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I. PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

 

Kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memaksa manusia untuk 

selalu melakukan inovasi-inovasi dan berkreasi dalam usahanya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Pola inipun diterapkan dalam dunia perindustrian khususnya 

industri kimia. Industri kimia sangat diperlukan karena hampir setiap kebutuhan 

primer maupun sekunder dari manusia dipasok dan dihasilkan dari proses sektor 

ini. Maraknya industri kimia dewasa ini, secara otomatis akan meningkatkan 

kebutuhan bahan - bahan penunjang guna menjamin kelangsungan proses 

produksinya. Bahan-bahan penunjang yang digunakan dalam industri kimia 

sangat beragam dan salah satu yang paling banyak digunakan dan cukup 

menjanjikan adalah Propil Asetat. 

Penggunaan produk Propil Asetat dalam dunia perindustrian sangat luas, antara 

lain : 

1. Sebagai pelarut coating dan tinta cetak (printing link) pada industri percetakan 

2. Sebagai pelarut selulosa dan lemak, pada industri lem karet 

3. Sebagai pelarut resin sintesis, pada industri thinner 

4. Sebagai pelarut pada cat jenis acrylic dan nitro cellulosa pada industri cat 
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Mengingat banyaknya penggunaan produk Propil Asetat ini pada dunia industri, 

maka secara otomatis keperluan dari produk ini akan semakin meningkat dari 

tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah pemakaian produk dari 

industri-industri pengguna Propil Asetat. Atas dasar pertimbangan inilah dirasa 

perlu untuk membuat prarancangan pabrik Propil Asetat yang diharapkan dapat 

menutupi kebutuhan Propil Asetat untuk masa yang akan datang.    

 

B.  Analisis Pasar 

1.  Harga bahan baku dan produk 

Harga dari bahan baku dan produk pada pabrik Propil Asetat adalah 

seperti terlihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1  Harga bahan baku dan produk 

Bahan Baku dan Produk Harga ($/kg) 

CH3COOH (99%) 0,1 

C3H7OH (85-99%) 1 

CH3COOC3H7 (98%) 3 

                                Sumber : www.alibaba.com. Tanggal 15 Januari 2013. 

 

 

 

 

 

http://www.alibaba.com/
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2.   Kebutuhan pasar dan daya saing produk 

Kebutuhan dunia terhadap produksi Propil Asetat terus meningkat dari 

tahun ke tahun. Diperkirakan untuk tahun-tahun berikutnya kebutuhan 

industri di Indonesia akan terus meningkat. Oleh karena itu, produksinya 

mempunyai nilai jual yang baik, baik di dalam maupun luar negeri. 

 

C.  Kapasitas Perancangan 

 

Kebutuhan Propil Asetat di Indonesia setiap tahun terus meningkat seiring 

dengan laju pembangunan di berbagai bidang industri yang semakin pesat. 

Berikut adalah data impor Propil Asetat menurut Badan Pusat Statistik dari tahun 

2008 – 2012  yang terlihat pada table 1.2  

 
Tabel 1.2  Jumlah impor Propil Asetat di Indonesia (2008 – 2012) 

Tahun Tahun ke Jumlah Impor (ton) 

2008 1 7.639 

2009 2 8.586 

2010 3 11.055 

2011 4 12.991 

2012 5 15.654 

                            Sumber: Data Badan Pusat Statistik Tahun 2012 

 

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 maka dapat dibuat regresi linier yang 

menyatakan hubungan antara tahun dengan jumlah impor Propil Asetat. 
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Gambar 1.1 Jumlah impor Propil Asetat di Indonesia setiap tahun 

 

Persamaan garis hasil regresi linier yang diperoleh adalah sebagai berikut:  

    y = 2035x + 5062 

Pada tahun 2016 saat pembuatan pabrik Propil Asetat, diperkirakan impor 

sebanyak 27.447 ton/tahun. 

  Tabel 1.3 Produsen Asam Asetat di Indonesia 
Pabrik Kapasitas (Ton/Tahun) 

Indo acidatama, PT 20.000 
Indo alkohol, PT 4.500 
Sarasa nugraha, PT 9.000 
Admitra prima lestari, PT 18.000 

 Sumber . (http://Kemenprin.go.id) 

Berdasarkan hasil perhitungan dan daftar produsen dari pabrik propil asetat maka 

kapasitas rancangan pabrik Propil Asetat yang akan didirikan pada tahun 2016 

sebesar 30.000 ton/tahun sangat diharapkan untuk memenuhi kebutuhan dalam 

negeri dan sisanya dapat diekspor, dengan pertimbangan sebagai berikut : 



5 

 

1. Selain dapat memenuhi kebutuhan propil asetat dalam negeri, pabrik propil 

asetat ini juga diharapkan dapat membantu perekonomian Indonesia dengan 

mengekspor produk tersebut ke luar negeri, khususnya ke negara-negara 

ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina, mengingat 

kebutuhan akan propil asetat di negara-negara tersebut yang cenderung 

meningkat setiap tahunnya. Berikut ini adalah data kebutuhan propil asetat di 

empat negara besar di ASEAN tersebut: 

Negara Tahun Jumlah Kebutuhan Propil Asetat 

rata-rata (Ton/tahun) 

Malaysia 1998-2008 1103,577 

Thailand 1998-2006 760,070 

Filipina 2000-2012 266,727 

Vietnam 2001-2007 415,567 

Jumlah total kebutuhan 4 negara per 

tahun 

2543,94214 

Sumber: http://data.un.org/ 

2. Dari aspek bahan baku, kebutuhan asam asetat dapat terpenuhi untuk 

mencapai nilai kapasitas tersebut. 
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D.  Lokasi Pabrik 

 

Lokasi pabrik didirikan di daerah Tuban, Jawa Timur berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut : 

1. Letak daerah 

Daerah pendirian pabrik merupakan kawasan perindustrian  yang jauh dari 

pemukiman penduduk, sehingga masyarakat tidak terganggu oleh limbah dan 

polusi yang ditimbulkan oleh pabrik dan memiliki struktur tanah yang kering 

sehingga tidak produktif, akan tetapi sangat cocok apabila digunakan untuk 

pembangunan proyek. 

2. Faktor keamanan 

Daerah ini merupakan daerah yang aman, baik ditinjau secara alamiah seperti 

tekstur tanah, kerawanan gempa, maupun secara sosial politik seperti 

terjadinya kerusuhan.  

3. Ketersediaan tenaga kerja 

Tenaga kerja di Indonesia cukup banyak sehingga penyediaan tenaga kerja 

tidak begitu sulit diperoleh. Tenaga kerja yang berpendidikan menengah atau 

kejuruan dapat diambil dari daerah sekitar pabrik. Sedangkan untuk tenaga 

kerja ahli dapat didatangkan dari kota lain.  

  

 

 




