
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Pendirian Pabrik 

Sektor industri dewasa ini berkembang pesat di Indonesia. Namun, 

kebutuhan beberapa bahan baku dan bahan penunjang untuk industri di 

Indonesia masih banyak didatangkan dari luar negeri (impor). Jika bahan 

baku dan bahan penunjang ini bisa dihasilkan di dalam negeri tentunya akan 

menghemat pengeluaran devisa negara. Selain itu juga akan meningkatkan 

nilai tambah sektor ekspor dan mengembangkan penguasaan teknologi. Salah 

satu bahan penunjang pada beberapa industri yang banyak di impor adalah 

furfuril alkohol. 

 Furfuril alkohol juga disebut 2-furylmethanol atau 2-furancarbinol, 

merupakan senyawa organik dimana gugus furan diganti dengan gugus 

hidroksimetil. Furfuril alkohol dibuat dari furfural/furan yang dihidrogenasi 

dengan adanya katalis yang sesuai. Furfuril alkohol mempunyai rumus 

molekul C5H6O2 yang merupakan cairan bening tidak berwarna, larut dalam 

air, mudah menguap, dan mempunyai bau yang khas.  

Furfuril alkohol merupakan senyawa alkohol primer heterosiklik 

yang sangat penting dalam industri kimia sebagai solven/pelarut senyawa 

organik kecuali parafin. Sifat pelarut yang sangat baik dari furfuril alkohol ini 
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mengakibatkan peningkatan penggunaan pada berbagai industri lokal seperti 

industri pengecoran logam, industri tekstil, industri perekat, pelarut resin 

fenolis, pelarut zat warna juga merupakan bahan intermediet pada pembuatan 

tetrahidrofurfuril alkohol yang dapat digunakan sebagai pelarut ester selulosa, 

etil selulosa dan vinil asetat.  

Konsumsi furfuril alkohol dunia mencapai 150.000 ton/tahun pada 

tahun 2012. Dan pabrik furfuril alkohol yang sudah ada sampai saat ini di 

dunia tercatat mencapai produksi 157.500 ton/tahun sedangkan kebutuhan 

dunia akan furfuril alkohol ini meningkat sekitar 5% per tahun nya. Dan 

berdasarkan laporan dari Dalinyebo,.Co.ltd bahwa produksi furfuril alkohol 

ini menguntungkan hingga mencapai 110% sehingga pabrik ini potensial 

untuk didirikan. 

Hingga saat ini furfuril alkohol belum dapat diproduksi di dalam 

negeri sehingga seluruh kebutuhan bagi industri lokal yang menggunakan 

bahan ini masih mengandalkan pasokan impor. Impor furfuril alkohol untuk 

Indonesia banyak didatangkan dari China, Thailand dan Korea. Oleh karena 

itu, untuk memenuhi peningkatan permintaan pada tahun-tahun mendatang 

sangat potensial untuk mendirikan pabrik baru yang memproduksi furfuril 

alkohol dalam negeri. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, 

produk juga bisa diekspor untuk memenuhi kebutuhan dunia. 

Untuk menjamin kelangsungan pabrik furfuril alkohol ini, maka 

ketersediaan bahan baku dan jauh dekatnya sumber bahan baku dengan lokasi 

pabrik yang akan didirikan harus benar-benar dipertimbangkan. Bahan baku 
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yang digunakan dalam pembuatan furfuril alkohol proses hidrogenasi adalah 

furfural dan hidrogen. Pada pendirian pabrik furfuril alkohol kali ini, untuk 

pemenuhan kebutuhan bahan baku secara terus menerus furfural dapat 

diperoleh dari PT Sree International Indonesia (Jakarta) dengan kapasitas 

pemenuhan mencapai 50.000 ton/tahun. Sedangkan gas hidrogen diperoleh 

dari PT Air Liquid Indonesia karena pertimbangan lokasi yang lebih dekat 

dengan sumber bahan baku furfural. 

Pabrik furfuril alkohol ini termasuk pabrik yang tidak beresiko 

tinggi. Hal ini dapat ditinjau dari bahan baku, proses, maupun produknya 

yang tidak beracun, tidak bersifat eksplosif, dan tidak mudah terbakar. Selain 

itu pabrik ini tidak termasuk dalam daftar  pabrik yang dilarang didirikan. 

Dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pabrik furfuril 

alkohol layak didirikan di Indonesia.  

B.  Kegunaan Produk 

1. Zat perekat (binder) yang baik dalam industri pengecoran logam, industri 

tekstil dan industri perekat  karena mempunyai viskositas rendah dan 

reaktifitas yang tinggi.  

2. Jika dicampur dengan serat gelas atau bahan penguat lainnya, dapat 

digunakan dalam industri pemipaan, industri pembuatan tangki karena 

ketahanan yang tinggi terhadap korosi. 

3. Furfuril alkohol juga dimanfaatkan sebagai pelarut resin fenolis, pelarut zat 

warna, dan pelarut zat perekat.  
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4. Merupakan bahan intermediate pada pembuatan Tetrahydrofurfuril Alkohol 

yang dapat digunakan sebagai pelarut ester selulosa, etil selulosa dan vinil 

asetat. 

5. Bahan untuk menurunkan viskositas pada resin epoxy. 

C.  Kapasitas Produksi Rancangan 

Kapasitas produksi dapat diartikan sebagai jumlah output yang 

dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu. Pabrik berusaha mendapatkan 

kapasitas produksi optimum dimana jumlah dan jenis produk yang dihasilkan 

dapat menghasilkan laba maksimum dengan biaya produksi minimum.  

Kapasitas produksi ditentukan oleh beberapa faktor antara lain : 

 Kebutuhan furfuril alkohol dalam negeri 

Kebutuhan furfuril alkohol di Indonesia cenderung meningkat  

5,98 % per tahun (BPS,2012). Hal ini seiring dengan berkembang dan 

meningkatnya industri yang menggunakan bahan ini. Konsumen utama 

furfuril alkohol didalam negeri selama ini adalah industri tekstil, industri 

cat dan tinta, industri pengecoran logam juga industri perekat. Dibawah ini 

tabel yang menunjukan beberapa industri yang menggunakan furfuril 

alkohol di Indonesia.  

Tabel  I.1 Beberapa industri yang menggunakan furfuril alkohol di Indonesia 

Nama perusahaan Jenis Lokasi 
Kebutuhan 

(ton/tahun) 

PT Pollyfin Canggih Tekstil Bandung 1.000 

Delta Merlin Sandang Tekstil Tekstil Surakarta 800 

PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tekstil Solo 1.000 

PT Bandung Syntetic Mills Tekstil Bandung 1.000 

PT Eratex Djaja Tekstil Surabaya 800 

PT Kitachem Ekasedjati Zat perekat Jakarta 500 
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PT Mesin dan Pengecoran Logam logam Tegal 600 

PT Paint Manufacturer Pacific Cat dan tinta Jakarta 1.000 

PT Nipsea Paint and Chemical Cat Jakarta 1.000 

PT Avian Paint Cat Surabaya 800 

PT FKA Global Logam Surabaya 500 

CV Surya Putra Industri Logam Surabaya 600 

CV Harmony Technic Logam Surabaya 600 

PT Ajitex Tekstil Surabaya 800 

PT Harmoni Global Textile Tekstil Surabaya 1.000 

PT Segoro Ecomulyo Textile Tekstil Surabaya 700 

PT Pully Sarana Pratama Logam Jakarta 600 

Harta Tjipta Mandiri Logam Jakarta 500 

Jumlah 
  

13800 

Sumber : Indochemical dan BPS, 2012 

Pada tabel di atas dapat diketahui jumlah kebutuhan furfuril 

alkohol di Indonesia sebesar 13.800 ton/tahun dimana pertumbuhan angka 

ini berdasarkan data BPS akan naik hingga 5,98% per tahun nya. Dari data 

ini dapat diperkirakan kebutuhan konsumsi furfuril alkohol pada tahun 

2016 ketika pabrik sudah berencana untuk berdiri seperti pada perhitungan 

di bawah ini : 

 Pertumbuhan kebutuhan = 13.800 x 0,0589 x (2016-2012) 

                  = 3.300,9600 ton 

 Sehingga kebutuhan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : 

 Kebutuhan 2016 = kebutuhan 2012 + pertumbuhan kebutuhan 

                                        = 13.800 + 3.300,9600 = 17.100,9600 ton 

Selain data kebutuhan di Indonesia, kapasitas perancangan juga 

mempertimbangkan jumlah yang telah di impor Indonesia selama ini 

untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Data impor furfuril alkohol dapat 

dilihat dari Tabel I.2 dan Gambar I.1 di bawah ini : 
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Tabel 1.2 Data impor furfuril alkohol di Indonesia Tahun 2008 -  2012 

Tahun ke- Tahun Jumlah Impor (ton) 

1 2008 1.339,4980 

2 2009 556,3160 

3 2010 1.039,9540 

4 2011 1.321,4220 

5 2012 1.156,3250 

 

 Sumber : Biro Pusat Statistik,2012 

 

 

Gambar I.1. Perkembangan impor furfuril alkohol di Indonesia Tahun 2008-2012 

Berdasarkan Gambar.I.1 grafik impor furfuril alkohol untuk 

Indonesia di atas, dapat dilihat bahwa impor furfuril alkohol mengalami 

kenaikan yang cukup berarti setiap tahunnya. Oleh karena itu produksi 

furfuril alkohol perlu realisasikan di Indonesia dengan tujuan untuk 

memenuhi sendiri seluruh kebutuhan dalam negeri dan tidak perlu 

mengimpor dari luar negeri juga bisa meningkatkan ekspor untuk 

menambah pendapatan/devisa negara. Diasumsikan pabrik akan didirikan 

pada tahun 2016, maka berdasarkan perhitungan dengan persamaan garis 
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polynomial Gambar I.1 di atas yang mempunyai nilai regresi (R
2
) yang 

mendekati angka 1, dapat diketahui jumlah kebutuhan pada tahun ke-9 

(berdasarkan kebutuhan dari tahun 2008) tersebut adalah sebagai berikut: 

Y = -63,0128 x
2
 + 562,95 x + 87,154 

    = -63,0128 (9)
2
 + 562,95 (9) + 87,154 = 4.477,6040 ton/tahun 

Maka dari data yang sudah dipertimbangkan di atas dapat diketahui 

peluang pemenuhan kebutuhan furfuril alkohol di Indonesia adalah 

sebagai berikut : 

Peluang pemenuhan kebutuhan = Kebutuhan 2016 – Impor 2016 

       = 17.100,9600 - 4.477,6040 

                                                   = 12.623,3560 ton 

 Kapasitas minimum pabrik furfuril alkohol yang sudah ada 

Dalam pendirian suatu pabrik, kapasitas yang dimiliki harus diatas 

kapasitas minimal atau setidaknya sama dengan kapasitas pabrik yang 

telah ada. Hingga saat ini ada beberapa pabrik furfuril alkohol yang ada di 

dunia berdasarkan kapasitas terbesar dan terkecilnya, yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel I.3 Beberapa pabrik furfuril alkohol di dunia 

No. Nama perusahaan Kapasitas (ton/tahun) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Shandong Yino Biological Co., Ltd (China) 

Transfurans Chemical (Belgia) 

Hebei Xingtai Chunlei (China) 

Indorama Chemical Co., Ltd (Thailand) 

Hongye Chemical Co., Ltd (China) 

Gucheng Changtu Chemical Industry Ltd.(China) 

Qingdao Kdgarden International Trading Co. Ltd 

50.000 

32.500 

20.000 

25.000 

20.000 

15.000 

15.000 

Sumber : chemindustry.com/search/F/furfuril_alkohol.html/12 Feb 2014  

 

http://www.gmdu.net/corp-673991.html
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 Kebutuhan furfuril alkohol dunia 

Pasar furfural terbesar digunakan dalam produksi resin furan untuk 

resin pengikat dalam pelapisan baja. Furan adalah bentuk umum untuk 

resin yang mengandung furfuril alkohol dan juga urea atau phenol-

formaldehyde, atau campuran keduanya. Dewasa ini, furfuril alkohol 

dipakai dalam bisnis pengecoran logam, furfuril alkohol juga bersaing 

terutama dengan fenol, sebagai bahan baku untuk resin fenolik. Dibawah 

ini adalah diagram konsumsi dunia terhadap senyawa furfuril alkohol pada 

2010 : 

(www.ihs.com/products/chemical/planning/ceh/furfuril-alkohol-and-furan.aspx; published :2011 

Gambar I.2. Konsumsi furfuril alkohol dunia 2010 

China merupakan produsen terbesar di dunia penghasil furfuril 

alkohol dan juga merupakan konsumen furfuril alkohol terbesar pula. Pada 

awal hingga pertengahan 2000-an, sejumlah industri pengecoran didirikan 

di China dan terjadi peningkatan permintaan domestik terhadap resin 

furan, yaitu permintaan furfuril alkohol untuk furan resin di industri 

otomotif. Diperkirakan bahwa sekitar 85-90% dari permintaan di seluruh 

http://www.ihs.com/products/chemical/planning/ceh/furfuryl-alcohol-and-furan.aspx
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dunia untuk furfuril alkohol pada tahun 2010 adalah untuk produksi resin 

furan. Penggunaan lainnya yaitu sebagai bahan baku tetrahidrofurfuril 

alkohol (THFA), sebagai pelarut, perasa dan pembuat aroma buatan, 

pestisida dan produk farmasi. THFA merupakan senyawa kimia yang 

digunakan terutama sebagai pelarut khusus atau sebagai bahan 

intermediet, dengan pasar utama yang menjadi bahan kimia pertanian, 

pelapis dan larutan pembersih. (IHS.com, 2014). 

Selain di China, negara konsumen untuk produk ini antara lain ; 

Thailand, India, Spanyol, Jerman, Taiwan, Belgia, USA, Afrika selatan, 

Inggris, Singapura, Swiss, Belanda, Australia, dan juga Indonesia. Hal ini 

ditunjukan dengan data impor furfuril alkohol ke negara tersebut. Berikut 

ini disajikan data impor berbagai negara pemakai furfuril alkohol dalam 

bentuk diagram.  

 

(Sumber : https://www.zauba.com/importanalysis-furfuril-report.html) 

Gambar I.3. Negara pengimpor furfuril alkohol dunia 

https://www.zauba.com/importanalysis-furfuryl-report.html
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Jika dibandingkan berdasarkan jumlah impor (ton) terhadap 

pendapatan atau total value (USD) di dunia dari 2011-2014, yang  

disajikan dalam bentuk diagram berikut ini. 

 

(Sumber : https://www.zauba.com/importanalysis-furfuril-report.html) 

Gambar I.4. Volume impor furfuril alkohol dunia  

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka jika diasumsikan 

pabrik akan berdiri pada tahun 2016 maka kapasitas yang mungkin adalah 

sebesar 20.000 ton/tahun. Data-data di atas memperlihatkan bahwa pangsa 

pasar Internasional untuk produk furfuril alkohol cukup besar mengingat 

banyaknya kebutuhan akan produk ini.  Berdasarkan dari pertimbangan di 

atas, maka pabrik furfuril alkohol  layak didirikan karena : 

1. Dengan adanya pabrik furfuril alkohol diharapkan dapat mengurangi 

jumlah impor furfuril alkohol untuk memenuhi kebutuhan furfuril alkohol 

dalam negeri. 

2. Membuka lapangan pekerjaan untuk penduduk di sekitar wilayah industri 

yang akan didirikan.   

3. Untuk memenuhi kebutuhan ekspor dunia yang saat ini masih tinggi. 

https://www.zauba.com/importanalysis-furfuryl-report.html
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D.  Lokasi Pendirian Pabrik 

Lokasi suatu pabrik merupakan unsur penting dalam menunjang 

keberhasilan suatu industri. Untuk itu, perlu dipertimbangkan dengan cermat 

agar didapat keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Secara geografis 

penentuan letak lokasi suatu pabrik sangat menentukan kemajuan pabrik 

tersebut saat produksi maupun di masa yang akan datang. Oleh karena itu 

pemilihan lokasi yang tepat dari pabrik akan menghasilkan biaya produksi dan 

distribusi yang seminimal mungkin. Penentuan lokasi pabrik yang tepat dapat 

menekan biaya produksi dan dapat memberikan keuntungan-keuntungan lain. 

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi pabrik, 

antara lain : 

1. Penyediaan bahan baku 

2. Tenaga kerja 

3. Utilitas 

4. Pemasaran 

5. Transportasi 

6. Keadaan iklim dan tanah 

7. Pengolahan limbah industri 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, maka pabrik furfuril alkohol 

ini direncanakan berlokasi di daerah kawasan. Berdasarkan pertimbangan di 

atas, lokasi pabrik furfuril alkohol ditetapkan di daerah  Kebomas, Kabupaten 

Gresik, Jawa Timur. 

1. Penyediaan Bahan Baku 

Bahan baku pabrik furfuril alkohol ini adalah furfural dan hidrogen.  

Furfural diperoleh dari PT Sree International Indonesia yang bahannya 

didatangkan dari China melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa 
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Timur. Selain itu bahan baku hidrogen diperoleh dari PT. Air Liquid, 

Surabaya yang dialirkan secara piping. Keberlangsungan ketersediaan 

bahan baku ini dapat dilakukan dengan melakukan kontrak kerjasama antar 

kedua belah pihak. 

2.   Tenaga Kerja 

Sumber tenaga kerja di daerah ini cukup banyak dan dapat diperoleh 

dengan mudah, karena lokasinya yang terletak di kawasan industri, baik 

tenaga berpendidikan tinggi, menengah maupun tenaga kerja terampil 

serta tenaga engineer. Penerimaan tenaga kerja untuk pabrik furfuril 

alkohol ini dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah tersebut. 

3. Utilitas 

Kebutuhan air untuk proses dan keperluan lainnya cukup tersedia karena 

lokasi pabrik berada dekat dengan aliran Sungai Bengawan Solo. Untuk 

kebutuhan listrik dapat dengan membuat generator sendiri dengan atau dari 

PLN, sehingga  dengan adanya sungai ini, kebutuhan air untuk proses dan 

utilitas dapat terpenuhi. 

4. Pemasaran 

Pabrik furfuril alkohol didirikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri 

dan impor. Kabupaten Gresik dan sekitarnya termasuk tempat yang 

strategis untuk  distribusi  produk. Lokasi pabrik yang dekat pelabuhan 

tentunya mempermudah proses distribusi produk dalam skala besar, 

menengah maupun kecil. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada 

konsumen furfuril alkohol yang sebagian besar pabriknya berada di daerah 

Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. 
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5. Transportasi 

Sarana transportasi yang memadai sangat mendukung bagi kelancaran 

pemasaran produk. Lokasi pabrik yang akan didirikan ini berdekatan 

dengan Pelabuhan Tanjung Perak-Surabaya serta Pelabuhan Ketapang-

Banyuwangi yang tentunya akan lebih mempermudah keperluan 

pengiriman produk baik domestik maupun luar negeri.  

6. Keadaan Iklim dan Tanah 

Iklim yang baik (kelembaban udara, intensitas panas matahari, curah 

hujan, dan angin) serta kondisi tanah yang baik mempengaruhi kelancaran 

proses produksi sekaligus menjadi faktor pendorong bagi karyawan untuk 

bekerja lebih baik dengan keadaan di sekelilingnya yang mendukung. 

7. Pengolahan Limbah Industri 

Limbah industri pabrik berupa pencegahan kontaminasi gas purging  yang 

dikelola di dalam pabrik, sehingga tidak membahayakan kehidupan di 

sekitarnya. 

8. Peraturan Pemerintah dan Keadaan Masyarakat 

Kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan sangat 

mempengaruhi kelangsungan suatu pabrik. Keuntungan bisa diperoleh jika 

pemerintah memberikan kemudahan kepada pihak pabrik, sedangkan 

pihak pabrik juga memberikan konstribusi kepada pemerintah berupa 

pemasukan pajak serta dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi 

masyarakat, sehingga dapat mengurangi  pengangguran. Dan daya dukung 

pemerintah dan masyarakat di daerah kawasan indutri ini cukup baik. 

 


