
 

 

BAB II 

PERANCANGAN PRODUK 

2.1 Spesifikasi Produk 

 Produk yang akan dihasilkan dalam pra-perancangan pabrik ethanol ini 

adalah ethanol dengan konsentrasi murni. Spesifiasi ethanol hasil dari pra-

perancangan pabrik ethanol ini adalah sebagai berikut: 

Ethanol 

Sifat fisis 

Berat molekul :  46,07 

Titik beku : - 114,1 ºC 

Titik didih : 78,32 ºC 

Titik kritis 

 Temperatur : 243,1 ºC 

 Tekanan : 6383,48 kPa 

 Volume : 0,167 dm
3
/mol 

 Faktor kompresibilitas : 0,248 

 Densitas d420 : 0,7893 g/mL 

 Indeks refraktif nD20 : 1,36143 

 Tegangan permukaan (25 ºC) : 231 mN/m 

 Viskositas (20 ºC) : 1,17 cP 

 Kelarutan dalam air (20 ºC) : miscible 

 Panas penguapan : 839,31 J/g 

 Panas pembakaran (25 ºC) : 29676,69 J/g 



 

 

 Panas pembantukan : 104,6 J/g 

Titik nyala di udara 

 Batas terendah : 4,3 % mol 

 Batas teratas : 19,0 %mol 

 Temperatur terbakar di udara : 793 ºC 

 Flash point : 14 ºC 

 Panas spesifik (20 ºC) : 2,42 J/(g.ºC) 

 Konduktivitas termal (20 ºC) : 0,170 W/(m.K) 

Sifat kimia 

Biasanya berhubungan dengan gugus hidroksil seperti reaksi dehidrasi, 

dehidrogenasi, oksidasi, esterifikasi. Substitusi atom hidrogen dari gugus 

hidroksil oleh metal aktif seperti Na, K, Ca dengan pembentukan metal 

ethoxyde (etilat) dan gas H2. 

2 C2H5OH + 2M  →  2 C2H5OM + H2 

2.2 Spesifikasi Bahan Baku 

Bahan baku yang akan digunakan pada pra perancangan pabrik etanol ini 

adalah uap ethylen danair. Spesifikasi bahan baku yang akan digunakan pada pra 

perancangan pabrik ini adalah sebagai berikut: 

a. Etilen 

Sifat fisis 

Berat molekul : 28,0536 

Titik triple 

 Temperatur : - 169,19 ºC 



 

 

 Tekanan : 0,11 kPa 

 Panas laten pembentukan : 3,35 J/mol 

 Titik didih normal : - 103,27 ºC 

 Panas laten penguapan : 13,54 J/mol 

 Densitas cairan : 20,27 mol/dm
3
 

 Panas spesifik cairan : 64,7 J/(mol.K) 

 Viskositas cairan : 0,161cP 

 Tegangan muka cairan : 16,4 N/m 

 Panas spesifik gas ideal (25 ºC) : 42,84 J/(mol.K) 

Titik kritis 

 Temperatur : 9,2 ºC 

 Tekanan : 5,042 Mpa 

 Densitas : 7,635 mol/dm
3
 

 Faktor kompresibilitas : 0,2813 

 Panas pembakaran gas (25 ºC) : 1,411 MJ/mol 

Titik nyala  (1 atm, 25 ºC) 

 Batas terendah di udara : 2,7 % mol 

 Batas teratas di udara : 36,0 % mol 

 Temperatur terbakar di udara : 490 ºC 

Sifat Kimia 

 Polimerisasi 



 

 

Etilen dapat bergabung dengan etilen yang lain untuk membentuk molekul 

yang besar (polimer) dengan cara memutuskan ikatan rangkap dua dan 

membentuk molekul yang lebih besar. 

 Hidrogenasi 

Etilen dapat berubah menjadi etana melalui proses hidrogenasi langsung 

dengan katalis Ni dengan kondisi  300 ºC. 

 Oksidasi 

Zat pengoksidasi kuat dapat mengoksidasi sempurna etilen menjadi karbon 

dioksida dan air. Etilen dalam larutan basa atau berair akan bereaksi dengan 

oksidator lemah menjadi glikol. Reaksi ini dikenal dengan tes bacyer yang 

dipakai untuk membuktikan adanya ikatan rangkap dengan memakai KMnO4. 

 Adisi 

Penambahan brom pada senyawa berikatan rangkap menghasilkan bromida 

sehingga senyawa baru menjadi jenuh. Reaksi ini juga dipakai untuk 

mengidentifikasi adanya ikatan rangkap yang ditunjukkan dengan hilangnya 

warna coklat dari larutan brom. 

b. Uap air 

Sifas fisis 

Berat molekul : 18,15 

Titik kritis 

 Temperatur : 374 ºC 

 Tekanan : 217,7 atm 

 Densitas : 0,4 g/ml 



 

 

 Faktor kompresibilitas : 0,775 

 Volume spesifik : 0,5395 ft
2
/lbm 

 Entalpi : 1209,6 BTU/lbm 

 Entropi : 1,4196 BTU/(lbm.ºR) 

 Viskositas : 6,77 x 10
-5

 Ns/m
2
 

 Panas jenis : 3,82 kJ/(kg.K) 

 Konduktifitas termal : 0,333 W/(m.K) 

Sifat kimia 

Bisa digunakan untuk reaksi pemutusan ikatan rangkap, reaksi hidrolisa, 

reaksi substitusi, reaksi hidrasi seperti pada pembuatan ethanol dari etilen ini. 

2.3 Pengendalian Kualitas 

Pengendalian kualitas (Quality Control) pada pabrik etanol  ini meliputi 

pengendalian kualitas bahan baku, pengendalian kualitas proses dan pengendalian 

kualitas produk.  

2.3.1 Pengendalian Kualitas Bahan Baku 

Pengendalian kualitas dari bahan baku dimaksudkan untuk mengetahui 

sejauh mana kualitas bahan baku yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan 

spesifikasi yang ditentukan untuk proses. Oleh karena itu sebelum dilakukan 

proses produksi, dilakukan pengujian terhadap kualitas bahan baku yang berupa 

ethylene dan uap air dengan tujuan agar bahan yang digunakan dapat diproses di 

dalam pabrik. Selain itu pengecekan bahan baku dilakukan guna mengendalikan 

kualitas produk yang akan dihasilkan. 

 



 

 

 

2.3.2 Pengendalian Proses Produksi 

 Pengendalian proses produksi penting dilakukan guna menjaga kualitas 

produk yang akan dihasilkan nantinya. Pengendalian proses ini terdiri atas: 

2.3.2.1 Alat Sistem Kontrol 

a. Sensor, digunakan untuk identifikasi variabel-variabel proses. Alat yang 

digunakan manometer untuk sensor aliran fluida, tekanan dan level, 

termocouple untuk sensor suhu.  

b. Controller dan Indikator, meliputi level indikator dan control, 

 temperature indicator control, pressure control, flow control.  

c. Actuator digunakan untuk manipulate agar variabelnya sama dengan

 variabel controller. Alat yang digunakan automatic control valve dan 

manual hand valve. 

2.3.2.2 Aliran Sistem Kontrol 

a. Aliran pneumatis (aliran udara tekan) digunakan untuk valve dari 

controller ke actuator.  

b. Aliran electric (aliran listrik) digunakan untuk suhu dari sensor ke 

controller.  

c. Aliran mekanik (aliran gerakan/perpindahan level) digunakan untuk 

flow dari sensor ke controller. 

2.3.3 Pengendalian Kualitas 

 Untuk memperoleh mutu produk standar maka diperlukan bahan yang 

berkualitas, pengawasan serta pengendalian terhadap proses yang ada dengan cara 



 

 

system control sehingga didapatkan produk yang berkualitas dan dapat 

dipasarkan. 

 Pemeriksaan rutin harus dilakukan untuk menjaga kulitas produk maupun 

untuk mengetahui apakah proses berjalan normal atau tidak, sehingga apabila 

terjadi penyimpangan dapat segera diatasi. Adapun analisa yang dilakukan 

berupa: 

a. Analisa bahan baku; analisa ini dilakukan terhadap bahan baku untuk 

kebutuhan proses produksi (ethanol). Analisa ini dilakukan pada saat bahan 

baku datang, sehingga pabrik dapat menolak bahan baku yang dibeli apabila 

hasil analisa tidak memenuhi syarat. Analisa yang dilakukan meliputi densitas, 

kemurnian, warna dan viskositas . 

b. Analisa Intermediate; analisa ini dilakukan setiap saat selama proses 

berlangsung, khususnya produk dari reaktor dan distilasi dalam proses. 

Analisa ini dilakukan terhadap produk sementara atau intermediate untuk 

mengetahui kualitas produk yang dihasilkan selama proses berlangsung, jadi 

apabila terdapat kesalahan dalam produk yang tidak sesuai dengan ketentuan 

maka proses dapat dilakukan koreksi dengan cepat. 

c. Analisa produk; analisa ini dilakukan untuk hal-hal yang bersifat spesifik 

terhadap produk yang dihasilkan dan pemeriksaan ini dilakukan setiap satu 

jam sekali agar produk yang dihasilkan sesuai ketentuan yang ditetapkan baik 

kemurnian, kadar impuritis/inert, kadar air, densitas, viskositas, dan spesifik 

gravity. 

 


