
BAB I. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk

mengurangi ketergantungan dari negara lain. Untuk itu dilakukanlah

pembangunan di segala sektor, terutama pembangunan di bidang industri.

Industri kimia merupakan salah satu industri yang diharapkan dapat memajukan

pembangunan di Indonesia. Karena keadaan yang demikian ini, industri kimia

mengalami peningkatan secara kualitas maupun kuantitas baik industri yang

mengolah bahan baku maupun bahan penunjang untuk menjadi bahan setengah

jadi ataupun bahan jadi.

Salah satu bahan kimia yang kebutuhannya belum terpenuhi dari dalam negeri

adalah tricresyl phosphate yang merupakan senyawa organik (ester) dengan

rumus molekul C21H21PO4. Sebutan lain untuk tricresyl phosphate (TCP) adalah

tritolyl phosphate, tritolyl ester, phosphoric acid tris (methyl phenyl) ester dan

tris (tolyloxy) phosphine oxide.
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Gambar 1.1 Tricresyl Phosphate (TCP)

Bentuk dan wujud TCP berupa cairan kental, tidak berwarna, tidak berbau, tidak

mudah terbakar, tidak larut dalam air, larut dalam cairan organik, tidak menyerap

air dan sedikit sekali menguap (non volatil).

TCP merupakan bahan kimia yang digunakan sebagai bahan plasticizer (bahan

pelunak). Menurut Waldo L. Semon (1926), PVC menjadi sangat elastis jika

dipanaskan dalam cairan TCP. Semakin banyak TCP yang digunakan, PVC akan

semakin elastis dan sebaliknya PVC akan menjadi keras bila TCP yang

digunakan semakin sedikit. Contoh aplikasi seperti kulit imitasi, plastik untuk

alas meja dan sebaginya.

TCP juga digunakan sebagai lubricants (bahan pelumas), cable coating (pelapis

kabel) dan bahan penyusun cat kuku (Kirk and Othmer, 1978).
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Melihat dari manfaat yang dapat diperoleh cukup besar, maka diperkirakan

kebutuhan akan TCP pada tahun-tahun mendatang akan semakin meningkat.

Pabrik TCP ini belum ada di Indonesia dan selama ini kebutuhan akan TCP

masih impor dari Cina, Amerika, India dan Jepang. Dalam perancangan ini

digunakan cresol (C7H8O) dan phosphorus oxychloride (POCl3) sebagai bahan

baku untuk TCP.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pabrik ini layak

didirikan di Indonesia. Kehadiran pabrik TCP di Indonesia akan mendatangkan

beberapa keuntungan, antara lain :

1. Produk TCP segera mungkin dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri

sehingga mengurangi ketergantungan impor.

2. Membuka peluang bagi didirikannya industri lain yang menggunakan

TCP sebagai bahan baku.

3. Membuka lapangan kerja baru dalam rangka mengurangi jumlah atau

tingkat pengangguran serta menambah tingkat perekonomian masyarakat

Indonesia.

4. Selain itu pendirian pabrik ini bertujuan untuk diversifikasi produk

menjadi bahan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sehingga akan

menunjang pendapatan negara.
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1.2 Kapasitas Perancangan

Kebutuhan TCP di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa

tahun mendatang, hal ini dikarenakan semakin berkembangnya industri

plasticizer. Pabrik TCP yang telah berdiri di luar negeri adalah di Negara China,

kapasitas produksi mencapai 800 – 1.000 ton/tahun, Negara Jepang 33.000

ton/tahun, dan USA mencapai 54.000 ton/tahun (RIVM report, 2005).

Berikut adalah data import TCP ke Indonesia menurut Badan Pusat Statistik dari

tahun 2006 – 2010.

Tabel 1.1 Data impor TCP Indonesia (2006 – 2010)

Tahun Tahun ke Jumlah Impor (ton)

2006 1 17.338
2007 2 18.371
2008 3 20.516

2009 4 16.572

2010 5 19.143
Sumber: Data Badan Pusat Statistik Tahun 2011

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, produksi TCP pada tahun 2009 mengalami

penurunan yang drastis, hal ini dikarenakan adanya krisis global sehingga berdampak

pada produksi bahan kimia termasuk TCP.

Data Tabel 1.1 kemudian dibuat regresi linier yang menyatakan hubungan antara

tahun dengan jumlah impor TCP.
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Gambar 1.2 Grafik Impor TCP Indonesia (2006 – 2010)

Persamaan garis hasil regresi linier yang diperoleh adalah sebagai berikut :

y = 181,1x + 17.845

Pada tahun 2016 saat pembuatan pabrik TCP, diperkirakan impor sebanyak

(ton/tahun) = 181,1x + 17.845

= 181,1 (11) + 17.845

= 19.837,1 ton/tahun

Berdasarkan perhitungan tersebut diasumsikan bahwa TCP yang diimpor ke

Indonesia sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Hal ini

dikarenakan tidak adanya data ekspor untuk TCP (BPS, 2010).

Untuk meningkatkan devisa negara, maka kapasitas rancangan pabrik TCP yang

akan didirikan pada tahun 2016 sebesar 25.000 ton/tahun. Dengan kapasitas

produksi tersebut diharapkan dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri dan

kemungkinan sisanya dapat diekspor ke negara di Benua Asia. Berikut ini adalah

tabel data impor TCP Benua Asia bagian tenggara :
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Tabel 1.2 Data impor TCP Asia Tenggara (2010)

Negara
Jumlah Impor
(ton/per kapita)

Thailand 6.050
Singapura 4.250
Filipina 2.300
Malaysia 1.000
Brunei 700

Myanmar 500

Laos 250
Sumber: Data Encarta Encyclopedia Tahun 2011

seperti Thailand. Dasar pertimbangan ekspor ke Thailand karena Thailand masih

memerlukan PVC dalam jumlah yang cukup besar (sebagai plasticizer). Produksi

PVC di Negara Thailand sebesar 119.000 ton/tahun, sedangkan Indonesia sebesar

605.000 ton/tahun. Berdasarkan banyaknya produksi PVC di Indonesia ini,

Thailand berencana ingin membeli 10% PVC di Indonesia. Oleh karena itu dapat

diambil kesimpulan bahwa kebutuhan PVC di Thailand ini belum terpenuhi dan

akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga produk TCP

diperlukan di Negara Thailand.
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1.3 Lokasi Pabrik

Pemilihan lokasi pabrik merupakan hal yang sangat penting sehingga dilakukan

perhitungan yang baik, secara ekonomi maupun teknis, tanpa melupakan

keadaan sosial dan kemungkinan pengembangan dimasa mendatang. Pabrik TCP

akan didirikan di daerah Gresik, Jawa Timur.

Dasar pertimbangan utama yang diambil dalam pemilihan lokasi pabrik adalah :

1. Kemudahan mendapatkan bahan baku

Beroperasinya suatu pabrik sangat tergantung pada ketersediaan bahan

baku. Oleh karena itu, bahan baku sangat penting dalam pengoperasian

pabrik. Pabrik TCP menggunakan bahan baku cresol yang diperoleh dari

PT. Diamond Trading Internasional, Indonesia yang telah berdiri sejak

tahun 2002 dengan memiliki kualitas yang sama dengan impor. Bahan

baku phosphorus oxychloride diperoleh dari Great Lake Chemical, Nitro,

USA. Pengiriman phosphorus oxychloride diterima melalui pelabuhan

Tanjung Perak, Surabaya.

2. Pemasaran Produk

Faktor yang perlu diperhatikan adalah letak wilayah pabrik yang

membutuhkan TCP dan jumlah kebutuhannya. Di Jawa timur khususnya

Gresik  merupakan kabupaten yang dianggap maju karena terdapat
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berbagai macam pabrik. Pabrik yang menggunakan bahan baku TCP

adalah Pabrik Maspion (Perusahaan Siam Maspion) dengan kapasitas

produksi sebesar 70.000 ton/tahun dengan penggunaan TCP sebesar 20%

dari kapasitas produksi. Selain PT. Maspion, Pertamina juga

menggunakan bahan baku TCP sebagai lubricants (minyak pelumas)

sebesar 5%. Penggunaan TCP sebagai bahan/ zat pembantu untuk produk

intermediate banyak juga ditemukan di industri kometik (cat kuku

sebesar 7%) yang juga banyak berlokasi di daerah Pulau Jawa.

3. Transportasi

Transportasi sangat dibutuhkan sebagai penunjang utama untuk

penyediaan bahan baku dan pemasaran produk. Pemilihan lokasi pabrik

di Gresik, Jawa Timur karena dekat dengan Pelabuhan Tanjung Perak,

sehingga arus dari bahan baku import lebih mudah dan lancar serta

transportasi darat yang memiliki infrastruktur yang cukup baik. Keadaan

tersebut dapat mempermudah pemasaran produk.

4. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan hal yang cukup penting untuk menunjang

kelancaran proses produksi. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga

kerja yang berpendidikan menengah atau kejuruan. Penyediaan tenaga
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kerja diperoleh dari daerah Gresik, Jawa Timur dan sekitarnya. Sehingga

dalam perekrutan tenaga kerja tidak mengalami kendala.

5. Utilitas

Utilitas merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam

pengoperasian suatu pabrik. Utilitas utama meliputi penyediaan air,

bahan bakar dan listrik yang mengharuskan lokasi pabrik dekat dengan

sumber tersebut.

Pabrik TCP memerlukan air yang cukup banyak untuk kebutuhan utilitas,

rumah tangga, pencuci peralatan, media pendingin dan sebagainya.

Untuk memenuhi kebutuhan ini pengadaan air diambil langsung dari

saluran induk Sungai Bengawan Solo yang dekat dengan daerah Gresik.

Bahan bakar digunakan untuk generator listrik adalah solar, yang

diperoleh dari distributor PT. Pertamina.

Kebutuhan listrik disuplai oleh PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) dan

generator cadangan hanya dipergunakan jika terjadi pemadaman listrik

oleh PLN.

6. Lahan

Faktor ini berkaitan dengan rencana pengembangan pabrik lebih lanjut.

Gresik merupakan daerah kawasan industri yang sedang berkembang

yang ditandai dengan berdirinya beberapa pabrik-pabrik di kawasan
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tersebut sehingga lahan di daerah tersebut sudah disiapkan untuk

pendirian atau pengembangan suatu pabrik. Semakin meningkatnya

pemintaan produk akan menuntut adanya perluasan pabrik.

7. Karakteristik lokasi

Karakteristik lokasi menyangkut iklim didaerah tersebut, yang tidak

rawan terjadinya banjir, serta kondisi sosial masyarakatnya. Dalam hal

ini daerah Gresik, Jawa Timur bisa digunakan sebagai lokasi pendirian

Pabrik TCP.

8. Kebijakan Pemerintah

Pendirian suatu pabrik perlu mempertimbangkan faktor kebijakan

pemerintah yang terkait didalamnya, kebijaksanaan pengembangan

industri, hubungannya dengan pemerataan kesempatan kerja dan

kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, pabrik yang didirikan juga

harus berwawasan lingkungan, artinya keberadaan pabrik tersebut tidak

mengganggu atau merusak lingkungan sekitarnya. Letak pabrik ini di

daerah yang memang telah disediakan oleh pemerintah daerah Jawa

Timur khusus untuk kawasan industri terpadu (jauh dari kepadatan

penduduk dan tersedianya cadangan air yang cukup banyak). Oleh karena

itu pembangunan dan pengembangan di daerah tersebut tidak

bertentangan dengan kebijakan pemerintah.


