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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang dalam fase 

pertumbuhan serta perbaikan kondisi perekonomian dan fasilitas melalui proses 

produksi. Proses produksi diartikan sebagai suatu cara, metode dan teknik untuk 

mengubah sumber daya yang ada menjadi sebuah hasil berupa barang atau jasa 

(Assauri 1995). Salah satu proses produksi untuk menunjang pembangunan di 

Indonesia adalah industri kimia yang beberapa tahun belakangan ini memberikan 

dampak cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, keberadaan 

industri kimia di Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri 

yang tergolong tinggi. Sehingga, diperlukan pemenuhan kebutuhan dengan cara impor 

untuk memenuhi kebutuhan produksi. Oleh sebab itu, diperlukan pembangunan pabrik 

kimia untuk memenuhi kebutuhan produksi serta kebutuhan masyarakat agar 

mengurangi ketergantungan dengan negara lain. 

Dietil eter atau yang biasa disebut dengan eter merupakan salah satu senyawa 

yang penting karena banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelarut 

cat, obat bius,bahan bakar aditif. Untuk memenuhi kebutuhan eter dalam negeri, 

dilakukan impor dari negara Jepang, Tiongkok, dan sebagian Eropa. Berdasarkan data 

Badan Pusat Satistik (BPS) pada 2016 Indonesia mengimpor dietil eter sebanyak 

9257,283 ton. 

Kebutuhan dietil eter dalam negeri akan semakin meningkat setiap tahunnya seiring 

banyaknya perusahaan yang menggunakan dietil eter dalam proses produksinya. 

Pemenuhan dietil eter dalam negeri harus dilakukan agar proses produksi dapat terus 

berlangsung sehingga proses pertumbuhan ekonomi berjalan dengan cepat. Pendirian 

pabrik dietil eter di Indonesia memiliki peluang besar untuk didirikan.Selain itu, 

pendirian pabrik dietil eter diharapkan mampu mengisi kekosongan pasar dalam negeri 

sehingga mengurangi biaya impor dari luar negeri yang mampu menghemat devisa 

negara. 
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I.2. Sifat-Sifat Bahan Baku Utama dan Produk 

I.2.1 Etanol 

Etanol, disebut juga etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut, atau alkohol 

saja, adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna, dan 

merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Senyawa ini merupakan obat psikoaktif dan dapat ditemukan pada minuman 

beralkohol dan termometer modern. Etanol banyak digunakan sebagai pelarut berbagai 

bahan-bahan kimia yang ditujukan untuk konsumsi dan kegunaan manusia. Contohnya 

adalah pada parfum, perasa, pewarna makanan, dan obat-obatan. Dalam industri kimia, 

etanol adalah pelarut yang penting sekaligus sebagai stok umpan untuk sintesis 

senyawa kimia lainnya. Dalam sejarahnya etanol telah lama digunakan sebagai bahan 

bakar. 

Sifat fisika dari etanol disajikan dalam tabel I.1 sebagai berikut: 

Tabel I.1 Sifat Fisika Etanol (Yaws,1999) 

Sifat Fisik Keterangan 

Rumus molekul C2H5OH 

Berat molekul (gram/mol) 46,07 

Bentuk Cair 

Warna Jernih 

Titik lebur pada 1 atm (oC) -114oC 

Titik didih pada 1 atm (oC) 78,5oC 

Densitas pada 25 oC (gram/mL) 0,7893 

Temperatur kritis (oC) 243,25 

Tekanan kritis (atm) 63,84 
Volume kritis (cm3/mol) 166,9 

Sifat kimia dari etanol : 

• Mudah Terbakar dan higroskopis 

• Larut dalam air dan pelarut organik lainnya, meliputi asam asetat, aseton, dan 

benzena 

I.2.2 Asam Sulfat (H2SO4) 

Asam sulfat, H2SO4, merupakan asam mineral (anorganik) yang kuat. Zat ini 

larut dalam air pada semua perbandingan. Asam sulfat mempunyai banyak kegunaan 

dan merupakan salah satu produk utama industri kimia. 

Sifat fisika dari asam sulfat disajikan dalam tabel I.2 sebagai berikut: 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Obat_psikoaktif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol
https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol
https://id.wikipedia.org/wiki/Termometer
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_mineral
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Industri_kimia
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Tabel I.2 Sifat Fisika Asam Sulfat (Yaws,1999) 

Sifat Fisik Keterangan 

Rumus molekul H2SO4 

Berat molekul (gram/mol) 98,079 

Bentuk Cair 

Warna Jernih 

Titik lebur pada 1 atm (oC) 10,49oC 

Titik didih pada 1 atm (oC) 337oC 

Densitas pada 25 oC (gram/mL) 0,5540 

Temperatur kritis (oC) 652 

Tekanan kritis (atm) 64 

Volume kritis (cm3/mol) 177 

 

Sifat kimia daroi asam sulfat: 

• Bersifat sangat reaktif apabila kontak dengan katalis; 

• Bersifat reaktif apabila kontak dengan bahan organik,logam, dan logam; 

• Mudah larut dalam air. Tidak larut dalam metanol, dietil eter, dan n-oktanol. 

I.2.3 Air 

Air sering disebut sebagai pelarut universal karena air dapat melarutkan 

banyak zat kimia, seperti garam-garam, gula, asam, dan beberapa jenis gas. Air adalah 

substansi kimia dengan nama kimia H2O, satu molekul air tersusun atas dua atom 

hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. 

Sifat fisika dari asam sulfat disajikan dalam tabel I.3 sebagai berikut: 

Tabel I.3 Sifat Fisika Air (Yaws,1999) 

Sifat Fisik Keterangan 

Rumus molekul H2O 

Berat molekul (gram/mol) 18,015 

Bentuk Cair 

Warna Jernih 

Titik lebur pada 1 atm (oC) 0oC 

Titik didih pada 1 atm (oC) 100oC 

Densitas pada 25 oC (gram/mL) 0,998 

Temperatur kritis (oC) 374,13 

Tekanan kritis (atm) 220,55 

Volume kritis (cm3/mol) 56 
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I.2.4 Dietil Eter 

Dietil eter, yang juga dikenal sebagai eter dan etoksi etana, adalah cairan 

mudah terbakar yang jernih, tak berwarna, dan bertitik didih rendah serta berbau khas. 

Komponen paling umum dari kelompok campuran kimiawi yang secara umum dikenal 

sebagai eter. 

Sifat fisika dari dietil eter disajikan dalam tabel I.4 sebagai berikut: 

Tabel I.3 Sifat Fisika Dietil Eter (Yaws,1999) 

Sifat Fisik Keterangan 

Rumus molekul C4H10O 

Berat molekul (gram/mol) 74,12 

Bentuk Cair 

Warna Jernih 

Titik lebur pada 1 atm (oC) -116,3oC 

Titik didih pada 1 atm (oC) 34,6oC 

Densitas pada 25 oC (gram/mL) 0,2647 

Temperatur kritis (oC) 173,7 

Tekanan kritis (atm) 26,38 

Volume kritis (cm3/mol) 280 

Sifat kimia dietil eter : 

• Mudah terbakar; 

• Higroskopis; 

• Tidak larut dalam air. 

I.3 Kegunaan dan Keunggulan Produk 

I.3.1 Kegunaan Produk 

Pada kegiatan sehari- hari,pada bidang kesehatan dietil eter digunakan sebagai 

obat bius pada kegiatan operasi. Selain itu dietil eter digunakan sebagai pelarut organik 

serta bahan bakar aditif. Dalam industri cat, dietil eter digunakan sebagai pelarut yang 

terkandung dalam thinner yang merupakan pelarut cat yang sering digunakan oleh 

masyarakat. Dalam thinner kandungan dietil eter ± 2%. 

I.3.2 Keunggulan produk 

Di Indonesia, ,masih belum ada pabrik yang memproduksi dietil eter sehingga 

masih mengimpor dari luar negeri. Padahal kebutuhan dietil eter dalam negeri semakin 

luas misalnya untuk industri dan farmasi. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan 

semakin meningkatnya nilai impor dietil eter yang rata-rata mencapai kenaikan 10-

https://id.wikipedia.org/wiki/Titik_didih
https://id.wikipedia.org/wiki/Eter
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15% setiap tahunnya. Oleh karena itu, prarencana pabrik  dietil eter dari etanol ini 

merupakan peluang bagi Indonesia untuk memproduksi dietil eter guna memenuhi 

kebutuhan dalam negeri. Pabrik dietil eter ini memanfaatkan etanol yang di dehidrasi 

untuk membentuk dietil eter. 

I.4 Ketersediaan Bahan Baku dan Analisis Pasar 

I.4.1 Ketersediaan Bahan Baku  

Bahan baku pembuatan dietil eter adalah etanol yang didapatkan dari produsen 

etanol dalam negeri sebagai pemasok bahan baku utama. Hal ini dikarenakan 

ketersediaan etanol dalam negeri cukup banyak sehingga tidak perlu melakukan impor 

bahan baku. Berikut merupakan data kapasitas produksi perusahaan penghasil etanol 

di Indonesia: 

Tabel I.4 Data perusahaan produsen etanol 

Nama Perusahaan Kapasitas (ton/tahun) 

PT. Indo Acidatama Chemical 

Industry,Solo 

17.230 

PT. Molindo Raya Industrial,Lawang 44.370 

PG Molindo,Lampung 7000 

PT. Energi Agro Nusantara (Enero) 23.670 

PT. Medco Energi 46.866.600 

 

I.4.2 Analisis Pasar 

Produksi dietil eter diperkirakan akan selalu meningkat seiring dengan 

banyaknya perusahaan yang menggunakan dietil eter sebagai bahan baku atau bahan 

penunjang dalam proses produksinya. Pabrik dietil eter ini direncanakan berdiri pada 

tahun 2022 dengan waktu pembangunan selama 2 tahun. Berikut merupakan data 

impor dietil eter untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri: 

Tabel I.5 Data impor dietil eter 

Tahun Kapasitas (ton) 

2012 8814,426 

2013 10454,704 

2014 10261,192 

2015 14437,973 

2016 9257,283 

(Sumber:Badan Pusat Statistik) 
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                 Gambar 1. Impor dietil eter pada tahun 2012-2016 

Dari tabel I.5,diperoleh persamaan regresi linier y = 486,9x – 969968 dengan R2 

sebesar 0,1194 dimana y adalah banyaknya dietil eter yang di impor tiap tahun dan x 

adalah tahun. Sehingga, dari persamaan tersebut diperoleh dietil eter yang di impor 

pada 2022 sebesar 14543,2 ton/tahun. Data impor dietil eter pada tahun 2017-2022 

dapat dihitung dengan cara yang sama dan hasilnya disajikan pada tabel I.6 sebagai 

berikut:Tabel I.6 data perkiraan impor dietil eter 2017-2022 

Tahun Kapasitas (ton) 

2017 12109,3 

2018 12596,2 

2019 13083,1 

2020 13570 

2021 14056,9 

2022 14543,8 

Dengan demikian, untuk menentukan data kapasitas produksi dietil eter pada tahun 

2021 dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

Impor + Produksi = Ekspor + Konsumsi 

Data dari badan pusat statistik 

Impor   = 14500 ton/tahun 

Produksi = 0 ton/tahun 

Ekspor  = 0 ton/tahun 

y = 486.9x - 969968
R² = 0.1194
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Konsumsi  = 14.500 ton/tahun 

Sehingga kapasitas yang ditentukan pada pra rencana pabrik dietil eter dari etanol 

adalah 14500 ton/tahun, dengan kapasitas demikian diharapkan akan menggantikan 

impor dietil eter pada tahun 2022, sehingga menghemat devisa negara dan 

meningkatkan ekonomi nasional. 

 


