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BAB IV 

PERANCANGAN PABRIK 

4.1 Lokasi Pabrik 

 

Memilihan dan Menentuan lokasi pabrik merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting dalam perencanaan pendiririan pabrik, karena hal tersebut sangat 

mempengaruhi kedudukan perusahaan baik menyangkut produksi maupun 

distribusi dan menentukan kelangsungan keberlanjutan perusahaan. Penentuan 

lokasi sangat berkaitan dengan aspek-aspek lain, diantaranya lokasi tersebut harus 

mempunyai keuntungan jangka panjang, termasuk perhitungan untuk perluasan 

perusahaan pada masa yang akan datang. Berdasarkan hal diatas, rencana pendirian 

pabrik pembuatan benang texture akan didirikan di Desa Kutopohaci, Kecamatan 

Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 



155 
 

 

Gambar 4. 1 Peta lokasi rencana pendirian pabrik 

Perencana pendirian pabrik pembuatan benang texture ini didasarkan atas  

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 

4.1.1 Faktor Utama Penentuan Lokasi Pabrik 

Faktor primer merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi 

tujuan utama dari usaha pabrik. Tujuan utama ini meliputi proses produksi dan 

distribusi, adapun faktor- faktor primer yang mempengaruhi secara langsung dalam 

pemilihan lokasi adalah : 

1. Bahan Baku 

Lokasi pabrik yang dekat dengan penyedia bahan baku dan 

pemasaran untuk menghemat biaya transportasi. Bahan baku pembuatan 

benang terbuat dari chips yang diperoleh dari PT. Asia Pasific Fibers yang 

berlokasi di Desa Kutopohaci, Ciampel, Karawang, Jawa Barat berjarak 20 

km dari sumber bahan baku dengan jarak tempuh kurang lebih 60 menit. 
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2. Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi 

studi kelayakan proses. Dengan pemasaran yang tepat akan menghasilkan 

keuntungan dan menjamin kelangsungan pabrik beralan dengan baik. 

Melihat pangsa pasar yang prospektif baik kelas nasional maupun 

internasional, maka produk ini bisa dikatakan memenuhi pangsa pasar 

tersebut. Sasaran pemasaran produk benang tekstur untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negeri. Distribusi dan pemasaran dari produk dapat 

dilakukan melalui kota Bandung, Jawa Barat dimana segala fasilitas telah 

tersedia karena kedudukan Bandung sebagai kota besar di Jawa Barat. 

3. Tenaga Listrik dan Bahan Bakar 

Agar produksi dari pabrik ini tidak bergantung sepenuhnya pada 

supply listrik dari PLN, maka didirikan unit-unit pembangkit listrik sendiri. 

Namun bila terjadi gangguan dari PLN, kebutuhan listrik bisa diperoleh dari 

Genset (Generator Set). Dengan demikian pabrik diharapkan dapat berjalan 

dengan lancar. Bahan bakar untuk pabrik ini mudah diperoleh dari 

Pertamina. 

4. Persediaan Air 

Air merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu Industri. 

Dalam hal ini air digunakan sebagai sanitasi, pencegahan bahaya kebakaran, 

media pendingin, steam, serta untuk air proses. Selama pabrik beroperasi, 

kebutuhan air relatif cukup banyak, maka untuk memenuhi kebutuhan air 
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tersebut diambil dari bawah tanah dengan melakukan pengolahan terlebih 

dahulu.  

5. Iklim dan Cuaca 

Daerah Karawang merupakan pemilihan lokasi yang cukup baik 

karena berada di dataran yang datar dengan variasi ketinggian 0-5 m diatas 

permukaan laut, memiliki drainase yang bagus, struktur tanah yang kuat, 

serta mempunyai aspek hidrologi yang cukup bagus karena terdapat sungai 

Citarum dan Cimalaya. Bencaa alam seperti gempa bumi, tanah longsor 

maupun banjir besar juga jarang terjadi sehingga operasi pabrik dapat 

berjalanlancar. 

6. Transportasi 

Dalam penyediaan bahan baku dan pemasaran produk diperlukan 

sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Di daerah Karawang Jawa 

Barat merupakan pilihan tempat yang tepat karena terdapat fasilitas yang 

cukup memadai seperti jalur darat, laut dan udara. Masalah transportasi 

tidak mengalami kesulitan karena tersedianya sarana perhubungan yang 

baik. Fasilitas pengangkutan darat dapat dipenuhi dengan adanya jalan tol 

Jakarta-Cikampek yang dilalui oleh kendaraan yang bermuatan berat.Jalur 

transportasi laut terdapat pelabuhan cilamaya yang berjarak 43,7 km dan 

pelabuhan Tanjung Priok yang berjarak 90,9 km dari lokasi pabrik. Untuk 

jalur transportasi udara dapat dipenuhi melalui bandara udara Kertajati di 

Majalengka 46 km dari lokasi pabrik. 

7. Tenaga Kerja 
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Tenaga kerja merupakan modal utama pendirian suatau pabrik. 

Pemilihan tenaga kerja harus mempunyai pertimbangan tertentu seperti 

jumlah, kualitas, besarnya upah minimum, produktifitas, keahlian tenaga 

kerja dan pengalaman kerja sehingga didapatkan tenaga kerja yang baik. 

Sebagian besar tenaga kerja dipilih dari daerah-daerah sekitar Karawang 

dan juga dari seluruh Indonesia yang mempunyai pendidikan yang tinggi 

seperti lulusan sekolah kejuruan, dan perguruan tinggi. 

4.1.2 Faktor Penunjang Penentuan Lokasi Pabrik 

Karawang merupakan daerah kawasan industri karena banyak industri 

Indonesia disana. Selain faktor utama penentuan lokasi pabrik, factor-faktor 

penunjang lainnya seperti kemungkinan perluasan perusahaan, keadaan tanah, 

biaya tanah dan gedung, peraturan pemerintah, fasilitas perumahan, fasilitas 

kesehatan dan karakter lingkungan bukan merupakan suatu kendala karena 

semua telah dipertimbangkan pada penetapan kawasan tersebut sebagai 

kawasan industri.  

Penentuan lokasi pabrik merupakan hal yang sangat penting yang akan 

menentukan kelancaran perusahaan dalam menjalankan operasinya. 

Berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan faktor-faktor tersebut diatas, 

maka pemilihan lokasi pabrik cukup memenuhi persyaratan untuk 

pembangunan sebuah pabrik. 

 

 



159 
 

4.2 Tata Letak Pabrik (Plant Layout) 

Tata letak pabrik atau tata letak fasilitas dapat didefinisikan sebagai tata cara 

pengaturan fasilitas-fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran proses produksi. 

Tata letak pabrik merupakan tempat kedudukan dari bagian- bagian pabrik yang 

meliputi tempat bekerjanya karyawan, tempat peralatan, tempat penyimpanan 

bahan baku dan produk, dan sarana lain seperti utilitas, taman dan tempat parkir.  

Selain peralatan yang tercantum didalam flowsheet proses, beberapa 

bangunan fisik lain seperti kantor, bengkel, poliklinik, laboratorium, kantin, pos 

keamanan dan sebagainya hendaknya ditempatkan pada bagian yang tidak 

mengganggu, ditinjau dari segi lalu lintas barang dan keamanan.  

Secara umum tujuan perencanaan layout yaitu agar peralatan dapat 

ditemukan sesuai dengan fungsinya sehingga proses produksi dapat berjalan dengan 

lancer, efektif, ekonomis, aman, dan nyaman. Dengan adanya situasi seperti ini 

diharapkan proses produksi akan berjalan lancar dan para karyawan juga akan 

selalu merasa senang dengan pekerjaannya sehingga dapat bekerja secara efektif 

dan efisien. Sebelum menyusun layout, perlu dilakukan analisis produk, proses 

produksi, dan peralatan sehingga jenis produk dan kapasitas produksi dari setiap 

peralatan dapat diketahui dengan pasti. Hal ini diperlukan dalam penentuan 

kebutuhan ruangan dan tata letak peralatan. Peralatan ditata secara keseluruhan 

mengikuti aliran proses produksi.  

Layout yang baik akan menghemat penggunaan ruangan, mengurangi waktu 

tunggu, menghindari antrian, serta memperlancar distribusi bahan dan pergerakan 
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tenaga kerja selama proses produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas 

tenaga kerja. 

 

Gambar 4. 2 Layout Pabrik 

 Layout tersebut mempertimbangkan beberapa faktor, berikut : 

1. Luas daerah yang tersedia 

Harga tanah menjadi hal yang membatasi kemampuan penyediaan 

area. Pemakaian tempat disesuaikan dengan area yang tersedia. Jika harga 

tanah terlalu tinggi, maka diperlukan efisiensi dalam pemakaian ruangan 

sehingga peralatan tertentu dapat diletakkan diatas peralatan yang lain atau 

lantai ruangan diatur sedemikian rupa agar menghemat tempat. Setiap alat 

disusun berurutan menurut fungsi masing-masing sehingga bisa lebih 

efektif dan tidak menyulitkan aliran proses. 

2. Keamanan 

Bangunan perkantoran diletakkan berjauhan dengan instalasi proses, 

hal ini didasarkan pada faktor keamanan (untuk mencegah akibat buruk 
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apabila terjadi ledakan,kebakaran dan gas beracun). Untuk daerah yang 

mudah menimbulkan kebakaran ditempatkan alat- alat pemadam kebakaran. 

3. Instalasi dan utilitas 

Dilakukan pemasangan dan distribusi pipa yang baik dari gas, udara, 

steam dan listrik sehingga membantu memudahkan kerja dan perawatan 

serta dapat menjamin kelancaran operasi dan juaga sesuai pertimbangan 

mengenai biaya instalasi yang rendah dan sistem menejemen yang efisien. 

4. Kemungkinan perluasan pabrik.  

Perluasan pabrik ini sudah masuk dalam perhitungan sejak awal agar 

masalah kebutuhan tempat tidak muncul pada masa yang akan datang. 

Sejumlah area khusus sudah disediakan untuk dipakai sebagai area 

perluasan pabrik, penambahan peralatan untuk menambah kapasitas pabrik 

ataupun mengolah produk sendiri atau produk lain.  

5. Transportasi  

Tata letak pabrik yang dilakukan menyesuaikan kelancaran 

distribusi bahan baku, proses maupun produk. 

 

Secara garis besar layout pabrik dibagi dalam beberapa daerah utama, yaitu  

a. Daerah Administrasi/Perkantoran, ruang kontrol dan laboratorium 

Daerah Administrasi merupakan pusat dari semua kegiatan 

administrasi pabrik dalam mengatur operasi pabrik serta kegiatan-kegiatan 

lainnya. Laboratorium dan ruang control sebagai pusat pengendalian proses, 
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kualitas dan kuantitas bahan yang akan diproses serta produksi yang akan 

dijual.  

b. Daerah proses 

Daerah ini merupakan tempat alat- alat proses diletakkan dan proses 

berlangsung. Daerah proses merupakan daerah dimana produksi utama 

berlangsung, biasanya tergolong area dengan resiko tinggi, oleh karena itu 

penempatannya perlu mendapat perhatian khusus. Daerah proses sebaiknya 

diletakkan ditengah-tengah pabrik, sehingga memudahklan supply bahan 

baku dari gudang persediaan dan pengiriman produk kedaerah 

penyimpanan, serta memudahkan pengawasan dan perbaikan alat-alat. 

c. Daerah Penyimpanan, Bengkel dan Garasi 

Daerah Penyimpanan merupakan tempat persediaan bahan baku dan 

penyimpanan hasil produksi. Bengkel terkhusus untuk menangani 

permintaan perbaikan dari alat yang rusak, baik dari alat operasi maupun 

alat – alat operasional. Garasi merupakan tempat penyimpanan kendaraan – 

kendaraan pabrik yang tidak beroperasi atau tempat istirahat kendaraan 

yang usai beroperasi.  

d. Daerah Utilitas 

Daerah ini merupakan tempat penyediaan keperluan pabrik yang 

berhubungan dengan utilitas yaitu air, steam dan listrik guna menunjang 

jalannya proses. 

Setelah memperhatikan faktor-faktor diatas, maka pembagian luas pabrik 

diperkirakan sebagai berikut : 
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Tabel 4. 1 Pembagian Luas Pabrik 

No Bangunan 

Ukuran  

(panjang × lebar ) 

(m2) 

Jumlah 

Luas Total 

(m2) 

1 Jalan Aspal 500 x 6 1     3000 

2 Pos Keamanan 6 x 4 1  24 

3 Parkir 10 x 30 1       300 

4 Parkir truk 8 x 10 1       80 

5 Taman 50 x 22 1 1100 

6 Fire safety 18 x 10 1 180 

7 Bengkel 30 x 50 1 150 

8 Kantor 30 x 35 1 1050 

9 Kantin 20 x 15 1 300 

10 Poliklinik 10 x 8 1  80 

11 Masjid 20 x 25 1 500 

12 Ruang Proses 150 x 30 1     4500 

13 Aula 8 x 5 1 40 

14 Laboratorium 10 x 20 1     200 

15 Unit Pengolahan Air 30 x 15 1 450 

16 Cooling tower 12 x 10 1 120 

17 Pengolahan Listrik 20 x 15 1 300 

18 Boiler 15 x 10 1 150 
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19 Utilitas 15 x 20  300 

20 Penyimpanan Produk 15 x 65 1 975 

21 

Penyimpanan Bahan 

Baku 

40 x 15 1 600 

22 Packing 10 x 65 1 650 

23 Daerah Perluasan 50 x 30 1     1500 

24 

Unit Pengolahan 

Limbah  

30 x 25 1 750 

Luas Tanah 11559 

Luas Bangunan 11179 

Total 22738 

 

4.3 Tata Letak Mesin 

Tata letak mesin merupakan suatu pengaturan yang optimal dari 

perangkat fasilitas fasilitas pabrik. Dalam perancangan tata letak peralatan 

proses pada pabrik ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu : 

a. Aliran Bahan Baku dan Produk 

Jalur aliran bahan baku dan produk harus menunjang kelancaran dan 

keamanan produksi serta dapat memberikan keuntungan ekonomis yang 

besar. Semakin dekat penempatan bahan baku dan produk dengan jalur 

transportasi semakin efisien dana yang diperlukan. 

b. Tata Letak Alat Proses 
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Penempatan alat- alat proses yang tepat akan mempercepat jalannya 

proses sehingga menjamin kelancaran proses produksi. Dan juga 

penyusunan mesin harus berurutan sesuai alur proses yang dibutuhkan, 

sehingga mempermudah jalannya proses produksi dan meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas kerja. 

c. Aliran Udara 

 Aliran udara di dalam dan sekitar area proses harus diperhatikan 

supaya berjalan lancar. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya 

stagnasi udara pada suatu tempat berupa penumpukan atau akumulasi 

bahan berbahaya yang dapat membahayakan keselamatan kerja. 

Disamping itu perlu diperhatikan juga arah hembusan angin. 

d. Pencahayaan 

Penerangan seluruh bagian pabrik harus memadai, terutama pada 

daerah-daerah berbahaya yang beresiko tinggi perlu diberi penerangan 

tambahan. 

e. Kelancaran Lalu Lintas 

Kelancaran lalu lintas barang dan manusia beengaruh terhadap 

jalannya proses produksi, maka perlu diperhatikan kemampuan pekerja 

dalam mencapai seluruh alat proses dengan cepat dan mudah, begitu juga 

untuk proses distribusi bahan baku dan produk dari mobil pengangkut ke 

tempat penyimpanan maupun sebaliknya.  

f. Tata letak area proses  
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Penempatan alat-alat proses pada pabrik diusahakan agar dapat 

menekan biaya operasi minimal dan menjamin keamanan produksi pabrik 

sehingga dapat menguntungkan dari segi ekonomi.  

g. Jarak antar alat proses  

Untuk alat produksi yang mudah meledak atau terbakar letaknya 

dijauhkan dari peralatan yang lain, sehingga apabila terjadi ledakan atau 

kebakaran tidak membahayakan peralatan lain. 

Untuk mencapai flow material yang optimum, maka penempatan 

bahan baku harus diperhatikan. Pengaturan tata letak mesin pada pabrik ini 

menggunakan pengaturan tata letak mesin dan fasilitas pabrik di masing- 

maisng unit sesuai dengan arah aliran proses pembuatan produk, cara ini 

dilakukan dengan mengatur penempatan mesin tanpa memandang tipe 

mesin yang digunakan, dengan urutan proses dari satu bagian ke bagian 

yang lain sampai selesai diproses. Pengaturan penempatan mesin dijadikan 

satu tempat agar proses dapat berjalan secara kontinyu tanpa adanya 

gangguan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 3 Tata letak mesin ( skala 1:100) 
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Keterangan 

1. Kompresor. 

2. Roll Shop. 

3. Toilet. 

4. Maintanance dan mesin. 

5. Penyimpanan bahan baku. 

6. Laboratorium Dan QC. 

7. Gudang spare part. 

8. Penampungan chips sementara. 

9. Mesin crystalizer. 

10. Mesin dryer. 

11. Top hopper. 

12. Bottom hopper. 

13. Mesin melting. 

14. Quancing chamber. 

15. Take up. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 tata letak mesin ( skala1:100 ) 
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Ketarangan : 

1. Mesin drawing.  

2. Mesin heating. 

3. Mesing twisting. 

4. Stabilizer. 

5. Mesin winding. 

6. Packing. 

4.3.1 Perawatan Mesin 

Untuk menunjang optimalisasi proses produksi maka perlu 

menetapkan perawatan mesin secara berkala. Langkah ini dimaksudnkan 

untuk : 

• Menjaga kualitas produk benang poliester dan menghindari terganggunya 

kegiatan produksi karena kerusakan mesin yang berat.  

• Supaya mesin dapat beroduksi sesuai dengan yang ditargetkan. 

• Dengan diadakannya kegiatan maintenance berkala diharapkan tingkat 

kerusakan mesin dapat dikurangi sehingga tingkat biaya perbaikan dapat 

diminimalkan. 

Rencana kegiatan pemeliharaan yang dilakukan pada pabrik benang 

poliester ini dibedakan menjadi dua macam yaitu : 

1. Preventive maintenance 

Preventive maintenance merupakan kegiatan perawatan mesin yang 

dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan- kerusakan yang tidak 
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terduga yang dapat menyebabkan peralatan produksi mengalami kerusakan 

pada saat proses produksi berlangsung. 

Kegiatan- kegiatan preventive maintenance antara lain ; 

• Sistem pemeliharaan harian 

Merupakan langkah deteksi dalam penentuan faktor penyebab kerusakan yang 

terjadi pada saat proses produksi akan dimulai. 

• Sistem penjadwalan pemeliharaan 

Merupakan pemeliharaan yang dilakukan pada waktu tertentu untuk 

mendeteksi kondisi dan keutuhan spare part dalam rangka mengeliminir 

periode pergantian spare part. 

• Sistem pemeliharan bongkar pasang 

Pada sistem pemeliharaan ini adanya kemungkinan mengalami pergantian 

pada bagian mesin yang dianggap tidak mampu beroperasi secara efektif. 

• Sistem pemeliharaan kebersian 

Merupakan sistem pemeliharaan area mesin yang dilakukan secara rutin 

terhadap kotoran. 

2. Corrective maintenance 

Corrective maintenance merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan 

setelah terjadinya suatu kerusakan atau kelainan pada peralatan sehingga  

tidak dapat berfungsi dengan baik. Untuk mengantisipasinya, corrective 

maintenance pada rencana pembanguanan pabrik ini ditetapkan langkah 

preventive maintenance yang dikontrol dengan ketat dan terogram. 
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4.3.2 Kegiatan- Kegiatan Pemeliharaan 

     Semua tugas atau kegiatan pemeliharaan dapat digolongkan kedalam 

tugas-tugas pokok berikut ini : 

1. Inspeksi (Inspection) 

Kegiatan inspeksi meliputi pengecekan atau pemeriksaan bangunan 

dan peralatan pabrik secara berkala sesuai dengan rencana. Dan juga 

pengecekkan atau pemeriksaan terhadap peralatan yang mengalami 

kerusakan dan membuat laporan atas hasil pemeriksaan tersebut. 

2. Kegiatan Teknik (engineering) 

Kegiatan ini meliputi kegiatan percobaan atas peralatan yang baru 

dibeli. Kegiatan-kegiatan pengembangan peralatan atau komponen 

peralatan yang perlu diganti, serta melakukan penelitian-penelitian terhadap 

kemungkinan pengembangan tersebut. 

3. Kegiatan Produksi (production) 

Kegiatan produksi merupakan kegiatan yang sebenarnya, yaitu 

memperbaiki mesin-mesin dan peralatan. 

4. Kegiatan Administrasi (clerical work) 

Pekerjaan administrasi merupakan kegiatan yang berhubungan 

dengan pencatatan biaya-biaya yang terjadi dalam melakukan pekerjaan-

pekerjaan pemeliharaan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan 

kegiatan pemeliharaan, komponen dan spare part yang dibutuhkan, proses 

laporan tentang apa yang telah dikerjakan, waktu pelaksanaan inspeksi dan 

perbaikan, dan lain-lain. 
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5. Pemeliharan Bangunan (house keeping) 

Kegiatan pemeliharaan bangunan merupakan kegiatan yang 

menjaga agar bangunan gedung tetap teelihara dan terjamin kebersihannya. 

Kegiatan ini meliputi pembersihan dan pengecatan gedung, pembersihan 

toilet, pembersihan halaman dan kegiatan pemeliharaan peralatan yang 

tidak termasuk dalam kegiatan teknik dan produksi dari bagian 

maintenance. 

4.4 Utilitas 

Unit utilitas merupakan bagian dari pabrik yang berfungsi untuk 

menyediakan bahan- bahan penunjang untuk mendukung kelancaran pada sistem 

produksi di pabrik serta menyediakan tenaga atau sumber penggerak peralatan yang 

ada dalam proses produksi pabrik. 

Penyedia utilitas terdiri dari : 

a. Unit penyedia dan pengolahan air (water treatment system). 

b. Unit pembangkit uap panas (steam generation system). 

c. Unit pembangkit listrik (power plant system). 

d. Unit penyedia udara instrumen (instrument air system). 

e. Unit penyedia bahan bakar. 

4.4.1  Penyedia Air 

Air adalah suatu zat yang banyak terdapat dialam bebas. Sesuai dengan 

tempat sumber air tersebut berasal, air mempunyai fungsi yang berlainan 

dengan karakteristik yang ada. Air banyak sekali diperlukan didalam 

kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung khususnya untuk 
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kebutuhan suatu industri. Air mempunyai peran yang penting dalam industri ini 

sehingga kualitasnya harus tetap dijaga agar menghasilkan produk-produk yang 

bagus. Salah satu hal yang banyak orang tidak menyadari adalah bahwa air 

secara alami memiliki banyak mineral di dalamnya. Oleh karena itu perlu 

adanya pengolahan air untuk menghilangkan kandungan mineral yang ada. 

Kebutuhan air diperoleh dari air bawah tanah yang kita sebut dengan  raw water 

atau air baku. Raw water merupakan air baku yang diperoleh langsung dari 

sumur yang ditampung dalam reservoir tank untuk dilakukan proses 

selanjutnya. Air tersebut diambil dari sumur bor (deep well) yang kedalamannya 

kurang lebih 80-100 meter dengan mempunyai Surat Izin Pengambilan Air 

(SIPA) yang sah menurut hukum untuk mengambil air dari permukaan tanah. 

Air bawah tanah tersebut dialirkan ke dalam satu saluran induk, untuk dialirkan 

ke Plant. 

Secara umum fungsi air di pabrik ini terbagi dalam beberapa sistem 

pemakaian, masing-masing mempunyai persyaratan kualitas yang berbeda 

sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Beberapa jenis air yang diperlukan 

dilingkungan pabrik diantaranya :  

a. Raw Water 

Raw water merupakan air tanah yang belum mengalami perlakuan 

khusus, airnya tersebut masih mengandung unsur- unsur seperti Ca(HCO3)2, 

Mg(HCO3)2, CaSO4,CaCl, NaCl, SiO2, dan unsur lainnya. Raw water 

digunakan sebagai keperluan sanitas seperti masak, cuci, kantor, masjid dan 

rumah tangga. Syarat raw water yang digunakan adalah sebagai berikut  
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Tabel 4. 2 Syarat raw water 

No Spesifikasi Keterangan 

1 Ph 6 – 8  

2 SiO2     15 ppm 

3 Kesadahan Air  250 ppm 

 

Syarat air sanitasi meliputi : 

• Suhu dibawah suhu udara luar 

• Warna jernih 

• Tidak mempunyai rasa 

• Tidak berbau dan tidak keruh 

Syarat kimia meliputi : 

• Tidak mengandung zat organik maupun an-organik. 

• Tidak beracun 

• Tidak mengandung residu seperti detergen dan senyawa toksin. 

• Kadar klor bebas sekitar 0,7 ppm 

Syarat bakteriologis :  

• Tidak mengandung bakteri- bakteri terutama bakteri pathogen 

• Tidak mengandung mikroba penghasil toksin 

b. Soft water 
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Soft water merupakan air yang mengalami pelunakan dengan cara 

menghilangkan atau mengurangi kadar magnesium (Mg2+), kalsium (Ca2+) dan 

ion lainnya di dalam kategori air keras (hard water) yang dapat menyebabkan 

berbagai efek yang tidak diinginkan termasuk menimbulkan kerak putih dan 

kerak yang sama pada permukaan bagian dalam dari pipa-pipa tua dan 

permukaan lain, di mana air keras (hard water) yang telah menguap dapat 

membuat membuat busuk pipa dan korosi. Air dengan kesadahan tinggi banyak 

mengandung kapur (CaCO3) dan unsur Calsium (Ca), Magnesium (Mg) dalam 

jumlah yang banyak. Resin yang digunakan adalah resin kation yang berfungsi 

untuk menghilangkan kandungan kapur (CaCO3), Magnesium (Mg), Calsium 

(Ca) di air minum. Resin kation biasa digunakan untuk membuat soft water dari 

air yang memiliki tingkat kesadahannya tinggi (total hardness tinggi). Soft 

water digunakan untuk air pendingin pada cooling water, AHU, chilled water 

dan umpan boiler. 

Tabel 4. 3 Syarat soft water 

No Spesifikasi Keterangan 

1 pH 6 – 8 

2 Kesadahan Air <   10 ppm 

3 Conductivity > 200 μs/cm 

4 SiO2 < 10 ppm 

 

- pH = 7 (netral), pH < 7 (asam => korosif), pH > 7 (basa => scale/kerak) 
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- Conductivity : Jumlah DS (mineral yg larut di dalam air), tidak tergantung jenis 

DS tersebut. Semakin banyak DS, maka conductivity semakin besar. Jika 

conductivity  semakain besar, maka air semakin korosif.  

Korosi ini disebabkan oleh pH airnya terlampau rendah, ada gas oksigen di 

dalam air, karbondioksida, klor, hidrogen sulfida, dll. Juga adanya garam-garam 

dan zat padat tersuspensi. Oksigen di dalam air, apalagi didukung oleh pH yang 

rendah justru dapat menambah proses korosi sehingga logam berubah menjadi 

bentuk bijih logam. 

- Total Hardness (TH), terdiri dari Ca + Magnesium (Mg). Bila TH semakin 

tinngi, maka kecenderungan terbentuk scale – CaCO3, Mg(OH)2 dan MgSiO3. 

c. Demin Water  

Demin Water (air demin) adalah air murni (H2O) dengan kandungan 

mineral yang sangat kecil karena adanya proses proses demineralisasi (proses 

penghilangan mineral-mineral yang terlarut di dalam air). Demin water 

merupakan salah satu produk water treatmen plant yang diproses dengan 

metode pertukaran ion  menggunakan ion exchange resin sebagai media 

penukar ion. Berkenaan dengan. penggunaan demin water akan meningkatkan 

efisiensi dengan cara membebaskan pipa-pipa saluran air dan uap pada sistem 

tersebut dari karat dan endapan yang mengganggu yang dapat menimbulkan 

kebocoran maupun tersumbatnya saluran pipa. 

Ion exchange yang mempertukarkan ion di dalam air (larutan) dengan ion lain 

di dalam media resin diterapkan untuk menurunkan kesadahan. Air murni yang 
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sudah dihasilkan kemudian ditampung dalam tangki penampungan kemudian 

didistribusikan melalui pipa ke polisher water. Berikut standard demin water : 

Tabel 4. 4 Standart Demin Water 

No Spesifikasi Keterangan 

1 pH 6 – 8  

2 Conductivity < 60 µs/cm 

3 Kadar Silika < 0.05 ppm 

4 Kadar Fe < 0.05 ppm 

5 Kadar Klorida 0.3 ppm 

6 SiO2 < 6 ppm 

d. Polisher water 

Polisher water adalah demin water yang menerima perlakuan ion sekali lagi, 

atau dua kali proses demineralized water. Polisher water diolah melalui 

polisher plant yang digunakan untuk pencampuran finish oil. Tujuan utama 

melakukan proses ini adalah untuk menurunkan kandungan SiO2 kurang dari 

0,1 ppm. Alat mengukur konduktifitas menggunakan condustivity meter. 

Tabel 4. 5 Standar Polisher Water 

No Spesifikasi Keterangan 

1 pH 6 – 8  



177 
 

2 Kesadahan Air <   10 ppm 

3 Conductivity > 3 μs/cm 

4 SiO2 < 0,1 ppm 

 

e. Air Pendingin (cooler water dan chilled water) 

• Cooler Water 

Merupakan air dari proses soft water treatment yang temperaturnya diturunkan, 

dengan fungsi kegunaan sebagai media penyerap panas dari panas oil lubricant 

dan pendingin mesin- mesin. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut : Soft 

water (30-33oC) → Cooling Tower → Cooler water (27-29oC).  

Tabel 4. 6 Standar Cooling Water 

No Parameter Spesifikasi 

1 pH 7,5  – 9 

2 M.Alkaly < 750  ppm 

3 Conductivity < 4500 ppm 

4 Kedahan Air < 200 ppm 

5 Ca Hardness < 100 ppm 

6 Iron < 2     ppm 

7 PO4 5-9     ppm 

 

      Kebutuhan akan air pendingin (cooler water) bisa di kategorikan 

kebutuhan umum dalam setiap mesin penggerak. Penggunaan cooler water 
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dipabrik ini adalah untuk mendinginkan mesin- mesin pompa, compressor, 

refrigerant dryer, dan lain-lain. Untuk dapat digunakan kembali air pendingin 

dari alat-alat proses didinginkan kembali di cooling tower.  

 

Gambar 4. 4  Cooling Tower 

• Chilled Water 

Merupakan air yang didinginkan hingga temperatur 9-14oC. Air ini 

biasa di gunakan untuk mendinginkan udara pada AHU (Air Handling 

Unit). AHU berfungsi menghasilkan udara dengan tekanan, kelembaban 

dan temperature tertentu sesuai permintaan produksi untuk mendinginkan 

ruangan proses dan mesin- mesin produksi.  

Chilled water yang telah digunakan untuk mendinginkan udara di 

dalam AHU masuk dalam evaporator, didinginkan oleh refrigent yang 

dipercikkan oleh nozzle. Panas dari chilled water diserap oleh refrigen. Di 

dalam evaporator tekananya 2.6 kg/m2 yang menyebabkan refrigen berubah 

dari fasa cair ke fasa uap. Kemudian refrigen dalam fasa uap ini dialirkan 
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melewati kompresor dan dinaikkan tekanannya menjadi 7.0 kg/cm2 dan 

temperatur refrigen ikut naik serta refrigen dalam fasa uap dikondensasikan 

di dalam kondensor pada tekanan tetap menggunakan cooling water 

menjadi fasa cair kemudian melewati expansion valve untuk diturunkan 

tegangannya menjadi 2.6 kg/cm2 dan temperaturnya turun sehingga refrigen 

dapat digunakan kembali untuk menyerap panas dari evaporator. Suhu 

chilled water yang keluar dari evaporator adalah  9-14oC. 

f. Air Hydrant 

Air hydrant adalah air yang digunakan untuk keadaan darurat seperti 

kebakaran. Volume Air untuk hydrant dalam satu tahun tahun relatif kecil, 

akan tetapi pada waktu  terjadi kebakaran laju penggunaannya sangat besar. 

Laju aliran ditentukan sesuai jenis kebakaran dan lokasi kebakaran, besar 

kecilnya kebakaran, konstruksi dan tingginya bangunan. Laju minimal 

adalah 500 gpm (32 liter/detik), sedangkan kebutuhan air untuk kebakaran 

maksimal adalah 12.000 gpm (0,75 m3/detik). Bila kebakaran terjadi 

bersama-sama harus diperhitungkan, maka suatu tambahan sebesar 2.000 - 

8.000 gpm (125 – 500 liter/detik). Hydrant berfungsi untuk mengantisipasi 

resiko apabila pabrik terjadi musibah kebakaran.Hydrant ditempatkan pada 

tempat-tempat dalam ruangan produksi dan ruang perkantoran serta 

ditempatkan diluar perkantoran seperti dijalan masuk ruangan produksi dan 

ruang perkantoran Lokasi penempatan hydran adalah: 

▪ Penyimpanan bahan baku  :   2 buah 

▪ Dryer      :   2 buah 
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▪ Ruang produksi   :   10 buah 

▪ Penyimpanan Produk   :   2 buah 

▪ Ruang Packing   :   2 buah 

▪ Ruang kantor    :   3 buah 

Total hydrant    :   21 buah 

4.4.2  Unit Penyedia dan Pengolahan Air 

 

4.4.1.1 Pengolahan Air 

     Air Sanitasi 
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Sistem Pengolahan Air terdiri dari : 

1. Raw Water 

Pengambilan raw water berasal dari deep well yang kemudian 

ditampung dalam kolam penampungan yaitu raw pit. Adapun  tujuannya 

adalah agar raw water yang terambil dari berbagai sumur dapat homogen. 

Kemudian air tersebut didistribusikan melalui pipa ke tempat- tempat yang 

telah ditentukan untuk kebutuhan air sanitasi.  

2. Soft Water 

Soft water berasal dari raw water yang diproses di soft water plant 

dengan menggunakan resin, sehingga mengalami penurunan tingkat 

kesadahannya sedemikian rupa sesuai dengan standart yang diinginkan. 

Raw water akan dilewatkan ke resin penukar kation sehingga ion- ion yang 

dapat menimbulkan kerak dapat dihilangkan. Air penyebab hardness seperti 

kalsium (Ca2+) dan magnesium (Mg2+) diubah menjadi ion sodium (Na+) 

yang bukan merupakan senyawa pembentuk kerak air. Reaksi : 

CaSO4 + Na2Z   Na2SO4 + CaZ 

Mg(HCO3)2 + Na2Z         2 NaHCO3 + MgZ 

Dalam proses sodium zeolit (Na2Z) berubah menjadi kalsium zeolite 

(CaZ) dan magnesium zeolite (MgZ). Untuk mengembalikan zeolite, resin 

kation perlu dicuci dengan air garam dapur, proses ini disebut regenerasi. 



182 
 

Proses regenerasi : 

CaZ + 2 NaCl   Na2Z + CaCl 

MgZ + 2 NaCl  NaZ + MgCl2 

    Air hasil reaksi yang mengandung garam kalsium dan magnesium 

dibuang melalui saluran pembuangan (drain). Kapasitas alat penukar kation 

adalah sebesar 10 ton dengan lama injeksi + 30 menit dengan tekanan 2,5 

bar.  

Tahapan prosesnya : 

• Proses operasi : 8 – 10 jam 

• Proses regenerasi : 75 menit yang terdiri dari : 

- Cuci balik (back wash)        : 10 menit 

Tujuannya untuk membersihkan resin kation dari kotoran yan 

ikut larut dalam air garam saat dilakukan regenerasi. Air bersih 

dialirkan dari bawah ke atas (upflow) agar memecah sumbatan 

pada resin, melepaskan padatan halus yang teerangkap di 

dalamnya lalu melepaskan jebakan gas di dalam resin dan 

pelapisan ulang resin. 

- Regenerasi (pemasukan air) : 30 menit 

Tujuannya untuk mengaktifkan kembali resin kation dengan 

cara mengubah kalsium zeolite (CaZ) dan magnesium zeolite 

(MgZ) kembali menjadi sodium zeolite (NaZ) dengan cara 

dicuci dengan NaCl. 

- Pembilasan :  
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Terbagi menjadi Slow rinse (20 menit) dan fast rinse (15 menit).  

Slow rinse bertujuan untuk mendorong regeneran ke media 

resin. Melanjutkan proses regenerasi dengan air garam yang 

tersisa didalam tabung. Sedangkan fast rinse bertujuan untuk 

menghilangkan sisa regeneran dari resin yang tak diinginkan 

dan garam dapur yang tidak terikat oleh resin kation ke saluran 

pembuangan. 

Proses regenerasi dilakukan + 1 jam memiliki pH 2-3. Garam (NaCl) 

dimasukkan ke dalam bak garam sebanyak 425 – 500 kg (untuk 6 kali 

regenerasi) sampai tercapai kekentalan 14 baume. Ketidakpastian jumlah 

NaCl yang digunakan karena berat setiap karung berbeda beda terkadang 

masih tercampur pasir. Soft water yang terbentuk ditampung dalam kolam 

penampungan air lunak (soft water pit) dan dipompa ke atas menuju soft 

water tower pit dengan ketinggian 20 meter untuk kemudian disalurkan 

untuk memenuhi kebutuhan air umpan boiler, cooling tower, AHU (Air 

Handling Unit). 
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Gambar 4. 6 Proses Soft water plant 

 

3. Demin Water 

Demin water berasal dari soft water yang diproses di 

demineralization water plant untuk mengikat mineral pada kation dan untuk 

mengikat jenis- jenis asam pada anion dengan menggunakan resin sehingga 

tidak menyebabkan korosi. Banyak dari mineral dalam air yang berbahaya 

bagi mesin-mesin industri. Kadar mineral dalam air yang berlebih bergerak 

melalui pipa, semakin lama semakin banyak mineral cenderung menempel 

pada pipa, mengakibatkan korosi. Beberapa kerak yang sering terbentuk 

antara lain: kalsium karbonat (kalsit), kalsium sulfat, magnesium 

hidroksida, besi oksida, kalsium silikat, magnesium silikat.  

Proses pembuatan demin water adalah dengan melewatkan soft 

water ke dalam resin penukar kation dan anion, sehingga kation dan anion 

dapat diikat dengan resin yang terdapat dalam alat penukar kation dan anion.  
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Gambar 4. 7 Proses Demineralized Water 

 

Kandungan mineral dalam air dirubah menjadi asam dan gas CO2 

oleh cation exchanger. Oleh instrumen degaser, gas CO2 dibuang agar tidak 

membebani anion exchanger. Asam yang terbentuk dirubah menjadi H2O 

oleh anion exchanger menghasilkan outputnya adalah H2O. 

Bahan yang digunakan untuk regenarasi alat penukaran kation 

adalah HCl, sedangkan untuk penukaran anion adalah NaOH. Air banyak 

mengandung garam seperti : hidrokarbon (Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2), sulfat 

(CaSO4, MgSO4), dan klorida (CaCl, MgCl). 

Tahapan proses demineralized water : 

a. Cation exchange berfungsi menukar ion-ion bermuatan positif dengan 

ion H+ yang terikat oleh resin kation dalam bentuk H – R sebagai 

medium. 

Reaksi : 
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Ca(HCO3)2(aq) + 2H - R (aq)             CaR2 (s) + 2H2O (aq) + 2CO3 

CaSO4(aq) + 2H - R              CaR2 (s) + H2SO4(aq) 

Dalam hal ini HR berubah menjadi CaR2 unuk menggembalikan 

menjadi bentuk HR, resin kation perlu di regenerasi dengan HCl. 

b. Degassing tower 

Air yang mengalir dari tangki kation akan disemprotkan ke bagian atas 

tabung dan dilewatkan ke pipa PVC untuk memper luas permukaannya 

sambil ditiup dari bawah oleh blower. Fungsi dari degassing tower 

adalah untuk mengurangi alkalinity (Alkalinity : CO2, HCO3
-, CO3

2- & 

OH- - merupakan ion negatif) dari produk cation resin, sehingga beban 

anion resin akan berkurang. 

c. Anion exchange  berfungsi menukar ion-ion negatif agar bereaksi 

dengan OH- untuk membentuk H2O dengan media yang dipakai untuk 

regenerasi adalah NaOH.  

Contoh : H2SO4 + 2R-OH             R2SO4 + 2H2O  

Dalam reaksi ini POH berubah menjadi R2SO4 untuk mengembalikan 

menjadi bentuk ROH resin diregenerasi menggunakan larutan NaOH. 

Reaksi : R2SO4 + 2NaOH              2ROH + NaSO4 

Air dari reaksi ini mengandung Na2SO4 dibuang melalui drain. 

d. Conductivity display adalah alat ukur untuk mengetahui suatu padatan 

dalam air dan angka dapat dibaca langsung pada layar dengan satuan 

micro simens (μs). 

4. Polisher water 
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Proses pembuatan polisher water adalah dengan melewatkan demin water 

ke dalam resin penukar kation dan anion, sehingga kation dan anion dapat 

diikat dengan resin yang terdapat dalam alat penukar kation dan anion. 

4.4.1.2 Kebutuhan Air 

1. Kebutuhan air sanitasi pabrik ini adalah : 

a. Air untuk toilet 

Jumlah karyawan = 297 orang 

Diperkirakan 7 liter/orang/hari sehingga yang harus teenuhi adalah 

= 7 liter/orang/hari  ×  297 orang 

= 2079 liter/hari = 2,079 m3/hari. 

b. Keperluan Laboratorium 

Diperkirakan kebutuhan air untuk keperluan laboratorium adalah  

= 8000 Liter/hari = 8 m3/hari. 

c. Air untuk taman 

Diperkirakan kebutuhan air untuk keperluan perawatan taman adalah  

= 5000 liter/hari  = 5 m3/hari. 

d. Air untuk masjid 

Kebutuhan air untuk masjid diasumsikan 7 liter/orang dan diperkirakan 

yang sholat 250 orang dengan asumsi tidak semua bergama islam sehingga 

total kebutuhan air sanitasi untuk masjid adalah 
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= 7 liter/orang × 250 orang × 2 waktu sholat 

= 3500 liter/hari = 3,5 m3/hari  

 

 

 

 

e. Soft Water 

Tabel 4. 7 Kebutuhan Soft Water 

Kebutuhan 

Soft Water 

(liter/hari) 

Soft Water 

(m3/hari) 

Cooling Tower 82000 liter/hari 82 m3/hari 

Chilled Water 44000 liter/hari 44 m3/hari 

Steam Boiler 28200 liter/hari 28,2 m3/hari 

Umpan Boiler 4000  liter/hari 4 m3/hari 

Total kebutuhan 158200 liter/hari 158,2 m3/hari 

 

f. Polisher water 

Kebutuhan Finish Oil 7000 liter/hari = 7 m3/hari 
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Dari perincian di atas, dapat disimpulkan kebutuhan air dalam pabrik ini 

adalah : 

- Air sanitasi = 18,579 m3/hari 

- Soft Water = 158,2 m3/hari 

- Polisher Water = 7  m3/hari 

Kebutuhan total = 183,779 m3/hari 

 ≈ 184 m3/hari 

Untuk memenuhi kebutuhan air, digunakan pompa air dengan spesifikasi 

sebagai berikut : 

Spesifikasi pompa yang digunakan: 

• Merek  : Grundfos 

• Kapasitas : 5 m3/jam = 120 m3/hari 

• Daya   : 5,5 kW 

Jumlah pompa yang dibutuhkan :  

  = 
kebutuhan air per hari

kapasitas pompa per hari
 

  = 
184000 liter/hari

120000/hari
 

  = 1,53 pompa ≈ 2 pompa 

 

Jam kerja pompa per hari : 

  = 
kebutuhan air per hari

kapasitas pompa per jam x jumlah pompa
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  = 
184000 liter/hari

5000 liter/jam x 2 pompa
 = 18,4 jam/hari 

4.4.3  Pengolahan Air Limbah 

 

Terdapat pengolahan limbah air sesuai dengan karakteristik fisik air limbah 

yang terdiri dari zat pada (solid material), temperatur, warna, minyak, dan lemak. 

Komposisi air limbah sebagian besar terdiri dari air (99,9 %) dan sisanya terdiri 

dari partikel-partikel padat terlarut (dissolved solid) dan tersuspensi (suspended 

solid) sebesar 0,1 %. Partikel-partikel padat terdir dari zat organik (± 70 %) dan zat 

anorganik (± 30 %), zat-zat organik terdiri dari protein (± 65 %), karbohidrat (± 25 

%) dan lemak (± 10 %). Hal ini perlu dilakukan proses pengolahan fisik di bak 

equalisasi, berikut merupakan diagram alir proses pengolahan air limbah : 

 

Gambar 4. 8 Alur Proses Pengolahan Limbah  
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Berikut merupakan proses pengolahan limbah : 

1. Equalisasi 

      Limbah yang dihasilkan pada proses produksi masuk ke unit pengolah 

limbah melalui saluran yang ada, dan masuk unit pertama (bak ekualisasi). 

Equalisasi/ bak pengumpul terbuat dari pasangan batu bata, bentuk persegi 

panjang dilengkapi dengan Bar Screen berupa kawat yang terbuat dari 

stainlies.berfungsi untuk menyamakan unsur-unsur dalam air buangan sehingga 

unsur-unsur yang terdapat pada air limbah tersebut akan turun kadarnya karena 

terjadi proses fisik, kimia dan biologi selama air buangan di tahan dalam bak 

tersebut. Diharapkan air limbah pada bak equalisasi partike padat dan zat 

organik akan turun sekitar 5-10 %. 

Selain pengolahan fisik ada juga pengolahan secara biologi bertujuan 

untuk menyisihkan kandungan zat organik yang ada dalam air limbah, 

kandungan zat organis yang diwakili dengan parameter (Biological Oxygen 

Demand) BOD dan (Chemical Oxygen Demand) COD, disamping itu 

pengolahan biologi dapat menyisihkan unsur-unsur lain yang masih ada di dalam 

air limbah setelah proses fisik. Zat-zat organik tersebut sebagian besar mudah 

yang merupakan sumber makanan dan media yang baik bagi bakteri dan 

mikroorganisme lain. Proses pengolahan air limbah secara anaerob adalah suatu 

proses pengolahan biologi dengan memanfaatkan mikroorganisme anaerobik 

untuk menguraikan senyawa-senyawa organik dan anorganik menjadi senyawa 
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yang lebih sederhana dan gas methan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

anerob yaitu temparatur, pH, netrien, inhibitor dan toksisitas. 

2. Bak Acidogenic 

Air limbah diasamkan (pH 5-6) dengan tujuan untuk menguraikan zat 

organik dan minyak yang terkandung dalam limbah menjadi minyak tak jenuh 

sehingga mudah menguap dan mudah diproses pada pengolahan anaerob. 

Dengan memanfaatkan bakteri acidogenic maka senyawa organis komplek 

(karbohidrat, protein dan lemak) diubah menjadi asam-asam volatil antara lain 

asam asetat, propionat, format, butirat, H2 an CO2 dan sebagainya. 

Reaksi :  

C6H21O6 + 2H2O            2CH3COOH (asetat) + 2 CO2 +4 H2 

C6H206                         CH3CH2CH2COOH (butirat) + 2CO2 + 2H2 

C6H2O6 + 2H2             2CH3CH2COOH (propionat) + 2H2O 

CH3CH2CH2COOH ((butirat) + 2 H2O      CH3COOH + CO2 + 3 H2 

CH3CH2COOH (propionat) + 2 H2O          2 CH3COOH + H2 

3. Kontak Aerasi 

 Air limbah yang masih mengadung zat organik dimasukkan ke dalam bak 

kontak aerasi dengan tujuan untuk menguraikan zat organik. Pengolahan limbah 

dengan cara memasukkan udara sebanyak mungkin kedalam air limbah, 

sehingga nantinya akan menguraikan zat organik yang terkandung pada air 

limbah menjadi karbindioksida, amonia, dan untuk pembentukan sel baru dan 

hasil sampingannya adalah sludge dan lumpur. Flok-flok mikroorganisme aktif 

yang ada dalam bak dengan kondisi teraerasi akan mengadsosi dan mengoksidasi 
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zat organik dan kemudian menguraikanya dalam bentuk zat yang sederhana dan 

tidak berbahaya bagi lingkungan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bak 

kontak aerasi agar bekerja optimal sebagai berikut : 

• Ph     : 6,5 – 7,0 

• Temperatur    : 25 – 35 0C 

• Oksigen terlarut   : ≥ 2 mg/I 

• Konsentrasi biomassa   : 2000 – 4000 mg/I 

4. Klarifikasi/ sedimentasi 

 Mengendapkan flok atau padatan yang terdapat di air limbah setelah 

pengolahan biologis di bak aerasi. Air yang jernih hasil dari proses pengendapan 

akan meluap dan dialirkan secara gravitasi ke bak kontrol, sedangkan bagian 

yang keruh akan mengendap dan dipompakan ke bak stabilisasi dan kelebihan 

lumpur mikroorganisme akan dialirkan ke bak pengering lumpur ( Sludge Drying 

Bed). 

5. Stabilisasi Aerasi 

 Air keruh/endapan dari bak klarifikasi ini di proses dengan memberikan 

udara dan nutrisi, sehingga memungkinkan mikroorganisme akan mengoksidasi 

zat organik dalam limbah lebih sempurna. Air limbah yang mengandung lumpur 

mikroorganisme yang sudah stabil kembali diumpankan ke bak kontak aerasi 

untuk bertemu dengan air limbah yang baru. Demikian seterusnya sirkulasi sitim 

kontak-stabilisasi ini berjalan. 

6. Drying bed 
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Bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam lumpur. Endapan dari bak 

klarifikasi sebagian dipompakan ke drying bed. Dalam bak ini, lumpur akan 

tertinggal sedangkan air akan dialirkan kembali ke bak acidogenesis. 

7. Bak Kontrol 

 Air limbah hasil proses pengolahan fisik dan biologi sebelum di buang ke 

badan  air penerima terlebih dahulu ditampung ke dalam bak kontrol untuk 

dilakukan pengetesan beberapa parameter yang telah ditetapkan. Air limbah 

yang telah diolah kemudian dibuang ke sungai melalui saluran drainase 

4.4.4  Unit Penyedia Steam (uap panas) 

Unit ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan steam pada proses produksi 

yaitu dengan menyediakan ketel uap (boiler). Boiler berfungsi  untuk mentransfer 

panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar ke air dalam pipa menjadi uap 

atau steam yang berguna. Steam pada tekanan tertentu kemudian digunakan untuk 

mengalirkan panas ke suatu proses. Air adalah media yang berguna dan murah 

untuk mengalirkan panas ke suatu proses. Jika air didihkan sampai menjadi steam, 

volumenya akan meningkat sekitar 1600 kali, menghasilkan tenaga yang 

menyerupai bubuk mesiu yang mudah meledak, sehingga boiler merupakan 

peralatan yang harus dikelola dengan baik. Jenis air dan uap air sangat dipengaruhi 

oleh tingkat efisiensi boiler itu sendiri. Pada mesin boiler, jenis air yang digunakan 

harus dilakukan water treatment terlebih dahulu untuk mensterilkan air yang 

digunakan, sehingga pengaplikasian untuk dijadikan uap air dapat dimaksimalkan 

dengan baik 
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Tabel 4. 8 Standar Air Steam 

No Parameter Spesifikasi 

1 Ph 11 – 12 

2 TDS  7500  ppm max 

4 TH < 10 ppm max 

5 𝜌Alkaly 4000 ppm max 

6 Chloride 1000 ppm max 

7 Iron  < 10    ppm 

 

Boiler ini menghasilkan tekanan sebesar 12 bar. Bahan bakar yang 

digunakan untuk menjalankan boiler jenis ini adalah IFO (intermeadiate fuile oie) 

dan gas methane. Sistem pembakaran didalam boiler tube fire yaitu bahan bakar di 

masukkan kemudian di bakar pada pipa api. Panas yang dihasilkan diarahkan ke 

pipa untuk menguapkan air. Air umpan masuk pada suhu 70-80oC dengan laju alir 

sesuai dengan laju alir steam yang di hasilkan. Laju alir steam yang dihasikan dapat 

mencapai 4500-5000 m3/jam dengan suhu 187 oC.  

Prinsip kerja dari boiler  ini adalah air dilewatkan melalui pipa kemudian 

pipa tersebut dipanaskan dengan cara dibakar dengan api. Kemudian panas yang 

dihasilkan dalam proses tersebut langsung dihantarkan ke dalam boiler yang berisi 

air sehingga air berubah menjadi uap panas. Uap (steam) yang dihasilkan 

oleh boiler pipa air ini memiliki tekanan dan kapasitas yang rendah. Uap panas akan 
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ditampung kedalam steam hander yang menyamakan tekanan steam. Steam yang 

dihasilkan dalam proses boiler kemudian dapat di distribusikan ke proses produksi. 

Tabel 4. 9 Kebutuhan steam preses produksi 

No Nama Alat Steam kg/jam Steam lb/jam 

1 Dryer 570 1257 

2 AHU 80 177 

3 Melting 200 441 

4 Cleaning Pack (Auxiliary Unit) 2 4 

 Total Kebutuhan Steam/jam 852 1879 

 

Untuk faktor keamanan dari kebocoran-kebocoran yang terjadi, maka direncanakan 

steam yang dihasilkan 20% dari kebutuhan steam total : 

= 1,2 x kebutuhan normal (1879 lb/jam) 

= 2254 lb/jam 

➢ Kebutuhan soft water untuk pembuatan steam diambil 20% 

berlebih dari jumlah steam yang dibutuhkan untuk faktor 

keamanan. Maka : 

Produksi steam = 2254 lb/jam 

Kebutuhan air = 1.2 x 2254 lb/jam 

   = 2705 lb/jam 

   = 64897 lb/hari 

ρ soft water : 62.43 lb/ft3 , maka : 
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= 64897 lb/hari x 0.017 ft3/lb 

= 1103 ft3/hari 

= 1103 ft3/hari x 0,02832 m3/ft3 

= 31,2 m3/hari 

Air kondensat dari hasil pemanasan direcycle kembali ke boiler. 

Dianggap kehilangan air kondensat 20%, maka air yang 

ditambahkan sebagai make-up water adalah = 0.2 x 31,2 ≈ 6 

m3/hari. Untuk memenuhi kebutuhan uap pada mesin – mesin 

produksi digunakan satu mesin boiler. 

 

4.4.5  Unit Penyedia Udara Bertekanan 

4.4.3.1 Air Pressure 

     Air pressure adalah udara bertekanan yang dihasilkan dengan 

menggunakan compressor yang dipergunakan untuk proses produksi. Udara 

bertekanan, sama seperti sistem penunjang lain, berdampak langsung pada 

kualitas produk. Sangat penting mengendalikan kualitas dari sistem udara 

bertekanan yang digunakan dalam pembuatan benang, terutama udara 

bertekanan yang berkontak langsung dengan produk, agar mutu benang sesuai 

standart.  

     Penyediaan udara bertekanan ada dua jenis yaitu high preasure air dan 

low preasure air. Penyediaan udara didapatkan dari udara sekeliling yang 

diserap oleh compressor, udara tekan low pressure digunakan untuk 

memberikan tekanan udara yang dialirkan ke mesin texturizing, take up dan 
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instrumen – instrumen pneumatic lainya. Yang digunakan dalam pabrik ini 

memiliki tiga stage, dua intercooler dan after cooler .  

     Udara masuk melalui inlet air filter agar udara bebas dari kotoran, 

dengan bantuan blower udara dihisap pada temperature + 30- 37oC masuk 

kedalam compressor. Kemudian udara akan di tekan oleh compressor pada 

stage 1 menghasilkan tekanan + 2 bar dengan temperature 40- 47oC. Udara 

didinginkan oleh intercooler hingga temperatur menjadi 37- 40oC. Kemudian 

udara akan di teruskan menuju stage 2 , dan dihasilkan udara bertekanan + 4 

bar dengan temperature 40- 60oC. Kompresi terakhir di stage 3 dimana udara 

kembali ditekan dengan tekana + 7 bar temperature 90- 100oC. Udara yang 

telah ditekan akan dilewatkan pada after cooler dengan melewatkan udara pada 

kolom besi cooler water sehingga udara mengalami pendinginan. Udara 

kemudian ditampung ke dalam presaure tank. Udara terkompresi sebagian 

akan melewati suatu alat bernama refrigerant dryer untuk menyerap 

kandungan air pada compressed air dengan temperature sistem 4oC, sehingga 

udara yang keluar mempunyai dew point dengan + -17 ~ -20oC dan memiliki 

temperature 30– 40oC dengan tekanan 4- 6,5 bar. Udara yang keluar dari 

refrigent dryer sebagian ditransfer menuju tangki penampungan LP (Low 

pressure air) dan sebagian menuju ke ADU (Air Drying Unit). Udara ADU 

nantinya akan digunakan untuk membantu proses di dryer unit dan transportasi 

chips di dryer. Sedangkan untuk compressor hige pressure memiliki 7-9 bar. 

Sebagian udara tekanan yang terbentuk di salurkan untuk keperluan section 

gun dan penggunaan perbaikan mesin.  
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4.4.3.2 Air Handling Unit (AHU) 

    Merupakan udara dingin yang digunakan sebagai AC pusat yang mengatur 

temperatur udara antara 20 – 30oC dan kelembapan udara dalam ruangan 

produksi, membantu sirkulasi udara dalam ruangan, sebagai udara pada 

quinching chamber, take up dan panel room.  

Kebutuhan AHU terbagi atas : 

a. AHU Quench berfungsi untuk menghasilkan air condition yang diperlukan 

pada proses pembuatan filament di are melting dengan udara hembusan 

+19oC dan kecepatan 1,4 m/dt agar filament tidak menempel dan bisa 

langsung memadat. Standart yang harus dijaga suhu 23 + 1,5oC dan RH 

ruang 65 + 5%. 

b. AHU Take up dan mesin texturizing berfungsi untuk menghasilkan air 

condition yang diperlukan di take up room dan ruang produksi texturizing. 

Standart yang harus dijaga suhu 25 + 2oC dan RH 65 + 5 %. 

c. AHU pada panel room. 

Standart yang harus dijaga suhu 25 + 2oC dan RH 65 + 5 %. 

4.4.3.3 Air conditioner (AC) 

     AC diperlukan dalam ruangan baik untuk menjaga atau menstabilkan 

kondisi ruangan dengan pertimbangan secara teknis, maupun prestasi kerja 

manusia. AC disetting dengan kondisi standart yang dilegkapi dengan 

pengaturan kelembapan udara (RH = 65 % dan T + 25 oC). Penggunaan AC 

diatur sesuai dengan fungsi dan luas ruangannya. Jenis AC yang digunakan 

adalah AC tipe package yang mempunyai standar ruangan 35 m2 – 100 m2. 
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Kebutuhan AC : 
Luas Ruangan (m2)

luas jangkauan AC (m2)
 

Spesifikasi AC yang digunakan adalah sebagai berikut: 

- Merek : Sha 

- Tipe : AH-AP7LCL 

- Daya  : 0,54 KW 

  

Jumlah kebutuhan AC yang digunakan adalah : 

 

Tabel 4. 10 Kebutuhan AC 

Ruang Luas (m2) Jumlah AC 

Kantor 1050 11 

Laboratorium 200 2 

Ruang Kontrol 200 2 

Kantor kepala 

departemen 

20 1 

Jumlah 16 

  

4.4.3.4 Kipas Angin (Fan) 

 Kipas angin berfungsi untuk membantu sirkulasi udara didalam ruangan. 

Semua kipas angina yang teasang langsung digerakkan oleh motor listrik yang 

teasang dalam kipas, dengan daya masing-masing 0,6 KW mempunyai standar 
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ruangan ruangan maksimum 125 m2. Pada pabrik ini kipas angin digunakan 

untuk beberapa tempat yaitu: 

Kebutuhan kipas angin : 
Luas ruangan (m2)

Luas maksimal(m2)
 

Dengan spesifikasi kipas angin yang digunakan adalah sebagai berikut: 

• Merek : Siemens 

• Tipe  : ILA 6206-2A A70-200L 

• Buatan  : Italia 

• m   : 975 

• Daya   :0,6 KW 

Maka kebutuhan untuk ruanganya adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. 11 Kebutuhan Kipas Angin 

Ruang Luas 

Jumlah 

Kipas 

Utilitas 300 2 

Bengkel 700 5 

Kantin 300 2 

Masjid 500 4 

Satpam 24 1 

Jumlah                           14 
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4.4.6  Unit Pengelola Listrik 

Unit ini bertugas menyediakan sumber tenaga listrik untuk kebutuhan 

diseluruh area pabrik. Tenaga listrik yang dibutuhkan Pabrik ini dipenuhi dari 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Genset (Generator Set) sebagai 

cadangan jika ada pemadaman. Dimana distribusi pemakaian listrik untuk 

memenuhi kebutuhan pabrik seperti keperluan alat dan penerangan pabrik. 

a. PLN 

Secara umum untuk keperluan alat proses dan penerangan sepenuhnya 

disediakan dari PLN. Namun bila terjadi gangguan dari PLN, kebutuhan listrik 

bisa diperoleh dari Genset (Generator Set).  Kebutuhan tenaga listrik pada 

perancangan ini meliputi : 

1. Listrik Peralatan Proses Produksi, perincian kebutuhan listrik dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 4. 12 Kebutuhan Listrik untuk peralatan Proses 

No Peralatan 

Proses 

Jumlah Power (Hp) Power 

(kWh) 

Total Power 

(kWh) 

1 Air pressure 

chips 

charging 

1 1,00536193 0,75 0,75 

2 Air pressure 

wet chips 

silo 

1 2,010723861 1,5 1,5 
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3 Crystalizer 1 24,12868633 18 18 

4 Motor 

penggerak 

blower 

1 6,434316354 4,8 4,8 

5 Heater dryer 1 10,0536193 7,5 7,5 

6 Air pressure 

dryer 

1 2,010723861 1,5 1,5 

7 Air pressure 

top hopper 

1 1,00536193 0,75 0,75 

8 Air pressure 

bottom 

hopper 

1 1,00536193 0,75 0,75 

9 Extruder 1 28,15013405 21         21 

10 Motor pump 1 16,08579088 12        12 

11 Take up 1 73,99463807 55,2 55,2 

12 Texturizing 3 80,42895442 60       180 

Jumlah 248,55 

Jumlah kWh per Tahun 1.333.117,5 

 

2. Listrik Utilitas, perincian kebutuhan listrik utilitas dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel 4. 13 Kebutuhan Listrik untuk Peralatan Utilitas 

No Peralatan Proses Jumlah Power 

(Hp) 

Power 

(kWh) 

Total 

Power 

(kWh) 

1 Pompa Raw 

water 

1   0,52 0,4 0,4 

2 Degassing 

Tower 

1 2,7 2 2 

3 Cooling tower 1 2,01 1,5 1,5 

4 Compressor 1 28,15 21 21 

5 Refrigent Dryer 1    20,1 15 15 

6 Chilled 1 100,53 35 35 

7 AHU 

Quenching 

1 44,23 33 33 

8 AHU Proses 1 101,87 76 76 

9 AHU Control 

Panel 

1 84,45 63 63 

10 Pompa Bore 

Well 

1 5,3 4 4 

11 Pompa Polisher 1 1 0,75 0,75 

12 Pompa Demin 

Water 

1 1 0,75 0,75 



205 
 

13 Pompa Soft 

Water 

1     3,88 1,75 1,75 

14 Pompa Cooling 

Tower 

1 4 1,5 1,5 

15 Pompa Chilled 

Water 

1 3 1,5 1,5 

16 Boiler 1 107,23 80 80 

Jumlah 675.15 

Jumlah kWh per Tahun 222799,5 

3. Kebutuhan Listrik per Tahun untuk Penerangan Pabrik 

Kebutuhan listrik untuk penerangan non produksi meliputi kantor, 

masjid, bengkel, unit pengolahan air, dan  pengolahan limbah. Kekuatan 

penyinaran lampu masing-masing ruang produksi ditetapkan sesuai dengan 

standar yang telah ditentukan. 

Penentuan kuat penerangan dapat diperoleh dengan rumus : 

Kuat penerangan = luas (m2) x syarat penerangan (lumens/m2) 

Perhitungan kebutuhan jumlah titik lampu dan kuat penerangan tiap titik lampu 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 Jumlah titik lampu  = 
Total luas ruangan (m2)

kuat penerangan
 

Sehingga kuat penerangan : 

 Kuat penerangan = 
Jumlah penerangan seluruhnya

jumlah titik lampu
 

Maka kekuatan lampu tiap titik: 



206 
 

Kekuatan lampu = 
penerangan tiap titik lampu

arus cahaya
 x daya lampu 

Spesifikasi lampu yang digunakan untuk penerangan ruang non produksi 

adalah sebagai berikut : 

- Jenis lampu   : Lampu Tl 40 Watt 

- Arus cahaya (Ø)  : 450 lumens/W 

- Sudut sebaran sinar (ω) : 4 sr 

- Tinggi lampu (r)  : 4 meter 

- Syarat penerangan  : 430,52 lumens/m2 

- Daya lampu   : 40 Watt 

Berdasarkan syarat standar penerangan diatas, maka diperoleh nilai kuat 

penerangan ruang produksi seperti yang disajikan pada table dibawah ini : 

Tabel 4. 14 Kuat Penerangan 

No Ruangan 

Luas A 

(m2) 

Syarat kuat 

penerangan 

(lms/m2) 

1 Fire safety 180 77494 

2 Bengkel 700 301364 

3 Kantor 1050 452046 

4 Masjid 500 215260 

5 

Unit Pengolahan 

Air 

450 193734 
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6 

Pengolahan 

Listrik 

300 129156 

7 Boiler 150 64578 

8 

Unit Pengolahan 

Limbah 

750 322890 

 

Kantor : 

Intensitas cahaya (I) =  
arus cahaya (Ø)

sudut sebaran sinar (ω)
 

    =  
450 x 40

4
 

    = 4.500 cd 

Kuat penerangan (E) =  
I

r2
 

    =  
4.500 cd

16
 

    = 281 lux 

Luas penerangan (A) =  
arus cahaya (Ø)

kuat penerangan (E)
 

    = 
450 x 40 lumens

281 lux
  

= 64 m2 

Jumlah titik lampu = 
luas bengkel

luas penerangan (A)
 

    = 
700 m2

64 m2
 

    = 10,937 ≈ 11 titik lampu 

Penerangan tiap titik lampu = 
syarat kuat penerangan

jumlah titik lampu
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     = 
2.4911103 lumens

 11
 

     = 17,881 lumens 

  

Kekuatan tiap titik lampu = 
penerangan tiap titik lampu

arus cahaya
x daya lampu 

    = 
17,881   lumens

18000 lumens 
 x 40 Watt 

    =39,37 Watt 

Apabila waktu menyala ditetapkan selama 12 jam, maka tenaga listrik yang 

dibutuhkan perhari untuk bengkel adalah: 

     = 12 jam x 10 lampu x 39,37 Watt 

     = 4,767 Watt 

Pemakaian listrik per tahun untuk bengkel:  

     = 330 hari x 4,767 Watt 

     = 1,573.330 Watt atau 1,573,330 KW 

Dengan menggunakan rumus yang sama, kebutuhan listrik per tahun untuk ruangan 

non produksi sebagaimana yang tertera pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4. 15 1 Kebutuhan listrik penerangan non produksi 

Ruang 

Luas 

A 

(m2) 

Σ Titik 

lampu 

Penerangan 

Tiap Titik 

Lampu 

(lumens) 

Daya 

Tiap 

Titik 

Lampu 

(Watt) 

Kebutuhan 

Listrik/Tahun 

(KW) 
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Fire safety 150 3 

21526 

 

47,83556 

 

568286,4 

 

Bengkel 700 11 

17,881 

 

4,767 

 

1,573,330 

 

Kantor 1050 17 

26590,94118 

 

59,09098 

 

3978005 

 

Masjid 500 8 

26907,5 

 

59,79444 

 

1894288 

 

Unit 

Pengolahan 

Air 

450 7 

27676,28571 

 

61,50286 

 

1704859 

 

Pengolahan 

Listrik 

300 5 

25831,2 

 

57,40267 

 

1136573 

 

Boiler 150 3 

21526 

 

47,83556 

 

568286,4 

 

Unit 

Pengolahan 

Limbah 

Cair 

750 12 

26907,5 

 

59,79444 

 

2841432 

 

Total 15343733 
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 Untuk ruang satpam, taman,poliklinik menggunakan lampu : 

 Spesifikasi lampu yang digunakan untuk penerangan ruang non produksi 

adalah sebagai berikut : 

- Jenis lampu   : Lampu Tl 20 Watt 

- Arus cahaya (Ø)  : 450 lumens/W 

- Sudut sebaran sinar (ω) : 4 sr 

- Tinggi lampu (r)  : 4 meter 

- Syarat penerangan  : 20 lumens/ft2 = 215,26 lumens/m2 

- Daya lampu   : 20 Watt 

Tabel 4. 16 Kebutuhan listrik penerangan non produksi 

Ruang 

Luas A 

(m2) 

Σ Titik 

lampu 

Penerangan 

Tiap Titik 

Lampu 

(lumens) 

Daya Tiap 

Titik Lampu 

(Watt) 

Kebutuhan 

Listrik/Tahun 

(KW) 

Pos 

Keamanan 

32 1 5166,24 11,48053 45462,91 

Kantin 180 3 12915,6 28,70133 340971.8 

Poliklinik 80 2 8610,4 19.13422 151543 

Total 

537797.8 
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Kebutuhan listrik untuk penerangan produksi meliputi daerah proses, 

daerah perluasan, daerah utilitas, daerah bahan baku, daerah produk, tempat 

parkir, bengkel, gudang, jalan, taman dan daerah sekitar lingkungan pabrik.  

Spesifikasi lampu yang digunakan adalah sebagai berikut: 

- Jenis lampu   : Lampu Mercury 250 Watt 

- Arus Cahaya (Ø)  : 21.000 lumens 

- Sudut sebaran sinar (ω) : 4 sr 

- Tinggi lampu     : 7 meter 

- Syarat penerangan  : 107,63 lumens/m2 

- Rasio Konsumsi  : 80% 

- Daya lampu   : 250 Watt 

Berdasarkan syarat penerangan sesuai dengan ketetapan perancangan 

pabrik ini, maka diperoleh nilai syarat kuat penerangan ruang produksi seperti 

yang disajikan pada table 4.23 dibawah ini : 

Tabel 4. 17 Nilai syarat kuat penerangan lampu 

No 

Jenis 

Ruangan 

Luas A 

(m2) 

Syarat Kuat 

Penerangan 

(lms/m2) 

1 Jalan Aspal 3000 32290 

2 Taman 1100 118393 

3 Parkir 875 94176.25 

4 Bengkel 700 75341 
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5 Ruang proses 6400 688832 

6 Dryer 800 86104 

7 Utilitas 300 32289 

8 Packing 650 69959.5 

9 

Penyimpanan 

bahan 

600 64578 

10 

Penyimpanan 

produk 

975 104939.3 

11 Laboratorium 2100 226023 

 

Dryer : 

Intensitas cahaya (I) =  
arus cahaya (Ø)

sudut sebaran sinar (ω)
 

    =  
21000

4
 

    = 8.000 cd 

 Kuat penerangan € =  
I

r2
 

    =  
5.250 cd

49
 

    = 107,14 lux 

 Luas penerangan (A) =  
arus cahaya (Ø)

kuat penerangan €
 

    = 
21000 lumens

107,14 lux
 

    = 196 m2 

 Jumlah titik lampu = 
luas ruang bahan baku

luas penerangan (A)
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    = 
300 m2

196 m2
 

    = 3,06 ≈ 3 titik lampu 

 Penerangan tiap titik lampu = 
syarat kuat penerangan

jumlah titik lampu
 

     = 
 600 x 107,63lumens

5
 

     =  12915,6 lumens 

 Kekuatan tiap titik lampu = 
penerangan tiap titik lampu

arus cahaya
x daya lampu 

     = 
 12915,6 lumens

21.000 lumens
 x 250 Watt 

     =  153,757 Watt 

 Apabila waktu menyala ditetapkan selama 24 jam dengan rasio 80%, maka 

tenaga listrik yang dibutuhkan perhari untuk dryer adalah: 

     = 24 jam x 3 lampu x 153,757 Watt x 80% 

     = 8,812 Watt 

 

Pemakaian listrik per tahun untuk ruang dryer :  

     = 330 hari x 8.812 Watt 

     = 2908,2 Watt 

 

 

Tabel 4. 18 Kebutuhan listrik penerangan ruang produksi 



214 
 

No Jenis Ruangan 

  Luas A 

(m2) 

Σ Titik 

lampu 

Penerangan 

Tiap Titik 

Lampu 

(lumens) 

Daya Tiap 

Titik Lampu 

(Watt) 

Kebutuhan 

Listrik/Tahun 

(KW) 

1 Jalan Aspal 3000 16 20180.625 240.2455 15221957 

2 Taman 1100 7 16913.28571 201.3486 5581384 

3 Parkir 875 5 18835.25 224.2292 4439738 

4 Bengkel 700 4 18835.25 224.2292 3551790 

5 Ruang proses 6400 33 20873.69697 248.4964 32473509 

6 Dryer 800 3 12915 2908,2 959640 

7 Utilitas 300 2 16144.5 192.1964 1522196 

8 Packing 650 3 23319.83333 277.6171 3298091 

9 

Penyimpanan 

bahan 

600 3 21526 256.2619 3044391 

10 

Penyimpanan 

produk 

975 5 20987.85 249.8554 4947136 

11 Laboratorium 2100 11 20547.54545 244.6136 10655370 

Total 88794750 

 

4. Listrik Instrumentasi 
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Tabel 4. 19 Kebutuhan listrik instrumentasi 

Nama Kw Jumlah Penggunaan Total kwh 

Komputer 0,2 20 12 jam 48 

Foto copy 1,4 2 6 jam 16,8 

Printer 0,09 8 6 jam 4,32 

AC 0,54 16 12 jam 103,68 

Kipas Angin 0,6 14 12 jam 10,08 

Jumlah 182,88 

Jumlah kwh per tahun 249381 

Dari total perhitungan kebutuhan listrik pada pra rancangan pabrik 

ini, dapat dilihat pada tabel rekapitulasi dibawah ini : 

Tabel 4. 20 Rekapitulasi kebutuhan listrik/tahun 

No Area KWH/Tahun 

1 Mesin Produksi 1333117.5 

2 Mesin Utilitas 222799,5 

3 

Listrik Area Non 

Produksi 

15343733 

4 

Satpam, kantin, 

poliklinik 

537977.8 

5 Area Produksi 88794750 
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6 Listrik Instrumentasi 249381 

Jumlah 106.769.525,18 

 

b. Genset (Generator Set) 

Generator merupakan mesin yang dapat menghasilkan daya listrik 

sendiri dengan cara mengubah gaya kinetik yang dihasilkan oleh pembakaran 

bahan bakar. Oleh karena itu, generator berfungsi sebagai cadangan tenaga 

listrik apabila sewaktu-waktu sumber daya listrik dari PLN padam sehingga 

proses produksi tetap bisa berjalan. 

Spesifikasi : 

- Merek   : Cateillar 

- Jenis   : Generator Diesel 

- Jenis bahan bakar : Solar 

- Nilai Pembakaran : 8.700 Kkal/Kg 

- Berat Jenis  : 0.870 Kg/l 

- Effesiensi  : 85 % 

- Daya Output  : 150 Kw 

- Jumlah   : 2 buah 

Generator ini diprioritaskan untuk menyuplai listrik ke bagian-bagian penting 

dan berkaitan langsung dengan proses produksi. Keseluruhanya daya yang 

dibutuhkan sebesar 4580 KWH/Hari. 

  Daya Input Generator = 
Daya Output 

Effesiensi
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     = 
4580 Kw

85 %
 

     = 238,5 Kw/jam 

1 Kwh = 860 Kcal 

• Daya input generator/hari  = 238,5 Kw x 860 Kcal 

     = 205110 Kcal 

• Kebutuhan bahan bakar (Kg) = 
Daya Output 

Nilai pembakaran solar
 

     = 
205110 Kcal

8.700 Kcal/Kg
 

     = 23,6 Kg 

• Kebutuhan bahan bakar (liter)       = 
Kebutuhan Solar (Kg)

Berat jenis solar
 

     = 
13,96 Kg

0,870 Kg/l
 

     = 27,13  liter 

Jika prediksi listrik dari PLN padam selama 10 jam setiap bulan, maka 

kebutuhan bahan bakar solar per bulan untuk generator cadangan adalah: 

  = 10 jam x 27,13 liter 

  = 271 liter/bulan 

  = 3252 liter/tahun 

4.4.7  Unit Penyedia Bahan Bakar 

Bahan bakar digunakan untuk boiler. Bahan bakar yang digunakan adalah IFO 

(intermediate fuel oil) dan gas methane. 

• IFO (intermediate fuel oil) 
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Bahan bakar ini didapatkan dari PT.Pertamina yang kemudian disimpan 

dalam tangki penyimpanan sesuai standart yang telah ditentukan oleh 

PT.Pertamina. 

Nama alat   : Tangki Penyimpan Bahan Bakar 

Fungsi    : Menyimpan bahan bakar 

Tipe    : Standard Vessel API (100.101) 

Kapasitas nominal  : 1000 bbl 

Diameter   : 21.5 ft 

Tinggi    : 16 ft 

Bahan konstruksi  : Carbon Steel SA-283 grade C 

Jumlah    : 1 buah 

• Gas methane 

Kebutuhan bahan bakar untuk Generator Set   = 27,13 liter/jam 

Kebutuhan bahan bakar untuk Boiler             = 150 liter/jam 

Total kebutuhan bahan bakar        =  177 liter/jam 

4.4.8  Spesifikasi Alat Utilitas  

1. Pompa Bore Well (raw water atau air bawah tanah) 

GRUNDFOS 

- Type    : CR 5-36 

- Number   : 96513394 

- Phases Voltage (V)  : 380 

- Frequenvy (Hz)  : 50 

- P2 (kW)   : 5,5  
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- N ( m)   : 2850 min 

- Flow/Head at Max.  : 5 m3/h 

- Cos α (-)   : 0,8 α 

- WT    : 57 kg 

- Year    : 2015 

 

2. Pompa raw water, polisher  

- Merk                : EBARA 

- Type                : 50 DVS 5.4 

- Cap.                 : 80 Ltr/ Mnt  

- Head               : 8 M 

- Power              : 0,4 KW/ 1 Phase/ 380 V/ 50 HZ              

3. Pompa Soft Water  

- Merk                : EBARA 

- Type                : 50X40 FSHA 

- Cap.                 : 250 Ltr/ Mnt  

- Head               : 30 M 

- Power              : 3,7 KW/ 3 Phase/ 380 V/ 50 HZ/ 2950 

4. Pompa Chilled Water 

- Merk                : TECO 

- Type                : AEEB ( FOOT MOUNTED ) 

- Power              : 5,5 HP/ 380 V/ 3 PHASE/ 50 HZ/ 4 POLE/ 1440 

M  
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5. Cationik Exchanger 

- Kapasitas  : 10 m3/jam 

- Tekanan  : < 3 bar 

- Bahan tabung  : stainless stell 304, bagian dalam berlapis 

fiberglass chemical resistant, bagian luar dicat anti karat. 

- Dimensi (d×t) : 765 × 2000 mm 

- Diameter pipa  : in/out PVC 2’’ 

- Media   : 550 liter resin cation, dower HCR-S 

- Regerant tank  : profil tank, chemsical resistant, volume 1100 liter 

- Operasional  : manual 7 valve 

- Fungsi   : menukar ion- ion bermuatan positif dengan ion H+ 

yang terikat oleh resin 

 

 

6. Anion Exchanger 

- Kapasitas  : 10 m3/jam 

- Tekanan  : < 3 bar 

- Bahan tabung  : stainless stell 304, bagian dalam berlapis fiberglass 

chemical resistant, bagian luar dicat anti karat 

- Dimensi (d×t) : 765 × 2200 mm 

- Diameter pipa  : in/out PVC 2’’ 

- Media   : 550 liter resin anion, dower SBR-S 

- Regerant tank  : profil tank, chemsical resistant, volume 1100 liter 
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- Operasional  : manual 7 valve 

- Fungsi   : menukar ion- ion bermuatan negatif agar bereaksi 

dengan ion OH-  untuk membentuk H2O 

7. Degassing tower 

- Kapasitas   : 10 m3/jam 

- Tekanan   : < 3 bar 

- Bahan tabung   : stainless stell 304, bagian dalam berlapis 

fiberglass chemical resistant, bagian luar dicat anti karat. 

- Dimensi (d×t)   : 450 × 1800 mm 

- Diameter pipa   : in/out PVC 2’’ 

- Media    : 550 liter resin cation, dowerHCR-S 

- Bak penampung  : profil tank, chemical resistant, volume 

1100 liter 

- Fungsi    : membuang gas CO2 

8. Conductivity 

- Ukuran   : 0,0 – 199,9 μs 

- Output     : 4 - 20 Ma  

- Temp Operasi  : 0 – 60 oC 

- Power supply   : 110/220 Volt : 50/60 Hz 

- Display    : 4 digit LCD 

- Fungsi    : mengukur banyaknya padatan yang larut 

dalam air 

9. Backwash Tank 
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- Dimensi   : 380 2000 mm 

- Perlengkapan   : 4 buah Bufferfly valve kitz 

         2 buah Ball valve kitz 

        2 buah Ejector 

- Fungsi    : tempat proses pencucian 

10. Soft Water plant 

- Jumlah  : 1 unit 

- Kapasitas  : 50 m3/jam 

- Bahan tabung  : mild stell, bagian dalam berlapis fiberglas, bagian 

luar dicat anti karat 

- Dimensi (d×t) : 1500 × 3600 mm 

- Hardness input : maksimal 400 ppm 

- Operasional  : manual 7 valve 

- Fungsi   : menghilangkan hardness dengan resin bahan 

cation bentuk sodium zeolit (Na3Z) debagai medium. 

11. Boiler 

- Merk   : Omnical 

- Type   : OMN1BLOC DDHS 5.0.18 

- Manuf. No  : 208L6  Max.water outlet : 210 

- Year of manuf : 2014   Super heated steam temp 

- MAP (PS)  : 18,0 bar  Max. Steam output :50 t/h 

- Test pressure  : 29,6 bar    Volume 10800 I 

- Made in  : Japan   Max.Temp 290 oC 
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12. Compressor 

- Merk   : ABB 

- Type   : AMI 400L2W BSS 

- Year   : 2016  Phases 3 

- Output  : 1000 Kw 

- Voltage  : 3300 V 

- Frequency  : 50 Hz 

- Speed   : 2973,0 m 

- Current  : 210 A 

- Power factor  : 0,87 

- Weight  : 2970 kg 

13. Refrigent Dryer 

- Ingersoll Rand 

- Model    : D115001N-W 

- Air flow/debit   : 191667  1/min 

- Coolant/fluid   : R407C-24 kg 

- Power supply   : 400/3/50   32,50 Kw 

- Noise press   : < 70 dB (A) 

- Max. In temp   : + 5/60Oc 

- Max AMB temp  : +2/45Oc 

- Max.in press   : 13 bar 

- Max. Cool press LP/HP : 18/29 bar 

14. Cilled Water 
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- Merk    : Mc Quay 

- Model    : WSC126MBL 83J/E4212-BE-2/CH212-

BL-2 

- User mode   : Capasity 3516,0 Kw 

- Power input   : 526,2 kW  CDP : 6,68 

- Rated voltage   : 3300 V  Phases : 3 

- Shipping weight  : 12945 kg  Rated refrigency : 50 

Hz 

- Overal dimension  : 4350 × 2384 × 2634 mm 

- Refrigen   : Freon 134a 

- Fluida Pemanas  : electric 

- Date production  : 2015.06 

 

15. Air receiver tank 

- Capasity (L)   : 30000 

- Design press (bar)  : 12 

- Test press (bar)  : 15,6  

- Yealt build   : 2016 

- Design temp (oC)  : 15,7 

16. Air receiver tank 

- Capasity (L)   : 15000 

- Design press (bar)  : 12 

- Test press (bar)  : 15,6  
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- Yealt build   : 2016 

- Design temp (OC)  : 15,7 

17. Hydrant : 

- Merk   : ebara 

- Type   : pompa sentrifugal 

- Buatan  : Jepang 

- Kapasitas  : 45m3/menit 

- Daya   : 50,5 kw 

18. AHU   

- Kode   : KR & OP 

- Fluida   : Soft water dan chilled water 

- Kapasitas  : 12 m3 

- Temperature  : 20-30oC 

4.4.9  Sarana Penunjang Produksi 

a. Trolly  

Berfungsi untuk mengangkut benang setelah proses penggulungan. 

b.Forklift  

Merupakan alat transportasi yang digunakan untuk mengambil dan 

mengangkut bahan baku dari truk kedalam gudang dan produk jadi dari 

gudang untuk diangkut ke truk.  

c. Truk  

Digunakan untuk mendistribusikan dan pengiriman produk kain ihram 

kepada pihak pemesan, selain itu truk barang juga digunakan untuk 



226 
 

mengangkut bahan material lainya yang diperlukan dalam kegiatan 

produksi. 

d.Sarana Komunikasi 

Sarana komunikasi deperlukan untuk memperlancar komunikasi sehingga 

dapat dicapai efesiensi waktu dan tenaga komunikasi. Sarana komunikasi 

terdiri dari telephone, faxmile, aihone, surat/paket, dan lainya. 

e. Komputer 

Komputer digunakan sebagai alat penunjang untuk membantu proses 

berjalanya pabrik ini, baik dalam bidang produksi, administrasi, personalia, 

keuangan, dan lain sebagainya. 

 

  

4.5 Organisasi Perusahaan 

4.5.1 Bentuk Perusahaan  

Perusahaan adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang diorganisasikan dan 

dioperasikan untuk menyediakan barang dan jasa bagi konsumen agar 

memperoleh keuntungan. Bila dilihat dari tanggung jawab pemiliknya maka 

perusahaan/badan usaha dapat dibedakan yaitu:  

1. Perusahaan Perseorangan  

    Yaitu badan usaha yang didirikan, dimiliki dan dimodali oleh satu orang. 

Pemilik juga bertindak sebagai pemimpin. Pemilik bertanggung jawab penuh 

atas segala hutang/kewajiban perusahaan dengan seluruh hartanya, baik yang 

ditanamkan pada perusahaan maupun harta pribadinya.  
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2. Perusahaan firma  

    Yaitu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang 

dengan memakai satu nama (salah seorang anggota atau nama lain) untuk 

kepentingan bersama. Semua anggota firma bertindak sebagai pemimpin 

perusahaan dan bertanggung jawab atas segala kewajiban/hutang firma dengan 

seluruh hartanya, baik harta yang ditanamkan pada perusahaan maupun harta 

pribadinya.  

3. Perusahaan Komanditer  

    Yaitu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dimana 

sebagian anggotanya duduk sebagai anggota aktif dan sebagian yang lain 

sebagai anggota pasif. Anggota aktif yaitu yang bertugas mengurus, mengelola 

dan bertanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan. Anggota aktif 

bertanggung jawab penuh atas kewajiban perusahaan dengan seluruh harta 

bendanya, baik yang ditanamkan pada perusahaan maupun harta pribadinya. 

Sedangkan anggota pasif yaitu anggota yang hanya beeran memasukkan 

modalnya ke perusahaan .  

4. Perseroan Terbatas (PT)  

    Yaitu badan usaha yang modalnya didapatkan dari penjualan saham. 

Saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan. Setiap 

pemegang saham memiliki tanggung jawab pada sejumlah modal yang 

ditanamkan pada perusahaan dan setiap pemegang saham adalah pemilik 

perusahaan.  
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Dengan mempertimbangkan beberapa jenis perusahan di atas maka 

perusahan ini akan didirikan dalam bentuk PT dengan membepertimbangkan 

beberapa hal diantaranya yaitu sebagai berikut. 

• Bentuk Perusahaan  : Perseroan Terbatas (PT)  

• Lapangan Usaha  : Industri Benang Poliester  

• Lokasi Perusahaan  : Karawang   

1. Kemudahan mendapatkan modal. Penjualan saham merupakan sumber 

pendapatan modal yang besar dan mudah dilaksanakan.  

2. Tanggung jawab pemegang saham terbatas, sehingga kelancaran produksi 

hanya dipegang oleh pimpinan perusahaan.  

3. Pemilik dan pengurus perusahaan teisah satu sama lain, pemilik perusahaan 

adalah para pemegang saham dan pengurus perusahaan adalah manajer beserta 

staffnya yang diawasi oleh Dewan Komisaris.  

4. Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin, karena tidak teengaruh 

dengan berhentinya pemegang saham, manajer beserta staffnya dan karyawan 

perusahaan.  

5. Kepemilikan dapat berganti-ganti dengan jalan memindahkan hak milik 

dengan cara menjual saham kepada orang lain.  

6. Efisiensi dari manajemen. Para pemegang saham dapat memilih orang yang 

ahli sebagai Dewan Komisaris dan manajer yang cakap dan beengalaman.  

7. Mudah mendapatkan tambahan modal dengan jaminan perusahaan yang ada 

untuk memperluas volume usaha.  
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8. Lapangan usaha lebih luas. Suatu Perseroan Terbatas dapat menarik modal 

yang sangat besar dari masyarakat, sehingga dengan modal ini PT dapat 

memperluas usahanya.  

4.5.2 Struktur Perusahaan 

Salah satu faktor yang menunjang kemajuan perusahaan adalah struktur 

organisasi yang terdapat dan dipergunakan dalam perusahaan tersebut. Kami 

membuat pembagian- pembagian kerja dalam bentuk struktur organisasi dengan 

tujuan sebagi berikut :  

a. Memberikan penjelasan akan kedudukan seseorang dalam struktur 

jabatan.  

b. Memberikan penjelasan akan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab 

dalam jabatan.  

c. Menciptakan iklim kerja keteladanan dari atasan serta rasa hormat dari 

bawahan.  

d. Memudahkan penyusunan program dan pengembangan manajemen.  

  Pembagian kerja merupakan suatu hal yang teenting dalam suatu 

organisasi perusahaan, karena dengan pembagian kerja diharapkan produktifitas 

dan efisiensi kerja meningkat. Dalam prarancangan pabrik yang kami rencanakan, 

struktur organisasi merupakan kerangka kerja yang menunjukan hubungan satu 

dengan yang lainnya, serta menunjukkan jenjang kedudukan dan tanggung jawab 

dalam organisasi perusahaan. Struktur organisasi secara lengkap disajikan pada 

gambar pada halaman berikutnya.  
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  Karena perusahaan ini merupakan perusahaan terbuka yang berbentuk 

Perseroan Terbatas, maka organisasi ini dipimpin oleh suatu dewan direksi 

yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sistem 

pengawasan dewan direksi dilakukan oleh dewan komisaris yang dipilih 

berdasarkan RUPS. Dewan komisaris terdiri dari satu komisaris utama dan 

dibantu komisaris anggota. Struktur dewan direksi yang dipilih dan diangkat 

melalui RUPS adalah direktur utama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

KABAG ADMINISTRASI 
KABAG KABAG KABAG 

DIREKTUR PRODUKSI DIREKTUR  ADMINISTRASI UMUM DAN 

KEUANGAN 

DIREKTUR UTAMA 

DEWAN KOMISARIS 

PEMEGANG SAHAM 
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Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing 

bagian adalah sebagai berikut : 

a. Pemegang Saham  

Pemegang saham adalah beberapa orang yang mengumpulkan modal untuk 

keperluan pendirian dan berjalannya operasional perusahaan. Pemilik modal 

adalah pemilik-pemilik perusahaan. Kekuasaan tertinggi perusahaan yang 

berbentuk perseroan terbatas adalah Rapat Umum Pemengang Saham 

(RUPS). Adapaun pada RUPS keputusan yang diambil adalah :  

- Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris.  

KARYAWAN 
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- Mengangkat dan memberhentikan Direktur Utama.  

- Mengesahkan hasil-hasil usaha dan rencana perhitungan untung atau 

rugi tahunan perusahaan.  

b. Dewan Komisaris 

Dewan komisaris merupakan pelaksana tugas sehari - hari dan pemilik saham 

sehingga dewan komisaris akan bertanggung jawab kepada pemilik saham. 

Tugas dan Wewenang : 

- Pemegang saham dan penentu kebijakan perusahaan. 

- Mengatur dan mengkoordinasi kepentingan para pemegang saham sesuai 

dengan ketentuan yang digariskan dalam anggaran dasar perusahaan. 

- Memberikan penilaian dan mewakili pemegang saham atas pengesahan 

neraca dan perhitungan rugi laba tahunan serta laporan lain yang disampaikan 

oleh direksi. 

- Mengawasi tugas - tugas direksi dan membantu direksi dalam tugas - tugas 

penting. 

c. Direktur Utama 

Direksi Utama merupakan pimpinan tertinggi dalam perusahaan dan 

bertanggung jawab sepenuhnya terhadap maju mundurnya perusahaan yang 

disebut jug dengan presiden direktur. Direktur Utama diangkat oleh dewan 

komisaris dan disahkan di Rapat Umun Pemegang Saham (RUPS) untuk 

jangka waktu tertentu. Direktur utama bertanggung jawab kepada dewan 

komisaris atas segala tindakan dan kebijakan yang telah diambil sebagai 

pimpinan perusahaan. Direktur utama membawahi direktur produksi dan 

direktur keuangan umum.  

Tugas Direktur Utama, antara lain :  
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- Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan perusahaan secara berkala atau 

pada masa akhir pekerjaannya pada pemegang saham 

pada Rapat Umun Pemegang Saham (RUPS).  

- Mengkoordinir kerja sama antara bagian produksi (direktur produksi) dan 

bagian administrasi umum dan keuangan (direktur administrasi umum dan 

keuangan).  

- Menjaga kestabilan organisasi perusahaan dan membuat kelangsungan 

hubungan yang baik antara pemilik saham, pimpinan, karyawan, dan 

konsumen. 

- Memberikan pengawasan, pengarahan, dan petunjuk agar langkah kerja 

perusahaan berjalan dengan baik. 

- Mengangkat dan memberhentikan seluruh staf dan karyawan di bawahnya.  

d. Direktur Produksi 

Tugas dan wewenang :  

- Bertanggung jawab kepada direktur utama dalam bidang produksi, teknik dan 

rekayasa produksi. 

- Mengkoordinir, mengatur serta mengawasi pelaksanaan pekerjaan kepala - 

kepala bagian yang menjadi bawahannya. 

- Memberikan laporan mengenai hasil produksi kepada pimpinan perusahaan.  

e. Direktur Administrasi Umum dan Keuangan 

Tugas Direktur Administrasi Umum dan Keuangan antara lain :  

- Bertanggung jawab kepada direktur utama dan perusahaan dalam bagian 

keuangan, pemasaran, dan pelayanan umum. 

- Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan kepala - kepala bagian 

yang menjadi bawahannya. 
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- Memberikan laporan mengenai Administrasi Umum dan Keuangan kepada 

pimpinan perusahaan.  

f. Kepala Bagian 

Secara umum tugas kepala bagian adalah mengkoordinir, mengatur, dan 

mengawasi pelaksanaan pekerjaan dalam lingkungan bagiannya sesuai 

dengan garis wewenang yang diberikan oleh pimpinan perusahaan. Kepala 

bagian dapat juga bertindak sebagai staff Direktur.  

g. Kepala Bidang  

Kepala Bidang adalah pelaksana pekerjaan dalam lingkungan bagiannya 

sesuai dengan rencana yang telah diatur oleh kepala bagian masing- masing 

agar diperoleh hasil yang maksimum dan efektif selama berlangsungnya 

proses produksi. Setiap kepala bidang bertanggung jawab kepala bagian 

masing - masing sesuai dengan bidangnya. 

Kepala Bagian terdiri dari : 

1) Kepala Bagian Produksi 

Tugas Kepala Bagian Produksi, antara lain : 

- Kepada Bagian Produksi bertanggung jawab kepada direktur produksi dalam 

bidang produksi. 

- Mengkoordinir kepala kepala bidang yang menjadi bawahannya. 

- Menentukan standar kualitas bahan dan produk serta mengatur segala 

kepentingan proses produksi dari bahan baku sampai hasil produk.  

- Menciptakan sistem quality control pada semua bagian dengan mengacu 

pada ISO dan SNI yang ada.  

- Membuat laporan berkala kepada direktur produksi. 
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Kepala Bagian Produksi membawahi bidang diantaranya : 

1. Kepala Bidang Penerimaan, Penyimpanan, dan Gudang 

Tugas Kepala Bidang Penerimaan, Penyimpanan dan Gudang 

antara lain :   

- Mengatur dan mencatat keluar masuknya barang.  

- Melakukan pendataan dan pengecekan terhadap bahan baku dan produk 

sesuai dengan rencanan pembelian. 

- Mengatur transportasi peindahan barang.  

- Membuat analisa kebutuhan bahan baku yang harus dipersiapkan.  

- Melakukan segala aktivitas penyimpanan barang baik yang berupa bahan 

baku maupun suku cadang 

 

2. Kepala Bidang Produksi dan Pengendalian Kualitas 

Tugas Kepala Bidang Produksi dan Pengendalian Kualitas antara lain : 

- Memberikan kebijakan dalam hal pengoperasian mesin mesin serta sarana 

dan prasarana pendukung guna mencapai optimalisasi produksi secara efektif 

dan efisien. 

- Mengawasi jalannya proses produksi. 

- Memberikan pemahaman kepada setiap operator mengenai quality control.  

- Mengawasi dan menganalisa mutu bahan baku, bahan pembantu dan produk. 

- Membuat laporan berkala kepada kepala bagian produksi. 

Kepala Bidang Produksi dan Pengendalian Kualitas membawahi :  

a) Kepala shift  

Tugas dan wewenang :  
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- Mengatur pekerjaan karyawan bawahannya.  

- Mengatur perubahan pergantian shift bagi operator.  

- Bertanggung jawab tentang disiplin bawahannya.  

- Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan kebutuhan.  

- Bekerja sama dengan masing-masing bagian dan antar shift.  

- Mengadakan pengecekan rutin terhadap produksi.  

- Membuat laporan kerja setiap akhir shift.  

b) Operator Mesin  

Tugas dan wewenang :  

- Bertanggung jawab pada mesin yang dioperasikan.  

- Melaporkan kepada ketua regu bila mesin ada ketidak beresan.  

- Bertanggung jawab terhadap kualitas produksi.  

- Menjaga kerapian dan kebersihan lingkungan kerja.  

- Membuat laporan hasil kerja kepada ketua regu.  

- Mengadakan kerja sama dengan operator lain 

c) Laboratorium 

Tugas dan wewenang : 

- Melakukan pengecekan terhadap  mutu bahan baku, bahan pembantu dan 

produk. 

- Menganalisa mutu proses produksi sesuai sistem quality control. 

2) Kepala Bagian Teknik 

Tugas Kepala Bagian Teknik, antara lain  : 

1. Bertanggung jawab kepada direktur produksi dalam bidang peralatan dan 

utilitas. 

2. Mengkoordinir kepala - kepala bidang yang menjadi bawahannya. 
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3. Membuat laporan berkala kepada direktur produksi 

Kepala Bagian Teknik dan membawahi bidang diantaranya :  

1. Kepala Bidang Maintenance dan Bengkel 

Tugas Kepala Bidang Maintenance dan Bengkel antara lain : 

- Melaksanakan pemeliharaan fasilitas gedung dan peralatan pabrik. 

- Memperbaiki kerusakan peralatan pabrik 

- Melakukan perawatan mesin produksi dan mesin pendukung serta pengadaan 

suku cadang. 

- Mengawasi dan mengatur pekerjaan maintenance. 

- Pengadaan spare part dan pekerjaan maintenance. 

2. Kepala Bidang Utilitas 

Tugas Kepala Bidang Utilitas antara lain : 

- Melaksanakan dan mengatur sarana utilitas untuk memenuhi kebutuhan 

proses, air , steam, tenaga listrik dan utilitas lainnya. 

- Melakukan perawatan dan pengawasan sistem utilitas dan instalasinya. 

- Menangani kerusakan, perbaikan pengolahan air, steam, kelistrikan, dan 

utilitas lainnya. 

3. Kepala Bidang Safety dan Lingkungan 

Tugas Kepala Bidang Safety dan Lingkungan antara lain : 

- Mengatur, menyediakan dan mengawasi hal - hal yang berhubungan dengan 

keselamatan kerja. 

- Melindungi pabrik dari bahaya kebakaran. 

3) Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan 

Tugas Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan antara lain: 
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- Bertanggung jawab terhadap manager administrasi dan keuangan dalam hal 

pekerjaan yang menyangkut administrasi dan keuangan perusahaan. 

- Memberikan arahan dan kebijakannya kepada bawahannya dalam 

melaksanakan tugasnya. 

- Memberikan laporan adminitrasi dan keuangan kepada direktur administrasi 

umum dan keuangan. 

Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan membawahi bidang dibawahnya 

: 

1. Kepala Bidang Administrasi 

Tugas Bidang Adminitrasi antara lain : 

- Membuat pencatatan utang piutang perusahaan, adminitrasi persediaan 

kantor dan pembukuan, serta masalah peajakan. 

2. Kepala Bidang Keuangan  

Tugas bidang keuangan antara lain :  

- Menghitung penggunaan uang perusahaan, mengamankan uang, dan 

membuat ramalan tentang keuangan masa depan. 

- Mengadakan perhitungan tentang gaji dan insentif karyawan. 

- Menjalankan kebijakan tentang laporan keuangan, arus kas (cash flow), 

likuiditas dan semua biaya keberlangsungan operasi pabrik. 

4) Kepala Bagian Pemasaran 

Tugas Kepala Bagian Pemasaran antara lain : 

- Bertanggung jawab kepada Direktur administrasi umum dan keuangan dalam 

bidang bahan dan pemasaran hasil produksi. 

- Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan program pemasaran 

yang telah disetujui Direktur Utama.  
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- Mengikuti perkembangan pasar terutama terhadap barang- barang 

perusahaan dan pada umumnya terhadap barang- barang sejenis dari para 

kompetitor perusahaan.  

- Memberikan laporan pemasaran kepada Direktur administrasi dan keuangan. 

Kepala bagian pemasaran membawahi 2 bidang dibawahnya yaitu  

1. Kepala Bidang Pembelian  

Tugas Bidang Pembelian antara lain : 

- Melaksanakan pembelian barang dan peralatan yang dibutuhkan perusahaan 

dalam kaitannya dengan proses produksi. 

- Mengetahui harga pasar dan mutu bahan baku serta mengatur keluar 

masuknya bahan dan alat dari gudang. 

2. Kepala Bidang Pemasaran 

Tugas Bidang Pemasaran antara lain : 

- Merencanakan strategi penjualan hasil produksi. 

- Mengatur distribusi hasil produksi. 

5) Kepala Bagian Umum 

Tugas Kepala Bagian Umum antara lain : 

- Bertanggung jawab kepada direktur administrasi umum dan keuangan dalam 

bidang personalia, hubungan masyarakat, dan keamanan. 

- Mengkoordinir kepala - kepala bidang yang menjadi bawahannya. 

- Memberikan laporan terkait bagian umum kepada direktur administrasi dan 

keuangan. 

Kepala Bagian Umum membawahi bidang- bidang dibawahnya antara lain :  

1. Kepala Bidang Personalia 

Tugas Kepala Bidang Personalia antara lain  : 
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- Merencanakan, mengawasi dan melaksanakan kebijakan perusahaan yang 

berkenaan dengan pengarahan, penempatan pegawai, sistem penggajian serta 

tunjangan kesejahteraan pegawai, promosi, pemindahan dan pemberhentian 

pegawai.  

- Menyelesaikan keluh kesah karyawan dengan baik dan tuntas, sesuai dengan 

peraturan- peraturan perusahaan supaya semangat kerja karyawan tetap 

tinggi.  

- Mengadakan pelatihan bagi pegawai baru maupun pegawai lama yang 

dipromosikan jabatannya.  

- Membina tenaga kerja untuk pendisiplinan kerja dan menciptakan suasana 

kerja yang sebaik mungkin antara pekerja, pekerjaan dan lingkungannya 

supaya tidak terjadi pemborosan waktu dan biaya. 

Kepala Bagian Personalia membawahi bidang- bidang antara lain : 

a) Bagian Kesejahteraan dan Training. 

b) Perawat/Bagian kesehatan. 

c) Cleaning service. 

d) Karyawan dapur. 

e) Sopir. 

2. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS)  

Tugas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat antara lain  : 

- Mengatur hubungan–hubungan dan interaksi perusahaan dengan instansi 

lain, pegawai, dan masyarakat lain. 

- Mengatur hubungan antara perusahaan dengan masyarakat diluar lingkungan 

perusahaan. 

3. Kepala Bidang Keamanan 
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Tugas Kepala Bidang Keamanan antara lain : 

- Mengawasi keluar masuknya orang - orang baik karyawan maupun bukan 

karyawan di lingkungan pabrik. 

- Menjaga semua bangunan pabrik dan fasilitas perusahaan 

- Menjaga dan memelihara kerahasiaan yang berhubugan dengan intern 

perusahaan. 

- Membagi dan mengatur anggota keamanan dalam menjalankan tugasnya. 

- Kepala Bagian Keamanan membawahi satpam untuk menjaga keamanan di 

perusahaan. 

4.5.3 Penggolongan Jabatan dan Jumlah Karyawan 

Suatu perusahan dapat berkembang dengan baik jika didukung oleh beberapa 

faktor, dan salah satu faktor yang mendukung perkembangan perusahaan adalah 

sumerdaya manusia dan jasa karyawan. Perusahaan yang memiliki sumberdaya 

manusia yang bagus dan unggul dapat dipastikan perusahaan tersebut akan terus 

maju dan berkembang. Selain itu, karyawan perusahaan merupakan aset besar 

perusahaan yang menentukan bagi perusahaan. Jumlah karyawan selayaknya 

ditentukan secara tepat sehingga semua pekerjaan yang ada dapat diselesaikan 

dengan baik dan efisien. Hubungan antara karyawan dengan perusahaan  harus selalu 

dijaga secara harmonis sehingga akan menimbulkan semangat kerja, loyalitas, 

kedisiplinan kerja dan dapat meningkatkan produktifitas kerjanya, yang pada 

akhirnya akan meningkatkan produktifitas perusahaan. Hubungan tersebut dapat 

dicapai bila ada komunikasi dan pemberian fasilitas kepada karyawan secara layak. 

Salah satu contoh adalah sistem penggajian yang sesuai Upah Minimum Regional 

(UMR), pemberian gaji lembur dan fasilitas kesehatan yang baik sehingga 

kesejahteraan karyawan meningkat.  
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Penggolongan tenaga kerja dan jumlah karyawan yang dibutuhkan dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini. 

Tabel 4. 21 Penggolongan dan Jumlah Tenaga Kerja 

No Jabatan Jenjang Pendidikan Jumlah 

1 Direktur Utama Sarjana Tekstil/Teknik/Ekonomi 1 

2 Asisten Direktur Sarjana Managemen/Informatika 1 

3 Direktur Produksi Sarjana Teknik Tekstil 1 

4 

Direktur 

Administrasi Umum 

dan Keuangan 

Sarjana Ekonomi 1 

5 Asisten Manager Sarjana/D3 Tekstil/Kimia/Ekonomi 2 

6 Sekretaris 

D3 Infromatika/Akademi 

Sekretaris 

2 

7 

Kepala Bagian 

Produksi 

Sarjana Tekstil/Teknik Kimia 1 

8 

Kepala Bagian 

Teknik 

Sarjana Teknik Mesin/Industri 1 

9 

Kepala Bagian 

Pemasaran 

Sarjana Ekonomi/Managemen 1 
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10 

Kepala Bagian 

Administrasi dan 

Keuangan 

Sarjana Ekonomi/Akuntansi 1 

11 

Kepala Bagian 

Umum 

Sarjana Psikologi/Sosial 1 

12 

Kepala Bidang  

Penerimaan, 

Penyimpanan, dan 

Gudang 

Sarjana/D3 Tekstil/Industri 1 

13 

Kepala Bidang  

Produksi dan 

Pengendalian 

Kualitas 

Sarjana/D3 Tekstil/Kimia/Industri 1 

14 

Kepala Bidang 

Maintenance dan 

Bengkel 

Sarjana/D3 Teknik Mesin 1 

15 

Kepala Bidang 

Safety dan 

Lingkungan 

Sarjana/D3 Fire and Safety atau 

Ahli K3 

1 

16 

Kepala Bidang 

Utilitas 

Sarjana/D3 Teknik Mesin/ 

Lingkungan/Industri 

1 
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17 

Kepala Bidang 

Administrasi 

Sarjana/D3 Akuntansi/Ekonomi 1 

18 

Kepala Bidang 

Keuangan 

Sarjana/D3 Akuntansi/Ekonomi 1 

19 

Kepala Bidang 

Pembelian 

Sarjana/D3 Managemen/Ekonomi 1 

20 

Kepala Bidang 

Pemasaran 

Sarjana/D3 Managemen/Ekonomi 1 

21 

Kepala Bidang 

Personalia 

Sarjana/D3 Psikologi/Sosial 1 

22 

Kepala Bidang 

Humas 

Sarjana/D3 Psikologi/Sosial 1 

23 

Kepala Bidang 

Keamanan 

Sarjana/D3 

Psikologi/Sosial/Hukum 

1 

24 Kepala Shiff D3 Tekstil/Industri/Kimia 8 

25 Operator Mesin STM/ SLTA/ SMU 239 

26 

Karyawan 

Laboratorium 

Sarjana/D3 Tektil/Kimia 40 

27 
Karyawan 

Penerimaan, 

D3/STM/ SLTA/ SMU 16 
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Penyimpanan, dan 

Gudang 

28 

Karyawan 

Maintenance dan 

Bengkel 

D3/STM/ SLTA/ SMU 20 

29 

Karyawan Safety 

dan Lingkungan 

D3 Fire and Safety 16 

30 Karyawan Utilitas D3/STM/ SLTA/ SMU 20 

31 

Karyawan 

Administrasi 

D3/STM/ SLTA/ SMU 4 

32 Karyawan Keuangan D3/STM/ SLTA/ SMU 5 

33 

Karyawan 

Pembelian 

D3/STM/ SLTA/ SMU 6 

34 

Karyawan 

Pemasaran 

D3/STM/ SLTA/ SMU 8 

35 

Karyawan 

Personalia 

D3/STM/ SLTA/ SMU 5 

36 

Karyawan 

Keamanan 

D3/STM/ SLTA/ SMU 3 

37 Karyawan Humas D3/STM/ SLTA/ SMU 4 



246 
 

38 

Karyawan Training 

dan Kesejahteraan 

D3/STM/ SLTA/ SMU 5 

39 Dokter Sarjana Kedokteran 2 

40 

Karyawan 

Kesehatan/Perawat 

Akademi Keperawatan 2 

41 Cleaning service SLTP - SLTA Sederajat 24 

42 Karyawan Dapur SLTP - SLTA Sederajat 16 

43 Sopir SLTP - SLTA Sederajat 15 

44 Satpam Diklat Satpam 20 

Jumlah 506 

  

4.5.4 Sistem Kepegawaian 

a. Status karyawan dan sistem upah 

Sistem upah karyawan perusahaan ini berbeda–beda tergantung pada status 

karyawan, kedudukan, tanggung jawab, dan keahlian. Menurut status 

karyawan perusahaan ini dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: 

a) Karyawan Tetap 

Karyawan tetap adalah karyawan yang diangkat dan diberhentikan dengan 

Surat Keputusan (SK) Direksi dan mendapatkan gaji bulanan sesuai dengan 

kedudukan, keahlian, dan masa kerja. 

b) Karyawan Harian 
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Karyawan harian adalah karyawan yang diangkat dan diberhentikan oleh 

Direksi tanpa SK Direksi dan mendapat upah harian yang dibayarkan pada 

tiap akhir pekan. 

c) Karyawan Borongan 

Karyawan borongan adalah karyawan yang digunakan oleh perusahaan bila 

diperlukan saja, sistem upah yang diterima berupa upah borongan untuk 

suatu pekerjaan. 

b. Jam kerja karyawan 

Pabrik ini direncanakan beroperasi 330 hari dalam satu tahun dan proses produksi 

berlangsung selama 24 jam/hari. Sisa hari yang digunakan untuk perawatan, 

perbaikan, dan shutdown. Sedangkan pembagian jam kerja karyawan digolongkan 

dalam dua golongan yaitu : 

a. Karyawan Non Shift 

Karyawan non shift adalah karyawan yang tidak menangani proses produksi 

secara langsung. Yang termasuk karyawan harian adalah direktur, 

sekretaris, kepala bagian, kepala bidang serta karyawan yang ada dikantor.  

Karyawan di kantor dalam seminggu bekerja selama lima hari, dengan 

pembagian waktu sebagai berikut : 

- Hari Senin – Jumat  : Jam 08.00 – 16.00 WIB 

- Hari Sabtu    : Jam 07.00 – 12.00 WIB 

- Waktu istirahat setiap jam kerja : Jam 12.00 – 13.00 WIB 

- Waktu istirahat hari Jumat : Jam 11.30 – 13.00 WIB 

   

b. Karyawan Shift 
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Karyawan shift adalah karyawan yang langsung menangani proses produksi 

atau mengatur bagian – bagian tertentu dari pabrik yang mempunyai 

hubungan dengan masalah keamanan dan kelancaran produksi. Yang 

termasuk karyawan shift ini adalah operator produksi, sebagian dan bagian 

teknik, bagian gedung dan bagian – bagian yang harus selalu siaga untuk 

menjaga keselamatan serta keamanan pabrik. Para karyawan shift akan 

bekerja secara bergantian selama 24 jam. Karyawan shift dibagi menjadi 3 

group (Group A, Group B, Group C) yang bekerja dalam 3 shift. 

Pembagian jam kerja shift sebagai berikut : 

- Shift I  : pukul 06.00 – 14.00 

- Shift II  : pukul 14.00 – 22.00 

- Shift III : pukul 22.00 – 06.00 

  Adapun pengaturan kerja setiap group, yaitu masing – masing group bekerja 

selama 4 hari kerja yang sama. Kemudian pada hari berikutnya bergeser pada hari 

jam kerja berikutnya. Setiap group mendapatkan libur satu hari setelah mereka 

bekerja 4 hari shift kerja yang berbeda secara berurutan, seperti yang terlihat pada 

tabelsebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Tabel 4.28 Pengaturan Jadwal kerja Group 

Shift/Grup 

Hari/tanggal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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b. Kesejahteraan Karyawan 

   Perusahaan memberikan berbagai fasilitas kepada karyawan untuk memenuhi 

kebutuhan karyawan selama bekerja sehingga mereka dapat bekerja dengan nyaman. 

Fasilitas–fasilitas tersebut adalah : 

a. Poliklinik 

Jaminan untuk dapat bekerja dengan kondisi yang fit bagi karyawan 

merupakan keharusan bagi manajemen perusahaan. Penyediaan fasilitas 

klinik kesehatan adalah salah satu bentuk pelaksanaan jaminan kesehatan 

karyawan. Biaya pengobatan bagi karyawan yang menderita sakit yang 

diakibatkan oleh kerja ditanggung oleh perusahaan sesuai dengan undang – 

undang yang berlaku. Biaya pengobatan bagi karyawan yang menderita 

sakit tidak disebabkan oleh kecelakaan kerja diatur berdasarkan 

kebijaksanaan perusahaan 

b. Perlengkapan Kerja 

Guna menghindari kesenjangan antar karyawan, maka perusahaan 

memberikan satu pakaian kerja, kaos kerja, topi dan masker untuk 

digunakan selama bekerja. Selain itu perusahaan juga memberikan 

perangkat keselamatan kerja seperti safety shoes, aer plug,gloves, dan 

masker. 

c. Kantin 
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Keberadaan kantin sangat diperlukan. Selain sebagai tempat untuk makan, 

dapat pula digunakan sebagai tempat istirahat untuk memulihkan kondisi 

badan dan pikiran. Pengelolaan diserahkan kepada karyawan kantin. 

d. Tunjangan 

Tunjangan berupa gaji pokok yang diberikan berdasarkan golongan 

karyawan yang bersangkutan 

- Tunjangan jabatan yang diberikan berdasarkan jabatan yang 

dipegang karyawan 

- Tunjangan lembur yang diberikan kepada karyawan yang bekerja 

diluar jam kerja berdasarkan jumlah jam kerja 

- Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan setiap tahun 

menjelang hari raya Idul Fitri.  

e. Hadiah 

 Untuk meningkatkan semangat kerja, maka setiap tahun perusahaan 

memberikan hadiah berupa uang dan barang bagi karyawan teladan. 

Penilaian karyawan teladan didasarkan atas kedislipinan kerja, tingkah laku, 

kinerja dan hasil pencapaian. 

f. BPJS 

Fasilitas juga diberikan kepada karyawan mengkikuti petunjuk UU No.40 

tahun  2004 yang berupa asuransi pertanggungan kecelakaan kerja, jiwa 

akibat kecelakaan, serta tabungan hari tua dll. 

g. Masjid dan Kegiatan Kerohanian 

Sebagai sarana beribadah dan kegiatan rohani maka didirikan masjid di 

lingkungan pabrik. kegiatan kerohanian diadakan pada acara- acara di hari 

besar. 
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h. Hak Cuti 

- Cuti Tahunan 

Diberikan kepada karyawan selama 12 hari kerja dalam satu tahun. 

- Cuti Masal 

Setiap tahun diberikan cuti masal untuk karyawan bertepatan dengan 

hari raya besar keagamaan.  

- Cuti Melahirkan 

Karyawan wanita yang akan melahirkan berhak cuti selama tiga bulan 

dan gaji tetap dibayar dengan ketentuan jarak kelahiran anak pertama 

dan anak kedua minimal dua tahun. 

 4.6 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

1. Faktor yang beengaruh pada K3 

a. Sifat dari pekerjaan 

b. Sikap dari pekerja 

c. Pemerintah 

d. Serikat pekerja 

e. Tujuan dari manajemen (apakah mengutamakan safety first atau profit 

oriented). 

f. Kondisi ekonomi 

2. Bahaya terhadap kesehatan 

a. Aspek lingkungan pekerjaan 

b. Bersifat kumulatif 

c. Berakibat kemunduran kesehatan 

3. Bahaya terhadap keselamatan 

Bahaya terhadap keselamatan adalah bahaya yang bersifat mendadak. 
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a. Aspek dari lingkungan pekerjaan 

b. Beotensi terjadinya kecelakaan secara cepat 

c. Kadang-kadang bersifat fatal 

4. Hal-hal yang menimbulkan kecelakaan 

a. Faktor lingkungan 

b. Faktor manusia 

c. Tidak menggunakan alat pengaman 

d. Kombinasi faktor lingkungan dan manusia 

5. Pendekatan meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja 

a. Prevensi dan Disain 

- Mempelajari faktor manusia 

- Dicari hal-hal yang mempermudah pekerjaan 

- Memperlakukan faktor pendukung 

b. Inspeksi dan Riset 

- Aturan tentang alat yang digunakan 

- Apakah ada bahaya potensial 

- Riset dan kecelakaan 

c. Training dan Motovasi 

- Program orientasi 

- Simulasi kecelakaan 

- Lomba dan komunikasi 

6. Kewajiban dan hak pekerja 

a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh tenaga pegawai 

pengawas dan ahli keselamatan 

b. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan 
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c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3 yan diwajibkan 

d. Meminta pada pengurus agar dilakukan semua syarat K3 yang diwajibkan 

4.7 Evaluasi Ekonomi 

Analisa ekonomi berfungsi untuk mengetahui apakah pabrik yang akan 

didirikan dapat menguntungkan atau tidak dan layak atau tidak layak jika didirikan. 

Suatu pabrik layak didirikan jika telah memenuhi beberapa syarat antara lain 

keamanan terjamin dan dapat mendatangkan keuntungan. Investasi pabrik 

merupakan dana atau modal yang dibutuhkan untuk membangun sebuah pabrik yang 

siap beroperasi termasuk untuk start up dan modal kerja. Suatu pabrik yang didirikan 

tidak hanya berorientasi pada perolehan profit, tapi juga berorientasi pada 

pengembalian modal yang dapat diketahui dengan melakukan uji kelayakan ekonomi 

pabrik.  

Perhitungan evaluasi ekonomi meliputi : 

1. Penaksiran Modal Industri (Total Capital Investment) yang terdiri atas:  

a. Modal Tetap (Fixed Capital Investment)  

b. Modal Kerja (Working Capital Investment)  

2. Penentuan Biaya Produksi Total (Production Cost) yang terdiri atas :  

a. Biaya produksi langsung (Direct manufacturing Cost) 

b. Biaya produksi tak langsung (Indirect Manufacturing Cost) 

c. Biaya tetap (Fixed Manufacturing Cost) 

3. Pengeluaran Umum (General Cost) 

4. Analisa Kelayakan Ekonomi 

a. Percent Return on invesment (ROI) 

b. Pay out time (POT) 

c. Break event point (BEP) 
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d. Shut down point (SDP) 

4.7.1 Dasar Perhitungan 

Kapasitas produksi  : 4.500.000 kg/tahun 

:  1.485.000.000 kg/hari 

Pabrik beroperasi : 330 hari kerja 

Umur alat proses : 20 tahun 

Pendirian pabrik  : 2022 

Nilai kurs  : 1 US  =  14.200,00. 

Kebutuhan bahan  : 5.148.000 kg/tahun 

Harga bahan   : US  1021/MT 

Tahun analisa  : 2019 

Pabrik beroperasi selama satu tahun produksi adalah 330 hari dan tahun 

evaluasi pada tahun 2019. Di dalam analisa ekonomi harga-harga alat maupun 

harga-harga lain diperhitungkan pada tahun analisa. 

4.7.2 Perhitungan Biaya  

1. Capital Invesment 

Capital invesment adalah banyaknya pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan 

untuk mendirikan fasilitas-fasilitas pabrik dan untuk mengoperasikannya. 

 

a. Fixed Capital Investment  

Fixed capital invesment adalah biaya yang diperlukan untuk mendirikan fasilitas-

fasilitas pabrik dan pembuatannya.  

Yang termasuk dalam perhitungan Fixed Capital Invesment antara lain tanah dan 

bangunan, mesin-mesin produksi, utilitas dan mesin pembantu, instalasi dan 
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pemasangan, transportasi, inventaris, notaris dan perijinan, dengan rincian sebagai 

berikut : 

1. Tanah dan Bangunan 

Tabel 4. 22 Rincian Harga Tanah dan Bangunan 

No Keterangan 

Luas 

(m2) 

Harga/m2 

(Rp) 

Total Harga (Rp) 

1 Tanah 11.599 1.700.000 19.650.300.000 

2 Bangunan 11.179 1.600.000 17.886.400.000 

3 Taman 1100 55.000 60.500.000 

4 Jalan 3000 150.000 450.000.000 

Jumlah 38.047.200.000 

 

2. Mesin Produksi 

Tabel 4. 23 Rincian Harga Mesin Produksi 

No Nama Mesin Jumlah 

Harga 

Satuan 

(USD) 

Harga Satuan 

(Rp) 

Harga Total (Rp) 

1 Charging chips 1 1400 19.880.000 19.880.000 

2 Wet chips silo 1 18700 265.540.000 265.540.000 

3 Feeder hopper 1 2000 28.400.000 28.400.000 

4 Crystalizer 1 46700 663.140.000 663.140.000 

5 Blower 1 789 11.203.800 11.203.800 

6 Dryer 1 50000 710.000.000 710.000.000 
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7 ADU 1 1000 14.200.000 14.200.000 

8 CPF 1 2000 28.400.000 28.400.000 

9 Top hopper 1 650 9.230.000 9.230.000 

10 Bottom hopper 1 650 9.230.000 9.230.000 

11 Cyclone 1 3800 53.960.000 53.960.000 

12 Heater 1 5000 71.000.000 71.000.000 

13 Extruder 1 85000 1.207.000.000    1.207.000.000 

14 Gear pump 1 550 7.810.000   7.810.000 

15 Spinning beam 1 16380 232.593.900   232.593.900 

16 Spinning pack 1 1122 15.940.410 15.940.410 

17 

Quenching 

chamber 

1 25000 355.000.000 355.000.000 

18 Mesin take up 1 190000 2.469.500.000  2.469.500.000 

19 

Mesin 

Texturizing 

3 320000 4.544.600.000  4.544.600.000 

Jumlah 20.032.522.200 

 

 

 

 

 

 

 

3. Peralatan Pengujian 
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Tabel 4. 24 Rincian Harga Alat Pengujian 

No Nama Alat Jumlah 

Harga 

satuan 

(USD) 

Harga satuan 

(Rp) 

Harga Total 

(Rp) 

1 Microscope 2 600 8.043.000 16.086.000 

2 

Automatic 

viscometer 

1 5000 67.025.000 67.025.000 

3 Spectrophotometer 1 6546,06 87.750.000 87.750.000 

4 Ultraviolet 1 100 1.340.500 1.340.500 

5 Moisture Tester 1 1760 23.592.800 23.592.800 

6 Ash Content 1 5000 67.025.000 67.025.000 

7 Melt Point Tester 1 4400 58.982.000 58.982.000 

8 Conductivity Meter 1 365 4.892.825 4.892.825 

9 Reeling machine 4 2237,97 30.000.000 30.000.000 

10 Analytical Balance 2 1540,54 20.651.000 20.651.000 

11 Uster Tester 2 20000 268.100.000 536.200.000 

12 Statimat ME 2 15500 207.777.500 207.777.500 

13 Dynafil ME 2 17500 234.587.500 469.175.000 

14 Texturmat ME 1 15000 201.075.000 201.075.000 

15 Twist Tester 2 1500 20.107.500 20.107.500 

16 Knitting 2 3000 40.215.000 40.215.000 

17 Dying 1 1800 24.129.000 24.129.000 

18 PH Meter 1 39 522.795 522.795 

19 Heating Mantele 1 93 1.246.665 1.246.665 
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20 

Gas 

Chomatrography 

1 8000 107.240.000 107.240.000 

21 Bursting 1 2000 26.810.000 26.810.000 

Jumlah 2.214.872.380 

 

4. Utilitas 

Tabel 4. 25 Besar Anggaran Utilitas Perusahaan 

No Nama Alat Jumlah 

Harga Satuan 

(Rp) 

Harga Total (Rp) 

1 Pompa Bore Well 2 28.050.000 56.100.000 

2 Pompa Soft Water 2 5.935.600 11.871.200 

3 Pompa Polisher 2 6.300.000 12.600.000 

4 

Pompa Cooling 

Tower 

1 5.935.600 5.935.600 

5 

Pompa Chilled 

Water 

4 1.990.000 7.960.000 

6 Soft Wataer Plant 2 113.600.000 227.200.000 

7 Demin Water Plant 1 99.400.000 99.400.000  

8 Polisher Plant 1 71.000.000 71.000.000  

9 Degassing Tower 1 13.405.000     13.405.000 

10 Boiler 1 700.009.100   700.009.100 

11 Compressor 4 197.053.500   788.214.000 

12 Refreigent Dryer 4 160.860.000   643.440.000 

13 Chilled 2 402.150.000   804.300.000 

14 Air receiver tank 2 20.107.500     40.215.000 
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15 Air receiver tank 2 40.215.000     80.430.000 

16 AHU 4 563.010.000 2.252.040.000 

17 Hydrant 13 790.895       3.120.000 

18 Lampu Tl 40 Watt 130 240.000     31.200.000 

19 

Lampu Mercury 250 

Watt 

95 550.000     52.250.000 

20 AC 16 3.350.000     53.600.000 

21 Kipas angin 14 400.000      5.600.000 

22 Generator 1 804.300.000    804.300.000 

23 Pengelolaan Limbah 1 675.000.000    675.000.000 

24 Cooling Tower 1 268.100.000    268.100.000 

Jumlah 7.930.070.900 

 

5. Instalasi dan Pemasangan 

Tabel 4. 26 Biaya instalasi dan pemasangan 

No Instalasi Harga (Rp) 

1 Pemasangan Peralatan Pabrik 33.914.302.500 

2 Pengiriman alat sampai pabrik 34.247.201.758 

3 Pemasangan instalasi listrik 22.810.556.039 

4 

Pemasangan Instrumentasi dan 

Controller 

 56.399.589.028 

5 Pemipaan  121.972.960.893 
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6 Pemasangan  internet            5.000.000 

7 Telephone dan Faximail            4.000.000 

Jumlah 269.353.610.218 

 

6. Transportasi 

Tabel 4. 27 Rincian Anggaran Pengadaan Transportasi 

No 

Nama 

Barang 

Jumlah 

Harga 

Satuan (Rp) 

Harga Total (Rp) 

1 

Mobil 

Kantor 

Avanza 

1 314.000.000    314.000.000 

2 

Mobil 

Pickup 

2 115.000.000    230.000.000 

3 

Mobil 

Ambulance 

1 85.000.000      85.000.000 

4 

Motor 

Kantor 

2 15.000.000     30.000.000 

5 

Truk 

Barang 

5 450.000.000 2.250.000.000 

6 Forklift 3 65.000.000     195.000.000 

7 Trolly 20 1.200.000       24.000.000 
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Jumlah  3.128.000.000 

 

7. Inventaris 

Tabel 4. 28 Besar Anggaran Inventaris Perusahaan 

No 

 

Nama 

Barang 

Jumlah 

Harga Satuan 

(Rp) 

Harga Total (Rp) 

1 Komputer 20   5.000.000   100.000.000 

2 Faximail 1   1.000.000     1.000.000 

3 Printer 8      700.000     5.600.000 

4 Telephone 15      150.000     2.250.000 

5 CCTV 20      250.000     5.000.000 

6 Alat Tulis 1    2.000.000     2.000.000 

7 

Perangkat 

Kantor 

1  25.000.000   25.000.000 

8 

Perangkat 

Cleaning 

1    1.500.000     1.500.000 

9 

Perangkat 

Dapur 

1    2.000.000     2.000.000 

10 

Perangkat 

Poliklinik 

1  25.000.000   25.000.000 

11 Fotocopy 2  14.000.000   28.000.000 
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12 

Perangkat 

Masjid 

1   8.000.000     8.000.000 

Jumlah  209.150.000 

 

8. Penentuan Fixed Capital Investment (FCI) 

Tabel 4. 29 Physical Plant Cost (PPC) 

No 

Tipe of Capital 

Investment 

Harga (Rp) Harga ($) 

1 Pembelian Tanah      19.650.300.000  1383823,944 

2 Bangunan      17.886.400.000  1259605,634 

3 Mesin Produksi      19.777.395.700        1392774,345 

4 

Biaya Instalasi 

dan Pemasangan 

269.353.610.218       18966707,22 

5 Inventaris           225.350.000  15869,71831 

6 Transportasi        3.128.000.000  220281,6901 

7 Jalan dan Taman          510.500.000 35950,70423 

Physical Plant Cost (PPC)    330.505.188.218  23275013,25 
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Tabel 4. 30 Direct Plant Cost (DPC) 

No 

Tipe of Capital 

Investment 

Harga (Rp) Harga ($) 

1 Teknik dan Kontruksi  134.265.978 9.531,874 

Total (DPC+PPC)          330.639.454.196  23284468,61 

 

Tabel 4. 31 Fixed Capital Investment (FCI) 

No Tipe of Capital 

Investment 

Harga (Rp) Harga ($) 

1 Total DPC + PPC    330.639.454.196    23284468,61 

2 Kontraktor     23.379.723.180  1.659.784,409 

3 Biaya Tak Terduga 

  50.949.307.950  

   

3.617.017,461 

4 Biaya Notaris dan 

Perijinan  
  3.029.226.250      215.052,27  

Total Fixed Capital Investment           407.997.711.576    28776322,74 

 

2. Manufacturing Cost (MC) 

Manufacturing cost merupakan jumlah dari direct, indirect dan fixed manufacturing 

cost yang bersangkutan dengan produk. 

a. Direct Manufacturing Cost (DMC) adalah pengeluaran yang berkaitan langsung 

dalam pembuatan produk. Dengan rincian sebagai berikut : 
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1. Bahan Baku dan Pendukung 

Tabel 4. 32 Besar Anggaran Bahan Baku dan Bahan Pendukung 

No 

Nama 

Bahan 

Harga /ton 

Kebutuha

n ton/hari 

Kebutuhan 

ton/tahun 
Harga/Tahun (Rp) 

1 Chips 14.200.000 15,719 5148 73.101.600.000,00 

2 

Takemoto 

Oil TX-205 

14.058.000,0

0 

510 168.3 2.365.961.400,00 

    3 

Antiseptic 

KHH 

14.200.000,0

0 

1,7 0.561 7.966.200,00 

   4 

Oil Witcoll-

200 NF Plus 

21.300.000,0

0 

3187,5 1051,875 22.404.937.500,00 

Jumlah 97.880.465.100,00 

 

2. Gaji Karyawan 

Sistem penggajian dilakukan secara periodik yaitu perbulan. Jumlah gaji diberikan 

berdasarkan tingkat pendidikan, jenjang, jabatan dan prestasi kerja. Berikut jumlah gaji 

yang harus dikeluarkan :  

Tabel 4. 33 Besar Gaji Pokok Karyawan Perusahaan 

No Jabatan Jumlah Gaji/bulan Jumlah Total 

1 Direktur Utama 1  55.000.000  55.000.000 

2 Asisten Direktur 1    5.500.000    5.500.000 

3 Direktur Produksi 1   25.000.000  25.000.000 
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4 

Direktur Administrasi 

Umum dan Keuangan 

1  25.000.000  25.000.000 

5 Asisten Manager 2   4.500.000    9.000.000 

6 Sekretaris 2   3.400.000    6.800.000 

7 

Kepala Bagian 

Produksi 

1  18.000.000  18.000.000 

8 

Kepala Bagian 

Teknik 

1 18.000.000  18.000.000 

9 

Kepala Bagian 

Pemasaran 

1  18.000.000  18.000.000 

10 

Kepala Bagian 

Administrasi dan 

Keuangan 

1  18.000.000  18.000.000 

11 

Kepala Bagian 

Umum 

1  18.000.000  18.000.000 

12 

Kepala Bidang  

Penerimaan, 

Penyimpanan, dan 

Gudang 

1   7.000.000   7.000.000 

13 

Kepala Bidang  

Produksi dan 

Pengendalian 

Kualitas 

1   7.000.000    7.000.000 



266 
 

14 

Kepala Bidang 

Maintenance dan 

Bengkel 

1   7.000.000    7.000.000 

15 

Kepala Bidang Safety 

dan Lingkungan 

1   7.000.000    7.000.000 

16 

Kepala Bidang 

Utilitas 

1   7.000.000    7.000.000 

17 

Kepala Bidang 

Administrasi 

1   7.000.000    7.000.000 

18 

Kepala Bidang 

Keuangan 

1   7.000.000    7.000.000 

19 

Kepala Bidang 

Pembelian 

1   7.000.000    7.000.000 

20 

Kepala Bidang 

Pemasaran 

1   7.000.000     7.000.000 

21 

Kepala Bidang 

Personalia 

1   7.000.000    7.000.000 

22 

Kepala Bidang 

Humas 

1   7.000.000     7.000.000 

23 

Kepala Bidang 

Keamanan 

1   7.000.000     7.000.000 

24 Kepala Shiff 8   4.500.000     36.000.000 

25 Operator Mesin 239   4.000.000   956.000.000 
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26 

Karyawan 

Laboratorium 

40   3.600.000   160.000.000 

27 

Karyawan 

Penerimaan, 

Penyimpanan, dan 

Gudang 

16   3.600.000    57.600.000 

28 

Karyawan 

Maintenance dan 

Bengkel 

20   3.600.000    72.000.000 

29 

Karyawan Safety dan 

Lingkungan 

16   3.600.000    57.600.000 

30 Karyawan Utilitas 20   3.600.000    72.000.000 

31 

Karyawan 

Administrasi 

4   3.600.000     14.400.000 

32 Karyawan Keuangan 5   3.600.000     18.000.000 

33 Karyawan Pembelian 6   3.600.000     21.600.000 

34 Karyawan Pemasaran 8   3.600.000     28.800.000 

35 Karyawan Personalia 5   3.600.000     18.000.000 

36 Karyawan Keamanan 3  3.600.000        10.800.000 

37 Karyawan Humas 4   3.600.000      14.400.000 

38 

Karyawan Training 

dan Kesejahteraan 

5   3.600.000      18.000.000 
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39 Dokter 2   4.000.000         8.000.000 

40 

Karyawan 

Kesehatan/Perawat 

2   3.400.000         6.800.000 

41 Cleaning service 24    2.500.000       60.000.000 

42 Karyawan Dapur 16    2.500.000       40.000.000 

43 Sopir 15    3.500.000       52.500.000 

44 Satpam 20    3.500.000       70.000.000 

Jumlah 2.103.200.000 

Jumlah Gaji/Tahun 23.135.200.000 

 

3. Maintenance/Perawatan 

Pemeliharaan dilakukan dengan tujuan agar modal tetap perusahaan yang dapat 

berfungsi dengan baik. Biaya yang dikeluarkan sebesar 2,5 % dari biaya pengadaan. 

Tabel 4. 34 Besar Anggaran Maintenance Perusahaan 

No Perawatan Biaya Item Harga Perawatan 

1 Jalan dan Bangunan 37.536.700.000,00 938.417.500 

2 Mesin Produksi 20.032.522.200,00 500.813.055 

3 Alat Laboratorium 2.214.872.380,00 55.371.810 

4 Peralatan Utilitas 7.774.135.300,00 194.353.383 

5 Transportasi 3.257.500.000 81.437.500 
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6 

Instalasi Alat-alat 

Elektronik 
269.327.242.517,55 6.733.181.063 

Jumlah 8.503.574.310 

 

4. Utilitas 

Tabel 4. 35 Besar Anggaran Utilitas Perusahaan 

No Macam biaya Jumlah biaya pertahun 

1 Listrik Mesin Proses 1.956.056.645 

2 Listrik Penerangan 326.909.250 

3 Listrik Utilitas 1.404.044.018 

3 Bahan Bakar Generator 1.377.000.000 

4 Bahan Bakar Boiler 9.088.200.000 

5 Bahan Bakar Transportasi 1.822.730.000 

Jumlah 15.974.939.913 

 
 

b. Indirect Manufacturing Cost (IMC) adalah pengeluaran-pengeluaran sebagai akibat 

tidak langsung dan bukan langsung karena operasi pabrik. Dalam perhitungan 

didapatkan kecenderungan kesulitan menentukan batas antara direct manufacturing 

cost dan indirect manufacturing cost. 

1. Packing 
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Tabel 4. 36 Besar Anggaran Packaging 

No Barang Kebutuhan Harga (Rp) Total Harga (Rp) 

1 Layer 4 3.206 12.824 

2 Kardus 1 18.000 18.000 

3 Plastik 300 300 90.000 

4 Paper Tube 100 2.350 235.000 

Total Harga Satu Pengepakan       355.824 

Total Pengepakan 1 Tahun    27.582.130.333  

 

2. Kesejahteraan Karyawan           

Tabel 4. 37 Besar Anggaran Utilitas Perusahaan 

No 

Nama 

Item 

Jumlah 

Masa 

Pemberian 

Jumlah 

Karyawan 

Harga per 

Item 

Total Harga 

1 Seragam 2 1 tahun 506 70.000 70.840.000 

2 

Kaos 

Seragam 

1 1 tahun 506 30.000 15.180.000 

3 Makan 1 1 tahun 506 6.500 1.085.370.000 

4 

Premi 

Asuransi 

30 hari 1 tahun 506 1.500 250.470.000 

5 THR 1 1 tahun 506 2.103.200.000 2.103.200.000 

6 K3      

 ear Plug 1 1 tahun 506 6.000 3.036.000 
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Helm 

safety 

1 1 tahun 506 65.000 32.890.000 

 Masker 1 1 tahun 506 11.000 5.566.000 

7 Rekreasi 1 1 tahun 506 300.000 151.800.000 

Jumlah 3.718.352.000 

 

c. Fixed Manufacturing Cost (FMC) adalah harga yang berkenaan dengan fixed 

capital dan pengeluaran yang bersangkutan didalamnya, di mana harganya tetap, 

tidak tergantung waktu maupun tingkat produksi. Dengan rincian sebagai berikut : 

1. Item Kena Pajak 

Biaya yang dibebankan oleh pemerintah atas bangunan, tanah, kendaraan sebesar 2% 

setiap tahunya. 

Tabel 4. 38 Besar Anggaran Pajak 

No Item Kena 

Pajak 

Jenis 

Pajak 

Besar 

Pajak Harga Item Harga Pajak 

1 Tanah dan 

Bangunan 

PBB 2 % 

79.382.700.000      1.587.654.000  

2 Kendaraan PKB 2 % 2.909.000.000           58.180.000  

Jumlah       1.645.834.000  

 

2. Depresiasi 

Depresi merupakan biaya yang timbul karena usia mesin, peralatan, perlengkapan 

dan gedung yang menurunkan nilai investasi perusahaan. Penentuan nilai depresiasi 
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berdasarkan undang-undang peajakan. Nilai depresiasi dihitung berdasarkan asumsi 

bahwa berkurangnya nilai suatu aset yang berlangsung secara linier. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai depresiasi adalah: 

D = 
P−S

N
 

Dimana:  

  P = Nilai awal dari aset 

  S = Nilai akhir dari aset 

  N = Umur  

Besarnya pengaruh nilai penyusutan ditentukan berdasarkan umur barang sejak dibeli 

hingga lama pemakaian. Berikut rincian biaya depresiasi alat-alat perusahaaan.      

Tabel 4. 39 Besar Nilai Depresiasi 

No Jenis Item 

Harga Awal (P)  

Rp 

Harga Penyusutan 

(S) 8%/Tahun. 

Rp 

Umur 

Alat 

(N) 

Th 

Depresiasi (D) 

Rp  

1 

Jalan dan 

Bangunan 

 29.684.900.000   2.374.792.000  25  1.092.404.320  

2 

Mesin 

Produksi 

  20.032.522.200   1.602.601.776  20  921.496.021  

3 

Alat 

Laboratorium 

  2.214.872.380    177.189.790  20  101.884.129  

4 Utilitas   7.774.135.300   621.930.824  20  357.610.224 

5 Transportasi  3.128.000.000 250.240.000 15 191.850.667 

6 Inventaris    225.350.000     18.028.000  10   20.732.200  
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7 

Instalasi 

Alat-alat 

Elektronik 

 239.614.637.942  19.169.171.035  20  11.022.273.345  

Jumlah   13.708.250.906  

 

3. Asuransi 

Untuk menghindari atau mengurangi resiko kejadian yang tidak diinginkan yang 

menyebabkan kerugian bagi perusahaan maka perlu adanya asuransi. Besar asuransi 

pertahun yaitu 1% dari bangunan, mesin produksi, instalasi, biaya izin usaha, 

inventaris dan utilitas. 

Tabel 4. 40 Besar Anggaran Asuransi Perusahaan 

No 

 

Jenis Item yang 

Diasuransikan 

Premi 

Asuransi 

Harga Item (Rp) Harga Premi (Rp) 

1 

Jalan dan 

Bangunan 

1 %      29.684.900.000  

         296.849.000  

2 Mesin Produksi 1 %      20.032.522.200          200.325.222  

3 

Alat 

Laboratorium 

1 %        2.214.872.380          22.148.724  

4 

Peralatan 

Utilitas 

1 %        7.774.135.300           77.741.353  

5 Transportasi 1 %  3.128.000.000      31.280.000 

6 Karyawan 1 %  2.103.200.000      21.032.000 

Jumlah         649.376.299  
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Dengan rincian di atas maka dapat di rekapitulasi sebagai berikut : 

Tabel 4. 40 Total Manufacturing Cost 

No 

Manufacturing Cost (MC) Harga (Rp) 

Direct Manufacturing Cost  

1 

Bahan dan Bahan 

Pendukung 
97.880.465.100 

2 Gaji Karyawan 23.135.200.000 

3 Maintenance/Perawatan 8.503.574.310 

4 Utilitas 15.974.939.913 

 Total 145.494.179.323 

Indirect Manufacturing Cost  

1 Packing 23.863.778.333 

2 Kesejahteraan Karyawan 3.718.352.000 

 Total 27.582.130.333 

Fixed Manufacturing Cost  

1 Item Kena Pajak 1.645.834.000 

2 Depresiasi 10.477.627.250 

3 Assuransi 649.376.299 

 Total 12.772.837.549 

Total Manufacturing Cost (MC) 182.626.202.205 

 

4. General expenses 

General expenses atau pengeluaran umum adalah pengeluaran-

pengeluaran yang tidak berkaitan dengan produksi, tetapi berhubungan dengan 

operasional perusahaan secara umum., meliputi pengeluaran-pengeluaran yang 
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bersangkutan dengan fungsi-fungsi perusahaan yang tidak termasuk 

manufacturing cost. 

a. Administrasi 

Tabel 4. 41 Besar Anggaran Administrasi Perusahaan 

Jenis Besar Anggaran 

Total Fixed Capital 

Investment 

Nilai Anggaran 

Administrasi 1% FCI    411.135.485.326    4.111.354.853  

b. Telephone dan Internet 

Tabel 4. 42 Besar Anggaran Telepon dan Internet Perusahaan 

Jenis Item Harga/Bulan (Rp) 

Pemakaian 

/tahun 

(bulan) 

Total 

(Rp) 

Telephone dan 

Internet 

3.000.000 11 33.000.000 

 

c. Sales Promotion/Pemasaran 

Tabel 4. 43 Besar Anggaran Sales Promotion Perusahaan 

Jenis 

Besar 

Anggaran 

Penjualan (Rp) Nilai Anggaran (Rp) 

Pemasaran 3% 236.249.162.681 7.087.474.880,44 
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d. Research/Pengembangan 

Tabel 4. 44 Besar Anggaran Research Perusahaan 

Jenis 

Besar 

Anggaran 

Penjualan (Rp) 

Nilai Anggaran 

(Rp) 

Research/ 

Pengembangan 

5%    236.249.162.681    11.812.458.134  

 

4.7.3 Permodalan 

Modal investasi (Fixed Capital Investment)     =     411.135.485.326 

Modal kerja (Manufacturing Cost)        =     185.849.147.205  

Total modal perusahaan        =     596.984.632.531  

Modal pribadi (596.984.632.53 x 50%)         =     298.492.316.265  

Pinjaman Bank (596.984.632.53 x 50)      =     298.492.316.265 

Administrasi peminjaman (596.984.632.531 x 2%)     =      

11.939.692.650,62  

Total pinjam Bank (310.432.008.916 +   11.939.692.650,62)   =    

322.371.701.566,72  

 

Jumlah angsuran per tahun (A): 

  A =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑛𝑘

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑚𝑏𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛
 

  A = 
 𝑅𝑝 322.371.701.566

10 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛
 =   31.043.200.892 

 

Jumlah bunga bank per tahun: 

  = 12% x sisa hutang 
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  = 12% x   279.388.808.024 

  =   33.526.656.963 

 

Rekapitulasi hasil perhitungan angsuran dengan cara membayar pokok pinjaman 

dengan jumlah yang sama dengan perhitungan besarnya angsuran bank dapat 

dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel 4. 45 Rekapitulasi biaya angsuran bank 

Tahun 

ke 

Sisa Hutang Angsuran per Tahun Bunga 12% Total Pembayaran 

0      310.432.008.916  0 0 0 

1      310.432.008.916     31.043.200.892    37.251.841.070    68.295.041.962  

2      279.388.808.024     31.043.200.892     33.526.656.963    64.569.857.855  

3      248.345.607.133     31.043.200.892     29.801.472.856    60.844.673.748  

4      217.302.406.241     31.043.200.892     26.076.288.749    57.119.489.641  

5      186.259.205.350     31.043.200.892     22.351.104.642    53.394.305.534  

6      155.216.004.458     31.043.200.892     18.625.920.535    49.669.121.427  

7      124.172.803.566     31.043.200.892     14.900.736.428    45.943.937.320  

8      93.129.602.675     31.043.200.892     11.175.552.321    42.218.753.213  

9      62.086.401.783     31.043.200.892      7.450.368.214    38.493.569.106  

10      31.043.200.892     31.043.200.892      3.725.184.107    34.768.384.999  
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4.7.4 Analisa Kelayakan 

 

Dasar Perhitungan : 

Fixed Capital Investment   : 411.135.485.326 

Direct Manufacturing Cost   : 145.494.179.323  

Indirect Manufacturing Cost   :   27.582.130.333 

Fixed Manufacturing Cost   :   12.772.837.549 

Manufacturing Cost    : 185.849.247.205 

Hari Produktif     : 330 hari/tahun 

Berat 1 Paper Tube    : 6 kg 

Berat 1 Packing     : 600 kg 

Kapasitas Produksi/tahun   :                4500 ton/tahun 

      :        4.500.000 kg/tahun 

      : 1.485.000.000 kg/hari 

      :        1.485.000 ton/hari 

Direct Cost / kg     :  32.332 

Indirect Cost/kg     :    6.129 

Biaya Produksi/kg    :                 38.461 

Harga Pasaran/kg    :                 29.820 (2,10 USD) 

Keuntungan/kg 5%    :                   1.923,07 

Harga Pokok+Keuntungan   :                  40.384 

Pajak Penjualan/kg 30%   :                  12.115 

Harga Jual/kg     :                  52.500 

Hasil Penjualan Produk/Tahun   :  236.249.162.681 

Keuntungan Sebelum Pajak   :  236.249.110.181 
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Pajak PPh 30%     :    70.874.733.054,44 

Keuntungan Setelah Pajak   :  165.374.377.127 

Zakat 2.5%     :      4.134.359.428 

Keuntungan Setelah Zakat   :  161.240.017.699 

Untuk mengetahui apakah keuntungan yang diperoleh nantinya cukup besar 

atau tidak, serta untuk memutuskan apakah pabrik tersebut potensial untuk didirikan 

atau tidak harus dilakukan melalui analisa/evaluasi kelayakan. Ada beberapa cara 

yang digunakan untuk menyatakan kelayakan antara lain :  

a. Return on Investment (ROI)  

ROI adalah perkiraan laju keuntungan tiap tahun yang dapat mengembalikan 

modal yang diinvestasi. 

%𝑃𝑟𝑏 =
𝑃𝑏 

𝐼𝑓
 × 100% 

%𝑃𝑟𝑎 =
𝑃𝑎

𝐼𝑓
 × 100% 

Dengan penjelasan : 

Prb = ROI sebelum pajak 

Pra = ROI setelah pajak 

Pb = Keuntungan sebelum pajak 

Pa = Keuntungan sesudah zakat 

If  = Fixed capital investment 

       Dan diketahui : 

Pb =  236.249.110.181 

Pa =  161.240.017.699 

If  =   411.135.485.326 
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        ROI Sebelum Pajak = 
 236.249.110.181

   411.135.485.326
 × 100% = 57.46 % 

        ROI Sesudah Pajak = 
 161.240.017.699

  411.135.485.326
 × 100% = 39.21 % 

 

b. Pay Out Time ( POT ) 

Pay Out Time adalah jumlah tahun yang telah berselang sebelum didapatkan 

sesuatu penerimaan melebihi investasi awal waktu pengembalian modal yang 

dihasilkan berdasarkan keuntungan yang dicapai. Perhitungan ini diperlukan untuk 

mengetahui berapa tahun investasi yang telah dilakukan akan kembali. 

𝑃𝑂𝑇 =
𝐼𝑓

𝑘𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 + (0.1𝑥 𝐼𝑓)
 

𝑃𝑂𝑇 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 =  
   411.135.485.326

 236.249.110.181+(0.1x411.135.485.326)
= 1,49 Tahun 

 

𝑃𝑂𝑇 =
𝐼𝑓

𝑘𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 + (0.1𝑥 𝐼𝑓)
 

 

POT sesudah pajak    = 
   411.135.485.326

 161.240.017.699+(0.1x411.135.485.326)
 = 1,99 Tahun 

 

c. Break Even Point ( BEP ) 

Break Even Point adalah titik impas dimana perusahaan tidak mempunyai 

suatu keuntungan dan tidak mengalami suatu kerugian. Penentuan analisa break 

event point (BEP) ditentukan oleh beberapa varabel sebagai berikut: 

- Fa (Fixed Annual)  = Fixed manufacturing Cost  

 Fixed Annual merupakan pengukuran mutu perusahaan pertahun yang 

nilainya konstan pada semua level produksi. Biaya-biaya tersebut antara lain : 
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Tabel 4. 46 Rekapitulasi biaya fixed annual per tahun 

No Biaya Fixed Annual Harga (Rp) 

1 Depresiasi   10.477.627.250 

2 Pajak Bumi dan Bangunan    1.645.834.000 

3 Asuransi       649.376.299   

Jumlah   12.772.837.549 

 

- Ra (Regulate Annual)  = Regulated Cost 

 Regulate Annual adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan secara 

rutin pertahun. Biaya-biaya tersebut adalah: 

Tabel 4. 47 Rekapitulasi biaya Regulate Annual per tahun 

No Biaya Regulate Cost Harga (Rp) 

1 General Expenses     23.044.387.888 

2 Gaji Karyawan     23.135.200.000 

3 Perawatan      8.503.574.310 

4 Kesejahteraan      3.718.352.000 

Jumlah     58.401.414.178 

 

- Sa (Sales Annual )  = Penjualan produk  

=    236.249.162.681  

Va (Variable Annual )  = Variable Cost 

Merupakan biaya rutin per tahun yang dikeluarkan perusahaan dan nilai 

anggaranya dapat berubah setiap tahunnya. 
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Tabel 4. 48 Rekapitulasi biaya Variable Annual  per tahun 

No Biaya Variable Cost Harga (Rp) 

1 

Bahan Baku dan 

Bahan Pendukung 
            96.880.465.100 

2 Packing             23.863.778.333 

3 Utilitas             15.974.939.347  

Jumlah       137.719.183.347                                             

 

Jumlah produksi saat BEP adalah: 

 

𝐵𝐸𝑃 =
𝐹𝑎 + 0.3𝑅𝑎

𝑆𝑎 − 𝑉𝑎 − 0.7𝑅𝑎
 𝑥 100% 

𝐵𝐸𝑃 =
𝑅𝑝 12.772.837.549 + (0.3) 𝑅𝑝 58.401.414.178

𝑅𝑝 236.249.162.681  − 𝑅𝑝  137.719.183.347 −(0.7) 𝑅𝑝 58.401.414.178
 𝑥 100%  

        = 52,59 % 

d. Shut Down Point ( SDP ) 

Shut Down Point adalah persen kapasitas minimal suatu pabrik dapat 

mencapai kapasitas produk yang diharapkan dalam setahun. Apabila tidak mampu 

mencapai persen kapasitas minimal tersebut dalam satu tahun, maka pabrik harus 

berhenti operasi atau tutup 

𝑆𝐷𝑃 =
0.3𝑅𝑎

𝑆𝑎 − 𝑉𝑎 − 0.7𝑅𝑎
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=
(0.3) 𝑅𝑝 58.401.414.178

𝑅𝑝 236.249.162.681 −𝑅𝑝  137.719.183.347 −(0.7) 𝑅𝑝 58.401.414.178
 𝑥 100%  

= 30 % 

 

          

         

         

  

 

      

        

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 

Gambar 4.41 Hubungan % Kapasitas dan Biaya (Milyar Rupiah) 
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