
INTISARI 

 

DME dapat dibuat dari berbagai sumber, salah atunya dari natural gas. 

DME juga dapat menjadi bahan bakar alternative sebgagai senyawa blending  

LPG, dimana pada saat ini LPG masih diproduksi dari bahan bakar fosil. Maka 

dari itu pabrik DME ini sangat berpotensi untuk didirikan. Dari analisa ekonomi 

pabrik ini juga layak didirikan, hasil analisa ekonomi yaitu sebagai berikut : 

Annual Cash Flow (ACF) : US$    13.855.930,9398 

NPOTLP   : US $  129.287.591,9823 

Total Capital Sink (TCS) : US $  112.459.360,131 

Rate of Return on Investment (ROI) : 36,0352 % 

Rate of Return based on Discounted Cash Flow (DCF) : 35,055% 

Break Even Point (BEP) : 31,917%. 

Pay Out Time (POT) : 3,2 tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salah satu bahan baku alternatif yang prospektif adalah bahan bakar gas 

(BBG) karena bahan bakar gas lebih murah dan ramah lingkungan. Didalam 

pemilihan bahan bakar alternatif yang harus dipertimbangkan diantaranya yaitu 

ramah lingkungan, efisiensi energi tinggi, dapat diperbaharui (renewable) dan 

drop in substitute (pengganti langsung) atau sedikit modifikasi pada komponen 

mesin. Salah satu bahan bakar gas yang sering digunakan di Indonesia adalah 

Liquefied Petroleum Gas (LPG). Permintaan LPG di Indonesia semakin hari 

semakin meningkat guna mendukung program pemerintah tentang konversi 

minyak tanah (kerosene) ke LPG. alternatif pengganti LPG yang memiliki potensi 

untuk dikembangkan dan ramah lingkungan yaitu dimetil eter (DME), karena 

tidak menghasilkan gas emisi (CO2, NOx, dan SOx) pada saat pembakaran. DME 

memiliki sifat yang sama dengan propana dan butane yang merupakan senyawa 

pembentuk LPG, sehingga DME dapat didistribusikan dan disimpan 

menggunakan teknologi penanganan LPG. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka akan dibuat perancangan pabrik 

DME dengan bahan baku dari natural gas melalui proses . Natural gas sebagai 

bahan baku akan direaksikan dengan gas CO
2  

di dry reformer menghasilkan 

syngas (H2 dan CO). Syngas akan direaksikan didalam reaktor sintesa DME. Hasil 

sintesa ini menghasilkan CO2 sebagai produk samping yang kemudian akan 

dimanfaatkan sebagai reaktan di dry reformer.  Produk utama DME disimpan 

dalam fase liquid dengan kondisi operasi 30
o
C dan tekanan 6 atm.  

Pabrik pembuatan DME ini direncakan berproduksi dengan kapasitas 

250.000 ton/tahun dengan massa kerja 330 hari dalam satu tahun. Sebuntal, 



Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 

dengan total luas 6,98 Ha, atau dengan keliling 1,43 km. Tenaga kerja yang 

dibutuhkan 180 orang dengan bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT) yang 

dipimpin oleh seorang Direktur dengan struktur organisasi line system and staff. 

Berdasarkan hasil analisa ekonomi, pabrik DME ini juga dinyatakan layak dengan 

BEP 31,917% 


