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BAB II 

PERANCANGAN PRODUK 

 

Pra rancangan pabrik amonium nitrat dari amonia dan asam nitrat dengan tujuan 

agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri seperti industri pertanian  (pupuk, 

insektisida, dan herbisida), industri pertambangan (sebagai bahan peledak), industri 

logam, industri pengolahan karet (rubber chemical), dan untuk industri lainnya. 

2.1. Spesifikikasi Produk 

 Spesifikasi produk pada perancangan pabrik amonium nitrat dari 

amonia dan asam nitrat. Pra rancangan abrik ini direncanakan akan 

menghasilkan amonium nitrat sebanyak 18.939,3939 kg/jam. 

 Dalam perdagangan amonium nitrat mempunyai kode untuk penamaan 

yang tentunya mengacu pada spesifikasi kualitas produk sesuai dengan ISO 

2000. Nama dagang untuk Amonium nitrat dapat dilihat pada tabel 2.1. amonium 

nitrat dapat memenuhi standart internasional sebelum dipasarkan, ini bertujuan 

agar dapat bersaing dengan produsen lain yang memproduksi jenis produk yang 

sama. 
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Tabel 2.1. Regulated Indentification 

 

 

 

 

 

  

 

Oleh karena itu produk amonium nitrat yang dihasilkan harus memenuhi 

syarat yang diinginkan oleh pasar. 

 Untuk mengacu pada spesifikasi tersebut diperlukan konsep produk 

yang berorientasi pada kualitas produk optimal. Konsep produk Amonium nitrat 

yang direncanakan yaitu dengan menggunakan proses prilling, dimana reaksi 

untuk proses prilling adalah : 

  NH3(aq)  +  HNO3(aq)                       NH4NO3(aq)  

Reaksi dijalankan pada reactor gelembung dengan suhu operasi 175 0C 

dan pada tekanan 4,4 atm.  

 Dalam rangka untuk menjaga kualitas produk, pabrik menentukan 

standar kualitas berdasarkan spesifikasi International Organization of Chemical 

Product. Pada prancangan pabrik amonium nitrat  kualitas produk didasarkan 

Shipping Name Amonium nitrate 

Hazchem Code S 

Codes/label Oxidiser, class 5 

Hazardous Waste ID No. 17 

Hazardous Ingredients Amonium nitrate 

CAS No. 6484 – 52 -2 
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pada sifat – sifat fisik, ketahanan kimia, dan kemudahan untuk membentuk 

senyawa yang akan digunakan pada pabrik pupuk. 

2.1.1. Karakteristik Produk 

 Beberapa karakteristik fisik produk yang harus dipenuhi agar dapat 

bersaing di dunia pasar adalah: 

 Rumus molekul    : NH4NO3 

 Berat Molekul    : 80 

 Titik Leleh, 0C    : 169,6 

 Titik Didih, 0C    : 210 

 Spesifik graviti  

 (25 0C  untuk air 4 0C)   : 0,817 

 Index bias, eg      : 1,611 

 Relative Humadity,%     : 0,235 

 Bau       : tidak berbau 

 Bentuk       : butiran 

 Bulk Density      : 0,93 – 1,04 g/cm3 ( High Density ) 

 Warna       : tidak berwarna 

 Dari beberapa ciri fisik diatas adalah ciri dari amonium nitrat untuk 

bahan baku pupuk, sedangkan untuk bahan baku peledak amonium nitrat: 

 Bentuk   : Amonium nitrate Solution (ANFO) 

 Bulk Density  : 0,87 – 0,82 g/cm3 ( Low Density ) 
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2.1.2. Ketahanan Kimia  

 Amonium nitrat adalah bahan oksidator kuat dan sangat eksplosif 

terhadap beberapa logam, phospor, dan minyak (petroleum). 

 Pemanasan amoniuim nitrat dalam tempat yang tertutup akan 

menimbulkan ledakan jika suhu mencapai 260 – 300  0C. 

Untuk mengurangi sifat higroskopis dari amonium nitrat dan untuk 

mencegah terjadinya caking maka amonium nitrat dibalut dengan menggunakan 

coating agent. Bahan dan komposisi coating agent adalah : 

Komposisi :  Ca3(PO4)3 : 98,6 % berat 

   H2O  : 0,5 % berat 

   Cl  : 0,1 % berat 

   H2SO4 : 0,8 % berat 

2.1.3. Kereaktifan pada Kondisi Tertentu 

 Amonium nitrat mudah bersenyawa dengan urea membentuk urea 

amonium nitrate (UAN). Urea amonium nitrate (UAN) digunakan untuk pupuk 

dengan kandungan nitrogen minimal 30% berat, dan masih dapat disenyawakan 

dengan posfat, kalium, dan mineral lain sebagai nutrient pada tanaman. 

2.2. Spesifikasi Bahan Baku  

Spesifikasi amonium nitrat pada perencanaan ini ditetapkan memiliki 

karakteristik standart amonium nitrat untuk pembuatan pupuk (dalam bentuk 

prill) dan amonium nitrat solution (ANFO), dan industri kimia lainnya. 
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Amonium nitrat Hasil reaksi dari amonia dan asam nitrat, kedua bahan baku 

tersebut harus memenuhi spesifikasi agar dapat menghasilkan proses yang 

sempurna sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas. 

2.2.1. Sifat Fisik dan Kimia 

1. Amonia 

 Sifat – sifat fisis dari amonia : 

 Rumus Molekul    : NH3 

 Berat Molekul    : 17,03 

 Warna      : tidak berwarna 

 Titik cair normal, 0C.   : -77,7 

 Titik didih normal, 0C  :-33,35 

 Temperatur kritis, 0C   : 132,7 (405,7 K) 

 Tekanan kritis, atm   : 111,3 

 Spesifik gravity pada -79 0C  : 0,817 

 Index bias,eg    : 1,325 

 Densitas, g/cm3   : 0,001755 

 

Sifat – sifat kimia amonia 

1. Amonia dapat membentuk campuran, mudah terbakar dengan udara 

pada nilai ambang batas ( 16-25 % volume) 
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2. Bahaya ledakan amonia akan semakin meluas apabila kontak 

langsung dengan oksigen pada temperature serta tekanan yang 

tinggi di atmosfir. 

3. Reaksi oksidasi - reduksi 

4NH3 + 5O2                            4NO  +  6H2O  

Jika tanpa katalis 

4NH3 + 5O2                            4NO  +  6H2O  

3CuO + 2NH3                         3Cu + 3H2O + N2 

4. Reaksi Subtitusi 

Masuknya ino H+ dalam amonia yang sering disebut 

ammonisasi 

Misalnya : NH3  +  H2O                   NH4OH                         

NH4OH                 NH4
+ + OH-   

              NH3  +  HX                     NH4
+ + X-    

5. Reaksi Ammonolisis 

Reaksi amonia dengan senyawa lain diman amonia bereaksi sebagai 

gugus NH3  

Misalnya : HgCl2  +  2 NH3                    Hg (NH2)Cl  +  NH4Cl  
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2. Asam nitrat 

 Sifat – sifat fisik asam nitrat  

 Rumus Molekul   : HNO3 

 Berat Molekul   : 63,02 

 Spesifik gravity   : 1,502 

 Titik leleh, 0C   : -42 

 Titik Didih, 0C   : 86 

 Temperatur kritis, 0C  : 246,85 

 Tekanan Kritis, atm  : 68,0168 

Sifat – sifat kimia  

1. Asam nitrat tidask stabil terhadap panas dan cahaya matahari 

dan bias terurai sebagai berikut : 

2 HNO3                       2NO3  +  H2O  +1/2 O2 

Larutan asam nitrat pekat berwarna kuning yang berasal dari 

warna NO2 terlarut. Untuk mengurangi penguraian asam nitrat, 

maka disimpan dalam botol berwarna cokelat. 

2. Didalam larutan pekatnya, asam nitrat mengalami ionisasi : 

HNO3  +  H2O                  NO2
+  +  NO3

-  +  H2O 

3. Asam nitrat dalam larutan asamnya adalah asam kuat. Hal ini 

disebabkan karena besarnya muatan positif pada atom N 



17 

 

 

 

sehingga elektron OH tertarik kuat, akibatnya atom H menjadi 

mudah lepas. 

HNO3  +  H2O          H3O
+  +  NO3

-   

4. Asam nitrat pekat, dengan bilangan oksidasi nitrogen +5 

bertindak sebagai oksidator kuat. 

NO3  +  4H    NO  +  2H2O 

Mengoksidasi untuk semua senyawa kimia yang mempunyai 

potensial kurang dari  -0,93 volt. Sebagai contoh tembaga dan 

perak (+0,3337 V dan  -0,799 V). 

2.3. Perencanaan Produksi 

Dalam menyusun rencana produksi secara garis besar ada dua hal yan perlu 

dipepertimbangkan yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah faktor 

yang menyangkut kemampuan pasar terhadap jumlah produk yang dihasilkan, 

sedangkan faktor internal adalah kemampuan pabrik. 

1. Kemampuan Pasar 

Dibagi menjadi dua, yaitu : 

a. Kemampuan pasar lebih besar dibandingkan kemampuan pabrik, 

maka rencana produksi dirancang secara maksimal. 

b. Kemampuan pasar lebih kecil dibandingkan kemampuan pabrik. 

Ada tiga alternatife yang dapat diambil, yaitu : 
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1. Rencana produksi sesuai dengan kemampuan pasar atau produksi 

diturunkan sesuai dengan kemampuan pasar, dengan 

mempertimbangkan untung dan rugi. 

2. Rencana produksi tetap dengan mempertimbangkan bahwa kelebihan 

produksi disimpan dan dipasarkan pada tahun berikutnya. 

3. Mencari daerah pemasaran lain. 

2. Kemampuan Pabrik 

Pada umumnya kemampuan pabrik ditentukan oleh beberapa faktor, 

antara lain : 

a. Material (bahan baku) 

Dengan pemakaian yang memenuhi kualitas dan kuantitas maka 

akan mencapai target produksi yang diinginkan. 

b. Manusia (Tenaga Kerja) 

Kurang terampilnya tenaga kerja akan menimbulkan kerugian 

pabrik, untuk itu perlu dilakukan pelatihan atau training pada 

karyawan agar keterampilan atau skill meningkat. 

c. Mesin (Peralatan) 

Ada dua hal yang mempengaruhi kehandalan dan kemampuan 

peralatan, yaitu jam kerja mesin efektif dan kemampuan mesin. 

Jam kerja mesin efiktif yaitu kemampuan alat untuk beroperasi 

pada kapasitas yang diinginkan pada periode tertentu. 
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2.3.1 Pengendalian Produksi 

  Setelah perencanaan produksi dijalankan perlu adanya pengawasan 

dan pengendalian produksi agar proses berjalan dengan baik. Kegiatan proses 

produksi diharapkan menghasilkan produk yang kualitasnya sesuai dengan 

standar mutu dagang dan jumlah produksi serta waktu yang tepat  sesuai 

dengan rencana yang sudah ditetapkan.Untuk itu perlu dilakasanakan 

pengendalian produksi sebagai berikut : 

1. Pengendalian Kualitas (Qualty Control) 

Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penyimpangan 

kualitas yaitu mutu bahan baku yang jelek, kesalahan operasi dan 

kerusakan alat. Penyimapangan dapat diketahui dari hasil monitor 

atau analisa pada bagian laboratorium pemeriksaan 

Laboratorium memegang peranan yang sangat penting dalam 

menunjang kelancaran proses produksi dan menjaga mutu dari 

produk melalui analisa, baik itu terhadap bahan baku, produk 

maupun analilsa air. Hasil analisa ini diperlukan untuk mutu dan 

penentuan tingkat efisiensi. Proses pemeriksaannya harus dilakukan 

secara rutin agar dapat segera diketahui normal tidaknya suatu 

proses sehingga bila terjadi penyimpangan dapat segera diatasi. 
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Fungsi lain dari laboratorium adalah mengendalikan 

pencemaran lingkungan, baik udara maupun limbah cair. 

Laboratorium kimia merupakan saran kegiatan penelitian guna untuk 

pengembangan perusahaan agar lebih maju dan menguntungkan baik 

dari segi teknis maupun non teknis. 

Laboratorium berada dibawah bidang teknis dan produksi, 

yang mempunyai tugas : 

a. Sebagai pengontrol kualitas bahan baku dan bahan tambahan

  yang akan digunakan. 

b. Sebagai pengontrol kualitas produk yang akan dipasarkan. 

c. Sebagai pengontrol mutu air proses, air pendingin, steam dan

  lain-lain yang berkaitan langsung dengan proses produksi. 

d. Sebagai peneliti dan pelaku riset terhadap segala sesuatu yang

 berkenaan dengn pengembangan dan peningkatan mutu 

 produk. 

e. Sebagai pengontrol terhadap proses produksi, baik polusi 

 udara, cair maupun padatan. 

Adapun analisa yang dilakukan dilaboratorium adalah : 

a. Analisa mutu bahan baku 

b. Analisa mutu produk 

c. Analisa mutu air 
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2. Pengendalian Kuantitas  

Penyimpangan kuantitas terjadi karena kesalahan operator, 

kerusakan mesin, keterlambatan pengadaan bahan baku, perbaikan 

alat terlalu lama, dan faktor alin yang dapat menghambat proses 

produksi. Penyimpangan tersebut perlu diindentifikasi penyebabnya 

dan diadakan evaluasi, selanjutnya diadakan perncanaan kembalil 

sesuai dengan kaondisi yang ada. 

3. Pengendalilan Waktu 

Untuk mencapai kualitas produk dengan jumlah yang tertentu  

membutuhkan waktu yang cukup. 

4. Pengendalian Bahan Proses 

Untuk mencapai produk dengan kualitas dan kapasitas 

produksi yang diinginkan, maka bahan baku untuk setiap proses 

produksi harus mencukupi. Oleh karena itu dibuthkan pengendalian 

bahan proses agar tidak terjadi kekurangan. 

2.3.2. Penanganan dan Penyimpanan Amonium nitrat 

Untuk mencegah terjadinya kontak langsung dengan amonium nitrat 

dapat dilakukan dengan cara : 

1. Dengan menggunakan sarung tangan (Hand glove) 
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2. Pelindung muka (Face shield), masker sebagai pelindung dari 

debu amonium nitrat (self-contained breathing apparatus). 

3. Penyimpanan amonium nitrat merupakan bahan kimia yang mudah 

meledak. Oleh karena itu memerlukan tempat penyimpanan yang 

khusus. 


