
 

 

BAB IV 

PERANCANGAN PABRIK 

4.1 Lokasi Pabrik 

Pemilihan lokasi pabrik sangat menentukan kedudukan perusahaan dalam 

persaingan dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini 

berarti dalam menentukan lokasi pabrik perlu dipertimbangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi biaya produksi dan distribusi sehingga dapat ditekan seminimal 

mungkin. Lokasi pabrik sedapat mungkin dipilih untuk memberikan kemungkinan 

perluasan dan penambahan kapasitas terpasang serta jaminan keamanan terhadap 

kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi. Pemilihan lokasi yang tepat, 

strategis, dan menguntungkan secara ekonomi akan memberikan keuntungan 

maksimal terhadap perusahaan. 

Dari beberapa kawasan industri yang terdapat di Indonesia, dipilih daerah 

Cilegon, Banten dengan pertimbangan sebagai berikut: 

a. Ketersediaan Bahan Baku 

Bahan baku merupakan hal utama dalam pengoperasian pabrik. Karena 

pabrik beroperasi atau tidak tergantung pada ketersediaan bahan baku. Pabrik 

ethanol ini akan didirikan di Cilegon, Banten karena dekat dengan sumber bahan 

baku. Bahan baku etilen diperoleh dari PT. Chandra Asri. Dengan tersedianya 

bahan baku etilen yang relatif besar, diharapkan kebutuhan bahan baku ini bisa 

terpenuhi. Bahan baku air diperoleh dari sungai Cikande. 

 

b. Pemasaran 



 

 

Dari hasil pengamatan Indochemical yang dikaitkan dengan penebaran 

pemakaian bahan kimia ini ke dalam beberapa sektor industri, diketahui bahwa 

sektor industri minimal beralkohol merupakan penyerap terbesar ethanol, 

kemudian disusul industri asam asetat, farmasi, kosmetika, rumah sakit, dan 

industri lainnya. 

Daerah pemasaran ethanol tersebar diseluruh Indonesia. Untuk 

memasarkan ethanol tidak mengalami kesulitan, karena sarana transportasi yang 

sudah cukup lengkap. 

c. Fasilitas Transportasi 

Transportasi dibutuhkan sebagai penunjang utama untuk penyediaan 

bahan baku ataupun pemasaran produk, untuk konsumsi dalam negeri dan ekspor. 

Fasilitas transportasi meliputi jalan, pelabuhan, dan bandar udara. 

4.2 Tata Letak Pabrik (Plant Layout) 

 Tata letak merupakan suatu pengaturan yang optimal dari perangkat dan 

fasilitas-fasilitas dalam pabrik. Tata letak sangatlah penting dalam pendapatkan 

efisiensi, keselamatan dan kelancaran dari para pekerja dan keselamatan proses. 

 Untuk mendapatkan kondisi yang optimal, maka hal-hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam menentukan tata letak pabrik adalah : 

1. Pabrik ethanol ini baru (bukan pengembangan) sehingga dalam penentuan lay 

out tidak dibatasi oleh bangunan yang ada. 

2. Berdasarkan penggunaan ethanol yang terus meningkat dari tahun ke tahun 

sehingga pengembangan pabrik sangat dibutuhkan, untuk itu perlu ada areal 

perluasan pabrik. 



 

 

3. Faktor keamanan terutama untuk bahaya kebakaran haruslah sangat 

diperhatikan. Maka dalam perancangan lay out selalu diusahakan 

memisahkan sumber api dan sumber panas dari sumber bahan yang mudah 

terbakar dan meledak. Mengelompokkan unit-unit proses yang satu dengan 

yang lainnya agar memudahkan penanganan lokasi bahaya kebakaran yang 

mungkin terjadi. 

4. Sistem konstruksi adalah out door untuk menekan biaya bangunan gedung. 

Jalannya proses tidak dipengaruhi perubahan musim. 

Secara garis besar lay out dapat menjadi beberapa daerah utama yaitu: 

a. Daerah administrasi atau perkantoran, laboratorium, dan ruang kontrol. 

Daerah administrasi merupakan pusat segala kegiatan administrasi pabrik 

yang mengatur kelancaran operasi. Laboratorium dan ruang kontrol sebagai 

pusat pengendalian proses, kualitas dan kuantitas bahan yang akan diproses 

serta produk yang akan dijual. 

b. Daerah proses merupakan tempat alat-alat proses diletakkan dan proses 

berlangsung. 

c. Daerah pergudangan umum, bengkel, dan garasi. 

d. Daerah utilitas merupakan daerah dimana penyediaan air dan tenaga listrik 

dipusatkan.                            

4.3 Tata Letak Mesin/Alat Proses (Machines Layout) 

Dalam menentukan tata letak peralatan proses pada pabrik ethanol ini ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: 

1. Aliran bahan baku dan produk 



 

 

      Pengambilan bahan baku yang tepat akan memberikan keuntungan yang besar 

serta menunjang kelancaran dan keamanan produksi. Perlu diperhatikan elevansi 

pipa, untuk pipa diatas tanah sebaiknya dipasang pada ketinggian 3 meter atau 

lebih, sedangkan untuk pemipaan pada permukaan tanah perlu diatur sedemikian 

rupa sehingga tidak mengganggu lalu lintas pekerja. 

2. Aliran Udara 

Aliran udara di dalam dan disekitar area proses perlu diperhatikan supaya berjalan 

lancar. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya stagnasi udara pada suatu 

tempat yang mengakibatkan akumulasi bahan kimia yang berbahaya sehingga 

dapat membahayakan keselamatan pekerja. 

3. Cahaya 

Penerangan seluruh pabrik harus memadai dan pada tempat-tempat proses yang 

berbahaya atau beresiko tinggi perlu diberikan penerangan tambahan. 

4. Lalu lintas manusia 

dalam perencanaan lay out perlu diperhatikan, agar pekerja dapat mencapai 

seluruh alat proses dapat segera diperbaiki. Selain itu keamanan pekerja selama 

menjalankan tugasnya perlu juga diperhatikan.  

5. Jarak antar proses 

Untuk alat proses yang mempunyai temperatur dan tekanan operasi yang tinggi, 

sebaiknya dipisahkan dari alat proses lainnya sehingga apabila terjadi ledakan 

atau kebakaran pada alat tersebut tidak membahayakan alat-alat proses lainnya. 

6. Pertimbangan ekonomi 



 

 

Dalam menempatkan alat-alat proses pada pabrik diusahakan agar dapat menekan 

biaya operasi dan menjamin kelancaran serta keamanan produksi pabrik sehingga 

menguntungkan dari segi ekonomi. 

 

4.4 Alir Proses dan Material 

4.4.1 Neraca massa 

4.4.1.1 Neraca massa total 

Komponen Masuk, kg/jam Keluar, kg/jam 

Ethylene (C2H4) 4438,0012 1362,75525 

Ethane (C2H6) 8,8938 8,8938 

Ethanol (C2H5OH)   5050,8584 

Water (H2O) 7026,1176 5050,5051 

total 11473,0125 11473,0125 

 

 

 

4.4.1.2 Neraca massa per alat 

4.4.1.2.1 Tangki bahan baku (T-01) 

Komponen Keluar, kg/jam 

Ethylene (C2H4) 4438,0012 

Ethane (C2H6) 8,8938 

Ethanol (C2H5OH) - 



 

 

Water (H2O) - 

total 4446,8949 

 

4.4.1.2.2 Reaktor (R-01) 

Komponen Masuk, kg/jam Keluar, kg/jam 

Ethylene (C2H4) 61504,9181 58429,6722 

Ethane (C2H6) 381,3305 381,3305 

Ethanol (C2H5OH) 14,7981 5065,6566 

Water (H2O) 7026,1176 5050,5051 

total 68927,1643 68927,1643 

 

 

 

 

4.4.1.2.3 Separator (SP-01) 

Komponen Masuk, kg/jam 

Keluar, kg/jam 

Arus Atas Arus Bawah 

Ethylene (C2H4) 58429,6722 58429,6722 - 

Ethane (C2H6) 381,3305 381,3305 - 

Ethanol (C2H5OH) 5065,6566 15,1515 5050,5051 

Water (H2O) 5050,5051 - 5050,5051 

total 68927,1643 68927,1643 

 



 

 

4.4.1.2.4 Menara distilasi (MD-01) 

Komponen Masuk, kg/jam 

Keluar, kg/jam 

Arus Atas Arus Bawah 

Ethylene (C2H4) - - - 

Ethane (C2H6) - - - 

Ethanol (C2H5OH) 5050,5051 5000,0000 50,5051 

Water (H2O) 5050,5051 50,5051 5000,0000 

total 10101,0101 10101,0101 

 

 

 

 

4.4.2 Neraca panas 

4.4.2.1 Reaktor 

T in 523,15 

 

Ts in 305,150000 

  T out 505,965518 

 

Ts out 323,207315 

  Komponen Masuk (kJ/Jam) Keluar (kJ/Jam) 

C2H4 26324043 22772262 

C2H6 189109 172022 

C2H5OH 5908 1841621 

H2O 3021309 2001517 

pendingin 3026074 10809818 

Qreaksi   -4965343,57 



 

 

Qloss   -65453 

Total 32566443 32566443 

 

4.4.2.2 Menara distilasi 

komponen 

Masuk 

(kJ/Jam) 

Keluar 

Atas 

(kJ/Jam) 

Bawah 

(kJ/Jam) 

C2H5OH 41472147,95 41057426,47 414721 

H2O 27704992,63 277049,9263 27427943 

Total 69177140,58 69177140,58 
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Gambar 4.1 Diagram alir kuantitatif 



 

 

4.5 Pelayanan Teknik (Utilitas) 

Utilitas adalah bagian penunjang produksi yang ada pada suatu pabrik 

yang berfungsi untuk membantu dan mempertahankan kondisi operasi normal dan 

dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan diluar pabrik, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Unit-unit pendukung proses tersebut antara lain adalah 

unit penyediaan air baik air proses maupun air sanitasi., unit penyediaan steam 

proses, unit penyediaan listrik, unit penyediaan udara tekan dan unit pengadaan 

bahan bakar. Unit utilitas yang terdapat pada pabrik ethanol ini antara lain: 

4.5.1 Unit Penyediaan dan Pengolahan Air 

Unit penyediaan dan pengolahan air ini bertugas untuk menyediakan air 

guna sanitasi, umpan boiler dan air pendingin. Dalam memenuhi kebutuhan air, 

umumnya suatu industri menggunakan air yang bersumber dari sumur, sungai 

danau maupun air laut. Sebelum digunakan untuk memenuhi kebutuhan utilitas, 

air-air ini harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu sehingga memenuhi 

standar untuk pabrik tersebut. 

Dalam perancangan pabrik ethanol ini, sumber air yang digunakan berasal 

dari sungai Cikande. Pertimbangan digunakannya sungai sebagai sumber untuk 

mendapatkan air karena pengolahannya relatif murah. Selain itu, sungai cikande 

juga berada dekat dengan lokasi pendirian pabrik, sehingga dapat menekan biaya. 

 

 

 



 

 

4.5.1.1 Air pendingin 

Sumber air diambil dari sungai Cikande yang telah diolah sehingga 

memenuhi syarat sebagai air pendingin. Pada umumnya dipergunakan air sebagai 

media pendingin adalah karena faktor-faktor berikut: 

a. Air merupakan materi yang dapat diperoleh dalam jumlah yang besar. 

b. Mudah dalam pengaturan dan pengolahannya. 

c. Dapat menyerap sejumlah panas persatuan volume yang tinggi. 

d. Tidak terdekomposisi. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada air pendingin: 

a. Kesadahan ( hardness), yang dapat menyebabkan kerak. 

b. Besi, yang dapat menimbulkan korosi. 

c. Minyak, yang merupakan penyebab terganggunya film corrotion inhibitor, 

menurunkan heat transfer coefficient, dapat menjadi makanan mikroba 

sehingga menimbulkan endapan. 

4.5.1.2 Air umpan boiler 

Air   yang   digunakan   sebagai   umpan   boiler  terlebih   dahulu   

dilakukan   pengolahan secara kimiawi. Beberapa  hal  yang   perlu   diperhatikan  

dalam   penanganan   air   umpan   boiler    adalah  sebagai berikut: 

 Zat – zat yang dapat menyebabkan korosi. 

Korosi yang terjadi di dalam boiler disebabkan karena air mengandung 

larutan – larutan asam dan gas – gas terlarut, seperti O2, CO2, H2S dan NH3. 

 Zat yang menyebabkan kerak (scale forming). 



 

 

Pembentukan kerak disebabkan karena adanya kesadahan dan suhu tinggi, 

yang biasanya berupa garam – garam karbohidrat dan silikat. 

 Zat yang dapat menyebabkan  foaming. 

Air yang diambil dari proses pamanasan bisa menyebabkan foaming pada 

boiler karena adanya zat-zat organik, anorganik dan zat-zat yang tak larut 

dalam jumlah besar. Efek pembusukan terjadi pada alkalinitas tinggi. 

4.5.1.3 Air sanitasi 

Air sanitasi digunakan untuk kebutuhan air minum, laboratorium, kantor 

dan perumahan. Syarat air sanitasi meliputi: 

a. Syarat fisik: 

 Suhu di bawah suhu udara luar 

 Warna jernih 

 Tidak mempunyai rasa 

 Tidak berbau 

b. Syarat kimia: 

 Tidak mengandung zat organik maupun anorganik 

 Tidak beracun 

c. Syarat bakteriologis: 

 Tidak mengandung bakteri-bakteri, terutama bakteri yang patogen. 

Suatu system penyediaan air yang mampu menyediakan air dalam jumlah 

yang cukup merupakan hal yang penting bagi suatu industri. Unsur-unsur yang 

membentuk suatu system penyediaan air meliputi: 



 

 

 

1) Sumber-sumber penyediaan 

Sumber-sumber air permukaan bagi penyediaan, misalnya sungai, danau, dan 

waduk atau sumber air tanah (sumur). 

2) Sarana-sarana penampungan 

Sarana-sarana yang dipergunakan untuk menampung air yang biasanya 

diletakkan pada atau dekat sumber penyediaannya. 

3) Sarana-sarana penyaluran 

Sarana-sarana untuk menyalurkan air dari penampungan ke sarana-sarana 

pengolahan. 

4) Sarana-sarana pengolahan 

Sarana-sarana yang dipergunakan untuk memperbaiki atau merubah mutu air. 

5) Sarana-sarana pengolahan (dari pengolahan) penampungan sementara 

Sarana-sarana untuk menyalurkan air yang sudah diolah ke sarana-sarana 

penampungan sementara serta ke satu atau beberapa titik distribusi. 

6) Sarana-sarana distribusi 

Sarana-sarana yang dipergunakan untuk membagi air ke masing-masing 

pemakai yang terkait didalam system. 

Dalam perancangan pabrik etanol ini , sumber air yang digunakan berasal 

dari air sungai. Pertimbangan digunakannya air sungai sebagai sumber untuk 

mendapatkan air adalah: 

a. Lokasi pendirian pabrik ini berada dekat dengan aliran sungai. 



 

 

b. Penggunaan air sungai yang merupakan air tawar, mempermudah dalam hal 

pengolahannya dan mengurangi gangguan korosi. 

4.5.2 Kebutuhan air 

Kebutuhan air untuk steam untuk pabrik ethanol dengan kapasitas 40.000 

ton/tahun ini adalah sebagai berikut: 

 Untuk HE-02  =  186339,8408 kg/jam 

 Untuk HE-03  =  12413,8246 kg/jam 

 Untuk Reboiler  =  14332,9192 kg/jam 

Total kebutuhan air untuk steam adalah 213086,5846 kg/jam 

Kebutuhan air pendingin untuk pabrik ethanol ini digunakan pada alat-alat berikut 

ini: 

 Reaktor 

 CL-01 

 CD-01 

 CD-02 

Total penggunaan air pendingin pada pabrik ethanol ini adalah 535612,2056 

kg/jam. 

Kebutuhan air sanitasi untuk pabrik ethanol ini adalah 60540,2770 kg/jam. 

4.5.3 Unit pengadaan tenaga listrik 



 

 

Unit ini berfungsi sebagai tenaga penggerak peralatan proses maupun 

untuk penerangan. Listrik disuplai dari PLN dan dari generator sebagai cadangan 

listrik bila listrik dari PLN mengalami gangguan. 

Pada perancangan pabrik ethanol kebutuhan tenaga listrik dipenuhi dari 

PLN dan generator. 

Kebetuhan listrik total sebesar 1000 kVA 

4.5.3 Unit pengadaan bahan bakar 

 Bahan bakar merupakan salah satu omponen utama untuk menjalankan 

produksi pada suatu pabrik. Oleh karena itu, pengadaan bahan bakar harus 

diperhatikan. Unit ini akan mengatur berapa bahan bakar yang digunakan dan 

berapa bahanbakar yang harus digunakan guna menjalankan produksi. 

4.5.4 Unit Pengadaan udara tekan 

Udara tekan digunakan untuk menjalankan sisitem instrumentasi diseluruh 

area proses dan utilitas, dihasilkan dari kompresor dan didistribusikan melalui 

pipa-pipa. 

4.5.5 Unit pengolahan limbah atau air buangan 

Unit pengolahan limbah berfungsi untuk mengolah limbah yang dihasilkan 

dari seluruh area pabrik, sehingga air buangan pabrik tidak mencemari 

lingkungan.  

Limbah yang dihasilkan oleh pabrik ethanol antara lain adalah limbah 

buangan sanitasi, air berminyak dari pompa dan air sisa proses. 



 

 

1. Unit Pengolahan Air Buangan Sanitasi 

Air buangan sanitasi yang berasal dari seluruh toilet dikawasan pabrik 

dikumpulkan dan diolah dalam unit stabilisasi dengan menggunakan Lumpur 

aktif, aeresi, dan desinfektan Ca-hypochlorite. 

2. Air Berminyak dari Pompa 

Air berminyak berasal dari buangan pelumas pada pompa dan alat lain. 

Pemisahan dilakukan berdasarkan perbedaan berat jenisnya. Minyak dibagian 

atas dialirkan ke tungku pembakar, sedangkan air dibagian bawah dialirkan ke 

penampungan akhir, kemudian dibuang. 

3. Air Sisa Proses 

Air buangan dari sanitasi dikumpulkan dan diolah dalam unit stabilisasi dalam 

lumpur aktif, aerasi, dan injeksi chlorin yang berfungsi membunuh 

mikroorganisme yang menimbulkan penyakit. Sedangkan untuk limbah gas, 

dibuat cerobong yang tinggi supaya limbah gas langsung terbawa keatas 

bersama udara sehingga tidak mencemari lingkungan. 

4.5.6 Spesifikasi alat utilitas 

1. Pompa utilitas 01 (PU-01) 

Tugas : Mengalirkan air dari sungai ke BU-01 

Tipe : Pompa sentrifugal 

Jumlah : 8 pompa 

Kapasitas : 72,6483 m
3
/jam 



 

 

Head : 0,9631 m 

Bahan konstruksi pipa : commercial steel 

Efisiensi pompa : 86% 

Motor standar : 0,5 HP 

Harga : $ 1739,93 

 

2. Bak Pengendap awal (BU-01) 

Tugas : Mengendapkan kotoran dan lumpur yang 

terbawa dari sungai 

Tipe : Bak persegi yang diperkuat beton bertulang 

Jumlah : 1 

Kapasitas : 72,7101 m
3
/jam 

Waktu tinggal : 12 jam 

Volume  : 872,5210 m
3
 

Tinggi bak : 4,7778 m 

Panjang bak : 19,1112 m 

Lebar bak : 9,5556 m 

Harga : $ 1407,89 

3. Pompa utilitas 02 (PU-02) 



 

 

Tugas : Mengalirkan air dari BU-01 ke TU-01 

Tipe : Pompa sentrifugal 

Jumlah : 5 pompa 

Kapasitas : 72,6483 m
3
/jam 

Head : 1,9859 m 

Bahan konstruksi pipa : commercial steel 

Efisiensi pompa : 80% 

Motor standar : 1,5 HP 

Harga : $ 1739,93 

 

4. Premix tank (TU-01) 

Tugas : Mencampurkan air dengan Alum 5% dan 

CaOH 5% 

Tipe : Tanki silinder berpengaduk 

Jumlah : 1 

Kapasitas : 60540,2770 kg/jam 

Kebutuhan tawas : 60,9564 kg/jam 

Kebutuhan CaOH 5% : 60,9564 kg/jam 

Waktu tinggal : 5 menit 



 

 

Volume tanki : 6,0682 m
3
 

Diameter tangki : 1,9773 m 

Tinggi tangki : 1,9773 m 

Jenis pengaduk : Turbine with 6 flat blade 

Motor penggerak  : 10 Hp 

Harga : $ 10785,17 

5. Pompa utilitas 03 (PU-03) 

Tugas : Mengalirkan air dari TU-01 ke CLU 

Tipe : Pompa sentrifugal 

Jumlah : 3 pompa 

Kapasitas : 72,6483 m
3
/jam 

Head : 3,1696 m 

Bahan konstruksi pipa : commercial steel 

Efisiensi pompa : 80% 

Motor standar : 2 HP 

Harga : $ 1739,93 

 

6. Clarifier 



 

 

Tugas : Mengumpulkan dan mengendapkan kotoran 

yang ada pada air dari TU-01 

Tipe : Clarifier 

Jumlah : 1 

Kapasitas : 60,6821 m
3
/jam 

Waktu tinggal : 4 jam 

Volume : 291,2740 m
3 

Diameter : 8,6001 m 

Kedalaman : 4,3001 m 

Tinggi cone : 2,1500 m 

Harga : $ 42111,78 

7. Pompa utilitas 04 (PU-04) 

Tugas : Mengalirkan air dari CLU ke FU 

Tipe : Pompa sentrifugal 

Jumlah : 5 pompa 

Kapasitas : 72,6483 m
3
/jam 

Head : 1,4719 m 

Bahan konstruksi pipa : commercial steel 

Efisiensi pompa : 80% 



 

 

Motor standar : 1 HP 

Harga : $ 1739,93 

 

8. Sand filter (FU) 

Tugas : Menyaring sisa-sisa kotoran yang masih 

terdapat dalam air terutama kotoran yang 

berukuran kecil yang tidak dapat mengendap  

Tipe : kolam dengan saringan pasir 

Jumlah : 2 

Kapasitas : 72,6483 m
3
/jam 

Waktu tinggal : 45 menit 

Tinggi tumpukan pasir : 3,6667 m
 

Diameter : 4,3508 m 

Harga : $1407,17 

9. Pompa utilitas 05 (PU-05) 

Tugas : Mengalirkan air dari FU ke BU 

Tipe : Pompa sentrifugal 

Jumlah : 6 pompa 

Kapasitas : 72,6483 m
3
/jam 

Head : 1,3448 m 



 

 

Bahan konstruksi pipa : commercial steel 

Efisiensi pompa : 80% 

Motor standar : 1 HP 

Harga : $ 1739,93 

 

 

10. Bak penampung sementara (BU-02) 

Tugas : Menampung sementara air dari sand filter  

Tipe : Bak persegi yang di[perkuat beton tulang 

Jumlah : 1 

Kapasitas : 72,6483 m
3
/jam 

Waktu tinggal : 0,5 jam 

Volume bak : 36,3242 m
3 

Tinggi : 1,3143 m 

Lebar : 5,2572 m 

panjang : 5,2572 m 

Harga : $ 1407,17 

11. Pompa utilitas 06 (PU-06) 

Tugas : Mengalirkan air dari BU-02 



 

 

Tipe : Pompa sentrifugal 

Jumlah : 1 pompa 

Kapasitas : 72,6483 m
3
/jam 

Head : 11,3256 m 

Bahan konstruksi pipa : commercial steel 

Efisiensi pompa : 84% 

Motor standar : 6 HP 

Harga : $ 1739,93 

 

 

Pengolahan air untuk domestik: 

1. Tangki klorinator (TU-02) 

Tugas : Mencampurkan klorin dalam bentuk kaporit ke 

dalam air untuk kebutuhan air minum dan air 

rumah tangga  

Tipe : Tangki dilinder berpengaduk 

Jumlah : 1 

Kapasitas : 2,1050 m
3
/jam 

Waktu tinggal : 30 menit 

Volume bak : 1,0525  m
3 



 

 

Diameter : 0,9633 m 

Tinggi : 1,4449 m 

Kebutuhan kaporit : 0,0132 kg/jam 

Jenis pengaduk : Turbine with 6 flat blade 

Lebar blade : 0,0642 m 

Power motor : 0,5000 Hp 

Harga : $ 3929,00 

2. Pompa utilitas 07 (PU-07) 

Tugas : Mengalirkan air dari TU-02 untuk keperluan 

domestik 

Tipe : Pompa sentrifugal 

Jumlah : 1 pompa 

Kapasitas : 2,1050 m
3
/jam 

Head : 2,4482 m 

Bahan konstruksi pipa : commercial steel 

Efisiensi pompa : 80% 

Motor standar : 0,5 HP 

Harga : $ 216,62 

Alat Pengolahan untuk air pendingin 



 

 

1. Bak penampung sementara (BU-03) 

Tugas : Menampung sementara air dari BU-05 dan 

recycle air proses untuk pendingin 

Tipe : bak persegi yang diperkuat beton bertulang 

Jumlah : 1 

Kapasitas : 642,7346 m
3
/jam 

Waktu tinggal : 0,5000 jam 

Volume bak : 321,3673  m
3 

Tinggi : 2,7183 m 

Lebar : 10,8731 m 

Panjang : 10,8731 m 

Harga : $ 5198,48 

2. Pompa utilitas 08 (PU-08) 

Tugas : Mengalirkan air dari BU-03 ke alat-alat proses  

Tipe : Pompa sentrifugal 

Jumlah : 20 pompa 

Kapasitas : 642,7346 m
3
/jam 

Head : 1,1313 m 

Bahan konstruksi pipa : commercial steel 



 

 

Efisiensi pompa : 84% 

Motor standar : 4 HP 

Harga : $ 6427,75 

3. Cooling tower (CTU) 

Tugas : mendinginkan kembali air pendingin yang 

telah digunakan 

Tipe : deck tower 

Jumlah : 1 

Kapasitas : 2829,8750 gpm 

Luas area tower : 1131,9500 ft
2 

Power fan : 50 Hp
 

Tinggi tower : 11 m 

Harga : $ 353913,75 

Alat pengolahan air untuk steam 

1. Kation exchanger (KEU) 

Tugas : Menurunkan kesadahan air umpan boiler 

Tipe : down flow cation exchanger 

Resin : Natural greensand zeolit 

Kapasitas : 51,1408 m
3
/jam 



 

 

Waktu siklus : 24 jam
 

Luas tampang kolom : 6,9737 m
2 

Diameter : 2,9805 m 

Tinggi bed zeolit : 1,0682 m 

Tinggi kolom : 1,5682 m 

Jumlah NaCl : 167,0595 kg/ waktu siklus 

Harga : $ 16801,83 

2. Pompa utilitas 09 (PU-09) 

Tugas : Mengalirkan air dari KEU ke AEU  

Tipe : Pompa sentrifugal 

Jumlah : 4 pompa 

Kapasitas : 51,1408 m
3
/jam 

Head : 1,6095 m 

Bahan konstruksi pipa : commercial steel 

Efisiensi pompa : 80% 

Motor standar : 1 HP 

Harga : $ 1407,67 

3. Anion exchanger (AEU) 

Tugas : Menghilangkan anion dari air keluaran  KEU 



 

 

Tipe : down flow anion exchanger 

Resin : weakly basic anion exchanger 

Kapasitas : 51,1408 m
3
/jam 

Waktu siklus : 24 jam
 

Luas tampang kolom : 4,1842 m
2 

Diameter : 2,3087 m 

Tinggi bed zeolit : 0,7010 m 

Tinggi kolom : 1,2010 m 

Jumlah NaOH : 563,8260 kg/ waktu siklus 

Harga : $ 10537,38 

 

4. Pompa utilitas 10 (PU-10) 

Tugas : Mengalirkan air dari AEU ke DAU  

Tipe : Pompa sentrifugal 

Jumlah : 1 pompa 

Kapasitas : 51,1408 m
3
/jam 

Head : 2,0268 m 

Bahan konstruksi pipa : commercial steel 

Efisiensi pompa : 80% 



 

 

Motor standar : 1 HP 

Harga : $ 1407,67 

5. Deaerator (DAU) 

Tugas : Menghilangkan kandungan gas dalam air 

terutama O2, CO2, NH3 dan H2S 

Tipe : cold water vacuum deaerator 

Kapasitas : 51,1408 m
3
/jam 

Waktu tinggal : 0,5000 jam
 

Luas tampang kolom : 20,9208 m
2 

Diameter : 5,1624 m 

Tinggi packing : 1,2223 m 

Tinggi kolom : 1,7223 m 

Harga : $ 30780,01 

6. Pompa utilitas 11 (PU-11) 

Tugas : Mengalirkan air dari DAU ke TU-03  

Tipe : Pompa sentrifugal 

Jumlah : 1 pompa 

Kapasitas : 51,1408 m
3
/jam 

Head : 1,0268 m 



 

 

Bahan konstruksi pipa : commercial steel 

Efisiensi pompa : 80% 

Motor standar : 0,5 HP 

Harga : $ 1407,67 

7. Boiler feed water tank (TU-03) 

Tugas : mencampurkan kondensat sirkulasi dan make 

up air umpan boiler sebelum diumpankan ke 

dalam boiler 

Tipe : Tangki silinder tegak 

Kebutuhan hidrazin : 0,2131 kg/jam 

Kebutuhan NaH2PO4 : 0,6393 kg/jam
 

kapasitas : 306,8447 m
3
/jam 

Waktu tinggal : 0,5000 jam 

Volume tanki : 153,4223 m
3
 

Diameter : 5,0696 m 

Tinggi : 7,6044 m 

Harga : $ 66460,43 

8. Pompa utilitas 12 (PU-12) 

Tugas : Mengalirkan air dari TU-03 ke BLU  

Tipe : Pompa sentrifugal 



 

 

Jumlah : 1 pompa 

Kapasitas : 306,8447 m
3
/jam 

Head : 0,1182 m 

Bahan konstruksi pipa : commercial steel 

Efisiensi pompa : 80% 

Motor standar : 0,5 HP 

Harga : $ 4124,69 

Boiler 

Tugas : Membuat steam jenuh pada tekanan 10,4138 

atm  

Tipe : Water tube boiler 

Kapasitas : 306844,6818 kg/jam 

Tekanan : 10,4138 atm 

Suhu air umpan boiler : 32
o
C 

Suhu steam jenuh : 300
o
C 

Spesifikasi tube 

OD : 2 in 

ID : 1,834 in 

BWG : 14 



 

 

Panjang : 20 ft 

Jumlah tube : 9169 buah 

Kebutuhan bahan bakar : 246998991,7827 kg/tahun 

Harga : $ 1212560,00 

Kondenser (CDU) 

Tugas : mencairkan steam dari alat-alat proses  

Tipe : Shell and tube 

Kapasitas : 213086,5846 kg/jam 

Tekanan : 10,4138 atm 

Suhu fluida panas masuk : 300
o
C 

Suhu fluida panas keluar : 30
o
C 

Spesifikasi tube 

OD : 1 in 

BWG : 16 

Panjang : 16 ft 

Jumlah tube : 522 buah 

Passes :2 

Spesifikasi shell 

ID : 33 in 



 

 

Baffle :13,2  

Harga : $ 24414,88 

 

Pengadaan udara tekan 

Tugas : menyediakan udara tekan 4 atm untuk 

keperluan alat instrumentasi dan kontrol  

Tipe : Kompresor single stage 

Kapasitas : 600 kg/jam 

Power : 2,0000 Hp 

Harga : $ 5328,09 

Alat-alat pengadaan bahan bakar 

1. Tangki bahan bakar 

Tugas : Menyimpan kebutuhan bahan bakar boiler 

untuk kebutuhan 7 hari  

Tipe : Tangki silinder dengan conical roof dan flat 

bottom 

Kapasitas : 28587,8463 kg/jam 

Waktu tunggu : 7 hari 

Volume : 5941,5565 m
3
 

Diameter : 19,6341 m 



 

 

Tinggi : 19,6341 m 

Harga : $ 671081,64 

 

 

 

Pengadaan listrik alat proses 

Kebutuhan listrik untuk alat proses 

Tabel 4.1 Kebutuhan listrik alat proses 

Nama Alat Power 

CP-01 5,0401 

CP-02 168,8867 

CP-03 488,7871 

P-01 1,50 

P-02 3,00 

P-03 0,50 

Total 667,7140 

 

Jadi, total kebutuhan listrik untuk alat proses adalah 667,7140 Hp atau 498,1146 

kW. 

Kebutuhan listrik untuk alat utilitas 

Tabel 4.2 Kebutuhan listrik alat utilitas 



 

 

 

Jadi, total kebutuhan listrik untuk alat utilitas adalah 82 Hp  

Total kebutuhan listrik untuk alat proses dan utilitas adalah 749,7140 Hp. 

Untuk perancangan, diambil 10% lebih dari total kebutuhan, sehingga kebutuhan 

listrik untuk alat proses dan utilitas menjadi 824,6853 Hp. Jumlah kebutuhan 

listrik untuk alat instrumentasi dan kontrol diperkirakan 5% dari total kebutuhan 

Nama Alat Power (hp) 

PU-01 0,50 

PU-02 1,50 

PU-03 2,00 

PU-04 1,00 

PU-05 1,00 

PU-06 6,00 

PU-07 0,50 

PU-08 4,00 

PU-09 1,00 

PU-10 1,00 

PU-11 0,50 

PU-12 0,50 

TU-01 10,00 

TU-02 0,50 

CTU 50,00 

KU 2,00 

Total  82,00 



 

 

listrik alat proses dan utilitas, yaitu sebesar 41,2343 Hp. Kebutuhan listrik 

laboratorium, rumah tangga perkantoran dan lain-lain diperkirakan sebesar 25% 

dari kebutuhan listrik alat proses dan utilitas yaitu sebesar 206,1713 Hp. 

Jumlah kebutuhan listrik total  = 1072,0910 Hp 

Faktor daya diperkirakan 80%  = 1340,1137 Hp = 999,7428 kVA 

Energi listrik ini diperoleh dari PLN, namun disediakan generator cadangan. 

 

 

Alat pengadaan listrik (Generator) 

 Tugas : Membangkitkan listrik untuk keperluan proses, 

utilitas dan umum  

Tipe : Generator diesel 

Tegangan listrik : 220 volt 

Power  : 1000 kVA 

Jumlah : 1 

Kebutuhan bahan bakar : 701878,1365 lt/tahun 

Harga : $ 101142,54 



 

 

Keterangan :

BU : Bak Utilitas BLU : Boiler

TU : Tangki Utilitas CDU : Condensor

CLU : Clarifier CTU : Cooling Tower

SFU : Sand Filter PU : Pompa Utilitas

KEU : Kation Exchanger Unit

AEU : Anion Exchanger Unit

DAU : Dearator 

Diagram Alir Utilitas

Gambar Diagram Alir Utilitas
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Gambar 4.2 Diagram alir utilitas 



 

 

4.6 Organisasi Perusahaan 

4.6.1 Bentuk Perusahaan 

Ditinjau dari badan hukum, bentuk perusahaan digolongkan menjadi 

empat, yaitu: 

1) Perusahaan perorangan, modal dimiliki oleh satu orang yang bertanggung 

jawab penuh terhadap maju mundurnya perusahaan. 

2) Persekutuan firma, modal dikumpulkan dari dua orang atau lebih, tanggung 

jawab yang sama menurut perjanjian, didirikan dengan akte notaris. 

3) Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Veenootshaps) terdiri dari dua 

orang atau lebih yang masing-masing berperan sebagai sekutu aktif (orang 

yang menjalankan perusahaan) dan sekutu pasif (orang yang hanya 

menyertakan modalnya dan bertanggung jawab sebatas modal yang 

dimasukkan saja). 

4) Perseroan Terbatas, persekutuan untuk mendirikan perusahaan dengan modal 

diperoleh dari penjualan saham, pemegang saham bertanggung jawab sebesar 

modal yang dimiliki. 

Bentuk perusahaan yang direncanakan pada prarancangan pabrik ethanol 

dari etilen dan air adalah perseroan terbatas (PT). PT merupakan bentuk 

perusahaan yang mendapatkan modal dari penjualan sahamnya dan tiap pemegang 

saham mengambil bagian sebanyak satu saham atau lebih. 

Saham    adalah   surat  berharga   yang   dikeluarkan  perusahaan  atau  PT  

tersebut.  Orang yang memiliki saham berarti telah menyetor modal ke perusahaan 

dan berarti pula ikut memiliki perusahaan. Dalam PT, pemegang saham hanya 



 

 

bertanggung jawab menyetor penuh jumlah yang disebutkan dalam tiap-tiap 

saham. 

Alasan dipilihnya bentuk PT ini berdasarkan pada beberapa faktor, antara 

lain: 

1) Mudah mendapat modal yaitu dengan menjual saham perusahaan. 

2) Tanggung jawab pemegang saham terbatas, sehingga kelancaran produksi 

hanya dipegang oleh pimpinan perusahaan. 

3) Pemilik dan pengurus perusahaan terpisah satu sama lain. Pemilik perusahaan 

adalah para pemegang saham dan pengurus perusahaan adalah direksi beserta 

staf yang diawasi oleh dewan komisaris. 

4) Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin, karena tidak berpengaruh 

dengan berhentinya pemegang saham, direksi beserta stafnya dan karyawan 

perusahaan. 

5) Efisiensi manajemen 

Para pemegang saham duduk dalam dewan komisaris dan dewan komisaris ini 

dapat memilih dewan direksi, seperti direktur utama. 

6) Lapangan usaha lebih luas 

Suatu PT dapat menarik modal yang sangat besar dari masyarakat sehingga 

dangan modal ini PT dapat memperluas usahanya. 

Ciri –ciri PT adalah: 

1. Perusahaan didirikan dengan akta dari notaris berdasarkan Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang. 



 

 

2. Besarnya modal ditentukan dalam akta pendirian dan terdiri dari saham-

saham. 

3. Pemilik perusahaan adalah para pemegang saham. 

4. Perusahaan dipimpin oleh direksi yang dipilih oleh para pemegang saham. 

5. Pembinaan personalia sepenuhnya diserahkan kapada direksi dengan 

memperhatikan hukum-hukum perburuhan.  

4.6.2 Struktur Organisasi 

Salah satu faktor yang menunjang kemajuan perusahaan adalah struktur 

organisasi yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Hal ini berhubungan 

dengan komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan, demi tercapainya 

keselamatan kerja antar karyawan. 

Terdapat beberapa macam struktur organisasi antara lain: 

a. Struktur  Organisasi Line  

Di dalam sturuktur ini biasanya paling sedikit mempunyai tiga fungsi 

dasar yaitu produksi, pemasaran dan keuangan. Fungsi ini tersusun dalam suatu 

organisasi dimana rantai perintah jelas dan mengalir ke bawah melalui tingkatan–

tingkatan manajerial. Individi-individu dalam departemen-departemen 

melaksanakan kegiatan utama perusahaan. Setiap orang mempunyai hubungan 

pelaporan hanya dengan satu atasan, sehingga ada kesatuan perintah. 

b. Struktur Organisasi Fungsional 

Staf fungsional memiliki hubungan terkuat dengan saluran-saluran line. 

Bila dilimpahkan wewenang fungsional oleh manajemen puncak, seorang staf 



 

 

fungsional mempunyai hak untuk memerintah saluran line sesuai kegiatan 

fungsional. 

c. Struktur Organisasi Line dan Staff 

Staf  merupakan individu atau kelompok dalam struktur organisasi yang 

fungsi utamanya memberikan saran dan pelayanan kepada fungsi line. Staf tidak 

secara langsung terlibat dalam kegiatan utama organisasi, posisi staf untuk 

memberikan saran dan pelayanan departemen line dan membantu mencapai tujuan 

organisasi dengan lebih efektif. 

 Maka struktur organisasi yang dipilih adalah struktur organisasi yang baik, 

yaitu sistem line dan staf  pada sistem ini, garis kekuasaan lebih sederhana dan 

praktis. Demikian pula dalam pembagian tugas kerja seperti yang terdapat dalam 

sistem organisasi fungsional sangat jelas. Sehingga seorang karyawan hanya 

bertanggung jawab pada seorang atasan saja sedangkan untuk mencapai 

kelancaran produksi maka perlu dibentuk staf ahli yang terdiri atas orang-orang 

yang ahli dalam bidang tertentu. Staf ahli akan memberikan pemikiran dan 

nasehat kepada tingkat pengawasan demi tercapainya tujuan perusahaan. 

 Ada dua kelompok orang-orang yang berpengaruh dalam menjalankan 

organisasi sistem line dan staf ini, yaitu: 

1. Sebagai line yaitu  orang-orang yang melaksanakan tugas pokok organisasi 

dalam   rangka mencapai  tujuan.  



 

 

2.  Sebagai staf yaitu orang-orang yang melaksanakan tugasnya dengan keahlian 

yang dimilikinya, dalam hal ini berfungsi untuk memberikan saran-saran 

kepada unit operasional. 

Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan, dalam melaksanakan tugas 

sehari-harinya diwakili oleh dewan komisaris, sedangkan tugas untuk 

menjalankan perusahaan dilaksanakan oleh direksi utama yang dibantu oleh 

direksi produksi serta direksi keuangan dan umum. Direksi produksi membawahi 

bidang pemasaran, teknik dan produksi. Sedangkan direksi keuangan dan umum 

membawahi bidang keuangan dan umum. Direksi ini membawahi dan mengawasi 

para karyawan perusahaan pada masing-masing bidangnya. Karyawan perusahaan 

dibagi dalam beberapa kelompok regu yang dipimpin oleh masing-masing kepala 

regu dan setiap kepala regu akan bertanggung jawab kepada kapala pengawas 

pada masing-masing seksi. 

 Manfaat adanya struktur organisasi adalah: 

1. Persoalan mengenai pembatasan tugas, tanggung jawab, wewenang dan lain-

lain lebih jelas. 

2. Penempatan pegawai lebih tepat. 

3. Penyusunan program pengembangan lebih terarah. 

4. Turut menentukan pelatihan yang diperlukan untuk pejabat yang sudah ada. 

5. Dapat megatur kembali langkah kerja dan prosedur kerja yang berlaku bila 

terbukti kurang lancar. 

Struktur organisasi perusahaan dapat dilihat pada gambar 4.2. 
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Gambar 4.3 Struktur Organisasi Perusahaan 
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4.6.3 Tugas dan Wewenang 

4.6.3.1 Pemegang Saham 

Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan adalah beberapa orang yang 

mengumpulkan modal untuk kepentingan pendirian dan berjalannya operasi 

perusahaan tersebut. Pemegang saham ini adalah pemilik perusahaan. Kekuasaan 

tertinggi pada perusahaan yang berbentuk PT adalah Rapat Umum Pemegang 

Saham yang biasanya dilakukan setahun sekali. Pada  rapat tersebut, para 

memegang saham bertugas untuk: 

1. Mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris. 

2. Mengangkat dan memberhentikan dewan direktur. 

3. Mengesahkan hasil-hasil usaha serta neraca perhitungan untung rugi tahunan 

dari perusahaan. 

4.6.3.2 Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris diangkat pemegang saham dalam Rapat Umum. Dewan 

komisaris  yang dipimpin komisaris utama merupakan pelaksana dari pemilik 

saham dan bertanggung jawab terhadap pemilik saham. Tugas dewan komisaris: 

1. Menilai dan menyetujui rencana dewan direksi  tentang kebijakan umum, 

target laba perusahaan, alokasi sumber-sumber dana dan pengarahan 

pemasaran. 

2. Mengawasi tugas-tugas dewan direksi. 

3. Membantu dewan direksi dalam hal-hal  yang penting. 

4. Mempertanggungjawabkan perusahaan kepada pemegang saham. 

 



 

 

4.6.3.3 Dewan Direksi 

Direktur utama merupakan pimpinan tertinggi dalam perusahaan dan 

bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kemajuan perusahaan. Direktur utama 

bertanggung jawab pada dewan komisaris atas segala tindakan dan kebijaksanaan 

yang telah diambil sebagai pimpinan perusahaan. Dewan direksi yang terdiri 

direktur utama, direktur produksi dan direktur keuangan dan umum minimal 

lulusan sarjana yang telah berpengalaman dibidangnya.  

Direktur utama membawahi direktur teknik dan produksi serta direktur 

keuangan dan umum. Tugas masing-masing direktur adalah sebagai berikut: 

Tugas direktur utama antara lain: 

 Melaksanakan kebijakan perusahaan dan bertanggung jawab pada Rapat 

Umum Pemegang Saham. 

 Menjaga kestabilan organisasi  dan membuat  hubungan yang baik antara 

pemilik saham, pimpinan, karyawan dan konsumen. 

 Mengangkat dan memberhentikan kepala bagian atas  persetujuan Rapat 

Umum Pemegang Saham. 

 Mengkoordinasi kerja sama dengan direktur  produksi serta direktur 

keuangan dan umum. 

Tugas direktur  produksi antara lain: 

 Bertanggung jawab pada direktur utama dalam bidang produksi dan teknik. 

 Mengkoordinasi, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan kepada 

bagian yang menjadi bawahannya. 



 

 

Tugas direktur keuangan dan umum antara lain: 

 Bertanggungjawab pada direktur utama dalam bidang keuangan, pelayanan 

umum dan pemasaran. 

 Mengkoordinasi, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan kepala 

bagian yang menjadi bawahannya. 

4.6.3.4 Staff Ahli 

Staff ahli terdiri dari tenaga-tenaga ahli yang bertugas membantu dewan 

direksi dalam menjalankan tugasnya baik yang berhubungan dengan teknik 

maupun administrasi. Staff ahli bertanggung jawab kepada direktur utama sesuai 

dengan bidang keahliannya masing- masing. 

Tugas dan wewenang staff ahli: 

 Memberikan nasehat dan saran dalam perencanaan pengembangan 

perusahaan. 

 Mengadakan evaluasi teknik dan ekonomi perusahaan. 

 Memberikan saran dalam bidang hukum. 

4.6.3.5 Kepala Bagian 

Secara umum tugas kepala bagian adalah mengkoordinasi, mengatur dan 

mengawasi pelaksanaan pekerjaan dalam lingkungan bagiannya sesuai dengan 

garis-garis yang diberikan oleh pimpinan perusahaan. Kepala bagian dapat juga 

bertindak sebagai staf direktur bersama-sama dengan staf ahli. Kepala bagian ini 

bartanggung jawab kepada direktur yang menangani bidang tersebut. 

Kepala bagian terdiri dari: 



 

 

 

1. Kepala Bagian Produksi 

Bertanggung jawab kepada direktur teknik dan produksi dalam bidang 

mutu dan kelancaran produksi. Kepala bagian produksi membawahi: 

a. Seksi proses 

Tugas seksi Proses: 

 Mengawasi jalannya proses dan produksi 

 Menjalankan tindakan seperlunya pada peralatan produksi yang mengalami 

kerusakan sebelum diperbaiki oleh seksi yang berwenang. 

b. Seksi pengendalian 

Tugas seksi pengendalian: 

 Menangani hal-hal yang dapat mengancap keselamatan pekerja dan 

mengurangi potensi bahaya yang ada 

c. Seksi pengembangan proses 

d. Seksi laboratorium 

Tugas seksi laboratorium antara lain: 

 Mengawasi dan menganalisa mutu bahan baku dan bahan pembantu 

 Mengawasi dan menganalisa mutu produk 

 Mengawasi hal-hal yang berhubungan  dengan buangan produk 

 Membuat laporan berkala pada kepala bagian produksi 

2. Kepala Bagian Teknik 



 

 

Tugas kepala bagian teknik antara lain: 

 Bertanggung jawab kepada direktur teknik dan produksi dalam bidang 

peralatan proses dan utilitas 

 Mengkoordinir kepala-kepala seksi yang menjadi bawahannya 

Kepala bagian teknik membawahi 

A. Seksi Pemeliharaan 

 Tugas seksi pemeliharaan: 

 Melaksanakan peliharaan fasilitas gedung dan peralatan pabrik 

 Memperbaiki kerusakan peralatan pabrik 

B. Seksi utilitas 

Tugas seksi utilitas: 

 Melaksanakan dan mengatur sarana utilitas untuk memenuhi kebutuhan 

proses, kebutuhan air, uap air, dan tenaga listrik. 

3. Kepala Bagian Pemasaran 

Bertanggung jawab kepada direktur keuangan dan umum dalam bidang 

penyediaan  bahan baku dan pemasaran hasil produksi. 

Kepala bagian pemasaran membawahi: 

a. Seksi perencanaan 

Tugas seksi perencanaan: 

 Merencanakan besarnya produksi yang akan dicapai pabrik 

 Merencanakan kebutuhan bahan baku dan bahan pembantu yang akan dibeli 



 

 

b. Seksi pembelian 

Tugas seksi pembelian: 

 Melaksanakan pembelian barang dan peralatan yang dibutuhkan perusahaan 

 Mengetahui harga pasaran dan mutu bahan baku serta mengatur keluar 

masuknya bahan dan alat dari gudang 

c. Seksi pemasaran 

Tugas seksi pemasaran: 

 Merencanakan strategi penjualan hasil produksi 

 Mengatur distribusi hasil produksi dari gudang 

4. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan 

Bertanggung jawab kepada direktur keuangan dan umum dalam bidang 

administrasi dan keuangan. 

Kepala bagian administrasi dan keuangan membawahi:  

a. Seksi administrasi 

Tugas seksi admistrasi: 

 Menyelenggarakan pencatatan hutang piutang, administrasi persediaan kantor 

dan pembukuan serta masalah perpajakan. 

b. Seksi kas 

Tugas seksi kas: 

 Menghitung penggunaan  uang perusahaan, mengamankan uang dan 

membuat anggaran tentang keuntungan masa depan 



 

 

 Mengadakan perhitungan tentang gaji dan insentif karyawan 

5. Kepala Bagian Umum 

Bertanggung jawab kepada direktur keuangan dan umum dalam bidang 

personalia, hubungan masyarakat, dan keamanan. 

Kepala bagian umum membawahi: 

 

 

A. Seksi personalia 

 Tugas seksi personalia : 

 Membina tenaga kerja dan menciptakan suasana kerja sebaik mungkin antara  

pekerjaan serta lingkungannya supaya tidak terjadi pemborosan waktu dan 

biaya 

 Mengusahakan disiplin kerja yang tinggi dan menciptakan kondisi kerja 

tenang dan dinamis 

 Membina karier para karyawan dan melaksanakan hal-hal yang berhubungan 

dengan kesejahteraan karyawan 

B. Seksi humas 

Tugas seksi humas : 

 Mengatur hubungan antara perusahaan dengan masyarakat di luar lingkungan 

perusahaan. 

C. Seksi keamanan 

Tugas seksi keamanan: 



 

 

 Menjaga semua bangunana pabrik dan fasilitas perusahaan 

 Mengawasi keluar masuknya orang-orang, baik karyawan maupun bukan 

karyawan di lingkungan pabrik dan perusahaan 

 Menjaga dan memelihara kerahasiaan yang berhubungan dengan intern 

perusahaan 

D. Seksi komunikasi 

Tugas seksi komunikasi : 

 Menyelenggarakan semua sistem komunikasi di area pabrik 

 Menjalin hubungan dengan penyelenggara telekomunikasi pihak lain 

6. Kepala Seksi 

Kepala seksi adalah pelaksana pekerjaan dalam lingkungan bagiannya 

sesuai rencana yang telah diatur oleh kepala bagian masing-masing, agar 

diperoleh hasil yang maksimum dan efektif selama berlangsungnya proses 

produksi. Setiap kepala seksi bertanggung jawab kepada kepala bagian sesuai 

dengan seksinya masing-masing. 

4.6.4 Sistem Kepegawaian dan Sistem Gaji 

Pada pabrik ethanol ini sistem gaji karyawan berbeda-beda tergantung 

pada status karyawan, kedudukan, tanggung jawab, dan keahlian. Pembagian 

karyawan pabrik ini dibagi menjadi tiga golongan sebagai berikut: 

4.6.4.1 Karyawan Tetap 



 

 

Yaitu karyawan yang diangkat dan diberhentikan dengan surat keputusan 

(SK) direksi dan mendapat gaji bulanan sesuai dengan kedudukan, keahlian dan 

masa kerja 

4.6.4.2 Karyawan Harian 

Yaitu karyawan yang diangkat dan diberhentikan oleh direksi tanpa SK 

dan mendapat upah harian yang dibayar tiap-tiap akhir pekan. 

4.6.4.3 Karyawan Borongan 

Yaitu karyawan yang dikaryakan oleh pabrik bila diperlukan saja. 

Karyawan ini menerima upah borongan untuk suatu pekerjaan. 

 

 

Tabel 4.3 Gaji Karyawan Pabrik per Bulan 

No Jabatan Jumlah Gaji per bulan 

1 Direktur Utama 1 21.000.000 

2 Direktur 3 48.000.000 

3 Ka Bagian 6 54.000.000 

4 Ka Seksi 19 71.500.000 

5 Staff Ahli 3 18.000.000 

6 Karyawan 101 381.600.000 



 

 

7 Cleaning Service 5 5.000.000 

8 Sekretaris 3 6.000.000 

9 Paramedis dan 

medis 

5 11.000.000 

10 Sopir 6 9.000.000 

Total   625.100.000 

 

4.6.5 Pembagian Jam Kerja Karyawan 

Pabrik ethanol direncanakan beroperasi 330 hari dalam setahun dan 24 jam 

sehari. Sisa hari yang bukan hari libur digunakan untuk perbaikan atau perawatan 

dan shut down, sedangkan pembagian jam kerja karyawan pada pabrik ini terbagi 

menjadi dua bagian yaitu:  

4.6.5.1 Karyawan Non Shift 

Karyawan non shift adalah karyawan yang tidak menangani proses 

produksi secara langsung. Yang termasuk karyawan non shift adalah direktur, 

staff ahli, kepala bagian, kepala seksi, dan bagian administrasi. Karyawan non 

shift ini bekerja selama 34 jam kerja selama satu minggu dengan perincian: 

 

Hari Senin – Kamis :  Pukul 08.00 – 12.00 (jam kerja) 

 Pukul 12.00 – 13.00 (istirahat) 



 

 

 Pukul 13.00 – 16.00 (jam kerja) 

Hari Jumat              :  Pukul 08.00 – 11.30 (jam kerja) 

 Pukul 11.30 – 13.30 (istirahat) 

 Pukul 13.30 – 16.00 (jam kerja) 

4.6.5.2 Karyawan Shift 

Karyawan shift adalah karyawan yang langsung menangani proses 

produksi atau mengatur bagian-bagian tertentu dari pabrik yang mempunyai 

hubungan dengan keamanan dan keamanan produksi. Yang termasuk karyawan 

shift adalah operator produksi, sebagian dari bagian teknik, bagian gudang, bagian 

keamanan, dan bagian–bagian yang harus selalu siaga untuk menjaga keselamatan 

dan keamanan pabrik. Para karyawan shift bekerja secara bergantian sehari 

semalam. Karyawan shift dibagi dalam tiga shift dengan pengaturan sebagai 

berikut: 

Karyawan operasi 

- Shift pagi                   : pukul 08.00 – 16.00 

- Shift sore                   : pukul 16.00 – 24.00 

- Shift malam               : pukul 24.00 – 08.00 

untuk karyawan shift ini dibagi dalam 4 regu dimana 3 regu bekerja dan 1 

regu istirahat dan dikenakan secara bergantian. Tiap regu akan mendapat giliran 3 

hari kerja dan 1 hari libur tiap-tiap shift dan masuk dan masuk lagi untuk shift 

berikutnya. 



 

 

Tabel 4.4 Jadwal Kerja untuk Setiap Regu  

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 P P P L M M M L S S S L P P 

2 S S L P P P L M M M L L S S 

3 M L S S S L P P P L M M M L 

4 L M M M L S S S L P P P L M 

Keterangan: 

P      =      shift pagi                                            M      =      shift malam 

S      =      shift siang                                           L       =      libur 

4.6.6 Pembagian Jabatan 

1. Direktur utama : Sarjana Teknik Kimia 

2. Direktur teknik dan produksi : Sarjana Teknik Kimia 

3. Direktur keuangan dan umum : Sarjana Ekonomi 

4. Kepala bagian produksi : Sarjana Teknik Kimia 

5. Kepala bagian teknik : Sarjana Teknik 

6. Kepala bagian keuangan : Sarjana Ekonomi 

7. Kepala bagian pemasaran : Sarjana Ekonomi 

8. Kepala bagian umum  : Sarjana Hukum 

9. Kepala seksi : Sarjana Muda 

10. Operator : STM/SMU/sederajat 

11. Sekretaris : Akademi Sekretaris 



 

 

12. Lain-lain : SD/SMP/Sederajat 

 

4.6.7 Perincian Jumlah Karyawan 

Jumlah karyawan harus ditentukan dengan tepat sehingga semua pekerjaan 

yang ada dapat diselenggarakan dengan baik dan efektif. 

Tabel 4.5. Perincian jumlah karyawan 

Jabatan Jumlah 

Direktur Utama 1 

Direktur Teknik dan Produksi 1 

Direktur Keuangan dan Umum 1 

Direktur Research and 

Development 1 

Staff Ahli 3 

Ka. Bag Umum 1 

Ka. Bag. Pemasaran 1 

Ka. Bag. Keuangan 1 

Ka. Bag. Teknik 1 

Ka. Bag. Produksi 1 

Ka. Bag. Litbang 1 

Ka. Sek. Personalia 1 

Ka. Sek. Humas 1 

Ka. Sek. Keamanan 1 

Ka. Sek. Pembelian 1 

Ka. Sek. Pemasaran 1 

Ka. Sek. Administrasi 1 

Ka. Sek. Kas/Anggaran 1 

Ka. Sek. Proses 1 

Ka. Sek. Pengendalian 1 

Ka. Sek. Laboratorium 1 

Ka. Sek. Utilitas 1 

Ka. Sek. Pengembangan 1 

Ka. Sek. Penelitian 1 

Karyawan Personalia 3 



 

 

Karyawan Humas 3 

Karyawan Keamanan 6 

Karyawan Pembelian  4 

Karyawan Pemasaran  4 

Karyawan Administrasi 3 

Karyawan Kas/Anggaran 3 

Karyawan Proses 40 

Karyawan Pengendalian 5 

Karyawan Laboratorium 4 

Karyawan Pemeliharaan 7 

Karyawan Utilitas 10 

Karyawan KKK 6 

Karyawan Litbang 3 

Sekretaris 3 

Medis  2 

Paramedis  3 

Sopir 6 

Cleaning Service 5 

Total 146 

 

4.6.8 Kesejahteraan Karyawan 

Salah satu faktor untuk meningkatkan efektifitas kerja pada perusahaan ini 

adalah kesejahteraan dari karyawan. Kesejahteraan social yang diberikan oleh 

perusahaan kepada karyawan berupa: 

1. Tunjangan 

 Tunjangan berupa gaji pokok yang diberikan berdasarkan golongan karyawan 

yang bersangkutan. 

 Tunjangan jabatan yang diberikan berdasarkan jabatan yang dipegang oleh 

karyawan. 



 

 

 Tunjangan lembur yang diberikan kepada karyawan yang bekerja diluar jam 

kerja berdasarkan jumlah jam kerja. 

2. Cuti 

 Cuti tahunan diberikan selama 12 hari jam kerja dalam 1 tahun 

 Cuti sakit diberikan kepada setiap karyawan yang menderita sakit 

berdasarkan keterangan dokter. 

3. Pakaian kerja 

 Pakaian diberikan kepada setiap karyawan sejumlah 3 pasang untuk setiap 

tahunnya. 

 

 

4. Pengobatan 

 Biaya pengobatan bagi karyawan yang menderita sakit yang diakibatkan 

kecelakaan kerja ditanggung perusahaan sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku. 

 Biaya pengobatan bagi karyawan yang menderita sakit tidak diakibatkan 

kecelakaan kerja diatur berdasarkan kebijaksanaan perusahaan. 

5. Asuransi 

 Bagi karyawan yang bekerja di perusahaan ini didaftarkan sebagai salah satu 

peserta asuransi seperti JAMSOSTEK. 

4.7 Evaluasi Ekonomi 

Perhitungan evaluasi ekonomi meliputi: 

a. Modal tetap (fixed capital investment) 



 

 

b. Biaya produksi (Manufacturing cost) 

1. Biaya produksi langsung (Direct manufacturing cost) 

2. Biaya produksi tidak langsung (Indirect manufacturing cost) 

3. Biaya produksi tetap (fixed manufacturing cost) 

c. Modal kerja (Working capital) 

d. Pengeluaran umum (General expense) 

e. Analisa keuntungan 

f. Analisa kelayakan 

Dalam analisa ekonomi, semua harga diperhitungkan sesuai dengan harga 

pada tahun evaluasi. Data-data harga diambil dari: 

1. Aries and Newton (1955) 

2. Peters and Timmerhaus (1981) 

3. Chemical Engineering Progress (2000) 

Indeks harga yang digunakan adalah Chemical Plant Cost Index (CEP 

Index). Dengan data nilai CEP 171,255 (th 1955), 381,7 (th 1996), 386,5 (th 

1997), 389,5 (th 1998), 390,9 (th 1999), 394,1 (th 2000). Pabrik direncanakan 

berdiri pada tahun 2015. Annual index pada tahun 2015 diperoleh dengan cara 

ekstrapolasi sebesar 770,30. 

Perkiraan harga peralatan pada tahun evaluasi dihitung dengan persamaan: 

Harga alat pada tahun 2015 
X

X
N

E
30,770

         (Aries and Newton,1955) 

dengan :  

Ex = harga pada tahun X 

Nx = indeks harga pada tahun X 



 

 

Harga suatu alat untuk jenis yang sama dengan kapasitas yang berbeda 

dihitung dengan menggunakan Six-tenths factor: 

 EB  = 

6.0

A

B

A C

C
E














  

dengan :  

EA = harga alat A 

EB = harga alat B 

CA = kapasitas alat A 

CB = kapasitas alat B 

4.7.1 Perhitungan evaluasi ekonomi 

Perhitungan pekerja berdasarkan pada: 

 95% pekerja Indonesia 

 5% pekerja asing 

 Upah pekerja Indonesia : Rp 20.000,-/man hour 

 Upah pekerja asing  : $ 30/man hour 

 1 man hour asing   : 2 man hour Indonesia 

 Nilai kurs  $1  : Rp. 12.283,00 (Kurs BI, 18 Oktober 2014) 

A. Modal tetap (fixed capital investment) 

Pengeluaran yang diperlukan untuk mendirikan fasilitas-fasilitas produktif. 

A. Harga alat 

1. Alat Proses 

Tabel 4.6 Harga alat proses 



 

 

NO Nama Alat Kode Alat Jumlah 

Harga $ 

Basis harga Tahun 2015 

1 Tangki ethanol T - 01 1 295134,59 638601,62 

2 Tangki Ethilene T - 02 1 417508,01 903388,82 

3 Heat Exchanger HE - 01 1 17816,76 38551,26 

4 Heat Exchanger HE - 02 1 7950,01 16949,60 

5 Heat Exchanger HE - 03 1 3185,69 6850,74 

6 Heat Exchanger CL - 01 1 11911,39 25773,44 

7 Compresor CP - 01 1 6327,73 13691,72 

8 Compresor CP - 02 1 52040,43 110951,42 

9 Compresor CP - 03 1 98459,00 211733,59 

10 Reaktor Fixed Bed R - 01 1 31004,87 45456,90 

12 Menara Distilasi MD - 01 1 1079,46 2335,69 

13 Reboiler RB - 01 1 9145,64 19789,02 

14 Condenser CD - 01 1 9537,05 20635,93 

15 Condenser CD - 02 1 11216,98 24270,90 

16 Accumulator ACC - 01 1 8264,38 17882,17 

17 Pompa P - 01 1 295,93 1170,39 

18 Pompa P - 02 1 549,20 2172,05 

19 Pompa P - 03 1 458,99 1815,29 

20 Separator S - 01 1 123606,17 181221,60 

21 Expansion Valve EV - 01 1 179,88 389,22 



 

 

 

2. Alat utilitas 

Tabel 4.7 Harga alat utilitas 

No 

Nama Alat 

  

Kode Alat 

  

Jumlah 

  

Harga $ 

 Basis harga Tahun 2015 

1 Bak Penampung BU-01 1 960,28 1407,89 

2 Bak Penampung BU-02 1 959,79 1407,17 

3 Bak Penampung BU-03 1 3545,74 5198,48 

4 Cooling Tower CTU 1 241394,63 353913,75 

5 Clarifier CLU 1 28723,27 42111,78 

6 Sand Filter FU 1 959,79 1407,17 

7 Kation Exchenger KEU 1 11460,06 16801,83 

8 Anion Exchenger AEU 1 7187,25 10537,38 

9 Deaerator DAU 1 20994,18 30780,01 

10 Boiler BLU 1 827053,13 1212560,00 

11 Condensor CDU 1 16652,71 24414,88 

12 Kompressor KU 1 3634,14 5328,09 

13 Generator GU 1 68986,48 101142,54 

14 premix tank TU-01 1 7356,26 10785,17 

15 Tangki klorinator TU-02 1 2679,86 3929,00 

16 Boiler feed water TU-03 1 45330,80 66460,43 

 

Total 

 

20  2283631,34 



 

 

tank 

17 

Tangki Bahan 

Bakar TU-04 1 457725,94 671081,64 

18 Pompa PU-01 1 1186,76 1739,93 

19 Pompa PU-02 1 1186,76 1739,93 

20 Pompa PU-03 1 1186,76 1739,93 

21 Pompa PU-04 1 1186,76 1739,93 

22 Pompa PU-05 1 1186,76 1739,93 

23 Pompa PU-06 1 1186,76 1739,93 

24 Pompa PU-07 1 147,75 216,62 

25 Pompa PU-08 1 4384,19 6427,75 

26 Pompa PU-09 1 960,13 1407,67 

27 Pompa PU-10 1 960,13 1407,67 

28 Pompa PU-11 1 960,13 1407,67 

29 Pompa PU-12 1 2813,34 4124,69 

 

Total   29   2584698,87 

 

1. Purchased Equipment Cost (PEC) 

     Harga pembelian alat proses dari tempat pembelian 

a. Alat proses =  $ 2.283.631  

b. Alat Utilitas =  $ 2.584.699  

  Total PEC =  $ 4.868.330  



 

 

= Rp59.797.699.940 

2. Delivered Equipment Cost ( DEC ) 

 Biaya pengangkutan (15% PEC)=  $                         730.250  

Biaya adiministrasi & pajak (10% PEC)=  $                         486.833  

 

 $                       1.217.083  

3. Instalation Cost ( Biaya pemasangan ) (aries newton, P.77) 

Besarnya instalasi adalah 43 % dari purchased Equipment Cost (PEC) 

Material = 11 % x PEC 

 =  $                         535.516  

 =  Rp              6.577.746.993  

 Labor = 32 % PEC 

 =  $                       1.557.866  

 Tenaga Asing =  $                           77.893  

 Tenaga Indonesia =  $                 1.973.296.511  

 

 

 $                         160.653  

 Total Biaya Instalasi =  $                         774.062  

 =  Rp              9.507.806.703  

 4. Piping Cost ( biaya pemipaan ) 

 

(aries newton, P.78) 

         Sistem = Fluid 

          Besarnya = 86 % x PEC 

 Material = 49 % PEC 

 =  $                      2.385.482  

 Labor = 37 % PEC 

 



 

 

=  $                       1.801.282  

        Tenaga Asing =  $                           90.064  

        Tenaga Indonesia =  Rp               2.281.624.091  

 =  $                         185.755  

 Total Biaya Pemipaan   =  $                       2.661.301  

 =  Rp            32.688.754.510  

 5. Instrumentation Cost ( Biaya Instrumentasi ) (aries newton, P.97) 

         Instrumentasi (instrumentation, 30 % PEC) 

 Material = 24% x PEC 

 =  $                       1.168.399  

 Labor = 6% PEC 

 =  $                         292.100  

        Tenaga Asing =  $                           14.605  

        Tenaga Indonesia =  Rp                 369.993.096  

 =  $                           30.122  

 Total Biaya Instrumentasi  =  $                        1.213.127  

 =  Rp             14.900.834.181  

 6. Insulation Cost ( Biaya Isolasi ) 

 

(aries newton, P.98) 

         Insulasi (insulation, 8% PEC) 

  Material = 3 % x PEC 

 =  $                         146.050  

 Labor = 5 % x PEC 

 =  $                         243.417  

 



 

 

       Tenaga Asing =  $                            12.171  

        Tenaga Indonesia =  Rp                 308.327.580  

 =  $                           25.102  

 Total Biaya Insulasi  =  $                         183.323  

 =  Rp              2.251.752.828  

 7. Electrical Cost ( Biaya Listrik ) 

 

(aries newton, P.102) 

         Listrik (10-15 % PEC) 

  Total Biaya Electrical  = 15 % PEC 

 =  $                         730.250  

 8. Building Cost ( Biaya bangunan ) 

            Luas bangunan = 6574 m2 

          harga bangunan =  Rp                       400.000  /m2 

Total biaya bangunan = 2.629.600.000,00  

 =  $                         214.085  

 9. Land & Yard Improvement (tanah dan perluasan lahan) 

           Luas tanah = 11369 m2 

harga tanah =  Rp                       200.000  /m2 

   Total harga tanah =  Rp              2.273.800.000  

 

 

 $                          185.118  

 Dari data-data diatas didapatkan Physical Plant Cost / PPC  : 

  No Jenis   Biaya ($) 

1 Purchased Equipment cost   4868330 



 

 

2 

Delivered Equipment 

Cost   1217083 

3 Instalasi cost   774062 

4 Pemipaan   2661301 

5 Instrumentasi    1213127 

6 Insulasi    183323 

7 Listrik    730250 

8 Bangunan   214085 

9 

Land & Yard 

Improvement   185118 

  Total   12046677 

   Jadi totalnya adalah Rp. 147.969.328.138 

10. Engineering and constrution 

 

(aris newton, Table 4. P. 4) 

      Untuk PPC diatas US$ 5000000, Engineering and Construction 20 % PPC 

=  $                      2.409.335  

 =  Rp            29.593.865.628  

 DPC ( Direct Plant Cost ) = PPC + Engineering and contruction 

=  $                     14.456.012  

=  Rp           177.563.193.766  

11. Contractor's fee ( 4-10 % DPC) (aris newton, P. 4) 

            Contractor's fee =  $                       1.445.601  (diambil 10%) 

=  Rp             17.756.319.377  

 



 

 

   12. Contigency ( 10 % DPC) (aris newton, Table 5. P. 4) 

            Contigency =  $                       1.445.601  

 =  Rp             17.756.319.377  

 Fixed Capital Investment (FCI) 

  No Fixed Capital Biaya, $ 

1 Direct Plant Cost 14456012 

2 Cotractor's fee 1445601 

3 Contingency 1445601 

  Jumlah 17347214 

   Total Fixed Capital Investment 

(FCI) =  $                     17.347.214  

 =  Rp           213.075.832.519  

 B. Manufacturing cost 

Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan suatu produk (per tahun). 

  

    1. Direct Manufacturing 

Cost ( DMC ) 

       Merupakan pengeluaran langsung dalam 

pembuatan suatu produk 

  a. Raw Material         

       # Bahan Baku     

          Ethilene       : Kebutuhan    = 35.148.969,1 kg/th 

 

  Harga             =  $                                    1,530  /kg            

 

=  Rp                660.654.826.454  /th 

   # Katalis             

   



 

 

     Silika-alumina : Kebutuhan    = 56.918,5 kg/th 

 

  Harga             =  $                                      1,04  /kg            

 

=  Rp                        727.677.318  /th 

 

    Total Raw 

Material           =  Rp                 661.382.503.772  /th 

b. Tenaga Kerja (aries & newton P.159) 

 Pekerja yang berhubungan langsung dengan produksi 

 Total biaya tenaga kerja  =  Rp         7.501.200.000,00  

 =  $                     610.697,71  

 

   c. Supervisor (10 - 25 % labor cost) (aries & newton P.163) 

 biaya Supervisor     = 25%*labor 

 =  Rp              1.875.300.000  

 =  $                    152.674,43  

 

   d. Maintenance (2 - 100 % FCI) (aries & newton P.164) 

 Maintenance     = 31% * Fixed Capital 

  =  Rp            68.184.266.406  

 

 

 $                       5.551.109  

 

   e. Plant Supplies ( 15 % Maintenance) (aries & newton P.163) 

 Plant Supplies             = 15% * Maintenance cost 

 Plant Supplies            =  Rp             10.227.639.961  

 

 

 $                         832.666  

 

   f. Royalties and Patents (1 - 5 % sales price) 

 



 

 

          Penjualan Produk : 

           Produksi                = 90000000 kg 

         Harga                     =  $                             1,949  /kg 

         Penjualan Produk      = $              175.407.081,86  / thn 

=  Rp        2.154.525.186.466  

 Royalties and Patents  =  $                  1.754.070,82  (diambil 1%) 

=  Rp             21.545.251.865  

 =  $                  1.754.070,82  

 g. Utilitas 

  Biaya Kebutuhan Utilities     =  Rp          741.538.600.459  

 

       Total Direct Manufacturing Cost 

(DMC) =  Rp        1.512.254.762.463  

 =  $                    123.117.704  

 2. Indirect manufacturing cost (IMC) 

Merupakan pengeluaran tidak langsung akibat dari pembuatan suatu produk. 

   a. Payroll Overhead (15 - 20% labor cost) (aries & newton P.173) 

       Pengeluaran perusahaan untuk : pensiun, liburan yang dibayar perusahaan, asuransi, 

        cacat jasmani akibat kerja, keamanan dan sebagainya 

 Payroll Overhead =  Rp               1.125.180.000  (diambil 15%) 

=  $                      91.604,66  

 

      b. Laboratory (10 - 20% labor cost) 

 

(aries & newton P.174) 

       Laboratory dibutuhkan untuk menjamin quality control, karenannya biaya tergantung dari 



 

 

produk yang dihasilkan 

Laboratory =  Rp                 750.120.000  (diambil 10%) 

=  $                      61.069,77  

 

      c. Plant Overhead (50 - 100% labor cost)  (aries & newton P.174) 

           Biaya untuk service yang tidak langsung berhubungan dengan unit produksi. 

            Termasuk didalamnya adalah : Biaya kesehatan, fasilitas rekreasi, pembelian 

           (purchasing), pergudangan, dan engineering. 

        Plant Overhead =  Rp              3.750.600.000  (diambil 50%) 

=  $                    305.348,86  

 

      d. Packaging and Shipping (10% sales price) (aries & newton P.174) 

           Biaya container untuk packaging tergantung dari sifat-sifat fisis dan chemis produk juga 

nilainya. 

      Packaging and Shipping  =  Rp           215.452.518.647  

 =  $                17.540.708,19  

 

   Total Indirect Manufactoring Cost 

(IMC) =  Rp           221.078.418.647  

 =  $                17.998.731,47  

 3. Fixed manufacturing cost (FMC) 

Merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan inisial fixed capital investment 

dan harganya tetap tidak tergantung waktu maupun tingkat produksi. 

   a. Depreciation (8 -10 % FCI) (aries & newton P.180) 

            Depreciation =  Rp            21.307.583.252  (diambil 10%) 



 

 

=  $                       1.734.721  

 

      b. Property Taxes (1 - 2 % FCI) (aries & newton P.181) 

            Property Taxes =  Rp              2.130.758.325  (diambil 1%) 

 

 $                         173.472  

 

      c. Insurance (1 % FCI) (aries & newton P.182) 

            Insurance =  Rp              2.130.758.325  (diambil 1%) 

=  $                         173.472  

 

   Total Fixed Manufactoring Cost 

(FMC) =  Rp            25.569.099.902  

 =  $                       2.081.666  

 

   Total Manufacturing Cost (MC) =  Rp         1.758.902.281.012  

 =  $                    143.198.102  

 C. Working capital 

Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan pabrik secara normal 

1. Raw Material Inventory 

       persediaan bahan baku untuk untuk kebutuhan produksi (5 hari) 

 Raw Material Inventory = (5/330) x Total Raw Material 

=  Rp            10.020.947.027  

 

   2. Inproses Inventory 

      Persediaan bahan baku dalam proses untuk satu hari proses dengan harga 50 % 

manufacturing cost. 

Inproses Inventory = (1/330) x (50%*Total Manufacturing Cost) 

=  Rp              2.665.003.456  

 

   3. Product Inventory 

     Biaya penyimpanan produk sebelum dikirim ke konsumen (15 

 



 

 

hari) 

Produk Inventory = (15/330) x Total Manufacturing Cost 

=  Rp            79.950.103.682  

 

 

 $                       7.995.010  

  

4. Extended Credit  

         Modal untuk biaya pengiriman produk sampai ke konsumen (15 hari) 

Extended Credit = (15/330) x Penjualan Produk 

=  Rp            97.932.963.021  

 

   5. Available Cash 

         Dana untuk pembayaran gaji, jasa dan material (1 bulan) 

  Available Cash = (30/330) x Total Manufacturing Cost 

=  Rp          159.900.207.365  

 =  $                     13.018.009  

 

   Total Working Capital (WC) =  Rp          350.469.224.551  

 =  $                    28.532.869  

 D. General expense 

Yaitu macam-macam pengeluaran yang berkaitan dengan fungsi-fungsi 

perusahaan yang tidak termasuk manufacturing cost. 

a. Administration (aries & newton P.185) 

    biaya admiistrasi penggajian, audit (3-6% MC) 

  =  Rp            52.767.068.430  (diambil 3%) 

=  $                      4.295.943  

 

   b. Sales Expense  (aries & newton P.186) 

   Penjualan, distribusi, advertising (5 - 22% MC) 

 =  Rp             87.945.114.051  (diambil 5 %) 

=  $                       7.159.905  

 

   



 

 

c. Research (aries & newton P.186) 

     Riset atau litbang (3.5 - 8 % MC)  

  =  Rp            70.356.091.240  (diambil 4 %) 

=  $                      5.727.924  

 

   d. Finance (aries & newton P.187) 

     Biaya untuk membayar bunga pinjaman bank atau deviden para pemegang saham (2-4% 

FCI+WCI). 

Finance = 4% * Capital Investment 

 =  Rp            22.541.802.283  

 =  $                       1.835.203  

 

   Total General Expanse  =  Rp          233.610.076.004  

 =  $                     19.018.975  

 

   Total Production Cost  = manufacturing Cost + General Expense 

=  Rp         1.992.512.357.016  

 =  $                   162.217.077  

 E. Analisa keuntungan 

    Total penjualan =  Rp        2.154.525.186.466  

     Total Production cost =  Rp         1.992.512.357.016  

     Keuntungan sebelum pajak =  Rp           162.012.829.450  

     Pajak (50-52 % dari keuntungan) =  Rp             81.006.414.725  (diambil 50%) 

    Keuntungan setelah pajak =  Rp             81.006.414.725  

 F. Analisa kelayakan 

1. Return on Investment ( ROI ) ( aries & newton, P.193) 

    a. ROI Sebelum Pajak ( Industrial Chemical min 11 - 44 % ) 

    ROI b    = Keuntungan sebelum pajak    x  100% 



 

 

 

 Fixed Capital 

    ROI b    = 76 % 

    

  b. ROI Sesudah Pajak  

     ROI a    = Keuntungan sesudah pajak    x  100% 

 

Fixed Capital 

    ROI a    = 38 % 

  

 

 

2. Pay Out Time ( POT ) ( aries & newton, P.196) 

    a. POT Sebelum Pajak ( Industrial Chemical min 2 th / High Risk- 5 th/low Risk ) 

   POT b    =  Fixed Capital 

 

 

Keuntungan sebelum pajak 

+ Depresiasi 

    POT b    = 1,16 tahun 

      b. POT Sesudah Pajak  

     POT a    =  Fixed Capital 

 

 

Keuntungan sesudah pajak 

+ Depresiasi 

    POT a    = 2,08 tahun 

   3. Break Even Point ( BEP ) 

  



 

 

BEP   =    Fa + ( 0,3 * Ra )        x  100% 

 

Sa - Va - ( 0,7 * Ra ) 

 Fa   = Fixed Capital pada produksi maksimum per tahun 

Ra   = Regulated Expense pada produksi maksimum 

Sa   = Penjualan maksimum pertahun 

Va   = Variabel Expense pada produksi maksimum pertahun 

   a. Fa ( Fixed Cost ) : Pengeluaran tetap 

 Depresiasi                   =  Rp            21.307.583.252  

 Proerty Taxes             =  Rp              2.130.758.325  

 Asuransi                     =  Rp              2.130.758.325  

 TOTAL  Nilai Fa       =  Rp            25.569.099.902  

 

   b. Ra ( Regulated Cost ) : Pengeluaran yang dikeluarkan secara rutin 

Gaji Karyawan            =  Rp              7.501.200.000  

 Payroll Overhead       =  Rp               1.125.180.000  

 Supervision                =  Rp              1.875.300.000  

 Plant Overhead             =  Rp              3.750.600.000  pemeliharaan fasilitas 

Laboratorium              =  Rp                 750.120.000  

 General Expense        =  Rp          233.610.076.004  

 Maintenance              =  Rp            68.184.266.406  

 

Plant Supplies            =  Rp             10.227.639.961  

kebutuhan pegoperasian 

peralatan dan maintenance 

TOTAL  Nilai Ra       =  Rp          327.024.382.371  

 



 

 

   c. Va ( Variabel Cost ) : Pengeluaran tidak tetap 

 Raw Material               =  Rp          661.382.503.772  beli bahan baku dan katalis 

Packaging and Shipping   =  Rp           215.452.518.647   pengepakan dan pengiriman  

Utilities                         =  Rp          741.538.600.459   utilitas  

Royalty & Patent        =  Rp             21.545.251.865  bayar royalti dan beli paten 

TOTAL  Nilai Va        =  Rp        1.639.918.874.742  

 

   d. Sa ( Sales ) =  Rp        2.154.525.186.466  penjualan produk 

   maka, BEP = 43,29  %  

   4. Shut Down Point ( SDP ) 

  SDP   =          0,3 * Ra              x  100% 

 

Sa - Va - ( 0,7 * Ra ) 

  = 34,34  %  

   5. Discounted Cash Flow Rate 

  Umur Pabrik (n)            = 10 tahun 

Salvage Value              = Depresiasi 

 =  Rp            21.307.583.252  

 

   Cash Flow                     = Annual profit + Depresiasi + Finance 

=  Rp          124.855.800.260  

 

   Working Capiatal        =  Rp          350.469.224.551  

 



 

 

Fixed Capital Investment  =  Rp           213.075.832.519  

 Discounted cash flow rate dihitung dengan cara trial & error 

R = S 

R = (WC+FCI)*[(1+ i)^n] 

S = {[(1+ i)^(n-1))+((1+ i)^(n-2))+((1+ i)^(n-3))+ . . . +((1+ i)^(n-n))+(1+ 

i)+1]*CF}+{SV+WCI} 

Dari hasil trial& error diatas, diperoleh : 

 R        =        4.454.344.184.472,87  

 S        = 4.403.616.354.251,98 

 i        = 0,2297 

 Interest (i)          =                                 22,97  % 

   Setting kelayakan :     

 harga bahan baku =  $ 1,5302  

  harga produk =  $ 1,9490  

 Gaji karyawan =  Rp         7.501.200.000,00    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grafik 4.4 Grafik BEP
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