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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pada saat ini  Indonesia sedang mengalami perkembangan di berbagai bidang 

industri. Salah satu industri yang banyak berkembang adalah industri bahan 

kimia. Salah satu kebutuhan bahan kimia yang belum terpenuhi adalah resin 

Novolac. Resin Novolac adalah resin sintetik yang dibuat dengan 

mereaksikan Phenol dan Formaldehyde dengan menggunakan katalis asam.  

 

Resin Novolac memiliki beberapa keunggulan yaitu keras dan tahan terhadap 

abrasi, memiliki daya  tahan panas yang baik, tahan terhadap korosi dan tahan 

terhadap hidrolisis air. Karena itu resin ini banyak digunakan dalam aplikasi 

molding compound, seperti untuk gagang gelas, gagang pisau, gagang 

setrikaan, pegangan panci dan aplikasi lainnya yang tahan panas dan abrasi. 

Proyeksi kebutuhan resin Novolac dalam dan luar negeri semakin meningkat 

seiring dengan meningkatnya jumlah industri yang menggunakan resin 

Novolac, seperti industri plastik, industri bahan perekat, industri otomotif dan 

industri lainnya. 

 

Perencanaan pabrik resin Novolac ini memiliki tujuan utama yaitu untuk 

memenuhi kebutuhan dalam negeri yang cenderung meningkat setiap 
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tahunnya dan mengurangi ketergantungan impor Novolac dari negara 

tetangga. Saat ini hanya terdapat satu pabrik yang memproduksi resin 

Novolac di Indonesia yaitu PT. Indopherin Jaya dengan kapasitas produksi 

12.000 ton/tahun, sehingga pendirian pabrik resin Novolac ini diharapkan 

mampu mengantisipasi permintaan dalam dan luar negeri. Sehubungan 

dengan hal-hal tersebut, maka sangat tepat apabila di Indonesia didirikan 

pabrik resin Novolac dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan resin 

Novolac dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor dan membuka 

lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. 

 

B. Kapasitas Perancangan 

  

Kebutuhan resin Novolac di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun 

ini dan diperkirakan akan terus meningkat dikarenakan semakin 

berkembangnya industri plastik dan otomotif. Berikut merupakan data impor 

resin Novolac ke Indonesia menurut Kementrian Perindustrian Republik 

Indonesia tahun 2007-2011. 

 

Tabel 1.1 Data impor resin Novolac Indonesia  

Tahun  Tahun ke 
Impor Novolac 

(US$) 

Harga Novolac 

(US$/kg) 

Impor Novolac 

(ton) 

2007 1 31.238.928 4,06 10.208,80 

2008 2 36.978.176 4,17 11.665,04 

2009 3 50.951.074 3,78 13.479,12 

2010 4 61.201.686 4,02 15.224,30 

2011 5 65.149.602 4,35 14.976,92 

Sumber : www.kemenprin.go.id 

  

 

 

 

http://www.kemenprin.go.id/
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Berdasarkan data pada Tabel 1.1 maka dapat dibuat regresi linier yang 

menyatakan hubungan antara tahun dengan jumlah impor resin Novolac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.1 Jumlah impor resin Novolac di Indonesia setiap tahun 

 

Persamaan garis hasil regresi linier yang diperoleh adalah sebagai berikut:  

y = 1309x + 9182                                                                      ……..(1)  

Pada tahun 2016 saat pembuatan pabrik resin Novolac, diperkirakan impor 

sebanyak  (ton/tahun)   = 1309(10) + 9182       

     = 22.272  

    

Sehingga untuk mencukupi kebutuhan resin Novolac di Indonesia pada tahun 

ke-10 yaitu tahun 2016 maka kapasitas rancangan pabrik yang akan didirikan 

sebesar 20.000 ton/tahun.  

 

Penentuan kapasitas pabrik resin Novolac  juga didasarkan pada kapasitas 

pabrik resin Novolac  yang telah berdiri di berbagai negara seperti Cina, 

Jepang, Spanyol  dan Amerika Serikat. Kapasitas pabrik resin Novolac  yang 

pernah berdiri adalah 8.000-50.000 ton/tahun, seperti terlihat pada Tabel 1.2. 



4 

 

 

Tabel 1.2 Produsen resin Novolac  di beberapa negara 

No. Produsen Negara 
Kapasitas 

(ton/tahun) 

1. Chang Chun Plastics.Co Cina 30.000 

2. Georgia Pacific Corporation Amerika 43.000 

3. Japan’s Sumitomo Chemical Jepang 35.000 

4. Leuna-Harze Chemical GmbH Jerman 40.000 

5. Dynea Chemicals Rusia 50.000 

6. Shandong Shenquan Chemical.Co.Ltd Cina 45.000 

7. Nanjing Chemical Industry Park Cina 30.000 

8. Haiyan Huaqiang Resin.Co.Ltd Cina 8.000 
 Sumber: www.freedoniagroup.com 

 

Di Indonesia, industri yang memproduksi resin Novolac adalah: 

Nama Pabrik : Indopherin Jaya 

Lokasi  : Jl. Brantas Km1 Probolinggo, Jawa Timur 

Kapasitas  : 12.000 ton/tahun  

Berdiri sejak  : tahun 1996 

 

 

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dirancang 

pendirian pabrik resin Novolac  pada tahun 2016 dengan kapasitas produksi 

20.000 ton/tahun. Dengan kapasitas produksi tersebut diharapkan dapat 

mencukupi kebutuhan resin Novolac  dalam negeri yang terus meningkat dan 

mengurangi ketergantungan impor resin Novolac  dari negara-negara lain. 

 

C. Lokasi Pabrik 

 

Untuk menentukan lokasi pendirian suatu pabrik, perlu diperhatikan beberapa 

pertimbangan yang menentukan keberhasilan dan kelangsungan kegiatan 

industri pabrik tersebut, baik produksi maupun distribusinya. Oleh karena itu 

pemilihan lokasi pabrik harus memiliki pertimbangan tentang biaya distribusi 
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dan biaya produksi yang minimum agar pabrik dapat terus beroperasi dengan 

keuntungan yang maksimal. Faktor-faktor lain selain biaya yang perlu 

dipertimbangkan dalam menentukan lokasi pabrik adalah diantaranya adalah  

ketersediaan bahan baku, transportasi, utilitas, lahan dan tersedianya tenaga 

kerja. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka lokasi pabrik resin Novolac 

dipilih di daerah Gresik (Jawa Timur) dengan pertimbangan sebagai berikut:  

1. Penyediaan bahan baku 

Bahan baku merupakan faktor yang sangat penting yang harus 

dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi. Pabrik resin Novolac 

menggunakan bahan baku Phenol, Formaldehyde, dan Oxalic acid. 

Kebutuhan Phenol diperoleh dari PT. Kumenindo Kridanusa yang berada 

di Balongan (Indramayu) dengan kapasitas produksi 120.000 ton/tahun. 

Formaldehyde diperoleh dari PT. Arjuna Kimia Utama yang berada di 

Surabaya dengan kapasitas 24.540 ton/tahun. Oxalic acid diperoleh dari 

PT. Delphia Prima Jaya yang berada di Jawa Timur (Surabaya). Dilihat 

dari segi bahan baku, maka pemilihan lokasi di daerah Gresik (Jawa 

Timur) adalah tepat karena dekat dengan sumber bahan baku yang 

sebagian besar berada di daerah Jawa Timur.  
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Gambar 1.2 Peta Letak Pabrik 

 

 

2. Fasilitas transportasi 

Transportasi sangat dibutuhkan sebagai penunjang utama untuk 

penyediaan bahan baku dan pemasaran produk. Gresik memiliki sarana 

transportasi darat yang cukup baik juga pelabuhan yang cukup besar 

yaitu pelabuhan Tanjung Perak, sebagai transportasi udara Jawa Timur 

juga memiliki bandara Juanda. Tersedia sarana transportasi darat, laut 

dan udara dapat menghubungkan Jawa Timur dengan kota-kota lain 

sehingga dapat memperlancar distribusi hasil produksi dan diharapkan 

hubungan antar daerah tidak mengalami hambatan. 

 

3. Unit Pendukung (Utilitas) 

Fasilitas yang terdiri dari penyediaan air, bahan bakar dan listrik 

mengharuskan lokasi pabrik dekat dengan sumber tersebut. Kebutuhan 

pabrik akan air sangat banyak, untuk itu diperlukan lokasi yang dapat 

memenuhinya. Jawa Timur juga memiliki beberapa sumber air yang 

dapat digunakan untuk keperluan air pabrik, seperti Sungai Brantas, 
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waduk Gunung Rowo, dan Kalimas. Untuk kebutuhan bahan bakar dapat 

diperoleh dari PT. Pertamina RU-VI Balongan dan PT Indogas Kriya 

Dwiguna, untuk kebutuhan akan listrik didapat dari PT. PLN (Perusahaan 

Listrik Negara). 

 

4. Lahan 

Meskipun harga tanah di Gresik lebih mahal, namun nilai investasinya 

cukup tinggi karena Gresik merupakan daerah kawasan industri yang 

akan terus berkembang. 

 

5. Tenaga Kerja 

Daerah Gresik merupakan daerah yang memiliki banyak industri, 

sehingga kepadatan penduduknya pasti tinggi. Disana juga terdapat 

universitas-universitas ternama sehingga tenaga kerja terdidik dan tidak 

terdidik dapat tercukupi. 

 

6. Karakterisasi lokasi 

Karakterisasi lokasi menyangkut iklim di daerah tersebut, yang tidak 

rawan terjadinya banjir. Dalam hal ini daerah Gresik, Jawa Timur bisa 

digunakan sebagai lokasi pendirian pabrik resin Novolac. 

 

7. Perijinan 

Lokasi pabrik dipilih pada daerah khusus untuk kawasan Industri, 

sehingga memudahkan dalam perijinan pendirian pabrik. 

 


