015, jumlah penduduk usia kerja Kota Cilegon 

sebesar 296.475 orang dimana 186.664 orang merupakan angkatan kerja 

dan 109.811 orang kelompok bukan angkatan kerja. Dari seluruh 

angkatan kerja terdapat 88% yang bekerja dan 12% masuk kategori 

pengangguran. 

 

Gambar 1.4 Peta kawasan industri krakatau steel 



8 
Prarancangan Pabrik Sikloheksana dengan Proses Hidrogenasi Benzena 

Kapasitas 30.000 ton/tahun 

 

Anton Priambodo 

D 500 120 021 

Pendahuluan 

1.4.  Tinjauan Pustaka 

1.4.1 Macam-macam Proses Pembuatan Sikloheksana 

Pembuatan sikloheksana terdiri dari 2 macam yaitu sebagai berikut: 

1. Proses fraksinasi minyak bumi 

Pembuatan sikloheksana pada proses ini menggunakan bahan baku 

dasar minyak bumi. Untuk mendapatkan produk sikloheksana, 

minyak bumi difraksinasi dengan menggunakan distilasi 

fraksional, sehingga didapatkan beberapa fraksi yaitu fraksi ringan 

(C5 atau yang lebih ringan), fraksi menengah (benzena, metil 

siklopentana, dan sikloheksana), dan fraksi berat (C7 atau yang 

lebih berat). Namun pada pembuatan sikloheksana dengan 

menggunakan proses ini hasil yang didapat kemurniannya rendah 

dan apabila kemurniannya ditingkatkan hasil yang didapat menjadi 

sedikit (US3406217, 1968). 

2. Proses hidrogenasi benzena 

Pembuatan sikloheksana pada proses ini menggunakan bahan baku 

benzena dan hidrogen, dimana benzena direaksikan dengan 

hidrogen dalam suatu reaktor. Hidrogenasi benzena biasanya 

dilakukan pada tekanan 5-30 atm dan suhu dipertahankan pada 90-

250°C. katalis yang digunakan nikel. Pada proses ini didapatkan 

kemurnian sikloheksana dan efisiensi proses tinggi karena adanya 

recycle gas hidrogen serta gas buang yang sedikit. Sehingga proses 

ini digunakan dalam prarancangan pabrik ini (US4731496, 1988). 

1.4.2 Kegunaan Produk 

Adapun kegunaan sikloheksana antara lain: 

 Sebagai bahan baku pembuatan asam adipat dan kaprolaktam 

 Sebagai bahan pelarut 
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1.4.3 Sifat Fisika dan Kimia Bahan Baku dan Produk 

A. Bahan baku 

1. Benzena 

a) Sifat fisika 

Rumus molekul : C6H6 

Fase : Cair 

Warna : Bening 

Berat molekul : 78,115 g/mol 

Titik beku, 101,3 kPa : 5,530°C 

Titik didih, 101,3 kPa : 80,094°C 

Densitas, 25°C : 0,8736 g/cm3 

Tekanan uap, 25°C : 12,6 kPa 

Viskositas, 25°C : 0,6010 cP 

Temperatur kritis : 289,01°C 

Tekanan kritis : 4,898x103 kPa 

Volume kritis : 259 cm3/mol 

Panas pembentukan : 82,93 kJ/mol (gas) 

 : 49,08 kJ/mol (cair) 

Panas pembakaran : 3,2676x103 kJ/mol 

b) Sifat kimia 

 Oksidasi 

Oksidator kuat seperti permanganat atau dikromat 

dapat mengoksidasi benzena menjadi karbon 

dioksida dan air, benzena juga dapat dioksidasi pada 

fase uap ke maleat anhidrat. Reaksi terjadi pada udara 

dengan menggunakan katalis vanadium pentaoksida. 

 Reduksi 

Benzena dapat direduksi menjadi sikloheksana. Pada 

suhu kamar dan tekanan 1 atmosfer, dalam senyawa 

bebas ataupun dalam senyawa hidrokarbon secara 

kuantitatif benzena dapat direduksi menjadi 
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sikloheksana dengan mereaksikannya menggunakan 

hidrogen dan dengan bantuan katalis nikel atau 

kobalt. Katalis pada fase uap pada hidrogenasi 

benzena dapat diselesaikan pada suhu operasi sekitar 

200°C dengan katalisator nikel. 

 Halogenasi 

Bergantung pada kondisinya, subtitusi atau produk 

tambahan dapat diperoleh dengan menghalogenasi 

benzena. Klorin atau bromin bereaksi dengan 

benzena menjadi produk klorobenzena dan 

bromobenzena. 

 Nitrasi 

Nitrasi dari benzena ke nitrobenzena, ketika 

campuran konsentrat nitrat dan asam sulfat 

direaksikan hasil yang didapat 95% pada suhu 50-

55°C.  

 Sulfonasi 

Benzena dikonversi ke dalam asam benzena sulfonat, 

pada saat reaksi dengan asam sulfat atau asam 

klorosulfonat. Reaksi antara asam benzene sulfonat 

dengan asam sulfat berlangsung selama 8 jam pada 

suhu 85°C. 

 Alkilanasi 

Pada alkilasi Friedel-Crafts, benzena direaksikan 

dengan ethylene atau propylene akan menghasilkan 

ethylbenzene atau isopropylbenzene. 
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2. Hidrogen 

a) Sifat fisika 

Rumus molekul : H2 

Fase : Gas 

Berat molekul : 2,0159 g/mol 

Densitas, 0°C : 0,0446x103 mol/cm3 

Faktor kompresibilitas, 0°C : 1,0004 

Viskositas, 0°C : 0,0084 cP 

Enthalpy : 7.749,2 j/mol 

Energi internal : 5.477,1 j/mol 

Panas konduktivitas : 1,740 mW/cmK 

b) Sifat kimia 

 Hydrogen-production reaction 

Produksi hidrogen ada 2 skala yaitu skala industri dan 

skala laboratorium, untuk skala industri produksi 

hidrogen dilakukan dengan cara pembaruan uap air 

dari hidrokarbon, oksidasi parsial dari hidrokarbon, 

dan elektrolisis air, sedangkan untuk skala 

laboratorium produksi hidrogen dilakukan dengan 

mereaksikan suatu asam yang mengadung air dengan 

logam alkali yang ada dalam air. 

 Bonding of hydrogen to other atoms 

Atom hidrogen dapat kehilangan 1s elektron valensi 

ketika berikatan dengan atom lain, untuk membentuk 

ion H+ atau sebaliknya, ion tersebut memperoleh 1 

elektron pada kulit valensi membentuk ion hidrat. 

 Reactions of synthesis gas 

Proses pembuatan hidrogen menghasilkan gas 

sintesis campuran H2 dan CO. Pada proses ini terjadi 

reaksi pergeseran gas air yang digunakan untuk 
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mengurangi tingkat CO dan menghasilkan hidrogen 

tambahan. 

B. Produk 

1. Sikloheksana 

a) Sifat fisika 

Rumus molekul : C6H12 

Fase : Cair 

Warna : Bening 

Berat molekul : 84,156 g/mol 

Titik beku, 101,3 kPa : 6,554°C 

Titik didih, 101,3 kPa : 80,738°C 

Densitas, 25°C : 0,773 g/cm3 

Tekanan uap, 30°C : 16,212 kPa 

Viskositas, 25°C : 0,901cP 

Temperatur kritis : 281°C 

Tekanan kritis : 4.110 kPa 

Panas peleburan : 31,807 kJ/kg 

Panas penguapan, 25°C : 392,50 kJ/kg 

c) Sifat kimia 

 Oksidasi 

Reaksi oksidasi sikloheksana terjadi dalam fase cair 

yang bereaksi dengan udara dan menggunakan 

bantuan katalis kobalt atau asam borat untuk 

menghasilkan sikloheksanol dan sikloheksanon. 

Sikloheksanol akan terdehidrogenasi dengan bantuan 

katalis seng (Zn) atau tembaga (Cu) menjadi 

sikloheksanon, dimana sikloheksanon nantinya 

digunakan untuk pembuatan kaprolaktam. 
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 Dehidrogenasi 

Sikloheksana dapat dihidrogenasi dengan mudah 

menjadi benzena dengan menggunakan katalis 

platinum atau paladium pada arang atau alumina di 

suhu 300-320ºC, kesetimbangan pembentukan 

sikloheksana. Dehidrogenasi terjadi lancar tanpa 

pemotongan cincin. Sebaliknya, nikel pada arang 

memberikan jumlah yang cukup metana. Aktivitas 

nikel moderat dengan menggunakan alumina sebagai 

pendukung dan pada 300-310ºC dehidrogenasi terjadi 

tanpa pemotongan cincin. 

 Isomerisasi 

Isomerisasi sikloheksana dengan adanya katalis 

triklorida aluminium dengan penghilangan terus 

menerus dari metil siklopentana dengan pendidihan 

lebih rendah dari distilasi dihasilkan kemurnian 96%. 

Aktivitas katalis AlCl3-HCl telah ditentukan pada 

beberapa suhu. Pada suhu 100ºC, perbandingan molar 

metil siklopentana untuk sikloheksana adalah 0,51. 

1.4.4 Tinjauan Proses Secara Umum 

Proses pembuatan sikloheksana menggunakan proses hidrogenasi 

benzena yaitu dengan mereaksikan benzena dengan hidrogen, reaksi 

yang terjadi sebagai berikut: 

C6H6 + 3 H2               C6H12 

Bahan baku benzena dan hidrogen direaksikan dalam reaktor fixed 

bed multitube dalam fase cair gas dengan menggunakan katalis nikel. 

Proses terjadinya reaksi hidrogenasi di dalam reaktor dilakukan pada 

suhu 150ºC dan pada tekanan 20 atm, reaksi hidrogenasi ini berjalan 

eksotermis sehingga perlu adanya pendinginan untuk menjaga suhu di 

dalam reaktor tetap stabil. Kondisi operasi reaktor dipertahankan agar 

Ni 
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dalam batas yang ditentukan yaitu batas suhu 90-250ºC dan batas 

tekanan 5-30 atm, agar kesetimbangan reaksi tidak bergeser. 

Hasil dari keluaran reaktor kemudian dipisahkan di separator, 

proses pemisahan di separator berdasarkan fase cair dan gas, dimana 

gas akan langsung menuju ke atas sedangkan fase cair mengalir ke 

bawah. Fase gas yang menuju  ke atas keluar dari separator sebagian di 

recycle dan sebagian lagi di purging. Untuk hasil bawah dialirkan 

menuju ke menara distilasi untuk dimurnikan menjadi produk 

sikloheksana grade A (99,9%) dan grade B (99,7). 

 


