
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Pendirian Pabrik 

Indonesia pada saat ini sedang dalam mengalami masa pembangunan, 

termasuk pembangunan dalam bidang industri yang salah satunya adalah 

industri polyester. Terephthalic Acid merupakan salah satu bahan baku 

utama pada industri polyester, sehingga dengan bertambahnya pabrik 

pabrik polyester tersebut maka kebutuhan akan Terepthalic Acid juga 

meningkat. Produksi Terepthalic Acid di Indonesia masih belum dapat 

mencukupi kebutuhan dalam negeri, sehingga masih dilakukan impor dari 

luar negeri. 

 

Benang adalah salah satu bahan baku industri tekstil, baik itu berasal dari 

serat alam maupun serat sintetis. Namun demikian, serat alam semakin 

terbatas, maka untuk memenuhi keterbatasan itu, kebutuhan bahan baku 

tekstil benang harus dipenuhi dengan serat sintetik yang sebagian besar 

terbuat dari polyester. Konsumsi serat polyester ini terus mengalami 

peningkatan dan telah mengalahkan kapas. Kecenderungan ini akan terus 

berkembang di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan produksi 

polyester lebih cepat, aman, ringan, dantidak menunggu panen kapas. 
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Polyester ini diperoleh dari pengolahan serat benang sintetis (synthetic 

fibre) dari hasil proses Ethylene Glycol (EG) terephthalic acid. 

Terepthalic Acid sendiri berasal dari paraxylene (Px) yang merupakan 

produk aromatik dengan bahan baku heavy naphtha yang berasal dari 

minyak bumi. 

Mengantisipasi sangat tingginya petumbuhan kebutuhan serat polyester 

dan bahan bakunya maka beberapa negara sedang membangun industri 

bahan baku industri TPT (tekstil dan produk tekstil) yang terdiri dari 

MEG, Paraxylene dan Terepthalic Acid. (http//.infokimia.co.id.05-07-

2012). 

 

TPT seperti MEG, Paraxylene dan Terepthalic Acid di beberapa negara 

sudah mulai beroperasi 2005- 2010 yang terbesar adalah Cina dengan 

produksi 13 juta ton, disusul Iran 3,43 juta ton, India 3,15 juta ton, Taiwan 

2,48 juta ton, dan Thailand 2,44 juta ton. Untuk periode 2005 hingga 2007 

produksi terephthalic acid, untuk periode 2005 hingga 2007  urutan 

pertama dipegang oleh Cina (6,79 juta ton), disusul India (1,19 juta) dan 

Thailand (1,14 juta) di urutan ketiga.(http//sbioinformatics.com.05-07-

2012). 

 

Sejauh ini, pemenuhan kebutuhan Terepthalic Acid di Indonesia 

sepenuhnya masih diimpor dari negara lain. Oleh karena itu, pendirian 

pabrik Terepthalic Acid ini sangat menjanjikan. Pabrik ini didirikan 

dengan tujuan untuk memenuhi permintaan kebutuhan bahan baku industri 

http://www.infokimia.co.id/
http://www.sbioinformatics.com/
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tekstil dan industri pengemasan plastik, untuk mendukung pertumbuhan 

industri polyester di Indonesia, serta untuk menangkap peluang pasar di 

Asia terhadap kebutuhan Terepthalic Acid yang meningkat dan semakin 

pesat (http://web.bisnis.com.05-07-2012)  

 

B.  Kegunaan Produk  

Kegunaan dari produk Terepthalic Acid :  

a) Industri Polyester digunakan sebagai bahan baku industri tekstil, 

b) Industri resin PET digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik 

dan film, 

c) Industri polybutylene terepthalate (PBT) untuk pembuatan karet sintetis. 

 

C. Ketersedian Bahan Baku 

 

Bahan baku dalam pembuatan Terepthalic Acid adalah paraxylena. 

Paraxylena adalah senyawa hidrokarbon aromatik yang dihasilkan dari proses 

aromatisasi dari heavy naphta dalam unit platform yang kemudian dipisahkan 

untuk memproduksi benzene dengan ekstraksi dan paraxylena dengan 

absorbsi (http//pertamina.com.05-07-2012). Adapun beberapa pabrik 

penghasil paraxylen antara lain, PT. Pertamina dengan kapasitas  dan PT. 

Trans Pasifiic Chemical Indotama dengan kapasitas . Dari kedua pabrik 

tersebut maka kebutuhan paraxylen dapat dipenuhi. 

 

 

 

http://web.bisnis.com/
http://www.pertamina.com/
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D.  Analisa Pasar 

 

1.  Kebutuhan Pasar 

Hingga saat ini terdapat beberapa industri yang menghasilkan Terepthalic 

Acid. Adapun beberapa produsen yang menghasilkan Terepthalic Acid 

dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut : 

Tabel 1.1. Produsen Terepthalic Acid di Indonesia 

Nama Perusahaan Lokasi 
Kapasitas 

(Ton/Tahun) 

PT. Mitsubishi Chemical Indonesia 

PT. Polysinde Eka Perkasa 

PT. Amoco Mitsui PTA Indonesia 

PT. Polyprima Karyareksa  

Cilegon, Banten 

Kuningan, Jakarta 

Merak, Banten 

Jakarta 

640.000
1
 

365.000
2
 

460.000
3
 

465.000
4
 

Total Kapasitas 2.165.000 

Sumber : 
1
 http//mitsubishicorp.com.20-12-2013 

2 
http//asiapacificfibers.com.20-12-2013 

3 
http//ami.co.id.20-12-2012 

4 
http//indorama.net.20-07-2012 

Hal ini menunjukkan bahwa tingginya konsumsi Terepthalic Acid di 

Indonesia. Di mana dalam pemenuhan kebutuhan dalam negri, Indonesia 

masih mengimpor dari luar negri. Perkembangan impor Terepthalic Acid 

di Indonesia dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada 

tabel 1.1 berikut ini :   

Tabel 1.2 Perkembangan Impor Terepthalic Acid di Indonesia Tahun 

2005-2010. 

Tahun Impor (Kg/tahun) 

2005 

2006 

2007 

2010 

14.799.520 

16.284.484 

19.369.508 

32.963.573 

   Sumber : Badan Pusat Statistik Lampung 

 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kebutuhan akan Terepthalic Acid di 

Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Sehingga peluang untuk 

pendirian pabrik baru cukup menjanjikan.  

http://www.pertamina.com/
http://www.pertamina.com/
http://www.pertamina.com/
http://www.pertamina.com/
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E.  Kapasitas Pabrik 

 

Pendirian pabrik baru ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan impor, 

sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam negri Indonesia tidak perlu 

bergantung pada impor lagi. Dari data pada tabel 1.2, dapat ditentukan 

kapasitas pabrik yang akan dibangun dengan menggunakan kurva linear : 

 

Gambar 1.1  Grafik Kebutuhan Terepthalic Acid Indonesia 

Untuk menghitung kebutuhan impor Terepthalic Acid tahun berikutnya maka 

menggunakan persamaan garis lurus : 

y = ax + b 

Keterangan : y = kebutuhan impor TA (Asam terephtalate), kg/tahun 

x = tahun 

             b = intercept 

            a = gradien garis miring 

 

Diperoleh persamaan garis lurus : y = 4x10
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Dari persamaan di atas diketahui bahwa kebutuhan impor Terepthalic Acid 

di Indonesia pada tahun 2018 adalah : 

y = (4x10
6
*2018)-8x10

9
   

y  = 72.000.000 kg/tahun 

y  = 72.000 ton/tahun. 

 

Dari hasil regresi linear diatas didapatkan kebutuhan impor Terepthalic 

Acid di Indonesia pada tahun 2018 sebesar 72.000 ton/tahun. Dengan 

kebutuhan yang tinggi tersebut, pembuatan pabrik baru akan sangat 

menjanjikan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka akan didirikan 

pabrik baru dengan kapasitas 80% dari kebutuhan tersebut. Sehingga 

kapasitas pabrik baru yang akan didirikan sebesar 60.000 ton/tahun 

 

F.  Lokasi Pabrik 

 

Secara geografis, penentuan lokasi pabrik sangat menentukan kemajuan serta 

kelangsungan dari suatu industri pada saat sekarang dan pada masa yang akan 

datang karena berpengaruh terhadap faktor produksi dan distribusi dari pabrik 

yang didirikan. Pemilihan lokasi pabrik harus tepat berdasarkan perhitungan 

biaya produksi dan distribusi yang minimal serta pertimbangan sosiologi dan 

budaya masyarakat di sekitar lokasi pabrik (Peters, et.al., 2004). 

Berdasarkan beberapa pertimbangan, maka direncanakan pendirian pabrik    

pembuatan Terepthalic Acid yang  berlokasi  di Kecamatan Adipala, 

Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Berikut beberapa faktor yang mendasari 

pemilihan kota ini sebagai lokasi pabrik, yaitu : 
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1. Ketersediaan Bahan Baku 

Suatu pabrik sebaiknya berada di daerah yang dekat dengan sumber bahan 

baku dan daerah pemasaran sehingga transportasi dapat berjalan dengan 

lancar. Sumber bahan baku utama P-xilena diperoleh dari 

PT.PERTAMINA UP IV Cilacap dan asam asetat dari PT. Indo Acidatama 

Chemical yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah. 

 

2. Transportasi  

Pembelian bahan baku dan penjualan produk dapat dilakukan melalui 

jalan darat maupun laut. Lokasi pendirian pabrik ini juga merupakan 

kawasan perluasan industri sehingga sarana dan prasarana transportasi 

lengkap, baik berupa jalan tol, jalur kereta api dan pelabuhan.  

 

3. Pemasaran 

Kawasan pabrik ini merupakan daerah industri sehingga produknya dapat 

dipasarkan kepada pabrik yang membutuhkannya di kawasan industri 

tersebut atau diekspor ke mancanegara. 

4. Ketersediaan Listrik dan Bahan Bakar 

Lokasi pabrik yang baik juga berada cukup dekat dengan sumber listrik 

dan bahan bakar yang akan digunakan dalam kegiatan pabrik itu sendiri.  

Listrik untuk kebutuhan pabrik diperoleh dari generator pembangkit tenaga 

listrik. Disamping itu, disediakan juga cadangan dari PLTU Bunton Jawa 



 

 

8 

 

Tengah. Bahan bakar LPG untuk generator dapat diperoleh dari PT. 

Pertamina. 

 

5. Ketersediaan Air 

Lokasi pabrik haruslah cukup dekat dengan sumber air. Sedangkan sumber 

air tersebut harus mampu memenuhi semua kebutuhan air untuk berbagai 

keperluan dalam kegiatan pabrik dalam jangka waktu yang lama. 

Air sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dalam pabrik ini, yaitu 

untuk kebutuhan pendinginan, air sanitasi dan sebagainya. Air yang 

dibutuhkan dalam proses diperoleh dari Sungai Serayu yang mengalir di 

sekitar pabrik untuk proses, sarana utilitas dan keperluan domestik.  

 

6. Ketersediaan Tenaga Kerja 

Sebagai kawasan industri, daerah ini merupakan salah satu tujuan para 

pencari kerja. Tenaga kerja ini merupakan tenaga kerja yang produktif dari 

berbagai tingkatan baik yang terdidik maupun yang belum terdidik. 

7. Kondisi Keadaan Iklim 

Seperti daerah lain di Indonesia, maka iklim di sekitar lokasi pabrik relatif 

stabil. Pada setengah bulan pertama musim kemarau dan setengah bulan 

kedua musim hujan. Walaupun demikian perbedaan suhu yang terjadi 

relatif kecil.  
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8. Karakteristik dan Kondisi Lingkungan  

Dalam pemilihan lokasi pabrik, karakteristik dan kondisi lingkungan 

seperti tanah, ketinggian terhadap permukaan air laut, ketinggian air tanah, 

drainase, kecepatan angin, kuantitas hujan, kemungkinan terjadinya 

bencana alam. Berdasarkan pertimbangan karakteristik dan kondisi 

lingkungan tersebut, lokasi pabrik Terepthalic Acid ini memiliki kondisi 

lingkungan yang cukup baik untuk mendukung berdirinya pabrik tersebut. 

9. Pembuangan Limbah 

Perhatian terhadap pembuangan limbah dari pabrik haruslah benar-benar 

dilakukan untuk mencegah ataupun meminimalisir dampak lingkungan 

dari limbah-limbah tersebut. Limbah pabrik Terepthalic Acid  dapat 

diminimalisir dengan pengolahan limbah di area pabrik, sehingga 

memenuhi standar AMDAL untuk dikembalikan ke lingkungan. 


