
II. DESKRIPSI PROSES

Usaha produksi dalam pabrik kimia membutuhkan berbagai sistem proses yang 

dirangkai dalam suatu sistem proses produksi yang disebut teknologi proses. 

Secara garis besar, sistem proses utama dari sebuah pabrik kimia adalah sistem 

reaksi serta sistem pemisahan dan pemurnian. Proses perubahan bahan baku 

menjadi produk terjadi dalam sistem reaksi. Sistem pemroses bagi sistem reaksi 

adalah reaktor. Sistem pemisahan dan pemurnian bertujuan agar hasil dari sistem 

pereaksian sesuai dengan permintaan pasar sehingga layak dijual.

Demikian halnya dengan pabrik Dimetyl Phthalate (DMP), terdiri dari unit proses, 

unit pemisahan, unit pemurnian dan kondisi operasi yang terlibat dijelaskan 

sebagai berikut.

Proses produksi Dimethyl pthalate ini hanya dengan proses esterifikasi, namun 

ada beberapa jenis katalis yang dapat dipilih.

A.  Jenis-jenis Katalis

Secara umum Dimethyl Phthalate (DMP) diproduksi dengan mereaksikan 

Phthalic Anhydride dan metanol dengan proses esterifikasi menggunakan 

katalis. Ada dua jenis katalis yang dapat digunakan dalam produksi DMP, 

yaitu:
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1. Esterifikasi menggunakan katalis asam sulfat

Proses pembuatan Dimethyl Phthalate dilakukan di dalam reaktor alir 

tangki berpengaduk (RATB). Pada proses ini direaksikan antara phthalic 

anhydride dan  metanol serta H2SO4 sebagai katalis secara bersamaan 

melalui bagian atas reaktor, dengan kondisi suhu reaktor 140 oC dan 

tekanan 3 atmosfer.  Konversi yang dihasilkan sebesar 95%.  

(U.S Patent No. 2618651)

 Tinjauan Ekonomi

Tinjauan ekonomi ini bertujuan untuk mengetahui keuntungan yang 

dihasilkan oleh pabrik ini selama setahun dengan kapasitas 55.000 

ton/tahun. Berikut ini perbandingan harga bahan baku dan harga produk  

pada tahun 2012.

Tabel. 2.1.  Harga bahan baku dan produk

No  Bahan Kimia BM (g/mol) Harga (Rp)

1 Dimethyl phthalate 194 15.378/kg

2 Phthalic anhydride 148 17.430/kg

3 Metanol 32 13.848/kg

4

5

Asam Sulfat

Sodium Bisulfat

98

120

12.826/kg

17.200/kg

Sumber: (www.merck.com, 2012)

 Produk

Berat C6H4(COOCH3)2 = 55000 ton

Harga jual Dimethyl phthalate =  Rp 15.378/kg

Harga = 55.000.000 kg x Rp 15.378/kg

           = Rp 845.790.000.000
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Mol C6H4(COOCH3)2 = 
mol

Kapasitas

=
194

000.000.55

= 283.505,154  kmol

 Reaktan

Mol Phthalic anhydride =
yield

HCOOCHmolC 2346 )(

= 
97,0

154,505.283

=  292.272,3546 kmol

Berat Phthalic anhydride = Mol x BM

=  292.272,3546 kmol x 148 kg/kmol

=  43.256.456,48 kg

Harga Phthalic anhydride = 43.256.456,48 kg x Rp 17.430/kg

= Rp 753.960.036.400

Mol metanol =  2 x Mol Phthalic anhydride

= 2 x  292.272,3546 kmol 

= 584.544,7092 kmol

Berat methanol =  Mol metanol x BM

= 584.544,7092 kmol x 32 kg/kmol

= 18.705.430,69 kg

Harga  metanol = 18.705.430,69 kg x Rp 13.848/kg

= Rp 259.032.804.200
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Kebutuhan katalis (asam sulfat) sebanyak 0,2% dari berat Phthalic 

anhydride

= 0,2 % X 43.256.456,48 kg = 86.512,912 kg

Harga katalis yang dibutuhkan 

= 86.512,912 kg X Rp.12.826/kg = Rp 1.109.614.622

Kebutuhan NaOH sebanyak 0,6% dari berat Phthalic anhydride

= 0,6% X 43.256.456,48 kg = 259.538,738 kg

Harga NaOH yang dibutuhkan 

= 259.538,738 kg X Rp 13.465 / kg = Rp 3.494.689.119

Potensial ekonomi jika menggunakan katalis asam sulfat

= harga jual produk – harga beli bahan baku 

= Rp 845.790.000.000– (Rp 753.960.036.400+ 

   Rp 259.032.804.200+ Rp 1.109.614.622+ Rp 3.494.689.119)

= Rp. 61.321.855.660

2. Esterifikasi menggunakan katalis sodium bisulfat

Pada proses ini direaksikan antara phthalic anhydride dan metanol serta 

sodium bisulfat sebagai katalis dengan kondisi suhu reaktor 110oC.  

Konversi yang dihasilkan sebesar 85%.  Katalis ini tidak dijual di 

Indonesia, jadi harus impor dari India dan cina.  

(U.S Patent No.7135588 B2)
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Kebutuhan katalis sodium bisulfat sebanyak 2% dari berat Phthalic 

anhydride

= 2 % X 43.256.456,48 kg = 865.129,1296 kg

Harga katalis yang dibutuhkan 

= 865.129,1296 kg X Rp.17.200/kg = Rp 14.880.221.030

Potensial ekonomi jika menggunakan katalis sodium bisulfat

= harga jual produk – harga beli bahan baku 

= Rp 845.790.000.000– (Rp 753.960.036.400+ 

   Rp 259.032.804.200+ Rp 1.109.614.622+ Rp 14.880.221.030)

= Rp 49.936.323.750

B. Pemilihan Proses

Berdasarkan uraian subbab di atas, dalam memproduksi Dimethyl Phthalate

(DMP), hanya dibedakan berdasarkan pada penggunaan katalis. 

Tabel 2.2. Perbandingan katalis asam sulfat dengan katalis sodium bisulfat  pada 

proses esterifikasi pembuatan dimethyl  phthalate

No. Parameter Jenis Katalis
asam sulfat Sodium bisulfat  

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Suhu operasi
Konversi
Harga katalis
Perolehan katalis
Kebutuhan katalis

Potensial 
ekonomi

140oC
95%

Rp 1.109.614.622
Dalam negeri

0,2% dari bahan baku 
(phthalic anhydride)
Rp. 61.321.855.660

110oC
85%

Rp 14.880.221.030
Luar negeri

2% dari bahan baku 
(phthalic anhydride)
Rp 49.936.323.750
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Pada kedua katalis untuk memproduksi dimethyl phthalate ini mempunyai reaksi 

yang sama sehingga bahan baku yang diperlukan sama. Maka pertimbangan yang 

digunakan dalam pemilihan proses ini didasarkan pada :

1. Harga katalis asam sulfat lebih murah dari katalis sodium bisulfat

2. Katalis asam sulfat lebih mudah didapat karena telah diproduksi di dalam  

negeri sehingga tidak memerlukan biaya yang besar untuk pengangkutan.

3. Konversi yang diperoleh lebih tinggi dengan menggunakan asam sulfat.

4. Potensial ekonomi diperoleh lebih tinggi dengan menggunakan katalis 

asam sulfat

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam prarancangan pabrik ini 

digunakan katalis asam sulfat untuk membantu proses reaksi

 Tinjauan Proses Secara Umum

Tekanan    : 3 atm

Temperatur    : 140oC

Konversi    : 95%

Mol ratio phtalic anhidride : methanol : 1 : 2

Reaktor               : Reaktor Alir Tangki Berpengaduk

Fase reaksi    : Cair

Mekanisme Reaksi

Reaksi diatas berlangsung dalam fase cair dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mula – mula 1 molekul phthalic anhydride bereaksi dengan satu molekul 

metanol membentuk monometyl phthalate
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              Phthalic Anhyride    Metanol        Monomethyl Phthalate

2. Kemudian molekul monometyl phthalate bereaksi kembali dengan satu 

molekul metanol dan melepas satu molekul air membentuk dimethyl

phthalate 

     Monomethyl             metanol                 dimethyl                    air

     phthalate                                          phthalate                         

  (Jerzy Skrzypek,1994)

C.  Uraian Proses

Proses pembuatan dimetyl phthalate dari phthalic anhydride dan metanol dengan 

proses esterifikasi dengan menggunakan katalis H2SO4 dapat dibagi menjadi tiga 

tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan Bahan Baku

Tahap ini bertujuan untuk menyiapkan phthalic anhydride dan

metanol sebelum direaksikan di dalam reaktor.

Tahap persiapan bahan baku meliputi:
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a. metanol dari tangki penyimpan yang berupa cairan dipanaskan 

sampai suhu reaktor sebesar 140°C dengan menggunakan 

pemanas.

b. Phthalic anhydride yang berbentuk kristal dilelehkan dengan 

menggunakan melter sehingga berubah fase menjadi cair dan 

suhunya naik sampai suhu operasi reaktor sebesar 140°C.

2. Tahap reaksi esterifikasi pembentukan dimethyl  phthalate .Kedua 

bahan baku diumpankan dalam reaktor dengan perbandingan mol 

phtalic anhidride : metanol = 1 : 2.

Reaksi yang terjadi di reaktor:

PA  + Metanol    MMP (1)

MMP  +  Metanol     DMP  (2)

Reaksi berlangsung dalam fase cair dan merupakan reaksi eksotermis. 

Konversi yang dapat dicapai pada reaksi ini sebesar 95 % berdasarkan 

reaktan phthalic anhidride. Reaksi dijalankan dalam Reaktor Alir 

Tangki Berpengaduk (RATB) pada suhu 140oC. Reaktor beroperasi 

pada tekanan 3 atm untuk menjaga agar reaktan tetap dalam keadaan 

cair. Panas yang dihasilkan oleh reaktor diserap dengan jaket 

pendingin.

3. Tahap Pemurnian dan Pemisahan Produk

Tahap ini bertujuan untuk memisahkan produk dari hasil samping 

reaksi esterifikasi yaitu air dan sisa-sisa reaktan.
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Tahap pemisahan dan pemurnian produk terdiri dari:

a. Produk cair reaktor dialirkan menuju tangki netralisasi untuk 

dinetralkan kandungan asamnya dengan menggunakan NaOH  

yang berasal dari tangki penyimpanan sehingga terbentuk Na2SO4

dan air.

Reaksi yang terjadi di netraliser:

H2SO4  +  2 NaOH    Na2SO4  +  2 H2O

b. Hasil netralisasi dialirkan menuju decanter. Keluaran decanter

terdiri dari fase berat (Dimethyl Phthalate, metanol,) yang akan 

menuju ke menara distilasi, dan fase ringan (Na2SO4, Maleic 

Anhydride, Monomethyl Phthalate, air,) yang akan menuju ke unit 

pengolahan limbah.

c. Produk decanter yang masih mengandung metanol dipisahkan 

dari dimetyl phthalate, dengan menggunakan kolom distilasi 

sehingga diperoleh produk dimetyl phthalate dengan kemurnian 

99%.

 Tinjauan Termodinamika

Tinjauan secara termodinamika ditujukan untuk mengetahui sifat reaksi

(endotermis/eksotermis) dan arah reaksi (reversible/irreversible). Penentuan panas

reaksi yang berjalan secara eksotermis atau endotermis dapat dihitung dengan

perhitungan panas pembentukan standar (ΔH°f) pada P = 1 atm dan T = 298 K.

Reaksi yang terjadi :

C6H4(CO)2             +    2CH3OH                    C6H4(COOCH3)2     +    H2O
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Nilai ΔH°f masing-masing komponen pada suhu 298 K dapat dilihat pada Tabel 

2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Nilai ΔH°f masing-masing Komponen

Komponen ΔH°f, kJ/mol
C6H4(CO)2             -155,8

CH3OH  -200,9
C6H4(COOCH3)2     -663

H2O -241,8
(Yaws, 1999)

ΔH°r 298 K = ΔH°f produk - ΔH°f reaktan

= [ΔH°f C6H4(COOCH3)2 + ΔH°f H2O] – [ΔH°f C6H4(CO)2+ ΔH°f 2.CH3OH]

=  (-663 + (-241,8))  -  ( -155,8 + 2(-200,9))

=   -347,2  kJ/mol

Menghitung ΔHreaksi 

ΔHreaksi = ΔHstandar +  (ΔHproduk -  ΔHreaktan)

Menghitung masing masing ΔHreaktan

1. Untuk Phthalic Anhydride


413

298

CpdTnH

)10.126,210.906,3320,26(
413

298

241   TTnH

ΔH = 1 mol X 19.901,551 kj/mol

ΔH = 19.901,551 kj/mol
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2. Untuk Metanol


413

298

CpdTnH

)10.459,110.029,110.1046,31520,40( 36
413

298

231 TTTnH   

ΔH = 2 mol X 9.013,464 kj/mol

ΔH = 18.026,93 kj

Total ΔH untuk reaktan = 19.901,551 kj + 18.026,93 kj = 37.928,48 kj

Menghitung masing masing ΔHproduk

1.Untuk dimethyl phthalate


413

298

CpdTnH

  )10.5866,110.4023,110.3469,6494,185( 36
413

298

231 TTTnH   

ΔH = 1 mol X 31.945,3854 kj/mol

ΔH = 31.945,3854 kj

2. Untuk air


413

298

CpdTnH

 
413

298

2 )00000134,000015,022,8( TTnH

ΔH = 1 mol X 886,034 kj/mol

ΔH =  886,034 kj

Total ΔH untuk produk = 31.945,3854 kj +886,034 kj   = 32.831,4194 kj
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Sehingga 

ΔHreaksi = ΔHstandar +  (ΔHproduk -  ΔHreaktan)

                = -347,2  kJ + (32.831,4194 kj - 37.928,48 kj )

                = -5444,2606 kj

Karena nilai ΔH°r 298 K negatif, maka reaksi bersifat eksotermis.

Energi bebas Gibbs (ΔG) digunakan untuk mementukan apakah reaksi spontan, 

tidak spontan atau berada dalam kesetimbangan, jika nilai ΔG adalah negatif 

berarti rekasi berjalan spontan, jika bernilai positif berarti reaksi berjalan secara 

tidak spontan, sedangkan jika nilai ΔG adalah nol berari reaksi berada dalam 

kesetimbangan. Berikut perhitungan ΔG dalam proses esterifikasi dimethyl 

phthalate.

Tabel 2.4. Nilai ΔG°f masing-masing Komponen

Komponen ΔG°f, kJ/mol
C6H4(CO)2             -329

CH3OH  -162,2
C6H4(COOCH3)2     -526

H2O -237,129
(Yaws, 1999)

Persamaan :

ΔGo = Σ(nΔGo
f) produk – Σ(nΔGo

f) reaktan

ΔGo = -RT ln K   

K    = exp(-ΔGo/RT)
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dimana :

ΔGo : Energi bebas Gibbs standard (kJ/mol)

R : Tetapan gas (8,314 x 10-3 kJ/mol K)

K : Konstanta kesetimbangan pada 298 K

(J.M. Smith and H.C. Van Ness, 1975)

Maka :

ΔGo = Σ(nΔGo
f) produk – Σ(nΔGo

f) reaktan

        =  (-526 + ( -237,129)) - (-329) + 2(-162,2)) 

        =  -109,729 kJ/mol

ΔG = ΔGo + R. T. In 

      = -109,729 kJ/mol + (8,314x10-3 kJ/mol.K . 413 K. In
3546,272.292

154505283 ,.
)

      = -109,833 kj/mol


