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BAB II 

DESKRIPSI PROSES 

 

 

A. Macam-macam Proses  

Pembuatan kalium hidroksida ini dapat dilakukan dengan dua macam 

proses, yaitu; pembuatan kalium hidroksida dengan proses boiling dan 

pembuatan kalium hidroksida dengan proses elektrolisis. Dengan bahan baku 

yang digunakan berbeda-beda untuk kedua proses diatas.   

 

A.1 Pembuatan Kalium Hidroksida Proses Boiling 

Pada proses boiling, bahan baku yang digunakan adalah kalsium 

hidroksida (Ca(OH)2) dan kalium karbonat (K2CO3), dimana kedua 

bahan baku merupakan larutan jenuh. Proses ini dilakukan dengan 

menguapkan air yang terdapat pada campuran larutan kalsium hidroksida 

dan larutan kalium karbonat sehingga menghasilkan endapan kalsium 

karbonat (CaCO3)  dan larutan kalium hidroksida (KOH). 

Reaksi yang terjadi :  

Ca(OH)2(aq) + K2CO3(aq)   CaCO3(s)  +  2 KOH(aq)  

Konversi dari reaksi diatas sebesar = 45% - 50%  
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Gambar 2.1.  Proses pembuatan kalium hidroksida dengan proses boiling  

 

Campuran produk kemudian dipisahkan menjadi dua lapisan pada 

precipitator  untuk kemudian difiltrasi pada filter untuk memisahkan endapan 

kalsium karbonat dengan larutan kalium hidroksida. Larutan kalium 

hidroksida kemudian diuapkan untuk mengurangi kadar air sampai didapat 

padatan kalium hidroksida.  

Metode boiling ini merupakan metode pertama kali digunakan untuk 

pembuatan kalium hidroksida, dan pada akhir abad ke-19, metode ini sudah 

tidak digunakan karena alasan ekonomis, dikarenakan bahan baku yang 

dipergunakan relatif banyak dan tidak efisien.   

 

A.2 Pembuatan Kalium Hidroksida Proses Elektrolisis Membran 

Pada pembuatan kalium hidroksida dengan proses elektrolisis, 

sebenarnya serupa dengan pembuatan natrium hidroksida dengan proses 

elektrolisis, sehingga aliran prosesnya dapat diaplikasikan dengan catatan 

bahan baku utama adalah larutan kalium klorida, karena apabila bahan 

baku diambil dari brine (leburan garam) kadar kalium klorida pada brine 
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sangat sedikit. Hal ini lebih menguntungkan, karena dengan bahan baku 

kalium klorida, maka tidak memerlukan pengolahan pendahuluan untuk 

menghilangkan impuritis.  

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.2. Proses pembuatan kalium hidroksida dengan proses elektrolisis  

Sel membran menggunakan membran semi permeabel untuk 

memisahkan anoda dan katoda. Membran ini hanya mengizinkan ion K
+
 

untuk melewatinya. Pemakaian ini dimaksudkan intuk mencegah ion Cl
-
 

untuk ikut menyebrang ke katoda serta OH
-
 ke dalam anoda. Dengan 

demikian, di katoda dihasilkan larutan KOH dengan kemurnian tinggi 

sedangkan ion klor keluar sebagai gas klor. 

Reaksi  :  KCl  K
+
 + Cl

-
 

           H2O  H
+
 + OH

-
 

Anoda : 2Cl
-
  Cl2  + 2e

-
 

Katoda  : 2H2O  + 2e
-
  H2 + 2OH

-
 

   K
+
  + OH

-
  KOH 

Membran terbuat dari bahan hydrolyzed copolymer seperti 

perfluoroolefin dan fluorosulfonated perfluorovinyl. Sel membran 

menghasilkan KOH yang lebih murni dan lebih tinggi konsentrasinya bila 

H2O 

KOH 50% 

Tangki 

pengadukan  

KCl 

H2O 

Membran Cell 

(elektrolisis) 

Gas klorin Gas 

hidrogen 

Evaporator  
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dibandingkan dengan sel diaphragma, yaitu sebesar 430-460 g/liter. 

Konsentrasi KCl yang diizinkan adalah 260 – 320g/liter. Sel membran ini 

telah ditetapkan dalam industri secara komersil (US. paten 4.062.743). 

 

B. Pemilihan Proses  

Pemilihan suatu proses operasi dapat dipilih berdasarkan analisis baik 

secara ekoomi maupun secara teknis.  

Tabel 2.1. Daftar harga bahan baku dan produk 

Komponen  BM (g/mol) Harga (U$)/kg Harga (Rp)/kg 

Ca(OH)2 

K2CO3 

CaCO3 

KCl  

KOH 

74,093 

138 

100,09 

74,5 

56 

0,40 - 0,75 

0,14 - 0,58 

0.45 – 0,60 

0.34- 0.459 

1 -2  

8.250 

6.380 

6.600 

4.300 

13.200 

 

(Sumber : Alibaba.com, 2014) 

 

Tabel 2.2.  Data Entalpi dan Energi Bebas Gibbs Bahan Baku dan Produk pada 

298 K (joule/mol) 

Komponen  Fase  ∆Hf 298 ∆Gf 298 

Ca(OH)2 

K2CO3 

CaCO3 

KCl  

Padat  

Padat  

Padat  

Larutan 

-986.920 

-280,90 

-1.206.920 

-100,164 

-898.490 

-264,04 

-1.128.790 

-98,76 
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KOH 

H2O 

Larutan 

Cair 

-114,96 

-285.830 

105 

-237.129 

 

(Sumber: Smith, 2001) 

 

B.1 Reaksi dengan proses boiling 

a.  Ditinjau dari segi ekonomi : 

Keuntungan = Penjualan – biaya bahan baku 

Reaksi : 

Ca(OH)2(aq) +  K2CO3(aq)  CaCO3 + 2KOH(aq)  

Konversi reaksi : 40-50% 

Basis 1 kg KOH yang terbentuk  

          Mol KOH  = 
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎  𝐾𝑂𝐻  𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘

𝐵𝑀  𝐾𝑂𝐻  

Mol KOH = 
1 (𝑘𝑔  𝐾𝑂𝐻)

56(
𝑔

𝑚𝑜𝑙
𝐾𝑂𝐻)

 𝑥 
1000 𝑔 𝐾𝑂𝐻

1 𝑘𝑔  𝐾𝑂𝐻
 

                       = 17,857 mol KOH 

Berdasarkan persamaan stokiometri maka Ca(OH)2(aq)  yang dibutuhkan 

untuk bereaksi adalah ½ dari 17,857 mol KOH, yaitu 8,928 mol 

Ca(OH)2(aq). 

 

         Ca(OH)2(aq) +  K2CO3(aq)  CaCO3 + 2KOH(aq) 

Mula-mula :         A                   A                   -                -              

Reaksi         :     8,928            8,928            8,928      17,857  

Sisa             :  A-8,928 A-8,928  8,928      17,857 

Konversi = 0,40 
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Maka mencari reaktan awal (A)  

Konversi = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑎𝑛  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑏𝑒𝑟𝑒𝑎𝑘𝑠𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑧𝑎𝑡  𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑎𝑛  𝑚𝑢𝑙𝑎 −𝑚𝑢𝑙𝑎
 

           0,40 =
8,928

𝐴
 

     0,40 A = 8,928 

        A = 22,321 mol 

Jadi jumlah reaktan mula-mula : 

Ca(OH)2 = 22,321 mol  

K2CO3     = 22,321 mol 

Massa Ca(OH)2 mula-mula = mol x BM 

          = 22,321 mol x 74,093 
𝑔

𝑚𝑜𝑙
x

1 𝑘𝑔

1000  𝑔
 

                                             = 1,654 kg 

Total cost Ca(OH)2   = Rp.  4.400/kg  x  1,654 kg 

                                  = Rp.7.277,6 /kg KOH yang diproduksi 

Massa K2CO3 mula-mula = mol x BM 

             = 22,321 mol x  138   
𝑔

𝑚𝑜𝑙
x

1 𝑘𝑔

1000 𝑔
 

                                          = 3,08  kg 

Total cost K2CO3  = Rp. 1.540/kg  x  3,08 kg 

                             = Rp. 4.743,2/kg KOH yang diproduksi 

Sehingga total biaya reaktan untuk produksi KOH/jam operasi : 

= 
(Rp .7.277,6+Rp .4.743)  

𝑘𝑔  𝐾𝑂𝐻  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
 𝑥 2525,2525 

𝑘𝑔  𝐾𝑂𝐻  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖

𝑗𝑎𝑚
 

= Rp.30.355.525,2/jam 
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b. Ditinjau dari segi termodinamika  

Biasanya kelayakan teknik terhadap suatu reaksi kimia yang ditinjau 

adalah energi bebas gibbs (∆G). Energi bebas gibbs suatu reaksi dapat 

dihitung berdasarkan ∆G
o
f setiap reaktan dan setiap produk yang diketahui.  

Reaksi 

Ca(OH)2(aq) +K2CO3(aq)  CaCO3 + 2KOH(aq) 

 

∆Hreaksi = (2 x ∆H
o
fKOH  +  ∆H

o
fCaCO3) – (∆H

o
fCa(OH)2  +  ∆H

o
fK2CO3) 

                = ((2 x-114,96)  + (-1.206.920)) – ((-986.090)+(-280,90)) 

                = -220779,02 

∆Greaksi = (2 x ∆H
o
gKOH  +  ∆H

o
gCaCO3) – (∆H

o
gCa(OH)2  +  ∆H

o
gK2CO3) 

                = ((2 x -105)  + (-1.128.790)) – ((-898.490) + (-264,04)) 

                = -230.245,96 

Karena ∆Greaksi bernilai negatif maka biaya proses dianggap tidak ada 

(diabaikan) = nol 

Harga jual produk KOH = Rp. 13.200/kg 

Penjualan KOH/jam operasi : 

= 
𝑅𝑝 .13.200

𝑘𝑔  𝐾𝑂𝐻  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
 x 

2525 ,25 𝑘𝑔  𝐾𝑂𝐻  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖

𝑗𝑎𝑚  

           = Rp. 33.333.300/jam 

Sehingga keuntungan yang diperoleh dari proses ini : 

Keuntungan = Penjualan – biaya bahan baku 

=  Rp. 33.333.300/jam –  Rp. 30.355.525,2/jam  
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= Rp. 2.977.774,8/jam 

 

B.2 Reaksi dengan menggunakan proses elektrolisis 

a. Ditinjau dari segi ekonomi 

Reaksi : 

2KCl(Aq)  + 2H2O(l)   2KOH(Aq) + H2(g) +Cl2(g) 

Konversi : 95-97% 

Basis 1 kg KOH yang terbentuk  

Mol KOH  = 
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎  𝐾𝑂𝐻  𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘

𝐵𝑀  𝐾𝑂𝐻
 

Mol KOH = 
1 (𝑘𝑔  𝐾𝑂𝐻)

56(
𝑔

𝑚𝑜𝑙
𝐾𝑂𝐻)

 𝑥 
1000 𝑔 𝐾𝑂𝐻

1 𝑘𝑔  𝐾𝑂𝐻
 

                 = 17,857 mol KOH 

Berdasarkan persamaan stokiometri maka KCl yang dibutuhkan untuk 

bereaksi adalah 17,857 mol KCl.  

              2KCl(aq)  + 2H2O(l)    2KOH(aq)  + H2(g)     +Cl2(g) 

Mula-mula :         A                 A                -                -             - 

Reaksi         :    17,857         17,857      17,857       8,928        8,928 

Sisa              : A-17,857       A-17,857    17,857      8,928       8,928 

Konversi = 0,97 

Maka mencari reaktan awal (A)  

Konversi = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑎𝑛  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑏𝑒𝑟𝑒𝑎𝑘𝑠𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑧𝑎𝑡  𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑎𝑛  𝑚𝑢𝑙𝑎 −𝑚𝑢𝑙𝑎
 

 0,97 =
17,857

𝐴
 

           0,97 A = 17,857 

                                     A = 18,409 mol 
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Jadi jumlah reaktan mula-mula : 

KCl = 18,409 mol  

H2O = 18,409 mol 

Massa KCl mula-mula = mol x BM 

         = 18,409 mol x 74,5 
𝑔

𝑚𝑜𝑙
x

1 𝑘𝑔

1000 𝑔
 

                                     = 1,371 kg 

Total cost KCl  = Rp. 4300/kg  x  1,371 kg 

                          = Rp. 5.895,3/kg KOH yang diproduksi 

Total cost H2O = Rp. 0 (karena H2O yang digunakan diambil dari 

pabrik sendiri). 

Sehingga total biaya reaktan untuk produksi KOH/jam operasi : 

        = 
Rp .5.895,3  

𝑘𝑔  𝐾𝑂𝐻  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
 𝑥 2525,2525 

𝑘𝑔  𝐾𝑂𝐻  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖

𝑗𝑎𝑚
 

         = Rp. 14.887.121,891/jam 

b. Ditinjau dari segi termodinamika 

Reaksi : 

2KCl(aq)  + 2H2O(l)   2KOH(aq) + H2(g) +Cl2(g) 

∆Hreaksi = (2 x ∆H
o

fKOH + ∆H
o
fH2  + ∆H

o
fCl2) – (2 x ∆H

o
fKCl  +  2 x 

∆H
o
fH2O) 

             = ((2 x -144,96) + 0 + 0 ) – ((2 x -100,164) + (2 x -285.830)) 

     = + 571.570,408 joule/mol (reaksi endotermis) 

 

∆Greaksi = (2 x ∆H
o

fKOH  +∆H
o
fH2  + ∆H

o
fCl2) – (2 x ∆H

o
fKCl  +  2 x 

∆H
o
fH2O) 
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              = ((2 x 105) + 0 + 0 ) – ((2 x -98,76) + (2 x -237.129)) 

              = 474.665,52 joule/mol (reaksi tidak spontan) 

Watt = Joule/detik 

1 mol KOH = massa KOH/BM 

Massa KOH = 1 mol x 56 
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
 x 

1 𝑘𝑔

1000 𝑔𝑟
 

                   = 0,056 kg 

 

∆Greaksi = 474.665,52 joule/mol 

               = 474.665,52 
𝑤𝑎𝑡𝑡  .𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

𝑚𝑜𝑙
 x 

1 𝑗𝑎𝑚

3600  𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
 x 

1 𝑚𝑜𝑙

0,056 𝑘𝑔
 

               = 2.354,492 watt .jam /kg 

               = 2.354,492 
𝑤𝑎𝑡𝑡  .𝑗𝑎𝑚

𝑘𝑔
 x 

1 𝑘𝑤𝑎𝑡𝑡

1000 𝑤𝑎𝑡𝑡
 

              = 2,354 kwh/kg 

 

Produksi KOH/jam operasi = 2.525,25 kg/jam 

Harga 1 kwh listrik untuk industri =  Rp.1.350,00 

Maka biaya operasi = 2,354 
𝑘𝑤ℎ

𝑘𝑔
 x 2.525,25 

𝑘𝑔

𝑗𝑎𝑚
 x 

𝑅𝑝 .1.350

𝑘𝑤ℎ
 

                                =  Rp. 8.024.991,97/jam 

Penjualan KOH/jam operasi = Rp. 33.333.300/jam 

Maka, keuntungan menggunakan KCl  

Keuntungan = Penjualan – biaya bahan baku  

     = Rp.33.333.300/jam – Rp. 14.887.121,891/jam 

     = Rp. 18.446.178,11/jam 
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Berdasarkan uraian macam proses diatas, maka dapat ditabelkan 

perbandingan masing-masing proses sebagai berikut :  

Tabel  2.3. Perbandingan antara proses produksi KOH dengan boiling dan 

proses elektrolisis KCl 

Parameter 

Macam Proses 

Boiling Elektrolisis 

Bahan Baku Utama  K2CO3  KCl 

Proses 

Pelarutan dan 

pengendapan 

Pemisahan dan 

elektrolisis 

Bahan Baku 

Pembantu 

Ca(OH)2, H2O H2O 

Produk Samping CaCO3 H2, Cl2 

Suhu Operasi 105˚C  (1 atm) 80˚C - 90˚C  (1 atm) 

Aliran Proses  sederhana  Komplek 

Kadar Produk 45-50% minimum 90% 

   Keuntungan  Rp. 2.977.774,8/jam Rp. 18.446.178,11/jam 

    

Dari tinjauan  proses pembuatan kalium hidroksida diatas, maka 

proses yang dipilih adalah proses pembuatan kalium hidroksida dengan 

proses elektrolisis dengan beberapa faktor pendukung :   

a.  Bahan baku mudah didapat dan ekonomis.  

b.  Suhu operasi yang rendah.  

c.  Kadar produk yang dihasilkan memenuhi pasar.  

d.  Ketergantungan akan bahan baku hanya pada KCl.  
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C.  URAIAN  PROSES :  

Pada prarencana pabrik kalium hidroksida ini, dapat dibagi menjadi 3 

Unit pabrik, dengan pembagian :  

1. Unit Penyedia Bahan Baku   

2. Unit Proses      

3. Unit Pemurnian Produk    

Adapun uraian proses pembuatan kalium hidroksida ini adalah sebagai 

berikut : 

Aliran prosesnya adalah sebagai berikut : pertama-tama kalium klorida 

dalam bentuk padatan dengan kadar 99,80%  dilarutkan dalam air dengan 

suhu 60°C sehingga membentuk larutan kalium klorida. Larutan KCl 

kemudian diumpankan pada sel elektrolisis pada bagian katoda. Pada sel 

elektrolisis terjadi proses elektrolisis larutan KCl menjadi larutan KOH 

dengan produk samping berupa gas Cl2 dan gas H2. 

 

Larutan kalium klorida pertama-tama masuk pada bagian katoda (+), 

dimana terjadi proses penguraian KCl menjadi ion kalium (K
+
) dan ion klor 

(Cl
-
). Ion klor terakumulasi menjadi gas klorin (Cl2) untuk kemudian 

dikeluarkan sebagai produk samping, sedangkan ion kalium (K
+
) 

diumpankan menuju bagian anoda (-). Pada bagian anoda (-), kalium (K
+
) 

bereaksi dengan senyawa air (H2O) membentuk kalium hidroksida (KOH) 

dengan melepas gas hydrogen (H2) sebagai produk samping.   

Reaksi yang terjadi :  

2 KCl(aq) + 2 H2O(l)    2 KOH(aq) + H2(g) + Cl2(g)  
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Konversi dari reaksi tersebut sebesar  95% - 97% dengan kadar KOH 

sebesar 28 – 32%, kemudian diumpankan pada evaporator (EV-301) untuk 

proses pemekatan sampai dengan kadar 50%.  

Larutan KOH 50% kemudian diumpankan ke cooler (CO-401) untuk 

pedinginan produk KOH kemudian disimpan dalam tangki penyimpanan 

(ST-103) untuk dipasarkan.  

 


