
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia yang seiring dengan peningkatan 

jumlah konsumen suatu barang, mempengaruhi perkembangan pembangunan 

sektor industri di Indonesia. Salah satu industri yang banyak berkembang adalah 

industri bahan kimia, dimana salah satunya adalah kalsium hidroksida atau slaked 

lime atau hydrated lime. Secara konvensional kalsium hidroksida dihasilkan 

melalui reaksi kalsium oksida (CaO) dengan air, dimana kalsium oksida (CaO) 

berasal dari batu kapur (CaCO3) yang jumlahnya melimpah di Indonesia.  

 

Tingginya kebutuhan kalsium hidroksida harus diimbangi dengan peningkatan 

produksinya, sehingga kebutuhan dapat terpenuhi. Selama ini Indonesia belum 

sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan kalsium hidroksida dengan 

memproduksinya sendiri, sehingga Indonesia mengimpornya dari berbagai 

Negara. Contohnya : Australia, China, Malaysia, dan Thailand.  

 

Di Indonesia senyawa kalsium hidroksida Ca(OH)2 memiliki prospek yang baik 

untuk dikembangkan, baik ditinjau dari potensi bahan baku maupun pasarnya. 

Sehingga sangat tepat apabila di Indonesia didirikan pabrik kalsium hidroksida 

http://id.wikipedia.org/wiki/Reaksi_kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
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(Ca(OH)2), dengan tujuan utama yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri 

yang cenderung meningkat setiap tahunnya, mengurangi ketergantungan impor 

dari luar negeri, dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah 

pengangguran di Indonesia. 

 

1.2. Kegunaan Produk 

Kalsium hidroksida digunakan sebagai :  

1. Bahan pembuatan gypsum, DCPD. 

2. Zat aditif kimia :  

 Dalam campuran endapan kalsium sitrat pada produksi asam sitrat 

untuk memisahkan campuran endapan dari larutan glukosa sisa. 

 Dalam campuran nira untuk menaikkan PH nira,mencegah inversi 

dengan membuat pH mendekati netral, mengikat dan mengendapkan 

pengotor yang ada pada nira. 

 

1.3.  Lokasi Pabrik 

Untuk menentukan lokasi pendirian suatu pabrik, perlu diperhatikan beberapa 

pertimbangan yang menentukan keberhasilan dan kelangsungan kegiatan industri 

pabrik tersebut, seperti ketersediaan bahan baku, transportasi, utilitas, maupun 

tersedianya tenaga kerja. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka lokasi pabrik 

kalsium hidroksida dipilih di daerah Gresik (Jawa Timur), dengan pertimbangan 

sebagai berikut: 
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Gambar 1.1. Lokasi Prarancangan Pabrik Kalsium Hidroksida 

(Sumber : https://maps.google.com) 

 

1. Penyediaan bahan baku 

Bahan baku merupakan faktor yang sangat penting yang harus 

dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi. Pabrik kalsium hidroksida 

menggunakan bahan baku Kalsium oksida (CaO) yang dapat diperoleh dari 

PT. Tjiwi Kimia Sidoarjo Jawa Timur dengan kapasitas produksi sebesar 

36.000 ton per tahun (Indochemical, 2005), sehingga dilihat dari segi 
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bahan baku, maka pemilihan lokasi di daerah Gresik (Jawa Timur) adalah 

tepat. 

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. Tersedianya 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. Gresik juga memiliki sumber air yang dapat digunakan 

untuk keperluan air pabrik, yaitu Sungai Brantas dan Sungai Bengawan 

Solo. Untuk kebutuhan bahan bakar dapat diperoleh dari PT. Pertamina 

RU-VI Balongan dan PT Indogas Kriya Dwiguna, untuk cadangan 

kebutuhan akan listrik didapat dari PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara). 

4. Tenaga Kerja 

Daerah Gresik merupakan daerah yang memiliki banyak industri, sehingga 

memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Selain itu juga terdapat 
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universitas - universitas ternama sehingga tenaga kerja berpendidikan 

tinggi, menengah maupun tenaga terampil dapat tercukupi. 

5. Perijinan 

 Lokasi pabrik dipilih pada daerah khusus untuk kawasan Industri, 

sehingga memudahkan dalam perijinan pendirian pabrik. 

 

1.4.  Analisis Peluang dan Pasar 

Peluang kapasitas berdirinya suatu pabrik dilihat dari besarnya produksi dan 

konsumsi akan produk yang dibutuhkan, dengan cara mengurangi jumlah produk 

yang dibutuhkan untuk dikonsumsi dengan jumlah produksinya. 

PKPP = JK – IMP – PDN 

PKPP = Peluang Kapasitas Pendirian Pabrik Pada Tahun Pendirian (Ton). 

JK = Jumlah Kebutuhan/Konsumsi Produk Pada Tahun Pendirian (Ton). 

IMP = Jumlah Impor Produk Pada Tahun Pendirian (Ton). 

PDN = Jumlah Produksi Dalam Negeri Produk Pada Tahun Pendirian (Ton). 

Kebutuhan kalsium hidroksida di Indonesia dilihat dari, konsumsi kalsium 

hidroksida dalam negeri dan luar negeri (untuk diekspor). Indonesia tidak 

mengekspor kalsium hidroksida, sehingga konsumen kalsium hidroksida 

Indonesia hanya dikonsumsi didalam negeri. Kalsium hidroksida dikonsumsi oleh 

industri seperti gypsum, DCPD, asam sitrat, dan gula. Berikut adalah jumlah 

konsumsi tiap tahun kalsium hidroksida pada pabrik di Indonesia. 

 

 

 



6 

 

Tabel 1.1 Jumlah Konsumsi Kalsium Hidroksida pada setiap pabrik Indonesia 

X Tahun 

Kuantitas (Ton) Total 

Gula** Gypsum* DCPD*** Asam Sitrat* (Ton) 

1 2008 5336.858 338.3712 463.5567 3479.22193 9618.008 

2 2009 4599.006 767.2946 686.9859 4444.61441 10497.9 

3 2010 4428.978 598.1875 982.8798 7244.27221 13254.32 

4 2011 4456.518 18173.27 4391.857 7244.27221 34265.91 

Sumber.  *) Badan Pusat Statistik 

**) Sekertariat Dewan Gula Indonesia, 2013 

***) Badan Pusat Statistik 

 

Gambar 1.2.  Konsumsi Kalsium Hidroksida di Indonesia 

Dari grafik diatas, dilakukan regresi non linear dengan trendline  polynomial 

untuk memprediksi jumlah konsumsi kalsium hidroksida di Indonesia. Sehingga 

diperoleh persamaan garis, yaitu : 

y = 5032.9x2 – 17495x + 22899 

Dengan korelasi, R2 = 0.9672 (mendekati satu) 

y = 5032.9x2 - 17495x + 22899

R² = 0.9672
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dimana y adalah jumlah konsumsi (ton) dan x adalah tahun. Dari perolehan 

persamaan diatas dapat dapat diprediksi jumlah konsumsi kalsium hidroksida di 

Indonesia pada tahun 2019 sebesar 537696.6 ton. 

Kalsium hidroksida yang dikonsumsi Indonesia berasal dari produksi dalam 

negeri (Indonesia) dan luar negeri (impor). Berikut merupakan data produksi 

dalam negeri dan impor kalsium hidroksida. 

Tabel 1.2. Data Import Kalsium Hidroksida Indonesia 

X Tahun Kapasitas (Ton) 

1 2009 4875,118 

2 2010 5076,127 

3 2011 6681,499 

4 2012 10729,72 

Sumber : 

www.bps.go.id 

 

untuk memperoleh prediksi impor kalsium hidroksida, maka dilakukan linierisasi 

dari  Tabel 1.2. 

 

Gambar 1.3. Impor Kalsium Hidroksida di Indonesia 

y = 961.8x2 - 2892.1x + 6857.3

R² = 0.9976
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Dengan melakukan regresi non linear trendline polynomial pada gambar 1.2 

diperoleh persamaan sebagai berikut. 

y = 961.8x2 – 2892x + 6857.3 

Dengan korelasi, R2 = 0.9976 (mendekati satu) 

dimana y adalah kapasitas (ton) dan x adalah tahun. Dari persamaan diatas 

diperoleh prediksi data jumlah impor kalsium hidroksida pada tahun 2019 adalah 

91422 ton. 

Tabel 1.3. Data Produksi Kalsium Hidroksida Indonesia 

X Tahun Produksi (Ton) 

1 2008 531 

2 2009 1401 

3 2010 5300 

4 2011 9706,008 

Sumber : 

www.bps.go.id 

untuk memperoleh prediksi produksi kalsium hidroksida, maka dilakukan 

linierisasi dari  Tabel 1.3. 

 

Gambar 1.4. Produksi Kalsium Hidroksida di Indonesia 

y = 884x2 - 1277.6x + 798.51

R² = 0.994
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Dengan melakukan regresi non linear trendline polynomial pada gambar 1.3 

diperoleh persamaan sebagai berikut. 

y = 884x2 – 1277.6x + 798.51 

Dengan korelasi, R2 = 0.994 (mendekati satu) 

dimana y adalah kapasitas (ton) dan x adalah tahun. Dari persamaan diatas 

diperoleh prediksi  produksi dalam negeri kalsium hidroksida Indonesia pada 

tahun 2019 adalah 112763.31 ton. 

Maka peluang kapasitas pendirian pabrik kalsium hidroksida di tahun 2019 dapat 

dihitung dengan persamaan sebagai berikut. 

PKPP = JK – IMP – PDN 

PKPP = Peluang Kapasitas Pendirian Pabrik Tahun 2019 (Ton) 

JK = Jumlah Kebutuhan/Konsumsi Kalsium Hidroksida Tahun 2019 (Ton) 

EKS = Jumlah Ekspor Kalsium Hidroksida Tahun 2019 (Ton) 

IMP = Jumlah Impor Kalsium Hidroksida Tahun 2019 (Ton) 

PDN = Jumlah Produksi Dalam Negeri Kalsium Hidroksida Tahun 2019 (Ton) 

PKPP = 537696.6 Ton – 91422 Ton -  112763.31 Ton 

PKPP = 333511.29 Ton 

Berdasarkan perhitungan peluang kapasitas pabrik kalsium hidroksida diatas, 

maka prarancangan pabrik ini layak untuk didirikan di Indonesia. 

Analisis pasar adalah suatu penganalisasisan atau penyelenggaran untuk 

mempelajari berbagai masalah pasar. Analisis pasar akan menyangkut lokasi 

pasar, luasnya pasar, sifatnya pasar dan karakteristik pasar. Lokasi berdirinya 

pabrik kalsium hidroksida ini berada di daerah Gresik, Jawa Timur. 
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Peluang mendirikan pabrik kalsium hidroksida berdasarkan analisis pasar dapat 

dilihat dari organisasi pembelian dan saingan perusahan. Organisasi pembelian 

merupakan pihak konsumen yang menggunakan kalsium hidroksida. Semakin 

besar konsumen, maka peluang pendirian pabrik semakin besar juga. Di Gresik, 

sangat banyak perusahan yang menggunakan produk kalsium hidroksida dalam 

jumlah besar, yaitu PTPN  X, PTPN XI , PT. RNI, PG Kebun Agung, dan PT. 

Smelting. Sedangkan pada saingan perusahaan di daerah gresik tidak ada, karena 

selama ini pengadaan kalsium hidroksida di Gresik berasal dari daerah luar gresik, 

Jawa Timur. Sehingga peluang pendirian pabrik kalsium hidroksida di daerah 

Gresik, Jawa Timur berdasarkan analisis pasar cukuplah besar. 

Berikut adalah jumlah konsumsi tiap tahun kalsium hidroksida pabrik-pabrik yang 

akan menjadi sasaran penjualan produk di Jawa Timur. 

 

Tabel 1.4. Jumlah Konsumsi Kalsium Hidroksida pabrik-pabrik yang akan 

menjadi sasaran penjualan produk di Jawa Timur 

X Tahun 

Kuantitas (Ton) 

Total (Ton) PT. 

Smelthing* 

PTPN 

X** 

PTPN 

XI** 

PT 

RNI** 

PG kebun 

Agung** 

1 2009 9519.784 858 710 409 201 11696.47436 

2 2010 14279.68 822 680 392 192 16365.04548 

3 2011 14279.676 894 740 426 209 16548.3359 

4 2012 14755.67 989 819 472 231 17266.41112 

Sumber.  

*). www.ptsemelting.com (1 

http://www.ptsemelting.com/
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www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=3&newsnr=38. (2 

kedalaman struktur industri yang mempunyai daya saing di pasar global, 2010. (3 

Pusat data dan informasi energy dan sumber daya mineral kementerian energy dan 

sumber daya mineral, 2012. (4 

**). www.ptpn10.co.id 

 

 

Gambar 1.5. Konsumsi Kalsium Hidroksida di Jawa Timur 

Dengan melakukan trendline exponential pada gambar 1.4 diperoleh persamaan 

sebagai berikut.  

y = 11387 e0.118x 

Dengan korelasi, R2 = 0.7141 ( mendekati 1 ) 

dimana y adalah konsumsi kalsium hidroksida (ton) dan x adalah tahun. Dari 

persamaan diatas diperoleh data konsumsi kalsium hidroksida pada pabrik-pabrik 

yang akan menjadi sasaran penjualan produk di Jawa Timur tahun 2019 adalah  

37057.55905 ton/tahun. Karena di Gersik ( Jawa Timur ) tidak memproduksi dan 

hanya mengkonsumsi maka peluang kapasitas berdirinya pabrik kalsium 

hidroksida di Jawa Timur tahun 2019 adalah 37057.55905 ton/tahun. Berdasarkan 
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analisis peluang dan pasar, maka kapasitas pabrik kalsium hidroksida yang akan 

didirikan di Gersik ( Jawa Timur ) adalah 30000 ton/tahun. 


