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Prarancangan Pabrik Sikloheksana dengan Proses Hidrogenasi Benzena 

Kapasitas 35.000 ton/tahun 

Aprianto Singgih Nugroho 

D500120011 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pendirian Pabrik 

Industri sebagai salah satu sektor yang mendukung pembangunan 

memiliki peran penting dalam perolehan pendapatan suatu negara. Selain itu, 

industrialisasi yang semakin berkembang pada zaman sekarang ini menuntut 

suatu negara untuk selalu melakukan pengembangan sektor industrinya dalam 

berbagai bidang. Salah satunya yakni di bidang industri kimia, untuk 

pencapaian kemajuan ini maka perlu ada nya pembaharuan dalam proses 

produksi sehingga dapat menghasilkan proses produksi yang efisien dan hasil 

produksi yang lebih banyak dari sebelumnya agar di kemudian hari industri 

dalam negeri dapat bersaing dengan industri internasional. 

Sikloheksana merupakan salah satu produk dari hasil pengolahan industri 

kimia. Sikloheksana yang memiliki rumus molekul C6H12 berwujud cair pada 

suhu kamar dan tekanan atmosferis. Sikloheksana dapat digunakan sebagai 

pelarut non polar, dan juga dapat digunakan sebagai bahan mentah untuk 

produksi industri asam adipat dan kaprolaktam. 

Penggunaan global akan sikloheksana dari rentang waktu 2012 s.d. 2013 

mengalami suatu peningkatan, dan diproyeksikan dalam lima tahun ke depan 

kapasitas sikloheksana global meningkat mencapai 12%. Selain itu, pada 

tingkat tahunan penggunaan sikloheksana akan mengalami peningkatan 

sebesar 2,4% (www.ihs.com). 

1.2 Kapasitas Rancangan Produksi 

Kapasitas rancangan produksi merupakan salah satu pertimbangan dalam 

proses perancangan suatu pabrik. Kapasitas rancangan ini dapat diartikan 

sebagai jumlah maksimal yang diproduksi pabrik dalam satuan waktu tertentu. 

Suatu pabrik yang didirikan harus dapat mempertimbangkan dan memilih 

kapasitas rancangan produksi yang optimum agar dapat menghasilkan laba 

yang maksimum dengan biaya produksi yang minimum. 
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 Faktor – faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan 

kapasitas pabrik sikloheksana antara lain : 

a. Kebutuhan Sikloheksana  

 Selama ini kebutuhan akan sikloheksana di Indonesia masih mengimpor 

dari berbagai negara. Kebutuhan rata-rata tiap tahun sikloheksana di Indonesia 

dari tahun 2005 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.1  

Tabel 1.1 Kebutuhan Sikoheksana Di Indonesia Tahun 2005 s.d 2014 

Tahun Kebutuhan Impor 

Indonesia (Ton) 

2005 57,347 

2006 31,801 

2007 15,94 

2008 347,227 

2009 527,878 

2010 745,969 

2011 638,373 

2012 386,344 

2013 352,772 

2014 280,075 

(Badan Pusat Statistik, 2015) 
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       (Badan Pusat Statistik, 2015) 

Gambar 1.1 Grafik Kebutuhan Sikloheksana Di Indonesia Tahun 2005 s.d 2014 

Selain hal tersebut faktor lain yang mempengaruhi yakni kebutuhan global dan 

kapasitas industri global. Kebutuhan global akan sikloheksana dapat dilihat pada 

Gambar 1.2 

(data.un.org) 

Gambar 1.2 Grafik Data Ekspor Impor Dunia Tahun 2009 s.d 2013 

Dari data kebutuhan ekspor impor dunia tersebut dapat diproyeksikan kebutuhan 

sikloheksana pada tahun 2020, yakni di mana kebutuhan impor sikloheksana dari 

beberapa negara sebesar 1.053.500,8 ton/tahun. Dari hasil ini produksi 

sikloheksana dapat diekspor karena mengingat kebutuhan impor dari beberapa 

negara yang cukup besar. China, Amerika Serikat, dan Eropa Barat merupakan 
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negara yang paling banyak membutuhkan sikloheksana. Data ini dapat dilihat 

pada Gambar 1.3 

  

      (www.ihs.com) 

Gambar 1.3 Kebutuhan Konsumsi Sikloheksana Dunia Tahun 2014 

 

b. Kapasitas Rancang Minimum 

Beberapa pabrik yang memproduksi sikloheksana memiliki kapasitas 

minimum 30.000 ton/tahun (Rivneazot, Rivne, Ukraina) dan kapasitas maksimum 

415.000 ton/tahun (Chevron Phillips Chemical, Port Arthur Texas). 

Kapasitas rancangan minimum pabrik sikloheksana dapat diketahui dan 

ditentukan dari kapasitas pabrik yang telah berdiri baik yang ada di dalam maupun 

di luar negeri, data kapasitas pabrik yang telah berdiri dapat dilihat pada Tabel 1.2 
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Tabel 1.2 Data Kapasitas Pabrik Sikloheksana Yang Telah Berdiri 

Nama Industri Lokasi Kapasitas 

Produksi 

(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, Belgia 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 

Chevron Phillips Chemical Port Arthur, Texas 415.000 

Citgo Refining & Chemicals Corpus Christi, Texas 120.000 

Conoco Phillips Sweeny, Texas 340.000 

Flint Hills Resources Port Arthur, Texas 310.000 

                  (www.icis.com) 

 Dengan melihat dan mempertimbangkan faktor-faktor di atas dan proyeksi 

berdasarkan kebutuhan sikloheksana, maka ditetapkan kapasitas rancangan 

produksi pada tahun 2020  sebesar 35.000 ton/tahun dengan harapan : 

- Dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan 

impor sikloheksana, 

- Dapat mengekspor sikloheksana mengingat kebutuhan impor sikloheksana 

yang cukup besar dari beberapa negara di dunia. 
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1.3 Penentuan Lokasi Pabrik 

  Penentuan lokasi pabrik merupakan salah satu faktor penting yang 

diperlukan berikutnya, karena lokasi pabrik yang strategis dapat memberikan 

prospek yang positif dalam pertumbuhan dan perkembangan pabrik dalam jangka 

panjang, maka dari itu pabrik sikloheksana ini akan didirikan di Kawasan Industri 

Krakatau Steel, Cilegon, Banten, Jawa Barat. Penentuan lokasi pabrik tersebut 

didasarkan atas faktor-faktor sebagai berikut : 

a. Sumber Bahan Baku 

 Bahan baku produksi sikloheksana berasal dari benzena dan hidrogen, 

yang diproses melalui proses hidrogenasi. Bahan baku tersebut diambil 

dari lokasi yang berdekatan dengan lokasi pabrik, di mana bahan baku 

benzena diambil dari PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit IV Cilacap, 

Jawa Tengah dan bahan baku hidrogen akan diambil dari PT. Air Liquide, 

Cilegon, Banten. 

b. Pemasaran  

 Sikloheksana merupakan bahan intermediete yang sering digunakan 

sebagai pelarut non polar, selain itu dapat digunakan sebagai bahan baku 

asam adipat dan kaprolaktam yang sering digunakan untuk memproduksi 

nilon 66 dan nilon 6. Pabrik penghasil asam adipat dan kaprolaktam ini 

yang nantinya akan menjadi pangsa pasar dari pabrik sikloheksana. 

c. Utilitas  

 Kawasan Industri Krakatau Steel merupakan salah satu kawasan 

industri yang berada di Banten. Di kawasan industri tersebut telah 

menyediakan sarana reservoir air yang berasal dari waduk Nadra dan 

sarana listrik berasal dari gardu listrik utama yang terdapat di kawasan 

industri tersebut. 

d. Sarana Transportasi 

 Fasilitas transportasi di kawasan industri ini cukup memadai, di mana 

untuk jalur darat kawasan industri ini berdekatan dengan jalan tol 

Tangerang-Merak. Sedangkan untuk jalur laut berdekatan dengan 

pelabuhan Cigading.  
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e. Ketenagakerjaan 

 Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2015, jumlah penduduk usia kerja 

Kota Cilegon sebesar 296.475 orang di mana 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. 

f. Keadaan Lingkungan Masyarakat 

 Keadaan lingkungan masyarakat di lingkungan sekitar pabrik menjadi 

salah satu faktor yang berpengaruh, dikarenakan dengan adanya dukungan 

dari masyarakat sekitar maka proses pendirian pabrik dapat berlangsung 

dengan lancar. Di kawasan industri krakatau steel, masyarakat sekitar 

pabrik sudah dapat mengkondisikan diri dengan keberadaan pabrik di 

kawasan-kawasan industri dikarenakan dengan penataan kawasan yang 

sudah tertata dan fasilitas-fasilitas penunjang yang sudah memadai.                                  

 

Gambar 1.4 Peta Kawasan Industri Krakatau Steel 
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1.4 Tinjauan Pustaka 

1.4.1 Proses Pembuatan Sikloheksana 

 Proses pembuatan sikloheksana dapat dilakukan melalui dua macam 

proses reaksi di antaranya : 

1. Proses Fraksinasi Minyak Mentah 

 Proses ini memanfaatkan minyak mentah atau crude oil sebagai bahan 

baku utama. 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. Hidrogenasi Benzena 

 Pembuatan sikloheksana pada proses ini menggunakan bahan baku 

benzena dan hidrogen, di mana 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 

tinggi dan efisiensi proses tinggi karena adanya recycle gas hidrogen serta 

gas buang yang sedikit sehingga lebih ekonomis.  

Proses ini memiliki keunggulan di antaranya : 

 Kemurnian produk yang tinggi, 

 Efisiensi tinggi, dikarenakan adanya recovery H2. 

        (US4731496, 1988) 

 Dari kedua tinjauan proses di atas, prarancangan pabrik sikloheksana ini akan 

menggunakan proses hidrogenasi benzena dikarenakan proses ini memiliki 

keunggulan yang lebih dari segi proses dan kemurnian produk yang dihasilkan, 

dengan demikian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan impor dalam negeri 

maupun kebutuhan ekspor luar negeri. 
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1.4.2 Kegunaan Produk 

 Kegunaan sikloheksana secara komersial dapat digunakan antara lain 

sebagai : 

 Pelarut non polar 

 Asam adipat selanjutnya untuk memproduksi nilon 66 

 Kaprolaktam selanjutnya untuk memproduksi nilon 6 

 

1.4.3 Sifat Fisis dan Kimia  

1.4.3.1 Bahan Baku 

A. Benzena 

Sifat fisis   :  

Rumus molekul  : C6H6 

Fase (1 atm)  : cair 

Berat molekul  : 78,114 g/gmol 

Titik beku,   : 278,68 K 

Titik didih,   : 353,24 K 

Suhu kritis   : 562,05 K 

Tekanan kritis  : 48,95 bar 

Densitas   : 0,873 g/mL pada suhu 25 °C
 

Densitas kritis  : 0,3051 g/mL 

        (Yaws, 1999) 

Sifat kimia  : 

 Benzena dapat mengalami reaksi substitusi, oksidasi, dan alkilasi yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 Reaksi Substitusi 

 Benzena dapat mengalami reaksi substitusi apabila didukung oleh 

kondisi yang sesuai. Satu atau lebih atom hidrogen yang terdapat pada 

senyawa benzena dapat digantikan dengan atom-atom lain seperti halogen atau 

gugus fungsi lain seperti sulfonat dan nitro. Agen pensubstitusi yang biasa 

bereaksi yaitu asam sitrat, asam sulfat, klorin, dan bromin. Agen pensubstitusi 

ini bereaksi sebagai reagen pencari eletron, sedangkan pemberi elektron 
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adalah benzena dan zat aromatik lainnya. Sifat tersebut dikenal sebagai zat 

nukleofilik karena zat tersebut bereaksi dengan satu inti atom yang dapat 

menerima elektron. 

 

  + HBr          C6H5Br + H2 …………………...………(1.1) 

 

 Reaksi Oksidasi 

 Benzena dapat dioksidasi menjadi air dan karbondioksida dengan 

oksidator kuat seperti asam permanganat atau asam kromat. Reaksi oksidasi 

katalitik benzena menjadi maleic anhidrid merupakan reaksi oksidasi yang 

paling penting. Reaksi oksidasi benzena pada fase gas menjadi fenol yang 

dioperasikan pada suhu 450 – 800 °C tanpa bantuan katalis. 

 

  + 9/2 O2     C4H2O3 + 2 CO2 + H2O………………..(1.2) 

 

 Reaksi alkilasi 

Reaksi alkilasi benzena dalam industri kimia di antaranya : 

a. Reaksi alkilasi propilen dan benzena membentuk cumen pada fase cair 

maupun gas. Pada fase cair reaksi alkilasi propilen dan benzena 

membentuk cumen dibantu dengan katalis BF3, resin, H2SO4 atau HF, 

sedangkan pada fase gas menggunakan katalis zeolit atau AlCl3 padat. 

 

  + C3H6   C6H5CH(CH3)2………………………...(1.3) 

 

b. Reaksi alkilasi propilen dengan benzena membentuk deodecylbenzena 

yang berlangsung pada suhu 115 °C dengan menggunakan katalis AlCl3 

padat. 

 

   + C3H6   C6H5C12H25……………………………(1.4) 

         (Kirk Othmer, 2004) 
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B. Hidrogen 

Sifat fisis   : 

Rumus molekul  : H2 

Fase    : gas 

Berat molekul  : 2,016 g/gmol 

Titik beku   : 13,95 K 

Titik didih   : 20,39 K 

Suhu kritis   : 33,18 K 

Tekanan kritis  : 13,13 bar 

Densitas,    : 0,04460 x 10
3
 mol/cm

3 
pada suhu 0 °C 

Viskositas,   : 0,00008803 cP pada suhu 25 °C 

      (Yaws,1999) 

Sifat kimia  : 

 Proses produksi hidrogen 

 Dalam skala industri proses produksi hidrogen dilakukan dengan 

reforming hidrokarbon, dan dalam skala laboratorium produksi hidrogen 

dilakukan dengan mereaksikan asam klorida dengan logam atau dengan 

mereaksikan logam alkali dalam medium air. 

- Skala industri : 

C6H14            + 4 H2…………………………………………(1.5) 

 

- Skala laboratorium : 

Zn + 2 HCl          H2 + ZnCl2………………………………………..(1.6) 

2 Na + 2 H2O    H2 + 2 NaOH………………………………….(1.7)  

 Bonding of Hydrogen to Other Atoms 

 Hidrogen kehilangan 1s elektron valensi ketika berikatan dengan atom 

lain, membentuk ion H
+
 atau sebaliknya, ion tersebut mendapatkan elektron 

valensi untuk membentuk ion hidrida. 

- ½ H2 (g)       H
+
 (g) + e

-
   ΔH = 1310 kJ/mol……………..(1.8) 

- ½ H2 (g) + e
-
   H

-
 (g)  ΔH = 151 kJ/mol………………(1.9) 
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 Reaksi Sintesis Gas 

 Proses utama pembuatan hidrogen dengan menggunakan sintesis gas 

yakni dengan mereaksikan karbon monoksida dengan air dalam fase gas. 

 CO + H2O     CO2 + H2……………………………………………(1.10) 

         (Kirk Othmer, 2004) 

1.4.3.2 Produk 

A. Sikloheksana 

 Sifat fisis   : 

 Rumus molekul  : C6H12 

 Fase   : cair 

 Berat molekul  : 84,162 g/gmol 

 Titik beku   : 279,69 K 

 Titik didih   : 353,87 K 

 Suhu kritis   : 553,54 K 

 Tekanan kritis  : 40,75 bar 

 Densitas   : 0,773 g/mL pada suhu 25 °C 

         (Yaws, 1999) 

 Sifat kimia  : 

 Oksidasi 

 Reaksi oksidasi sikloheksana dalam fase cair dengan udara dan 

bantuan katalis kobalt atau asam borat akan menghasilkan sikloheksanol 

dan sikloheksanon. Sikloheksanol akan terhidrogenasi dengan bantuan 

katalis seng (Zn) atau tembaga (Cu) menjadi sikloheksanon di mana 

sikloheksanon digunakan untuk memproduksi kaprolaktam. 

        (Kirk Othmer, 2004)  

1.4.4 Tinjauan Proses secara umum 

 Proses hidrogenasi merupakan salah satu jenis reaksi adisi di mana 

suatu senyawa pereaksi bereaksi dengan hidrogen menghasilkan produk 

tertentu. Pada kasus ini benzena sebagai senyawa pereaksi bereaksi dengan 

hidrogen dibantu dengan menggunakan katalis nikel untuk menghasilkan 
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sikloheksana. Mekanisme reaksi proses hidrogenasi benzena terjadi sebagai 

berikut : 

C6H6 + 3 H2   C6H12………………………………………….(1.11) 

 Reaksi ini terjadi pada suhu 150 – 200 °C dan tekanan 20-30 atm dan 

berjalan eksotermis sehingga perlu adanya pendingin untuk menjaga kondisi 

operasi tetap dalam batasan proses. Jenis reaktor yang digunakan dalam 

proses ini adalah fixed bed multitube di mana fase umpan benzena dalam 

keadaan cair dan hidrogen dalam gas. Suhu reaktor harus dipertahankan 

dalam batas proses untuk menghindari terjadinya thermal cracking dan untuk 

menjaga agar kesetimbangan reaksi tidak bergeser.  

 Konversi reaksi yang diperoleh dari reaktor mencapai 99,80% dari 

hasil ini kemudian produk sikloheksana dimurnikan dengan menggunakan 

menara distilasi sehingga dicapai kemurnian produk 99,70% dan 99,90% di 

mana kemurnian ini yang umumnya dipasarkan oleh produsen-produsen 

pemroduksi sikloheksana. 

 

Ni 


