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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pendirian Pabrik

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pemerintah saat ini

sedang dalam masa pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu

Indonesia juga sedang berada pada era perdagangan bebas, hal ini menuntut Indonesia

untuk mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia khususnya dalam bidang

perindustrian. Ditinjau dari keberadaan sumber daya alam yang cukup melimpah serta

kebutuhan energi yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka pendirian pabrik

dimethyl ether sangat berpotensi untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara dan

memperluas lapangan pekerjaan. Dimethyl ether diperoleh dari proses dehidrasi

methanol.

Dimethyl ether (DME) adalah senyawa organik ester dengan rumus kimia

CH3OCH3, senyawa ini berupa gas yang tidak berwarna, tidak beracun, dan tidak

berbau. Berdasarkan data dari International DME Association (2012), saat ini DME

digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti LPG (Liquefied Petroleum Gas),

tenaga pembangkit untuk gas turbin, bahan bakar diesel, sebagai aerosol propellant oleh

industri kosmetik dan kesehatan serta sebagai pengganti CFC propellant dan acetilene.

1.2 Kapasitas Rancangan

Dalam pemilihan kapasitas rancangan pabrik DME (dimethyl ether)

memerlukan beberapa pertimbangan yang harus dilakukan, antara lain:

1.2.1 Ketersediaan Bahan Baku

Karena pabrik direncanakan didirikan di Indonesia maka diperlukan informasi

mengenai ketersediaan bahan baku untuk produksi DME. Bahan baku utama dalam
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pembuatan DME adalah methanol. Methanol di Indonesia diproduksi oleh PT. Kaltim

Methanol Industry (KMI) dengan kapasitas produksi 660.000 MTPY. Methanol yang

diproduksi oleh PT. KMI merupakan methanol grade AA dimana kualitas kemurnian

mencapai 99,98% dan minimum kemurnian 99,85%. Pemasaran dari produk PT. KMI

sekitar 70% dialokasikan untuk ekspor ke luar negeri, seperti Jepang, Korea, Malaysia,

Amerika, Cina, Bangkok, Singapura, Taiwan, Australia, Filipina dan India.

1.2.2 Kondisi Pasar

Produksi DME di seluruh dunia belum ada data yang betul-betul akurat karena

terus berkembangnya proyek-proyek DME yang sudah dalam fase konstruksi. Data

terakhir dari Global DME Emerging Market (2014) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Contoh Perusahaan DME di Dunia dan Kapasitas Produksinya

No Nama Perusahaan Kapasitas (Ton/tahun)
1 Shell/RWE, Germany 60.000
2 Arkosue Co, Holland 10.000
3 Du Pont, West Virginia 15.000

4
Shandong Jiutai Science and
Tecnology Co, Guangzou

200.000

5 Taiwan (Various) 15.000
6 Japan (Various) 10.000

7
Shandong Jiutai Science and
Tecnology Co, Shandong

150.000

8 Luthunhua Group Szechuan 110.000
Total Produksi 570.000

Saat ini Tiongkok sedang mengembangkan proyek industri DME dengan

kapasitas mencapai 5,6 juta ton/tahun, dimana DME dianggap solusi bahan bakar yang

bersih di Tiongkok. Kemudian belum termasuk proyek milik Fuel DME Production

Co., Ltd dengan kapasitas 80.000 ton/tahun. Untuk informasi dari Japan DME Forum

(2010), potensi pasar DME disajikan pada Tabel 1.2 berikut:
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Tabel 1.2 Prediksi Penggunaan DME di Asia

Country
Electricity Transport Residential Total
2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020

Japan 2,7 8.0 0,2 3,8 0,6 5,4 3,5 17
Tiongkok 6.7 10.0 3.0 7,1 4,8 7,5 14,5 24,6

India 4 6.0 1,6 3.2 4,3 6,4 9,9 15,6
South Korea 2 3.0 1 2.0 1 1,5 4 6,5
Other Asia 4.1 8.1 - 2.3 2,6 4,2 6,7 14,6

Total 19,5 35.1 5.8 18,2 13,3 25 36,6 78,3
*satuan : MMTY (million metric ton/year)

Proyeksi total pasar di Asia mencapai 78,3 MMTY (Million Metric Ton Per

Year) pada tahun 2020 baik untuk sektor energi listrik, trasportasi, dan kebutuhan

rumah tangga. Karena pabrik dirancang untuk dibangun di Indonesia maka selain

mengkaji pasar dunia dan Asia diperlukan kajian untuk di Indonesia. Berikut ini adalah

daftar impor DME di Indonesia yang ditunjukan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Data Impor DME di Indonesia

No Tahun Jumlah (Ton/Tahun)
1 2011 145654

2 2012 194.376

3 2013 281.354

4 2014 365.253

5 2015 471.172

(sumber: Biro Pusat Statistik, 2011-2015)

Penentuan kapasitas pabrik DME dihitung dengan menggunakan metode linear

sebagai berikut :
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Gambar 1.1 Grafik Impor DME di Indonesia Tahun 2011-2015

Proyeksi nilai permintaan DME pada tahun 2022 dihitung dengan menggunakan rumus

y = 82191x – 2E+08, didapatkan kebutuhan DME pada tahun 2022 sebesar 1.031.284

ton/tahun.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan, antara lain ketersediaan bahan baku methanol di Indonesia dari PT. KMI

adalah sebesar 660.000 ton/tahun dengan 70% sudah terikat kontrak penjualan ke luar

negeri. Sisanya adalah 30% untuk dalam negeri, yang berarti masih tersedia methanol

sebesar 198.000 ton/tahun. Saat ini PT. KMI sedang mengembangkan pabrik methanol

yang akan beroperasi pada tahun 2021 dengan kapasitas 1 juta ton/tahun. Selain itu,

peluang pasar DME dalam negeri juga harus diperhatikan, dimana sudah berdiri pabrik

DME di Indonesia dengan total kapasitas produksi sebesar 3.000 ton/tahun milik PT.

Bumi Tangerang Gas Industri. Oleh karena itu, kapasitas pabrik DME ini kami

sesuaikan dengan ketersediaan bahan baku dan peluang pasar di Indonesia. Sehingga

kami memutuskan untuk mendirikan pabrik DME berkapasitas 95.000 ton/tahun dengan

pertimbangan bahwa konversi pembentukan DME dari methanol sebesar 80 %, dimana
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nilai kapasitas tersebut merupakan 60% dari jumlah penggunaan bahan baku yang

tersedia.

1.3 Penentuan Lokasi Pabrik

Pemilihan lokasi pabrik didasarkan atas pertimbangan tujuan utama mencapai

keuntungan baik dari sisi teknis maupun ekonomis. Sebuah pabrik harus dibangun pada

lokasi yang strategis dan memberikan kondisi ekonomi dan operasional yang optimum.

Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi pabrik

tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahan baku

Jarak antara tempat produksi dengan sumber bahan baku sangat mempengaruhi

keuntungan perusahaan, terutama adalah dari segi biaya. Maka pabrik sebaiknya

didirikan dekat dengan sumber bahan baku supaya dapat menghemat biaya

transportasi, mengurangi resiko terjadinya kerusakan bahan baku dan lebih

terjangkau dalam mengendalikan keamannanya, sehingga proses produksi akan

lancar.

b. Tersedianya air dan energi

Air merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam suatu pabrik, baik untuk

proses, pendingin, atau kebutuhan lainnya. Air dapat diperoleh dari sungai, air laut

dan danau. Ketersediaan bahan bakar dan energi untuk keperluan operasional pabrik,

pembangkit steam, dan dimungkinkan listrik. Maka sebaiknya dipilih lokasi yang

dekat dan akses mudah dengan sumber air dan bahan bakar sehingga operasi lebih

ekonomis dan biaya produksi lebih murah karena rendahnya biaya transportasi.

c. Sarana transportasi dan infrastruktur

Sarana transportasi dan infrastruktur yang baik dapat menunjang kegiatan

bisnis suatu pabrik kimia. Sarana-sarana transportasi tersebut misalnya, jalan yang
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nyaman dan aman untuk karyawan pabrik, alat transportasi bahan dan peralatan yang

efisien, akses bandara serta pelabuhan pengiriman bahan dan peralatan yang cukup

dan ekonomis, sehingga mempermudah akses tenaga kerja ataupun investor keluar

masuk daerah.

d. Pemasaran

Daerah pamasaran merupakan variable pertimbangan yang penting dalam

penentuan lokasi pabrik. Suatu pabrik diusahakan dekat dengan daerah pemasaran

produk, sehingga biaya distribusi akan lebih murah, dan transportasi produk akan

lebih rendah resiko kerugian akibat hilang ataupun rusak di perjalanan.

e. Sumber Daya Manusia

Lokasi suatu pabrik kimia sangat tergantung pada tersedianya tenaga kerja

yang ahli. Ditinjau dari segi ini, lokasi yang dipilih sebaiknya berada dekat dengan

lingkungan pendidikan dan sekolah yang baik. Suatu pendidikan internal dan intensif

(pelatihan, pendidikan kejuruan, dan pendidikan lanjutan) akan menghasilkan tenaga

ahli yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pabrik.

f. Faktor Geografis

Lokasi pabrik sebaiknya terletak di daerah yang stabil dari gangguan bencana

alam (banjir, gempa bumi, dan lain-lain). Karena hal tersebut dapat mengganggu

proses produksi pabrik sehingga pabrik akan mengalami banyak kerugian. Memiliki

iklim yang tidak esktrim, atau secara natural relatif stabil karena akan berpengaruh

terhadap keawetan material bangunan pabrik.

g. Faktor ekonomi, sosial dan hukum

Kondisi sosial masyarakat diharapkan memberi dukungan terhadap operasional

pabrik sehinggga dipilih lokasi yang memiliki masyarakat yang dapat menerima

keberadaan pabrik. Sehingga resiko gangguan terhadap pabrik, sabotase, dan lain
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sebagainya menjadi minimal. Kondisi ekonomi dan hukum pada masyarakat yang

stabil akan menguntungkan pabrik.

Berdasarkan faktor-faktor diatas, maka dipilih untuk mendirikan pabrik di

Bontang, Kalimantan Timur. Beberapa alasannya adalah sebagai berikut :

a. Ketersediaan bahan baku yang dekat dan cukup feasible untuk pemasangan pipa

langsung, karena pabrik berada di dekat produsen bahan baku. Sebagai bahan

baku proses pembuatan Dimethyl Ether adalah methanol yang dapat diperoleh

dari PT. Kaltim Methanol Industry dengan pemasangan pipa langsung dari

Product Storage milik PT. KMI.

b. Kalimantan merupakan pulau penghasil batu bara yang melimpah, berdasarkan

pertimbangan pengembangan usaha ada kemungkinan ekspansi pabrik DME

dengan teknologi baru yang menggunakan bahan baku batu bara.

c. Sarana transportasi darat yang memadai serta terletak didekat pantai, dan dapat

dibangun suatu pelabuhan. Sehingga, pemenuhan bahan baku maupun

pemasaran produk dapat berlangsung dengan mudah.

d. Prospek pemasaran baik karena letaknya di kawasan Indonesia tengah yang bisa

menyuplai LPG blending yang tersebar di seluruh Indonesia.

e. Penyediaan air untuk proses, air pendingin dan untuk kebutuhan lainnya, tidak

mengalami kesulitan, karena dekat dengan sungai dan laut.

f. Dekat dengan sumber energi batu bara yang bisa dikembangkan baik untuk

pengembangan teknologi synthesis DME dari batu bara atau penggunaan batu

bara hanya untuk utilitas.

g. Banyak tersedia tenaga ahli karena pendidikan dan ekonominya cukup stabil.

Dan juga merupakan daerah yang menarik para tenaga kerja dari luar daerah.
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Upah minimum propinsi Kalimantan Timur cukup tinggi, yaitu sebesar Rp

2.543.331,72 pada tahun 2018.

h. Daerah Kalimantan merupakan daerah yang tidak berpotensi gempa. Iklimnya

tropis tidak banyak hujan, sehingga tidak banyak mengganggu proses yang ada

di dalam pabrik. Dan daerah tersebut bukan daerah dengan tingkat kesuburan

tinggi, sehingga tidak mengganggu lahan pertanian.

i. Kegiatan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan hukum di Bontang cukup stabil.

Selain itu terdapat banyak pabrik disana, sehingga perijinan dan perundang-

undangan tentang pendirian pabrik dan pelaksanaanya relatif mencerminkan

iklim ramah investasi.

j. Terletak dikawasan industri, sehingga dapat dibuat unit pengolahan limbah

bersama, dan juga masyarakat sudah terbiasa dengan keberadaan pabrik dan

menerima keberadaan pabrik.

1.4 Tinjauan Pustaka

1.4.1 Macam-macam Proses

Proses pembuatan dimethyl ether dilakukan dengan 2 cara yaitu direct

synthesis process dan indirect synthesis process dimana kedua proses tersebut disebut

juga dengan proses dehidrasi metanol.

1. Direct synthesis/one-step process (Metode Sintesa Langsung)

Pada reaksi ini terjadi proses dimana metanol murni diuapkan terlebih

dahulu kemudian dilewatkan pada reaktor yang telah berisi katalis γAl2O3.SiO2 pada

suhu 250-400oC dan tekanan 15 atm. Campuran produk keluar dari fixed bed

multitube reactor yang terdiri dari DME, air dan metanol dilewatkan ke separator

kemudian dimurnikan dengan proses destilasi. Pada reaksi ini tidak ada reaksi
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samping, reaksi dehidrasi ini bersifat eksotermis dan beroperasi pada kondisi non

adiabatis non isothermal:

2CH3OH (g) → CH3OCH3 (g) +H2O (g)

Kelebihan reaksi dehidrasi Metanol dengan direct synthesis dengan katalis

γAl2O3.SiO2:

a. Konversi tinggi, yaitu 80%

b. Selektivitas DME mencapai 98%

c. Peralatan dan perawatan alat lebih sederhana

d. Sudah terbukti pada skala industri besar

Kekurangan dari direct synthesis adalah suhu dan tekanan operasi relative tinggi.

(Turton, 1998)

2. Indirect synthesis/two-step process (Metode sintesa tidak langsung)

Proses indirect synthesis (reaksi tidak langsung) adalah proses pembuatan

DME dari natural gas atau batu bara yang dikonversi menjadi sygas methanol

alcohol atau CO + H2 terlebih dahulu. Proses ini biasanya memerlukan sistem dual

katalis yang berperan sebagai katalis sygas methanol alcohol dan katalis dehidrasi

methanol. Dalam proses ini, tahap dehidrasi methanol menjadi DME menggunakan

katalis asam sulfat. Reaktor yang digunakan adalah jenis fluidized bed reactor.

Reaksi tersebut terjadi pada suhu 120°C-140°C dalam fase gas dengan tekanan

2 atm. Hasil dari reaktor dilewatkan ke scrubber kemudian dimurnikan dengan

destilasi. Reaksi yang terlibat dalam proses manufakturing DME adalah :

222
1

4 2HCOOCH 

OHCH2HCO 32 

 OH+HSOCHSOH+OHCH 243423

4233343 SOH+OCHCHOHCHHSOCH 
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Kelebihan dari proses indirect syntesis adalah suhu dan tekanan pada reaktor relatif

rendah.

Kekurangan dari proses ini adalah:

a. Konversi rendah, yaitu 40 %

b. Peralatan yang digunakan lebih banyak

c. Menggunakan asam sulfat yang bersifat korosif, sehingga diperlukan

peralatan dengan bahan kontruksi yang tahan terhadap korosi yang harganya

lebih mahal (McKetta, 1984).

Berdasarkan beberapa macam proses tersebut, maka dipilih proses Direct

synthesis berupa dehidrasi metanol dengan katalis γAl2O3.SiO2. Dengan alasan, bahwa

dengan proses tersebut memiliki konversi yang tinggi yaitu mencapai 80% dan juga

menggunakan peralatan yang sedikit dan proses yang sederhana.

1.4.2 Kegunaan Produk

Berdasarkan data dari International DME Association (2012), saat ini DME

digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti LPG (Liquefied Petroleum Gas),

tenaga pembangkit untuk gas turbin, bahan bakar diesel, sebagai sumber hidrogen untuk

bahan bakar kendaraan, sebagai aerosol propellant oleh industri kosmetik dan

kesehatan, sebagai pengganti CFC propellant dan pengganti acetilene.

1.4.3 Sifat Fisis dan Kimia

1. Bahan Baku

a. Metanol

Metanol merupakan zat kimia yang tidak berwarna, berbentuk cair pada

temperatur kamar, mudah menguap dan sedikit berbau ringan. Metanol adalah zat

kimia yang beracun dan menyebabkan efek berbahaya apabila dihirup atau tertelan.

Sifat fisis metanol adalah sebagai berikut:
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Rumus kimia : CH3OH

Fasa : cair (30 oC, 1 atm)

Titik beku (pada 1 atm) : -97,8°C

Berat molekul : 32,042 kg/kmol

Titik didih (pada 1 atm) : 64,7°C

Densitas (pada 1 atm) : 0,782 g/ml

Indeks bias, pada 20°C : 1,3287

Viskositas, pada 30°C : 0,5061 Cp

Suhu kritis : 239,58°C

Tekanan kritis : 78,5 atm

Panas spesifik, liquid (pada suhu 25-30°C) : 0,605-0,609 kal/g

Panas spesifik, uap (pada suhu 100-200°C) : 12,2-14,04 kal/gmol

Panas penguapan (pada suhu 64,7°C) : 8430 kal/mol

Flash point, °C : 16:11

Kelarutan dalam air : miscible (mudah larut)

(Mc.Ketta, 1984)

2. Bahan Penunjang

a. Katalis γAl2O3.SiO2

Jenis : Alumina silica (zeolit)

Bentuk : Sphere

Density : 1,8918 gr/cm3

Diameter : 3,5 mm

Porositas : 0,55

(US Patent, 1998)
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3. Produk

a. Dimethyl Ether (DME)

Berat molekul : 46,069 kg/kmol

Titik beku (pada 1 atm) : -141,5°C

Titik didih (pada 1 atm) : -24°C

Densitas (pada 20°C) : 0,677 kg/l

Indeks bias, pada (-42,5°C) : 1,3441

Spesifik gravity cairan : 0,661 (pada 20°C)

Flash point (pada wadah tertutup) : -42°F

Panas pembakaran : 347,6 kkal/mol

Panas spesifik (pada -27,68°C) : 0,5351 kkal/mol

Panas pembentukan (gas) : -44,3 kal/g

Panas laten (gas), (pada -24,68°C) : 111,64 kal/g

Kelarutan dalam air (pada 1 atm) : 34% berat

Kelarutan air dalam DME (pada 1 atm) : 7% berat

Fase, 25°C, 1atm : gas

Suhu kritis : 400 K

Tekanan kritis : 53,7 bar abs

(Mc.Ketta, 1984)

b. Air

Berat Molekul : 18,0153 g/gmol

Titik Beku (1 atm) : 0°C

Titik Didih (1 atm) : 100°C

Densitas (25°C) : 0,99823 kg/l

Suhu kritis : 374,13oC



Prarancangan Pabrik Dimethyl Ether Proses Dehidrasi Methanol
Dengan Katalis γAl2O3.SiO2 Berkapasitas 95.000 Ton/Tahun

Teknik Kimia Universitas Wahid Hasyim 13

Tekanan Kritis : 220,55 bar

Kapasitas panas (25°C) : 4185 J/kg.K

Tekanan uap (25°C) : 2,338 kPa

Viskositas (25°C) : 1,005 cP

(Mc.Ketta, 1984)

1.4.4 Tinjauan Proses Secara Umum

Reaksi pembentukan DME merupakan reaksi dehidrasi metanol. Reaksi

berlangsung dalam fase gas. Metanol yang akan direaksikan diubah fasenya dari fase

cair ke fase gas. Reaksi bersifat eksotermis dan beroperasi pada kondisi non  adiabatis

non isothermal. Pembentukan DME dengan metode dehidrasi metanol dilakukan

dengan reaksi berkatalis γAl2O3.SiO2 yang disusun dalam reaktor fixed bed multitube

dengan suhu antara 250-400 oC dan tekanan 15 atm. Jika suhu reaktor dibawah 250 oC

maka reaksi akan berlangsung lambat, apabila reaktor beroperasi pada suhu diatas 400

oC akan terjadi kerusakan pada katalis. Selanjutnya DME yang dihasilkan keluar reaktor

kemudian dipurifikasi di distillation column. DME sebagai hasil atas pada distillation

column selanjutnya dialirkan ke tangki penampung produk, hasil bawah terdiri dari

metanol sisa dan air kemudian dimasukan ke metanol distilation column. Hasil atas

pada metanol distillation column berupa metanol dan sedikit air yang kemudian di

recycle ke tee (mixer). Hasil bawah pada metanol distillation column berupa air. Reaksi

yang terjadi adalah:

2CH3OH (g) → CH3OCH3 (g) +H2O (g)

(Turton, 1998)


