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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Pendirian Pabrik 

Dewasa ini pertumbuhan industri di Indonesia menunjukkan kemajuan yang 

sangat pesat, yang terlihat dengan bertambahnya jumlah pabrik – pabrik yang 

menghasilkan zat  kimia maupun meningkatnya kebutuhan akan zat – zat kimia di 

pasaran. Keberadaan industri – industri yang ada memegang peranan yang sangat 

penting pada sektor perekonomian di negara kita. Namun di sisi lain industri dapat 

menimbulkan limbah yang dapat merusak ekologi lingkungan. Oleh karena itu 

teknologi pengolahan limbah disarankan untuk mengurangi polusi dan 

pemanfaatan limbah lanjut untuk diolah menjadi produk yang berguna dan 

bermanfaat. 

Buangan pickling liquor merupakan limbah yang menjadi masalah 

pencemaran lingkungan. Selama kurang lebih lima puluh tahun diupayakan secara 

teknis dan ekonomis proses-proses pengolahan yang cukup memuaskan bagi 

pengolahan limbah pickling liquor. 

Industri Ferroussulfat Heptahydrat merupakan  industri penunjang untuk 

industri lain, bermutu, bernilai tinggi, dan padat ketrampilan serta padat teknologi. 

Dalam perdagangan Ferroussulfat Heptahydrat dikenal dengan nama copperas. 

Bahan ini dipasarkan secara komersial  dan banyak digunakan dalam industri 

farmasi, industri tekstil, bahan pembuatan tinta serta masih banyak lagi 

penggunaan dalam bidang lainnya.  
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Ferroussulfat Heptahydrat (copperas) merupakan salah satu bahan kimia 

yang sangat berpotensi untuk diproduksi, sejauh sesuai dengan kebutuhan. Sampai 

saat ini produksi ferroussulfat didalam negeri sangat terbatas, sehingga untuk 

memenuhi konsumsi Indonesia masih perlu mengimport dari luar negeri. Oleh 

karena itu perlu didirikan pabrik Ferroussulfat Heptahydrat yang diharapkan dapat 

memberi keuntungan antara lain: 

1. Dapat memenuhi kebutuhan Ferroussulfat Heptahydrat di dalam negeri. 

2. Mengurangi ketergantungan dari negara lain akan kebutuhan Ferroussulfat. 

Heptahydrat 

3. Mengurangi pencemaran limbah pabrik baja. 

4. Meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan pekerjaan. 

5. Memberikan kesempatan berdirinya industri-industri lain yang 

menggunakan Ferroussulfat Heptahydrat sebagai bahan baku maupun 

sebagai bahan pembantu. 

1.2.  Penentuan Kapasitas Rancangan Pabrik 

Kapasitas produksi dapat diartikan sebagai jumlah maksimum output 

yang dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu.  Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi dalam pemilihan kapasitas pabrik Ferrosulfat Heptahydrat, antara 

lain: 

1. Proyeksi Kebutuhan Ferrosulfat Heptahydrat 

Pabrik ferrosulfat heptahidrat yang sudah beroperasi kapasitasnya berbeda – beda. 

Penentuan kapasitas pabrik yang akan didirikan ini dipengaruhi juga oleh kapasitas 

sejenis yang sudah ada. 
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Tabel 1.1. Kapasitas pabrik yang sudah berdiri 

Produser Kapasitas (ton/tahun) 

Add-Iron Corporation, North Lima, Ohio   

Crown Technology, Indianapolis, Ind.  

Mineral King Minerals, Hanford, Calif.  

QC Corporation, Cape Girardeau, Mo.  

SEM Minerals, Quincy, Ill.  
 

15.000 ton/tahun  

21.000 ton/tahun  

10.000 ton/tahun  

45.000 ton/tahun  

18.000 ton/tahun 
 

(Sumber : www.ferroussulfate.html) 

 

2. Kebutuhan dalam negeri 

Tabel 1.2  Import Ferroussulfat Heptahydrat di Indonesia 

Tahun Jumlah (Ton) 

2004 7.334,23 

2005 8.013,27 

2006 9.499,50 

2007 9.967,89 

2008 10.585,31 

 

( Sumber : Stastitik Perdagangan Luar Negeri, BPS, 2008 ) 
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Prediksi Kenaikan Linier Jumlah Import Ferroussulfat Heptahydrat di 
Indonesia

y = 845,68x - 1687351,25
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Gambar 1.1 Prediksi Kenaikan Linier Jumlah Import Ferroussulfat Heptahydrat di 

Indonesia 

Kenaikan import Ferroussulfat Heptahydrat di Indonesia dianggap linier, y = mx 

+c. 
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dengan x = tahun dan jumlah import pertahun (ton). Dari data diatas, diambil sampai 

tahun 2008 sehingga diperoleh harga m = 845,68 dan c = -1687351,25 Persamaan 

garisnya menjadi y =  845,68 x – 1687351,25. Jumlah import pada tahun 2012 dapat 

diperkirakan dengan memasukkan nilai x = 2012, sehingga diperoleh jumlah import 

sebesar 15.767 ton.  
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Dengan demikian maka kapasitas produksi yang direncanakan sebesar 16.000 ton/tahun 

dengan beberapa pertimbangan antara lain : 

1. Proyeksi Kebutuhan Ferroussulfat Heptahydrat di Indonesia. 

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa kebutuhan Ferroussulfat Heptahydrat 

di Indonesia semakin meningkat dan masih mengimport dari berbagai 

negara, sehingga diperkirakan kebutuhan Ferroussulfat Heptahydrat di 

Indonesia empat tahun yang akan datang semakin meningkat. 

2. Kapasitas pabrik minimum 

Kapasitas pabrik Ferroussulfat Heptahydrat yang sudah beroperasi 

memiliki kapasitas 10.000 – 45.000 ton/tahun, sehingga kapasitas pabrik 

16.000 ton/tahun layak untuk didirikan. 

3. Ketersediaan Bahan Baku 

Bahan baku pembuatan Ferroussulfat Heptahydrat adalah pickling liquor 

dan asam sulfat yang dapat diperoleh dari PT Gunawan Dian Jaya Steel 

dengan kapasitas 350.000 ton/tahun dan PT Jaya Pari Steel Corp dengan 

100.000 ton/tahun, Gresik Jawa Timur. 

 

1.3. Penentuan Lokasi Pabrik 

Letak geografis suatu pabrik memberikan pengaruh yang besar terhadap 

suksesnya usaha. Oleh karena itu dalam pemilihan lokasi pabrik dibutuhkan 

pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada berbagai faktor baik dari segi 

ekonomis maupun teknis. 
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Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi pabrik 

antara lain penyediaan bahan baku, pemasaran produk, transportasi, utilitas, tenaga 

kerja, kebijakan pemerintah dan prasarana lain. Pada prarancangan ini, lokasi pendirian 

pabrik Ferroussulfat Heptahydrat dipilih Gresik, Jawa Timur dengan pertimbangan : 

1.3.1       Ketersediaan bahan baku 

Kriteria penilaian dititikberatkan pada kemudahan memperoleh bahan baku. 

Dalam hal ini bahan baku utama yaitu pickling liquor dan asam sulfat dapat 

diperoleh dari PT  Gunawan Dian Jaya Steel dan PT  Jaya Pari Steel Corp. 

1.3.2 Pemasaran produk 

Faktor yang perlu diperhatikan adalah letak daerah pabrik yang membutuhkan 

Ferroussulfat Heptahydrat, Gresik, Jawa Timur adalah tempat yang cukup 

strategis untuk memasarkan produknya karena terdapat pabrik-pabrik yang 

membutuhkan Ferroussulfat Heptahydrat di daerah tersebut. 

Tabel 1.3. Konsumen Ferroussulfat Heptahydrat di Indonesia  

Industri Lokasi 

PT  Tirta Kimia 

PT  Panjimas Textile  

PT  Indochito International 

CV  Cahaya Semesta 

Jawa Timur 

Jawa Timur 

       Jawa Timur 

Jawa Timur 

             (Sumber : www.daftar-pt) 
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1.3.3 Tenaga kerja 

Gresik adalah daerah industri dengan kepadatan penduduk yang tinggi 

sehingga menjamin ketersediaan akan tenaga kerja yang terampil dan murah. 

Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu kuantitas tenaga kerja 

yang tersedia, kualitas tenaga kerja, besar upah minimum, jam kerja 

perminggu serta keahlian dan produktifitas kerja. 

1.3.4 Penyediaan sarana utilitas 

Sarana utilitas utama yang diperlukan bagi kelancaran proses produksi agar 

dapat berproduksi dan berkesinambungan adalah air, tenaga listrik, 

penyediaan uap dan udara tekan. Sebagai daerah industri, Gresik telah 

dilengkapi dengan sarana yang memadai. 

1.3.5 Sarana transportasi 

Sarana dan prasarana transportasi sangat diperlukan dalam proses 

penyediaan bahan baku dan pemasaran produk. Dengan sarana fasilitas jalan 

raya, rel kereta api dan pelabuhan laut yang memadai maka dimungkinkan 

pemilihan lokasi di Gresik adalah tepat. 

1.3.6 Kebijakan pemerintah 

Pendirian pabrik perlu mempertimbangkan faktor kepentingan pemerintah 

yang terkait di dalamnya. Kebijaksanaan pengembangan industri dan 

hubungannya dengan pemerataan kesempatan kerja serta hasil-hasil 

pembangunan. 
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1.4. Tinjauan Pustaka 

1.4.1 Macam-Macam Proses 

Proses pembuatan Ferroussulfat Heptahydrat dapat dilakukan dengan dua 

macam proses yaitu : 

1. Hasil Samping Pembuatan Titanium Dioksida 

Pada proses ini konsentrat ilemenit direaksikan dengan asam sulfat 80–90%. 

Operasi ini dapat dilakukan secara kontinyu atau batch. Pada suhu 160oC terjadi reaksi 

eksoterm. Reaksi yang terjadi : 

FeTiO3  +  2 H2SO4                    TiOSO4  +  FeSO4  +  H2O .....................( 1 ) 

Untuk mengurangi kandungan asam ditambahkan besi ke dalam larutan. Reaksi yang 

terjadi yaitu : 

2 TiOSO4  +  Fe  +  2 H2SO4               Ti2(SO4)3  +  FeSO4  +  2 H2O ....( 2 ) 

Setelah dilakukan pendinginan terjadi endapan ferrosulfat berbentuk kristal. Perubahan 

struktur karena pendinginan adalah : 

FeSO4 + 2 H2O   160 C          FeSO4 2H2O     64 C       FeSO4 4H2O     56 C         FeSO4 7H2O....( 3 )     

Titanium sulfat berubah kembali menjadi asam metatitanic dan mengendap 

dengan penambahan air.  

Reaksi yang terjadi : 

TiOSO4  + 2 H2O                H2TiO3  +  H2SO4           .........( 4 ) 
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Endapan dibakar untuk menghilangkan air dan residu SO3. Pembakaran dilakukan diatas 

suhu 950 oC dan akan menghasilkan titanium dioksida, TiO2. 

( Sumber : Kirk & Othmer, 1997 ) 

2.  Proses Steel-Pickling 

Proses pembentukan Ferroussulfat Heptahydrat dari pickling liquor dan asam 

sulfat dilakukan dalam Reaktor Alir Tangki Berpengaduk beroperasi pada temperature 

85oC. Kondisi operasi dijaga pada temperature 85OC, agar tidak terjadi oksidasi 

ferroussulfat menjadi ferrisulfat. Waktu reaksi yang dibutuhkan selama 4 jam (Sumber : 

Patent, 0281732 ). Tekanan operasi sebesar 1 atm, karena pada tekanan ini sudah bisa 

menghasilkan produk dengan kenaikan tekanan tidak berpengaruh. Pada kondisi ini 

kemurnian produk yang dihasilkan sebesar 98 % berat.  

Kemudian hasil reaksi di reaktor dipekatkan dalam evaporator pada suhu 101oC dan 

tekanan 1 atm. Konsentrasi keluar dari evaporator dengan suhu 101oC dialirkan ke 

pendingin untuk didinginkan pada suhu kamar. FeSO47H2O dikristalisasi sampai suhu 35 

oC. Dengan pendinginan kristalisasi berlangsung selama 4-9 jam. Kristal disaring dan 

larutan induk dikembalikan ke evaporator. Kristal akan pecah dan disaring, kemudian 

dikeringkan dengan udara panas pada suhu 60 oC dalam rotary dryer.   (Sumber : Patent, 

0281732 ). 

Dari kedua proses dapat disimpulkan : 

1. Hasil Samping Pembuatan Titanium Dioksida 

1. Membutuhkan pengontrol yang tepat karena reaksi terjadi pada temperatur 

yang relatif tinggi. 
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2. Reaksi yang terjadi eksotermis  

3. Prosesnya lebih rumit dan tidak efisien. 

      ( Sumber : Kirk & Othmer,1997 ) 

2. Proses Steel-Pickling 

1. Bahan baku dari limbah pabrik baja, bahan bakunya lebih terjangkau. 

2. Dengan memanfaatkan limbah pikling liquor berarti mengurangi pencemaran 

lingkungan. 

3. Konversi yang dihasilkan cukup �nggi yaitu mencapai 93%. 

       (Sumber : Patent, 0281732 

). 

Kedua proses diatas, maka dipilih proses steel-pickling karena lebih menguntungkan. 

1.4.2 Kegunaan Produk 

Kegunaan Ferroussulfat Heptahydrat  antara lain : 

1. Water Treatment 

Ferroussulfat Heptahydrat  digunakan sebagai koagulan, menghasilkan flok yang 

berat dan cepat mengendap  

2.  Pembuatan Tinta Cetak 

 Ferroussulfat Heptahydrat  digunakan sebagai pengental tinta. 

3. Industri Tekstil 

Ferroussulfat Heptahydrat  digunakan untuk proses pencampuran warna tekstil. 

4. Garam Ferroussulfat Heptahydrat 
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Ferroussulfat Heptahydrat digunakan untuk menentukan air kristal dalam Garam 

Mohr hasil sintesa. 

5. Iron Oxide Pigment 

Ferroussulfat Heptahydrat  digunakan sebagai bahan baku produksi iron oxide 

pigment. 

1.4.3.  Sifat Fisis dan Kimia  

1.4.3.1 Bahan Baku 

A. Pickling Liquor 

Sifat fisika : 

- Bentuk    : cairan 

- Warna    : coklat kehitaman/ gelap 

             ( Sumber : PT Gunawan Dianjaya Steel) 

Sifat kimia : 

- Pickling liquor mengandung 20% - 40% FeCl2, 0,3% - 2% HCl dan  

58% -79% H2O              

              (Sumber : US Patent, 0281732 ) 

 

B. Asam Sulfat ( H2SO4) 

Sifat Fisis : 

- Berat molekul    : 98,08 g/mol 

- Wujud    : cairan tidak berwarna 
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- Densitas   : 1,84 g/cm3 

- Titik lebur   : 10 oC (283 K) 

-  Titik didih   : 337 oC (610 K) 

- Derajat keasaman (pKa) : -3  

- Viskositas   : 26,7 cen�poise pada 20oC  

- Kemurnian   : 98 % 

- Panas Pengenceran  : 0,3404 kkal/mol 

 

 

 Sifat kimia : 

- Reaksi asam sulfat dan air merupakan reaksi yang sangat eksotermis 

H2SO4 + H2O → H3O+ + HSO4
-  

HSO4
- + H2O → H3O+ + SO4

2- 

- Asam sulfat bereaksi dengan basa membentuk senyawa sulfat, misalnya 

tembaga (II) sulfat 

CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O  

- Asam sulfat dapat digunakan untuk menghasilkan asam lemah dari garamnya, 

misalnya asam asetat 

H2SO4 + CH3COONa   NaHSO4 + CH3COOH 

- Bereaksi dengan kebanyakan logam dan membebaskan hidrogen dan senyawa 

logam sulfat, seperti besi (Fe), aluminium(Al), seng (Zn), mangan (Mn), dan 

nikel (Ni) 

                        ( Sumber : Kirk & Othmer,1997 ) 

 

1.4.3.2 Produk 
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A. Ferroussulfat Heptahydrat (FeSO47H2O) 

Sifat-Sifat Fisis : 

- Bentuk    : kristal monoklin biru hijau 

- Berat molekul   : 278,01 gr/mol 

- Density   : 1,90 

- Titik leleh   : 64 oC 

- Fase    : padat 

- Panas pembentukan  : - 718,7 kkal/mol 

- Panas spesific   : 0,325   kkal/mol.oK 

- Kelarutan dalam 100 bagian : 83,820oF 

- Tidak dapat larut dalam alkohol 

- Dapat larut dalam air 

- Higroskopis 

- Berbau 

         ( Sumber : Kirk & Othmer, 1997 ) 

Sifat-Sifat Kimia : 

FeSO4 7H2O akan mudah kehilangan dua molekul hidrogen menjadi FeSO45H2O bila 

kelebihan panas. 

( Sumber : Kirk & Othmer, 1997 ) 
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BAB II 

DESKRIPSI PROSES 

 

2.1 Spesifikasi Bahan Baku 

2.1.1 Spesifikasi Bahan Baku 

   1. Pickling Liquor  

 Wujud            : cair 

Warna         : gelap 

 Komposisi  :  FeCl2    : 40% berat  

        HCl    : 2 % berat  

  H2O    : 58% berat  

( Sumber : US Patent, 0281732 ) 

   2. Asam Sulfat ( H2SO4) 

 Sifat Fisis : 

- Berat molekul    : 98,08 g/mol 

- Wujud    : cairan  

- Warna    : tidak berwarna (cairan bening) 

- Densitas   : 1,84 g/cm3 

- Titik didih   : 337 oC (610 K) 

- Kemurnian   : 98 % 
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           (Sumber : PT Petrokimia Gresik ) 

 

 

 

2.1.2 Spesifikasi Produk 

1. Ferroussulfat Heptahydrat (FeSO4.7H2O) 

  Bentuk    : kristal monoklinik (padat) 

 Warna             : biru hijau 

      Kemurnian        : 98% berat  

 Berat molekul        : 278,02 gr/mol 

 Density       : 1,90 

 Tidak dapat larut dalam alkohol 

Dapat larut dalam air 

Berbau 

Higroskopis 

          ( Sumber : Kirk -&Othmer, 1997 ) 

2.2 Konsep Proses 

2.2.1 Dasar Reaksi 

14 
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 Reaksi pembuatan Ferroussulfat Heptahydrat dari pickling liquor dan asam 

sulfat adalah reaksi endotermis yang irreversible. 

Reaksi yang terjadi adalah:  

 FeCl2(s) + H2SO4 (l) ¾¾¾¾ ®¾ == atmPCT 1,850

FeSO4 (I) + 2HCl(g) 

Reaksi yang terjadi antara FeCl2 dan H2SO4  adalah endotermis sehingga terjadi  

penambahan panas. 

 (Sumber :US Patent, 0281732) 

2.2.2 Kondisi Operasi 

 Proses pembentukan Ferroussulfat Heptahydrat dari pickling liquor dan H2SO4 

dilakukan dalam Reaktor Alir Tangki Berpengaduk beroperasi pada temperature 85oC. 

kondisi operasi dijaga pada temperature 85oC, agar tidak terjadi oksidasi Ferroussulfat 

menjadi Ferrisulfat. Waktu reaksi yang dibutuhkan selama 4 jam (Sumber : US Patent, 

0281732 ). Tekanan operasi sebesar 1 atm, karena pada tekanan ini sudah bisa 

menghasilkan produk dengan kenaikan tekanan tidak berpengaruh. Pada kondisi ini 

kemurnian produk yang dihasilkan sebesar 98 % berat.  

Kemudian hasil reaksi di reaktor dipekatkan dalam evaporator pada suhu 101oC dan 

tekanan 1 atm. Konsentrasi keluar dari evaporator dengan suhu 101oC dialirkan ke 

pendingin untuk didinginkan pada suhu kamar. Dalam kristal, FeSO47H2O dikristalisasi 

sampai suhu 35oC. Dengan sistem pendingin kristalisasi berlangsung selama 4-9 jam. 

Kristal disaring dan larutan induk dikembalikan ke evaporator. Kristal akan pecah dan 

disaring, kemudian dikeringkan dengan udara panas pada suhu 60 oC dalam rotary dryer.   
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(Sumber : US Patent, 0281732 ) 

2.2.3 Tinjauan Thermodinamika  

Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut : 

FeCl2(s) + H2SO4(l)                         FeSO4(l) +2 HCl (g)        (Sumber : Patent, 0281732) 

  Data-data harga ∆Hf untuk masing-masing komponen pada 25oC (298oK) adalah 

sebagai berikut : 

∆Hf   FeCl2  : - l81,9 kkal/mol 

∆Hf  H2SO4 : -193,69 kkal/mol 

∆Hf  FeSO4 : -221,3 kkal/mol 

∆Hf  HCl : -22,063 kkal/mol              

∆Hf , 298  = ∆Hf   produk - ∆Hf   reaktan 

   = {(-221,3) + (2 x -22,063 }- {(- l81,9) + ( -193,69)} 

  = 110.164 kkal/mol 

  = 110164 kal/mol 

 Harga ∆Hf , 298  bernilai positif, maka reaksi pembentukan Ferroussulfat 

Heptahydrat dari pickling liquor dan asam sulfat adalah reaksi endotermis. Hal ini dapat 

juga dijelaskan bahwa reaksi memerlukan panas selama reaksi berlangsung. 

 Harga konstanta keseimbangan reaksi pembentukan Ferroussulfat Heptahydrat 

dari pickling liquor dan asam sulfat dapat dilihat dari persamaan sebagai berikut : 
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∆G = -RT ln K  

dimana  ∆G = Energi bebas Gibbs pembentukan , kJ/mol 

R = Konstanta gas universal,1,9872 kal/moloK 

K = Konstanta keseimbangan reaksi  

T = Temperature reaksi , oK 

Diketahui ∆G untuk masing-masing komponen pada 298oK adalah sebagai berikut  

∆G oFeSO4 = -195,5 kkal/mol 

∆G oH2SO4 = -156,18 kkal/mol  

∆G oFeCl2 = -72,6 kkal/mol 

∆G oHCl =  -22,778 kkal/mol 

∆G o298   = ∆G oproduk - ∆G o reaktan 

   = {(-195,5)+(2 x -22,778)} – {(-72,6)+( -156,18)} 

   = -12,276 kkal/mol 

= -12276 kal/mol 

Harga konstanta keseimbangan (K) dapat diketahui dengan rumus : 

K = exp (∆G / RT) 

= exp 
K298x kal/moloK  1,9872

kal/mol 12276-
o
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 = 3,21 x 10-8 

 

Reaksi dijalankan pada temperature 85oC  

Sehingga harga K pada 85oC (358oK) dapat dihitung dengan persamaan : 

Ln {K358 / K298}          = {-∆Hf 298 / R }{1/T – 1/298} 

Ln {K358 / 3,21x10-8} = {-110164 /1,9872 }{(1/358) – (1/298)} 

{K358 / 3.21x10-8} = e28.1083 

K358   = 5,17 x 104 

Harga K >>>1 maka reaksi pembentukan Ferroussulfat Heptahydrat bersifat irreversible. 

 

 

2.2.4 Tinjauan Kineぼka  

Ditinjau dari kinetika reaksinya, kecepatan pembentukan Ferroussulfat dari 

pickling liquor dan asam sulfat semakin besar dengan kenaikan suhu. Hal ini dapat 

dijelaskan dengan menggunakan hukum Archenius. 

 k = Ae-Ea/RT 

dimana :         k  = konstanta kecepatan reaksi 

  A = faktor frekuensi tumbukan 

           Ea = energi aktifasi 
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           R = konstanta 

           T = suhu,oC 

 Dari persamaan diatas, harga A, Ea, R adalah tetap. Sehingga harga k hanya 

dipengaruhi oleh suhu, dimana dengan kenaikan suhu maka kecepatan reaksi akan 

semakin besar. Dari perhitungan reaktor diperoleh harga kecepatan reaksi 

pembentukan ferrosulfat  adalah :  k   =   3,2172  m3/kmoljam 

 

2.3 Diagram Alir Proses dan Langkah Proses 

2.3.1. Diagram alir proses 

Diagram alir ada tiga macam : 

a. Diagram alir proses (gambar 2.1) 

b. Diagram alir kualita�f (gambar 2.2) 

c. Diagram alir kuan�ta�f (gambar 2.3) 

 

2.3.2 Langkah Proses 

Secara garis besar proses pembuatan Ferroussulfat Heptahydrat dari 

bahan baku pickling liquor dan asam sulfat dibagi menjadi 4 tahap : 

1. Tahap Penyimpanan bahan baku 

2. Tahap Reaksi di dalam reaktor 

3. Tahap Pemisahan dan Pemurnian produk 
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4. Tahap Penyimpanan produk 

2.3.2.1    Tahap Penyimpanan Bahan Baku 

a. Menyiapkan umpan pickling liquor 

Pickling liquor dengan komponen FeCl2 40%, HCL 2%, H2O 58%, disimpan 

dalam keadaan cair dalam tangki penyimpanan (T-01) pada kondisi P = 1 atm T 

= 30oC. Pickling liquor tersebut dipompa dengan pompa sentrifugal (P-01) 

menuju reaktor (R-01) yang telah dilengkapi jaket pemanas, dimana steam 

pemanas masuk pada suhu 120oC untuk memenuhi suhu dalam reaktor. 

b. Menyiapkan umpan H2SO4 

H2SO4 berbentuk cairan dengan kemurnian 98% dengan impuritas H2O  

2%. Sebelum masuk reaktor H2SO4 diencerkan terlebih dahulu dalam tangki 

pengenceran dengan menambahkan H2O sebanyak 2693,88 kg/jam pada 

kondisi penyimpanan 30oC dan tekanan 1 atm sampai diperoleh 10 % 

pengenceran.  

 

2.3.2.2  Tahap Reaksi dalam Reaktor 

  Tahap ini bertujuan untuk mereaksikan pickling liquor dan asam sulfat 

menjadi ferroussulfat. Reaksi ini dilakukan dalam Reaktor Alir Tangki Berpengaduk  

yang beroperasi pada T = 85oC dan P = 1atm. Umpan masuk dari puncak reaktor, 

campuran umpan di dalam reaktor untuk membentuk produk ferroussulfat 

merupakan reaksi netralisasi. Konversi produk 93%. Reaksi pembentukan 

ferroussulfat adalah  
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  FeCl2 (s) + H2SO4 (l)   ¾¾¾¾¾ ®¾ == atmPCT O 1,85    FeSO4 (l) + HCL (g) 

 Reaksi tersebut merupakan reaksi orde 2. reaksi berlangsung pada fase cair – 

cair dan bersifat endotermis, sehingga reaktor dilengkapi dengan jaket pemanas 

dengan steam masuk pada T = 120oC bertujuan untuk memenuhi panas yang 

diinginkan. 

 

2.3.2.3 Tahap Pemisahan dan Pemurnian Produk 

Tahap pemisahan dan pemurnian produk dimaksudkan untuk : 

a. Memisahkan produk keluar reaktor. Memekatkan produk ferroussulfat dan 

membentuk Ferroussulfat Heptahydrat di kristaliser. 

b. Memisahkan produk kristal dari mother liquor dengan menggunakan 

centrifuge dan mengeringkan produk kristal di dryer. 

Produk dari reaktor dengan komponen FeCl2 0,77%, H2SO4 0,34%, H2O 

86,18 %, FeSO4 12,21 %, HCl 0,50 % dipompa dengan menggunakan pompa 

sentrifugal (P-02) menuju single effect evaporator  

( EV-01) pada suhu 85oC, kemudian dipekatkan dalam single effect evaporator ( 

EV-01) hingga konsentrasi 50%. Kondisi operasi dievaporator pada T = 101oC dan P 

= 1 atm. Sebagai media untuk menguapkan sebagian kandungan air dalam 

evaporator digunakan steam pada suhu 120oC dengan tekanan 1 atm. Larutan dari 

evaporator dengan komponen FeCl2 1,28%, H2SO4 0,56 %, H2O 71,86%, FeSO4 

25,47%, HCl 0,83% dialirkan dengan pompa sentrifugal (P-05) ke Swenson Walker 

Crystalizerer (CR-01) dengan sistem pendingin dengan menggunakan air sebagai 
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media pendingin masuk pada T = 101oC dan keluar pada T = 35oC dengan tekanan 

1 atm. Kondisi operasi dikristaliser pada T = 35oC dan P = 1 atm. Proses kristalisasi 

larutan jenuh berlangsung selama 4 jam. Produk keluar kristalisasi berupa 

FeSO47H2O 57,07%, FeSO4 9,97%, H2SO4 0,56%, H2O 30,29%, FeCl2 1,28% dan HCl 

0,83%. Kristal Ferroussulfat Heptahydrat dipisahkan dari mother liquor di 

centrifuge (CF-01) pada suhu 35oC dan tekanan 1 atm dan kristal dialirkan dengan 

screw sonveyor (SC-01) untuk dikeringkan dalam rotary dryer (RD-01) pada suhu 

60oC tekanan 1 atm dan mother liquor direcycle untuk dipekatkan lagi dalam 

evaporator bersama produk dari reaktor. Kristal Ferroussulfat Heptahydrat 

dikeringkan dengan menguapkan air sehingga sisa air dalam kristal 0,98%. Sebagai 

media pemanas digunakan udara panas pada suhu 60oC dan tekanan 1 atm. 

Produk keluar dari dryer dengan komponen FeSO47H2O 98,00%, H2SO4 0,146 %, 

H2O 0,978 %, FeSO4 0,322%, FeCl2 0,335% dan HCl 0,218 % 

2.3.2.4 Tahap Penyimpanan Produk 

Produk Ferroussulfat Heptahydrat diangkut dengan menggunakan 

bucket elevator (BE-01) masuk kedalam Silo produk (SL-01) untuk dikemas lebih 

lanjut. Pengemasan produk Ferroussulfat Heptahydrat berbentuk kristal dikemas 

dalam kantong kedap udara. Hal ini dilakukan karena Ferroussulfat Heptahydrat 

bersifat higroskopis yang dapat menyerap air dalam udara. Selanjutnya disimpan 

dalam gudang penyimpanan (GP-01) pada temperature 30oC dan tekanan 1 atm 

dengan belt conveyor (BC-01) . 

 

2.4. Neraca Massa dan Neraca Panas 
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2.4.1. Neraca massa 

Basis perhitungan  : 1 jam operasi 

Kapasitas/tahun   : 16.000 ton/tahun 

Kapasitas produksi/jam  : 
harijamtahunxhari

tonxkgtahunxton
/24/330

98,0/1000/000.16
 

     : 1979,7979 kg/jam 

 

 

 

 

2.4.1.1 Neraca Massa Total  

Table 2.1 Neraca Massa Total 

Komponen 

input output 

arus 1 arus 1a arus 2 arus 5a arus 7a arus 11 arus 12 

FeCl2     400,0000 0,0044   5,2632 22,7325 

H2SO4 306,1224     0,00003   2,3007 9,9370 

H2O   2693,8776 580,0000 134,2908 1941,1003 15,3846 66,4483 
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2.4.1.2 Neraca Massa Alat 

 Setelah dikalikan dengan Faktor pengali 

Table 2.2 Neraca Massa Mixer 

Komponen 

input ( kg/jam) output ( kg/jam) 

arus 1 arus 1a arus 2a 

H2SO4 393,1219 - 393,1219 

H2O - 3459,4724 3459,4724 

Total 3852,5942 3852,5942 

 

 Table 2.3 Neraca massa di Reaktor-01 

Komponen 

input ( kg/jam) output ( kg/jam) 

arus 2 arus 2a arus 3 arus 3a 

FeSO4           5,0615 21,8615 

FeSO4.7H2O           1541,6609 - 

HCl     20,0000 215,7423   3,4234 14,7863 

∑ 306,1224 2693,8776 1000,0000 350,0375 1941,1003 1573,0943 135,7656 

Total 4,000.0000 4,000.0000 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



FeCl2 513,6792   123,2715 0,0115 

HCl  25,6840   30,7994 219.4170 

H2SO4   393,1219 83,2665 0,0001 

H2O 744,8349 3459,4724 4106,7498 105,4200 

FeSO4     467,8566   

Total 5136,7924  5136,7924 

 

Table 2.4 Neraca massa di Reaktor-02 

Komponen 

input ( kg/jam) output ( kg/jam) 

arus 3 arus 3a arus 4 arus 4a 

FeCl2 123,2715 0,0115 56,4976 0,0071 

HCl  30,7994 219,4170 27,3125 261,3108 

H2SO4 83,2665 0,0001 31,6099 0,0001 

H2O 4106,7498 105,4200 4071,7979 140,3718 

FeSO4 467,8566   547,8847 - 

Total 5136,7924 5136,7924 
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Table 2.5 Neraca massa di Reaktor-03 

Komponen 

input ( kg/jam) output ( kg/jam) 

arus 4 arus 4a arus 5 arus 5a 

FeCl2 56,4976 0,0071 35,9519 0,0056 

HCl  27,3125 261,3108 23,3850 277,0558 

H2SO4 31,6099 0,0001 15,7155 0,00003 

H2O 4071,7979 140,3718 4039,7138 172,4560 

FeSO4 547,8847 - 572,5087 - 

Total 5136,7924 5136,7924 

 

Table 2.6 Neraca Massa Evaporator 

Komponen 

input ( kg/jam) output ( kg/jam) 

arus 6 arus 7 arus 7a 

FeCl2 44,3693 44,3693   

H2SO4 19,3950 19,3950   

H2O 4985,5207 2492,7603 2492,7603 
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FeSO4 883,6792 883,6792   

HCl 28,8600 28,8600   

Total 5961,8241 5961,8241 

 

 

Table 2.7 Neraca Massa Crystalizer 

Komponen 

input ( kg/jam) output ( kg/jam) 

arus 7 arus 8 

FeSO4 883,6792 345,7450 

H2O 2492,7603 1050,8966 

FeSO4. 7H2O - 1979,7979 

FeCl2 44,3693 44,3693 

HCl 28,8600 28,8600 

H2SO4 19,3950 19,3950 

Total 3469,0638  3469,0638  

 

Table 2.8 Neraca Massa Centrifuge 
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Komponen 

input ( kg/jam) output ( kg/jam) 

arus 8 arus 10 arus 9 

FeCl2 44,3693 35,9519 8,4173 

H2SO4 19,3950 15,7155 3,6794 

H2O 1050,8966 105,0897 945,8069 

FeSO4 345,7450 34,5745 311,1705 

FeSO4.7H2O 1979,7979 1979,7979 - 

HCl 28,8600 23,3850 5,4751 

Total 3469,0638 3469,0638 

 Table 2.9 Neraca Massa Rotary Dryer 

Komponen 

input ( kg/jam) output ( kg/jam) 

arus 10 arus 11 arus 12 

FeCl2 35,9519 6,7590 29,1930 

H2SO4 15,7155 2,9545 12,7610 

H2O 105,0897 19,7569 85,3328 

FeSO4 34,5745 6,5000 28,0745 

FeSO4.7H2O 1979,7979 1979,7979 - 
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HCl 23,3850 4,3964 18,9886 

Total 2194,5146 2194,5146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Neraca Panas  

2.4.2.1 Neraca Panas Total 

Tabel 2.1.1 Neraca Panas Total 

Komponen Input Output 
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arus 1 2812,396172   

arus 1a 72489,79974   

Arus 2 19247,4143   

R-01 1247629,4381   

R-02 290690,1699   

R-03 104141,4954   

Arus 3a   318196,7929 

Arus 4a   329291,6341 

Arus 5a   415436,5142 

EV-01 6889499,07   

Arus 7a   7334463,8150 

CR-01   794,689.2178 

CF-01 23946,71321   

udara panas DRY 294327,529   

Arus 11   12377,480 

Arus 12   301156,1544 

∑ 8944784,0321 8944784,0321 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



2.4.2.2 Neraca Panas Alat 

Table 2.1.2 Neraca panas Mixer 

komponen 

input output 

Arus 1 Arus 1a Q pengenceran Arus 2a 

H2SO4 2812,3962     5348,9721 

H2O   72489,7997   137459,0068 

Q pengenceran     67505,78303   

total 142807,9789 142807,9790 

 

 Table 2.1.3 Neraca panas Reaktor-01 

Komponen 

Input (kJ) Output (kJ) 

Arus 2 Arus 2a Steam Q reaksi Arus 3 Arus 3a 

FeCl2 3288,9673    9203,2153 18,8762 

HCl 351,1738    5934,0591 13574,7479 

H2O 15607,2733 137459,4995   1028658,4582 304603,1688 

H2SO4  5348,9721   7337,3909  

FeSO4     309,5241  
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Steam   1247629,4381    

Q reaksi    -47135,1878   

∑ 19247,4143 142808,4717 1247629,4381 -47135,1878 1051442,6476 318196,7929 

Total 1369639,4405 1369639,4405 

Table 2.1.4 Neraca panas Reaktor-02 

 

Komponen 

Input (kJ) Output (kJ) 

Arus 3 Arus 3a Steam Q reaksi Arus 4 Arus 4a 

FeCl2 9203,2153 18,8762     4218,8450 11,6185 

HCl 5934,0591 13574,7479     5262,2324 16166,6086 

H2O 1028658,4582 304603,1688     1019903,7260 313113,4069 

H2SO4 7337,3909      502,8497  

FeSO4 309,5241      21748,1376  

Steam   290690,1699     

Q reaksi     -17781,1856   

∑ 1051442,6476 59197,9184 290690,1699 -17781,1856 1051635,7907 329291,6341 

Total 1380927,4248    1380927,4248 
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 Table 2.1.5 Neraca panas Reaktor-03 

Komponen 

Input (kJ) Output (kJ) 

Arus 4 Arus 4a Steam Q reaksi Arus 5 Arus 5a 

FeCl2 9200,4409 11,6185   2684,6391 9,1554 

HCl 4325,7806 16166,6086   4505,5304 17140,7097 

H2O 978649,0870 313113,4069   1011867,2855 398286,6492 

H2SO4 7376,5830    1384,8432   

Komponen 

Input (kJ) Output (kJ) 

Arus 4 Arus 4a Steam Q reaksi Arus 5 Arus 5a 

Steam   104141,4954      

Q reaksi      -26464,5256     

∑ 1051635,7907 329291,6341 104141,4954 -26464,5256 1043167,8802 415436,5142 

Total 1458604,3945 1458604,3945 

 

 Table 2.1.6 Neraca panas Evaporator-01 

Komponen 

Input (kJ) Output (kJ) 

Arus 6 Steam Arus 7 Arus 7a 
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FeCl2 3313,1861   4162,6381   

HCl 5560,3977   7405,6148   

H2O 1248772,9523   791289,5791 7334463,8150 

H2SO4 1709,0727   2179,0592   

FeSO4 35077,4135   44431,3905   

Steam   6889499,0743     

∑ 1294433,0224 6889499,0743 849468,2817 7334463,8150 

Total 8183932,0967 8183932,0967 

 

 

 

Table 2.1.7 Neraca panas Crystalizer-01 

Komponen 

Input (kJ) Output (kJ) 

Arus 7 pendingin Arus 8 

FeCl2 4162,6381   566,7540 

HCl 7405,6148   800,0986 

H2O 791289,5791   44011,1150 
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H2SO4 2179,0592   278,2373 

FeSO4 44431,3905   2287,3760 

FeSO4. 7H2O     6835,4831 

Pendingin   794689,2178   

∑ 849468,2817 794689,2178 54779,0639 

Total 849468,2817 849468,2817 

 

Table 2.1.8 Neraca panas Centrifuge-01 

Komponen 

Input (kJ) Output (kJ) 

Arus 8 Pemanas Arus 9 Arus 10 

FeCl2 566,7540   160,8540 687,0368 

HCl 800,0986   230,8704 986,0896 

H2O 44011,1150   59378,3499 6597,5944 

H2SO4 278,2373   79,3816 339,0533 

FeSO4 2287,3760   3087,9575 343,1064 

Komponen 

Input (kJ) Output (kJ) 

Arus 8 Pemanas Arus 9 Arus 10 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Pemanas   23946,7132     

∑ 54779,0639 23946,7132 62937,4135 15788,3636 

Total 78725,7771 78725,7771 

 

 Table 2.1.9 Neraca panas Rotary Dryer-01 

Komponen 

Input (kJ) Output (kJ) 

Arus 10 Arus 12 Arus 11 

FeCl2 687,0368 557,8739 129,1629 

HCl 986,0896 800,7047 185,3848 

H2O 6597,5944 5357,6121 1240,3514 

H2SO4 339,0533 275,3113 63,7420 

FeSO4 343,1064 278,6024 64,5040 

FeSO4. 7H2O 10253,2246   10252,8557 

udara kering 294327,529 293886,050 441,47901 

∑ 313533,6342 
301156,154 

 
12377,4798 

Total 313533,6342 313533,6342  
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2.5.  Tata Letak Pabrik dan Peralatan  

2.5.1.  Tata Letak Pabrik 

Lay out pabrik atau tata letak pabrik adalah tempat kedudukan dari 

bagian-bagian pabrik yang diatur sedemikian rupa sehingga pabrik dapat berfungsi 

dengan efektif, efisien dan aman.  Adapun bagian – bagian utama pabrik meliputi : 

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

administrasi / perkantoran merupakan pusat 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 daerah tempat alat-alat proses diletakkan dan 

tempat berlangsungnya produksi. 

c. Daerah pergudangan umum, fasilitas karyawan, bengkel, dan garasi. 

d. Daerah utilitas, merupakan daerah untuk pengolahan air, pengolahan limbah, 

tenaga listrik, dan lain sebagainya. 

Tujuan pengaturan tata letak pabrik antara lain : 

§ Mempermudah arus masuk dan keluar area pabrik  

§ Proses pengolahan bahan baku menjadi produk lebih efisien. 

§ Mempermudah penanggulangan bahaya yang mungkin terjadi seperti 

kebakaran, ledakan dan lain-lain. 
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§ Mencegah terjadinya polusi. 

§ Mempermudah pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan. 

Untuk mencapai hasil yang optimal, maka dalam menentukan tata 

letak pabrik perlu dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut : 

§ Perlu disediakan area perluasan produksi yang tidak jauh dari proses lama. 

§ Faktor keamanan, terutama bahaya kebakaran. Dalam merencanakan lay out 

selalu diusahakan untuk memisahkan sumber api dan panas dari sumber 

bahan yang mudah meledak. Unit-unit yang ada dikelompokkan agar 

memudahkan pengalokasian bahaya kebakaran yang mungkin terjadi. 

§ Sistem konstruksi yang direncanakan adalah out door untuk menekan biaya 

bangunan gedung, sedangkan jalannya proses dalam pabrik tidak dipengaruhi 

oleh perubahan musim. 

§ Fasilitas untuk karyawan seperti masjid, kantin, parkir dan sebagainya 

diletakkan strategis sehingga tidak mengganggu jalannya proses. 

§ Jarak antara pompa dan peralatan proses harus diperhitungkan agar tidak 

mengalami kesulitan dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikkan. 

§ Disediakan tempat untuk membersihkan alat agar tidak mengganggu 

peralatan lain. 

§ Jarak antara unit yang satu dengan yang lain diatur sehingga tidak saling 

mengganggu. 

§ Sistem pemipaan diletakkan pada posisi yang tidak mengganggu operator dan 

memberikan warna atau simbol yang jelas untuk masing-masing proses 

sehingga memudahkan bila terjadi kerusakan dan kebocoran. 
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Adapun tata letak pabrik Ferroussulfat Heptahydrat yang 

direncanakan, dapat dilihat pada gambar  2.4. 

2.5.2. Tata letak Peralatan  

Lay out peralatan proses atau tata letak peralatan proses adalah 

tempat kedudukan dari alat-alat yang digunakan dalam proses produksi.  Tata 

letak peralatan proses harus dirancang sedemikian rupa sehingga : 

1. Memungkinkan pengoperasiannya.. 

2. Mudah untuk penanganan kebakaran. 

3. Mudah untuk perbaikan. 

Adapun tata letak peralatan pabrik Ferroussulfat Heptahydrat yang 

direncanakan, dapat dilihat pada gambar 2.5. 
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Gambar 2.4. Tata Letak Pabrik 
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Skala : 1: 600 

Keterangan  : 

T-01  = Tangki Penyimpanan Pikling liquor 

T-02  = Tangki Penyimpanan H2SO4 

T-03  = Tangki Pengencer H2SO4 

SL-01  = Silo Produk 

EV  = Evaporator 

CR  = Crystallizer 

CF  = Centrifuge 

RD  = Rotary Dryer 
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R-01/02/03 = Reaktor HE  = Heat Exchanger 

 

Gambar 2.5. Tata Letak Peralatan Proses 
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BAB III 

SPESIFIKASI PERALATAN PROSES 

 

3.1. Alat Utama  

3.1.1 Reaktor-01 

Kode  : R-01 

Tugas     :Mereaksikan Pickling Liquor dengan asam sulfat 

Tipe : Reaktor Alir Tangki Berpengaduk 

Jumlah  : 1 Buah 

Volume : 41,0310 m3 

Bahan  : Stainless steel SA 28,grade C 

Kondisi  : Tekanan       : 1 atm 

  Suhu            : 85 ˚C 

Dimensi   

 Diameter tangki  : 3,4756 m 

 Tinggi tangki : 3,4756 m 

 Tebal Shell  : 0,25 in 

Dimensi Head 
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 Bentuk  : Eliptical dished head 

 Tebal Head   : 0,25 in 

 Tinggi Head  : 0,6746 m 

 

Pengaduk 

 Tipe   : Turbin dengan 6 blade dengan 4 baffle 

 Jumlah   : 1 buah 

 Diameter  : 1,1585 m 

 Kecepatan   : 70 rpm 

 Power  : 40 hp 

 Tegangan   : 220/380 volt 

 Frekuensi  : 50 Hz 

Jaket Pemanas 

 Lebar Jaket  :7,314 哰 

 Tinggi Jaket  :9,5847 哰 

3.1.2. Reaktor-02 

Kode  : R-02 

Tugas     :Mereaksikan Pickling Liquor dengan asam sulfat. 
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Tipe : Reaktor Alir Tangki Berpengaduk 

Jumlah  : 1 Buah 

Volume : 41,0310 m3 

Bahan  : Stainless steel SA 28,grade C 

Kondisi  : Tekanan       : 1 atm 

  Suhu            : 85 ˚C 

Dimensi 

 Diameter tangki  : 3,4756 m 

 Tinggi tangki : 3,4756 m 

 Tebal Shell  : 0,25 in 

Dimensi Head 

 Bentuk  : Eliptical dished head 

 Tebal Head   : 0,25 in 

 Tinggi Head  : 0,6746 m 

Pengaduk 

 Tipe   : Turbin dengan 6 blade dengan 4 baffle 

 Jumlah   : 1 buah 

 Diameter  : 1,1585 m 
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 Kecepatan   : 70 rpm 

 Power  : 40 hp 

 Tegangan   : 220/380 volt 

 Frekuensi  : 50 Hz 

Jaket Pemanas 

 Lebar Jaket  :7,314 哰 

 Tinggi Jaket  :9,5847 哰 

3.1.3. Reaktor-03 

Kode  : R-03 

Tugas     :Mereaksikan Pickling Liquor dengan asam sulfat. 

Tipe : Reaktor Alir Tangki Berpengaduk 

Jumlah  : 1 Buah 

Volume : 41,0310 m3 

Bahan  : Stainless steel SA 28,grade C 

Kondisi  : Tekanan       : 1 atm 

  Suhu            : 85 ˚C 

Dimensi  

 Diameter tangki  : 3,4756 m 
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 Tinggi tangki : 3,4756 m 

 Tebal Shell  : 0,25 in 

Dimensi Head 

 Bentuk  : Eliptical dished head 

 Tebal Head   : 0,25 in 

 Tinggi Head  : 0,6746 m 

Pengaduk 

 Tipe   : Turbin dengan 6 blade dengan 4 baffle 

 Jumlah   : 1 buah 

 Diameter  : 1,1585 m 

 Kecepatan   : 70 rpm 

 Power  : 40 hp 

 Tegangan   : 220/380 volt 

 Frekuensi  : 50 Hz 

Jaket Pemanas 

 Lebar Jaket  :7,314 哰 

 Tinggi Jaket  : 9,5847 哰 

3.1.4. Evaporator 
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Kode : EV-01 

Fungsi : Memekatkan larutan FeSO4 

Type : long tube vertical Evaporator 

Fluida Panas : 

  Posisi   : Shell Side 

  Jenis   : Steam  

  Suhu masuk  : 120 oC 

  Suhu keluar  : 120 oC 

  Laju alir massa : 2416,0060 kg/jam    

Beban Q  : 5320770,0496 kJ/jam 

Fluida Dingin : 

  Posisi   : Tube Side 

  Jenis   : Liquid 

  Suhu masuk  : 76,53 oC 

  Suhu keluar  : 101 oC 

  Laju alir massa : 5961,8242 kg/jam   

Beban Q  : 6615202,4121 kJ/jam 

Dimensi : 
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  OD tube  :  0,75 in 

  ID tube  :   0,62 in 

  Panjang tube  :  18 哰 

  ID shell  :  13,25 in 

  Shell passes  :  1 

Jumlah tube  : 106  buah 

Tube passes  :  1 

Baffle space  :  5,3 in  

Pt   :  1 in 

Tebal shell :  0,25 in 

Tinggi total :  7,2246  m 

Bahan shell :  Carbon  Steel  SA 212 grade A 

3.1.5. Crystalizer 

Kode    : CR - 01   

Fungsi  :Mengkristalkan FeSO4 dari larutannya dengan 

mendinginkan larutan sampai deperoleh kristal FeSO4. 

7H2O  

Jenis    : Swenson- Walker Crystallizer   
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Volume Total  : 1,1570 m3  

Kondisi  : P = 1 atm 

       T = 101 oC 

Bahan Kontruksi   :  carbon steel SA 283 grade 3    

Panjang Total  : 3,0480 m  

Diameter  : 0,6 m   

Pengaduk, Jenis : spiral agitator  

Kecepatan  : 7 rpm 

Daya   : 2 Hp 

Pendingin, Media : Air  

Jumlah   : 19007,14297 Kg/Jam 

3.1.6. Centrifuge 

Kode   : CF-01   

Fungsi : Memisahkan ferroussulfat heptahydrate dari mother 

liquor  yang terbentuk dalam Crystallizer  

Type : Centrifugal filter - Continous conveyor   

Kecepatan Putar   :  600 rpm 

Diameter basket  :  30,48  cm 
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Panjang basket : 19,7241 cm 

Tebal cake :  2,54 cm 

Konsentrasi padatan :   0,5707 g padatan / g slurry 

Porositas :  0,1581  

laju alir massa padatan   :  2194,5146 kg/jam 

3.1.7. Rotary Dryer 

Kode  : RD-01   

Fungsi  : Mengeringkan produk Ferroussulfat heptahydrat  

  Jenis       : counter current direct-heat rotary dryer   

  Diameter     : 1,30 m  

  Panjang    : 7,50 m  

  Tekanan opersai    : 1 atm  

  Kecepatan putar  : 4,480 rpm  

  Kemiringan   : 0,012 哰/哰  

  Waktu tinggal   : 58,932 menit  

  Jenis flight    : radial flight   

  Motor penggerak  : 15 hp  

  Suhu masuk udara  : 140 oF  
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  Suhu keluar udara  : 128,35 oF  

  Suhu masuk umpan   : 40 oC  

  Suhu keluar produk   : 57 oC  

3.2. Alat Pendukung 

3.2.1. Tangki Penyimpan Pickling Liquor 

Kode   : T-01 

Tugas      : Menyimpan bahan baku Pickling Liquor selama 1  

     bulan. 

Jenis  : Tangki silinder tegak dengan alas datar (flat bottom)   

dengan bagian atas conical roof 

Jumlah   : 2 Buah 

Volume  : 931,0546 m3 

Bahan   : Carbon steel SA 283 grade C 

Kondisi   : Tekanan       : 1 atm 

  Suhu            : 30˚C 

Dimensi : 

  Diameter tangki  : 9,1441 m 

  Tinggi tangki             :  7,3153 m 
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Tebal tangki  :    

Course 1    : 0,5946 in 

 Course 2     : 0,4908 in 

 Course 3    : 0,4389 in 

 

 Course 4  : 0,4130 in 

Tebal Head         : 0,0064  m 

Tinggi head        : 1,6642  m 

Tinggi total               : 8,9795  m  

3.2.2 Tangki Penyimpan Asam sulfat ( H2SO4) 

Kode  : T-02 

Tugas     : Menyimpan asam sulfat (H2SO4) selama 1 bulan. 

Jenis  : Tangki silinder tegak dengan alas datar (flat bottom) 

dengan bagian atas conical roof 

Jumlah  : 1 Buah 

Volume         : 52,6279 m3 

Bahan  : Carbon Steel SA 283 Grade C 

Kondisi  : Tekanan       : 1 atm 
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  Suhu            : 30˚C 

 

Dimensi : 

  Diameter tangki  : 15,2402 m 

  Tinggi tangki         : 3,6576 m 

  Tebal tangki         : Coarse 1  : 0,0381 m 

  Coarse 2   : 0,0318  m 

Tebal Head  : 0,0079 m 

Tinggi head  : 2,7737 m 

Tinggi total                 : 6,4314 m 

3.2.3. Tangki Penyimpan  Pengencer Asam sulfat ( H2SO4) 

Kode  : M-01 

Tugas      :  Mengencerkan bahan baku asam sulfat 

Jenis  : Tangki silinder tegak dengan dengan Pengaduk 

Jumlah  : 1 Buah 

Volume         : 4,2853 m3 

Bahan  : Carbon Steel SA 283 Grade C 

Kondisi  : Tekanan       : 1 atm 
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  Suhu            : 30˚C 

Dimensi : 

  Diameter tangki  : 4,5721 m 

  Tinggi tangki         : 3,6576 m 

 

Dimensi Head 

  Tebal Head   : 0,0079 m 

  Tinggi Head  : 0,8321 m 

Tinggi total   : 4,4898 m 

Pengaduk 

  Tipe   : turbin dengan 6 blade plate turbine impeller 

  Jumlah   : 1 buah 

  Diameter  : 1,1126 m 

Tinggi   : 1,1126 m 

  Kecepatan   : 169,382 rpm 

  Power   : 3 hp 

3.2.4. Heat Exchanger  

Tugas       : Memanaskan udara pengering untuk Rotary Dryer  
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Jenis    : Shell and tube 1 – 2 Horisontal 

Jumlah    : 1 Buah 

Luas Transfer Panas     : 222,2336 ft2 

Beban Panas     : 231743,4786 kj/jam 

Bahan konstruksi      

 Tube : Cast Steel 

 Shell  : Carbon Steel SA 283 grade C 

Spesifikasi Tube   

 OD Tube : 0,75 in 

 ID Tube  : 0,584in 

 BWG : 14 

 Susunan  : Triangular Pitch, Pt = 1in 

Jumlah Tube      : 118 

 Passes : 6 

 Panjang Tube : 3,048 m 

Spesifikasi Shell            

   ID Shell : 15,25 in 

 Baffle Spascing  : 7,625 in 
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 Passes : 1 

3.2.5. Bucket Elevator ( BE-01 ) 

Fungsi  :Untuk mengangkut padatan slurry ferroussulfat     

heptahidrat  dari rotary drier  ke dalam silo   

Jenis   : Centrifugal discharge 

Jumlah   : 1 

Kapasitas   : 1682,726245 kg/jam  

Tinggi    : 7,34 哰 

Panjang Bucket  : 12 in 

Lebar Bucket   : 4 in 

Kedalaman Bucket : 7,25 in 

Jarak antar Bucket : 12 in 

Kecepatan Bucket : 225 fpm 

Lebar Belt  : 7 in  

Power   : 0,25 hp  

3.2.6. Belt Conveyor ( BC-04 ) 

Fungsi : Untuk mengangkut kristal dari dalam rotary dryer ke 

gudang penyimpan digunakan Belt Conveyor 
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Jumlah   : 1 

Kapasitas  : 4838,1018 lb/j 

Kecepatan Belt : 200  fpm 

Lebar Belt  : 14  in 

Panjang Belt  : 4,12 m 

Power   : 1,5 Hp 

3.2.7. Blower ( BL-01 ) 

Tugas    : mengalirkan udara ke rotary dryer  

Jenis   : Centrifugal Blower 

Jumlah   : 1 

Tekanan Masuk : 1 atm 

Tekanan Keluar : 1,06 atm 

Efisiensi  : 50 % 

BHP   : 8,5 Hp 

3.2.8. Fan  

Tugas  : Mengalirkan udara pengering dari unit utilitas ke  

  HE-04 dan RD-01 

Jenis   : axial flow fan 
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Jumlah   : 1 

Tekanan Masuk : 1 atm 

Tekanan Keluar : 1 atm 

Efisiensi  : 80 % 

BHP   : 250 Hp 

3.2.9. Condensor  (CD-01) 

Tugas     : Mengkondensasikan sebagian pada hasil atas   

   evaporator  

Jenis    : Shell and tube 1 – 2 Horisontal  

Jumlah   : 1 Buah 

Beban Panas         : 5931976,459 Btu/jam 

Bahan konstruksi    

 Tube    : Cast Steel 

 Shell     : Carbon Steel SA 283 grade C 

 Spesifikasi Tube  

 OD Tube    : 1 in 

 ID Tube     : 0,87 in 

 BWG    : 16 
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 Susunan     : Triangular Pitch, Pt = 1,25 in 

 Jumlah Tube          : 120 

 Passes    : 2 

 Panjang Tube : 192 in 

 

 Spesifikasi Shell           : 

     ID Shell             : 17,25 in 

 Baffle Spascing  : 12,9 in 

 Passes    : 1 

3.2.10. Silo (SL-01) 

Tugas  : menampung FeSO4 7H2O yang diangkut oleh 

 Bucket Elevator untuk pengemasan  

Jumlah    : 1 

Kondisi Penyimpanan  : 30 oC, 1 atm 

Volume   : 6,4789 m³  

Tinggi    : 15,6323 哰  

      Diameter   : 4,9626 哰  

Bahan Konstruksi  : Carbon steel  
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3.2.11. Screw Conveyor ( SC-01 ) 

Fungsi  : Memindahkan kristal basah dari centrifuge ke 

  rotary dryer 

Jumlah    : 1 

Kapasitas   : 2,4140 ton /j 

  Diameter scerw  : 6 in 

  Panjang screw   :  3,0480  m 

  Diameter of flight  : 9 in  

  Diameter of pipe  : 2 1/2 in  

  Putaran   : 19,3117 rpm  

  Power    : 2 Hp  

3.2.12. Screw Conveyor ( SC-02 ) 

Fungsi : Memindahkan kristal basah dari rotary dryer 

  ke Bucket elevator 

Jumlah    : 1 

Kapasitas   : 2,1778 ton /j 

  Diameter scerw  : 6 in 

  Panjang screw   :  3,0480  m 
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  Diameter of flight  : 9 in  

  Diameter of pipe  : 2 1/2 in  

  Putaran   : 17,4222  rpm  

  Power    : 2 Hp  

3.2.13. Pompa (P-01) 

Tugas      : Mengalirkan FeCL2 dari tangki penyimpan ke 

    reaktor 

Jenis     : Centrifugal Pump  

Jumlah     : 1 Buah 

Kapasitas    : 3,5678 gpm 

Power Pompa    : 1 HP 

Power Motor    : 0,5 HP 

Tegangan     : 220/380 volt 

NPSH required      : 9,8424 ft 

NPSH available       : 23,4174 ft 

Pipa yang digunakan    : 

     D, Nominal Size      : 1,049  in 

       Schedule Number       : 40 
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       ID            : 1,049  in 

       OD                                   : 1,32 in  

3.2.14. Pompa (P-02) 

Tugas     : Mengalirkan H2SO4 dari tangki penyimpan ke tangki  

   pengecer 

Jenis  : Centrifugal Pump  

Jumlah  : 1 Buah 

Kapasitas : 19,5815 gpm 

Power Pompa : 1 HP 

Power Motor : 3 HP 

Tegangan  : 220/380 volt 

NPSH required   : 9,8424 ft 

NPSH available    : 31,9592 ft 

Pipa yang digunakan     

     D, Nominal Size       : 2,067 in 

       Schedule Number      : 40 

       ID            : 2,067 in 

       OD                              : 2,38 in  
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3.2.15. Pompa (P-03) 

Tugas     : mengalirkan hasil reaksi dari R-01 ke R-02 

Jenis  : Centrifugal Pump  

Jumlah  : 1 Buah 

Kapasitas : 25,6488 gpm 

Power Pompa : 1 HP 

Power Motor : 3 HP 

Tegangan  : 220/380 volt 

NPSH required   : 9,8424 ft 

NPSH available    : 16,8017 ft 

Pipa yang digunakan     

     D, Nominal Size       : 2,067 in 

       Schedule Number      : 40 

       ID                : 2,067 in 

       OD                             : 2,38 in  

3.2.16. Pompa (P-04) 

Tugas     : mengalirkan hasil reaksi dari R-02 ke R-03 

Jenis  : Centrifugal Pump  
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Jumlah  : 1 Buah 

Kapasitas : 25,3385 gpm 

Power Pompa : 1 HP 

Power Motor : 3 HP 

Tegangan  : 220/380 volt 

NPSH required   : 9,8424 ft 

NPSH available    : 16,8862 ft 

Pipa yang digunakan     

     D, Nominal Size       : 2,067 in 

       Schedule Number      : 40 

       ID                 : 2,067 in 

       OD                             : 2,38 in   

3.2.17. Pompa (P-05) 

Tugas     : mengalirkan hasil reaksi dari R-03 ke Evaporator 

Jenis  : Centrifugal Pump  

Jumlah  : 1 Buah 

Kapasitas : 25,0465 gpm 

Power Pompa : 1 HP 
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Power Motor : 3 HP 

Tegangan  : 220/380 volt 

NPSH required   : 9,8424 ft 

NPSH available    : 16,1526 ft 

 

Pipa yang digunakan     

     D, Nominal Size       : 2,067 in 

       Schedule Number      : 40 

       ID                : 2,067 in 

       OD                             : 2,38 in  

3.2.18. Pompa (P-06) 

Tugas     : mengalirkan hasil reaksi dari Evaporator ke kristarliser 

Jenis  : Centrifugal Pump  

Jumlah  : 1 Buah 

Kapasitas : 15,2705 gpm 

Power Pompa : 1 HP 

Power Motor : 3 HP 

Tegangan  : 220/380 volt 
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NPSH required   : 9,8424 ft 

NPSH available    : 27,8828 ft 

Pipa yang digunakan    : 

     D, Nominal Size       : 2,067 in 

      Schedule Number      : 40 

       ID           : 2,067 in 

       OD                              : 2,38 in 

 

3.2.19. Pompa (P-07) 

Tugas     : Recycle dari centrifuge ke tangki Evaporator 

Jenis  : Centrifugal Pump  

Jumlah  : 1 Buah 

Kapasitas : 13,5383 gpm 

Power Pompa : 1 HP 

Power Motor : 3 HP 

Tegangan  : 220/380 volt 

NPSH required   : 9,8424 ft 

NPSH available    : 48,1765 ft 
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Pipa yang digunakan    : 

    D, Nominal Size       : 2,067 in 

      Schedule Number      : 40 

      ID          : 2,067 in 

       OD                             : 2,38 in 
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BAB IV 

UNIT PENDUKUNG PROSES 

DAN LABORATORIUM 

 

4.1. Unit Pendukung Proses 

Unit pendukung proses atau yang lebih dikenal dengan sebutan utilitas 

merupakan bagian penting untuk menunjang proses produksi dalam pabrik. 

Utilitas di pabrik Ferroussulfat Heptahydrat yang dirancang antara lain meliputi 

unit pengadaan air pendingin, unit pengadaan steam, unit pengadaan udara 

tekan, unit pengadaan listrik, dan unit pengadaan bahan bakar. 

1. Unit pengadaan air 

Unit ini bertugas menyediakan dan mengolah air untuk memenuhi 

kebutuhan air sebagai berikut : 

a. Air pendingin 

b. Air umpan boiler 

c. Air konsumsi umum dan sanitasi 

2. Unit pengadaan steam     

Unit ini bertugas untuk menyediakan kebutuhan steam sebagai media 

reaktor ( R-01, R-02, R-03 ); evaporator; Heat Exchanger.  
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3. Unit pengadaan udara tekan 

Unit ini bertugas untuk menyediakan udara tekan untuk kebutuhan 

instrumentasi pneumatic, untuk penyediaan udara tekan di bengkel dan 

untuk kebutuhan umum yang lain.  

4. Unit Pengadaan Bahan Bakar 

Unit ini bertugas menyediakan bahan bakar untuk boiler dan generator 

5. Unit pengadaan listrik  

Unit ini bertugas untuk menyediakan listrik sebagai tenaga penggerak untuk 

peralatan proses, keperluan pengolahan air, peralatan-peralatan elektronik 

atau listrik AC, maupun penerangan. Listrik di-supplay dari PLN dan dari 

generator sebagai cadangan bila listrik dari PLN mengalami gangguan.  

 

4.1.1 Unit Pengadaan Air 

4.1.1.1. Air Pendingin 

Dalam memenuhi kebutuhan air suatu industri, pada umumnya 

menggunakan air sumur, air sungai, air danau maupun air laut sebagai 

sumber untuk mendapatkan air. Dalam perancangan pabrik ini, sumber air 

yang digunakan berasal dari air sungai. Pertimbangan menggunakan air 

sungai sebagai sumber untuk mendapatkan air adalah : 
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1. Air sungai merupakan sumber air yang kontinuitasnya relatif tinggi, sehingga 

kendala kekurangan air dapat dihindari. 

2. Pengolahan air sungai relatif lebih mudah, sederhana, dan biaya pengolahan 

relatif murah, dibandingkan dengan proses pengolahan air laut lebih rumit 

dan biaya pengolahannya lebih besar. 

Air pendingin ini digunakan sebagai media pendingin pada mixer, 

crystalliser. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan air sungai sebagai 

pendingin adalah : 

a. Partikel-partikel besar/makroba (makhluk hidup sungai dan konstituen lain).  

b. Partikel-partikel kecil/mikroba (ganggang dan mikroorganisme sungai). 

Tabel 4.1 Total kebutuhan air pendingin 

Nama Alat (kg/jam) 

Crystalliser 14788,0616 

Mixer 2693,8776 

Jumlah 17481,9392 

 

Densitas air pada 32oC adalah      =  994,994 kg/m3   

Volume air yang dibutuhkan =    3,3143 m3/jam 

Untuk menghindari fouling yang terjadi pada alat-alat penukar panas 

maka perlu diadakan pengolahan air sungai. Pengolahan dilakukan secara fisis 

dan kimia. Pengolahan tersebut antar lain meliputi screening, pengendapan, 

penggumpalan, chlorinasi, demineralisasi, dan deaerasi.        
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Kebutuhan air pabrik diperoleh dari air sungai dengan mengolah 

terlebih dahulu agar memenuhi syarat untuk digunakan. Pengolahan dapat 

meliputi pengolahan secara fisik dan kimia: 

Tahapan-tahapan pengolahan air sebagai berikut : 

1. Penyaringan 

Penyaringan air dari sumber (air sungai), untuk mencegah terikutnya 

kotoran berukuran besar yang masuk ke dalam bak pengendapan awal. 

2. Pengendapan secara fisis   

Mula-mula air dialirkan ke bak penampungan atau pengendapan awal (B-01) 

setelah melalui penyaringan dengan menggunakan alat penyaring. Level 

Control System (LCS) yang terdapat di bak penampung berfungsi untuk 

mengatur aliran masuk sehingga sesuai dengan keperluan pabrik. Dalam bak 

pengendap awal kotoran-kotoran akan mengendap karena gaya berat. 

Waktu �nggal dalam bak ini berkisar 4 – 8 jam. 

3. Pengendapan secara kimia  

Kotoran-kotoran yang tersuspensi dalam air digumpalkan dan diendapkan 

dalam bak penggumpal (B-02) ini dengan menambahkan bahan-bahan 

kimia, allumunium sulphat atau natrium karbonat. Dalam pembentukan 

koagulan diusahakan air berada dalam range pH 6,5 – 8,5. Waktu yang 

diperlukan antara    3– 4 jam. Koagulan yang ditambahkan ke dalam bak 

penampungan yang berfungsi untuk mengendapkan kotoran yang ikut 

dalam air sungai. Kotoran yang telah mengendap di blow down, sedangkan 
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air yang keluar dari bagian atas clarifier (C-01) dialirkan ke sand filter atau 

bak saringan pasir (B-03). Air dari tangki penyaring air ini digunakan 

langsung untuk make up air pendingin.  

4.1.1.2. Air umpan boiler 

Untuk kebutuhan umpan boiler, sumber air yang digunakan adalah air 

sungai. Unit pengolahan air untuk umpan Boiler meliputi : 

- Unit demineralisasi air  

Unit ini berfungsi untuk menghilangkan mineral-mineral yang terkandung 

dalam air seperti : Ca++, Mg2+, SO4
2-, Cl- dan lain-lain, dengan menggunakan 

resin. Air yang diperoleh adalah air bebas mineral yang akan diproses lebih 

lanjut menjadi air umpan Boiler. 

Demineralisasi air diperlukan karena air umpan Boiler harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut : 

a. Tidak menimbulkan kerak pada heat exchanger, jika steam 

digunakan sebagai pemanas karena hal ini akan mengakibatkan 

turunnya effisiensi operasi Boiler atau heat exchanger, bahkan bisa 

mengakibatkan tidak beroperasi sama sekali. 

b. Bebas dari gas-gas yang dapat menimbulkan korosi terutama gas 

O2 dan CO2. 

Air dari bak penampung air (B-04) berfungsi sebagai make up umpan Boiler. 

Selanjutnya air diumpankan ke tangki kation exchanger, untuk 

menghilangkan kation-kation mineralnya.   Kemungkinan jenis kation yang 
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ada adalah Ca2+, Mg2+, Fe2+, Mn2+ dan Al3+.Air yang keluar dari tangki kation 

exchanger (T-01) kemudian diumpankan ke tangki anion exchanger(T-02), 

untuk menghilangkan anion-anion mineralnya. Jenis anion yang ada adalah 

HCO3
-, CO3

2-, Cl- dan SiO3
2-. Air yang keluar dari unit ini diharapkan 

mempunyai pH sekitar 6,1 – 6,2. 

Sebelum masuk Boiler air diproses dalam unit deaerator dan unit pendingin: 

- Unit deaerator (DE)  

Air yang telah mengalami demineralisasi masih mengandung gas-gas 

terlarut terutama O2 dan CO2. Gas tersebut dihilangkan lebih dahulu, karena 

dapat menimbulkan korosi. Unit deaerator berfungsi untuk menghilangkan 

gas ini. Di dalam deaerator diinjeksikan bahan-bahan kimia, bahan tersebut 

adalah : 

a. Hidrazin berfungsi mengikat oksigen berdasarkan reaksi berikut: 

  N2H4  +  O2   2H2O + N2 

Nitrogen sebagai hasil reaksi bersama-sama dengan gas lain seperti 

CO2 dihilangkan melalui stripping dengan uap air bertekanan 

rendah. 

b. Larutan ammonia yang berfungsi mengontrol pH air yang keluar 

dari deaerator pH-nya sekitar 8,5 – 9,5 keluar dari deaerator, ke 

dalam air umpan ketel kemudian diinjeksikan larutan fosfat 

(Na3PO4H2O) untuk mencegah terbentuknya kerak silika dan 

kalsium pada steam drum dan tube Boiler. Sebelum diumpankan ke 

Boiler, air diberi dispersan agar tidak terjadi pengumpalan. 
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4.1.1.3. Air konsumsi umum dan sanitasi 

Sumber air untuk keperluan konsumsi dan sanitasi juga berasal dari air 

sungai. Air ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum, laboratorium, 

kantor, perumahan, dan pertamanan. Air konsumsi dan sanitasi harus 

memenuhi beberapa syarat, yang meliputi syarat fisik, syarat kimia, dan syarat 

bakteriologis. 

Syarat fisik : 

a. Suhu di bawah suhu udara luar 

b. Warna jernih 

c. Tidak mempunyai rasa dan tidak berbau 

Syarat kimia : 

a. Tidak mengandung zat organik 

b. Tidak beracun 

Syarat bakteriologis : 

Tidak mengandung bakteri – bakteri, terutama bakteri yang pathogen. 

(Raymond D, 1999) 

Jumlah air untuk air konsumsi dan sanitasi  =  3300 kg/jam  

=  3,3143 m3/jam 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

Tahap pengolahan air konsumsi umum dan sanitasi : 

Rangkaian proses pengolahan air konsumsi umum dan sanitasi menjadi 

satu bagian dengan proses pengolahan air pendingin, hanya saja dari bak 

penampung air bersih, sebagian dialirkan ke tangki penampung air rumah 

tangga dan kantor dengan waktu �nggal 24 jam. Di dalam tangki ini kemudian 

diinjeksikan larutan calsium hipoklorit untuk mematikan kandungan biologis 

dalam air. Konsentrasi calsium hipoklorit dijaga sekitar 0,2 – 0,5 ppm. Untuk 

menjaga pH air minum, ditambah larutan Ca(OH)2 sehingga pH-nya sekitar 6,8 – 

7,0. Skema pengolahan dapat dilihat di gambar 4.2 

Tabel 4.2 Total kebutuhan air  sungai 

Jenis air 

Jumlah kebutuhan 

kg/jam m3/jam 

Air pendingin 

Air rumah tangga dan lain-lain 

Air umpan boiler 

2622,2909 

3300 

2241,221 

2,6336 

3,3143 

2,2509 

Total 8163,512 8,1989 

 

Untuk keamanan dipakai 10 % berlebih, maka : 
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Total kebutuhan  =  8979,8633 kg/j  =  9,0188 m3/j 

 

4.1.2    Unit Pengadaan Steam 

Steam yang diproduksi pada pabrik Ferroussulfat Heptahydrat ini 

digunakan sebagai media reaktor ( R-01, R-02, R-03 ); evaporator; Heat 

Exchanger.  

Untuk memenuhi kebutuhan steam digunakan boiler. Steam yang dihasilkan dari 

boiler ini merupakan medium high pressure steam dengan suhu 392°F, tekanan 

225,588 psi. 

Untuk menjaga kemungkinan kebocoran steam pada saat distribusi, jumlah 

steam dilebihkan sebanyak 10 %. Jadi jumlah steam yang dibutuhkan adalah 

14941.4749 kg/jam.  

Spesifikasi boiler yang dibutuhkan : 

Spesifikasi Boiler 

Tipe    : Water tube boiler 

Jumlah    : 1 buah 

Heating surface     : 9942,80 哰2 

Rate of steam       : 32939,98 lb/j 

Tekanan steam     : 225,588  psi 
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Suhu steam          : 392 oF 

Bahan Bakar         : Solar  

 

 

4.1.3.   Unit Pengadaan Udara Tekan 

Udara tekan digunakan untuk alat kontrol pneumatic, kebutuhan 

dibengkel dan lain-lain. Alat untuk menyediakan udara tekan berupa kompresor 

yang dilengkapi dengan filter, dryer dan tangki udara. Diperkirakan alat yang 

membutuhkan sebanyak 50 alat, masing-masing membutuhakan 2 m3/jam 

udara tekan.    

Kompresor yang dibutuhkan 

Kapasitas  : 100 m3/jam 

Tekanan suction : 14,7 psi 

Tekanan discharge : 100 psi 

Suhu udara  : 35 oC 

Jenis   : Single Stage Reciprocating Compressor 

Efisiensi  : 80 % 

Daya kompresor : 11 HP 

Jumlah   : 1 buah 
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4.1.4.   Unit Pengadaan Listrik 

 Kebutuhan tenaga listrik di pabrik Ferroussulfat Heptahydrat ini dipenuhi oleh 

PLN dan generator pabrik. Hal ini bertujuan agar pasokan tenaga listrik dapat 

berlangsung kontinyu meskipun ada gangguan pasokan dari PLN. Generator yang 

digunakan adalah generator arus bolak – balik dengan pertimbangan : 

1. Tenaga listrik yang dihasilkan cukup besar. 

2. Tegangan dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai kebutuhan. 

Kebutuhan listrik di pabrik ini antara lain terdiri dari : 

1. Listrik untuk keperluan proses dan utilitas 

2. Listrik untuk penerangan 

3. Listrik untuk AC 

4. Listrik untuk laboratorium dan instrumentasi 

 Besarnya kebutuhan listrik masing – masing keperluan di atas dapat 

diperkirakan sebagai berikut : 

4.1.4.1 Listrik untuk Keperluan Proses dan Pengolahan Air 

 Kebutuhan listrik untuk keperluan proses dan keperluan pengolahan air 

diperkirakan sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Kebutuhan Listrik untuk Keperluan Proses dan Pengolahan Air 
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Nama Alat Jumlah HP Total HP 

P-01 1 1,00 1,00 

P-02 1 1,00 1,00 

P-03 1 1,00 1,00 

P-04 1 1,00 1,00 

P-05 1 1,00 1,00 

P-06 1 1,00 1,00 

P-07 1 1,00 1,00 

PU-01 1 0,30 0,30 

PU-02 1 0,30 0,30 

PU-03 1 0,50 0,50 

PU-04 1 0,50 0,50 

PU-05 1 0,05 0,05 

PU-06 1 0,05 0,05 

PU-07 1 0,05 0,05 

Jumlah     8,75 
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Jadi jumlah listrik yang dikonsumsi untuk keperluan proses dan pengolahan air 

sebesar 8,75 HP. Diperkirakan kebutuhan listrik untuk alat yang tidak terdiskripsikan 

adalah sebesar ± 10 % dari total kebutuhan. Maka total kebutuhan listrik adalah 9,63 HP 

atau sebesar 7,18 kW. 

4.1.4.2 Listrik untuk AC 

 Diperkirakan menggunakan tenaga listrik sebesar 15000 Waゆ atau 15 kW 

4.1.4.3 Listrik untuk laboratorium dan instrumentasi 

 Diperkirakan menggunakan tenaga listrik sebesar 10000 Waゆ atau 10 kW. 

4.1.4.4 Listrik untuk Penerangan 

Untuk menentukan besarnya tenaga listrik digunakan persamaan : 

 
U.D
a.F

L =  

dengan : L : Lumen per outlet 

  a : Luas area, ft2  

  F : foot candle yang diperlukan (tabel 13 Perry 3th ed) 

  U : Koefisien u�litas (tabel 16 Perry 3th ed) 

  D : efisiensi lampu (tabel 16 Perry 3th ed) 

 

Tabel 4.4. Jumlah Lumen Berdasarkan Luas Bangunan 
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Bangunan Luas, m2 Luas, ft2 F U D Lumen 

Parki Mobil 1093,75 11772,74 20,00 0,42 0,75 747475,6 

Parkir motor 625 6727,28 10,00 0,49 0,75 183055,249 

Taman 625 6727,28 20,00 0,55 0,75 326171,171 

Unit Pemadam kebakaran 500 5381,82 20,00 0,51 0,75 281402,579 

Unit proses 9375 100909,21 35,00 0,60 0,75 7848493,8 

Unit utilitas 750 8072,74 20,00 0,56 0,75 384416,023 

Unit pengolahan limbah 600 6458,19 40,00 0,56 0,75 615065,637 

Daerah perluasan 2625 28254,58 40,00 0,56 0,75 2690912,16 

Pos keamanan 312,5 3363,64 30,00 0,59 0,75 228043,403 

Masjid 375 4036,37 10,00 0,59 0,75 91217,3614 

Kantin 312,5 3363,64 10,00 0,51 0,75 87938,3059 

Gudang Administrasi 1875 20181,84 40,00 0,51 0,75 2110519,34 

Penyimpanan bahan baku 2500 26909,12 10,00 0,51 0,75 703506,447 

Ruang kontrol 600 6458,19 5,00 0,51 0,75 84420,7736 

Laboratorium 218,75 2354,55 20,00 0,51 0,75 123113,628 

Bangunan Luas, m2 Luas, ft2 F U D Lumen 
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Aula 375 4036,37 10,00 0,51 0,75 105525,967 

Bengkel 312,5 3363,64 10,00 0,51 0,75 87938,3059 

Poliklinik 312,5 3363,64 5,00 0,55 0,75 40771,3964 

Jumlah 23387,5 251734,83 355,00   16739987,1 

 

Jumlah lumen : 

1. untuk penerangan dalam bangunan  = 13722903,82 lumen 

2. untuk penerangan bagian luar ruangan = 3017083,3 lumen 

Untuk semua area dalam bangunan direncanakan menggunakan lampu 

fluorescent 40 Waゆ dimana satu buah lampu instant starting daylight 40 W mempunyai 

1920 lumen (Perry 3th ed, 1984). 

Jadi jumlah lampu dalam ruangan = 
1920

82,13722903
 

= 7147,3457 buah 

 Untuk penerangan bagian luar ruangan digunakan lampu mercury 100 Waゆ, 

dimana lumen output �ap lampu adalah 3000 lumen (Perry 3th ed, 1984). 

Jadi jumlah lampu luar ruangan = 
3000

3,3017083
 

     = 1005,6944  buah 
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Total daya penerangan  = ( 40 W . 2301  +  100 W . 171) 

     = 386463,2739 W 

     = 386,4632 kW 

Tabel 4.5.  Total Kebutuhan Listrik Pabrik 

 

No. Kebutuhan Listrik Tenaga listrik, kW 

1. 

2. 

3. 

4. 

Listrik untuk keperluan proses dan pengolahan air 

Listrik untuk keperluan penerangan 

Listrik untuk AC 

Listrik untuk laboratorium dan instrumentasi 

   7,18  

386,46  

             15 

             10 

   Total 418,64 

 

Generator yang digunakan sebagai cadangan sumber listrik mempunyai efisiensi  

80 %, sehingga generator yang disiapkan harus mempunyai output : 

Output generator = 523,30  kW 

 Dipilih menggunakan generator dengan daya 900 kW, sehingga masih tersedia 

cadangan daya sebesar 376,70 kW. 

Spesifikasi Generator : 
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Tipe  : AC generator 

Kapasitas : 900 kW 

Tegangan : 220/360 Volt 

Efisiensi : 80 % 

Jumlah  : 1 buah 

Bahan bakar : solar 

Kebutuhan listrik dari PLN 

Total  : 900 kW 

Selama 1 jam : 900 kWh 

 

4.1.5    Unit Pengadaan Bahan Bakar 

Unit pengadaan bahan bakar mempunyai tugas untuk memenuhi 

kebutuhan bahan bakar boiler dan generator. Jenis bahan bakar yang digunakan 

adalah solar. Solar diperoleh dari Pertamina dan distributornya. Pemilihan solar 

sebagai bahan bakar didasarkan pada alasan : 

1. mudah didapat 

2. kese�mbangan terjamin 

3. mudah dalam penyimpanan 
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Kebutuhan bahan bakar dapat diperkirakan sebagai berikut : 

a. Kebutuhan bahan bakar solar untuk boiler 

Jenis bahan bakar  :  solar 

Heating value   : 18800  Btu / lb 

Efisiensi bahan bakar  :  80 % 

Specific gravity   : 0,8691 

Densitas    : 54,3188  lb / 哰3 

Kapasitas boiler   : 27736553,04 Btu / j 

Kebutuhan bahan bakar    : 1205,71 L / j 

b. Kebutuhan bahan bakar untuk generator 

Jenis bahan bakar  : solar 

Heating value   : 18800 BTU/lb 

Efisiensi bahan bakar  : 80 % 

Specific gravity   : 0.8691 

Densitas    : 54,3188 lb/哰3  

Kapasitas generator  : 900 kW  

: 1364861,64 BTU/j 

Kebutuhan bahan bakar   : 1205,71 L/j 
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Untuk menyimpan kebutuhan bahan bakar solar selama 1 bulan, dirancang tangki 

penyimpan bahan bakar dengan spesifikasi sebagai berikut : 

Tangki Penyimpan Bahan Bakar       

Kode  : TU-01       

Fungsi : Menyimpan bahan bakar solar untuk kebutuhan selama 1    

  bulan. 

Tipe : Silinder tegak dengan dasar datar (flat bottom) dan bagian  

  atas conical  roof 

Jumlah  : 1         

Kondisi operasi : P = 1 atm       

       T = 30 oC       

 Bahan konstruksi :  Carbon Steel SA 283 grade C    

Dimensi  :  Diameter tangki =  80 哰 ( 24.38  m )    

   Tinggi tangki    =  30 哰 (  9.14  m )    

Tebal shell : course 1 =  1.4375 in  ( 0.04 m )  

 course 2  =  1  5/16 in  (0.03 m )  

 course 3 =  1  1/4   in  (0.03 m )  

course 4 =   7/8  in  (0.02 m )  

 course 5 =   1     in   (0.03 m)   
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Tebal bottom  =  1.4375  in ( 0.04 m )   

Tebal roof  =   1          in (0.03  m)   

Tinggi roof  =  7.57      哰  (2.31 m)  

 Kemiringan roof =  80.27o    

Tinggi total  =  37.57  哰 (11.45m)    

4.2 Laboratorium 

Pengendalian dan peningkatan kualitas produk dilakukan oleh bagian 

laboratorium. Layanan yang diberikan oleh laboratorium ini adalah pengujian 

bahan baku, pengujian kualitas produk Ferroussulfat Heptahydrat serta 

pengembangan produk dan layanan konsumen. 

Pabrik Ferroussulfat Heptahydrat ini memiliki beberapa laboratorium 

yang berfungsi sebagai berikut : 

1. Menjamin Bahan baku yang akan dipergunakan dalam proses sesuai 

dengan spesifikasi bahan tersebut. 

2. Membantu operasi dengan menjaga kualitas bahan baku agar selama 

proses berlangsung operasi dapat terkendali. 

3. Meneliti kualitas produk, apakah kualitasnya sesuai dengan spesifikasi yang 

diinginkan atau menyimpang dari spesifikasi produk. 

4. Mengadakan penelitian dan pengembangan terhadap produk  

Ferroussulfat Heptahydrat. 

4.2.1 Laboratorium Fisik dan Analitik 
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Pemerikasaan di laoratorium ini meliputi :  

a. Bahan baku : Pickling liquor dan asam sulfat 

Produk  : Ferroussulfat Heptahydrat  

Analisa yang dilakukan yaitu :  

1. Specific gravity 

Alat yang digunakan untuk menganalisa adalah hidrometer 

2. Viskositas 

Alat yang digunakan untuk menganalisa adalah viscometer 

3. Infra Red Spectrofotometer (IRS) 

Infra Red Spectrofotometer (IRS) merupakan alat yang digunakan untuk 

menganalisa kandungan kimiawi dalam produk. Sampel dimasukkan ke 

dalam alat tersebut, maka hasilnya akan dapat dilihat di komputer. 

 

 

b. Komposisi 

Analisa yang dilakukan yaitu :  

1. Density 

Alat yang digunakan untuk menganalisa adalah Picnometer 

4.2.2 Laboratorium Penelitian dan Pengembangan 

Bagian ini bertujuan untuk mengadakan penelitian, misalnya : 
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§ Diversifikasi produk 

§ Perlindungan terhadap lingkungan 

Alat analisa penting yang digunakan antara lain : 

1. Hidrometer, untuk mengukur specific gravity. 

2. Viscometer, untuk mengukur viskositas produk. 

3. Infra Red Spectrofotometer (IRS), untuk menganalisa kandungan kimiawi 

dalam produk. 

4.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

3.3.1. Keselamatan Kerja 

Prosedur keamanan dan keselamatan kerja sangat ketat. Hal ini 

dilakukan untuk menciptakan kondisi yang sangat baik bagi lingkungan kerja, 

tenaga kerja maupun peralatan. Setiap orang yang berada di area pabrik 

dilarang keras membawa rokok, korek api, kamera, telepon gengam atau benda 

lain yang dapat menimbulkan bunga api. 

Secara keseluruhan system keselamatan kerja di pabrik Ferroussulfat 

Heptahydrat terdiri dari : 

1. APD ( Alat Pelindung Diri ) 

APD disebut juga PPE (Personal Potective Equipment) yang digunakan di 

pabrik yaitu Safety helm, spectacle, dust mask, ear plug, gloves, safety belt, 

alumunium suit, wear pack, dan safety shoes. Pemakaian alat pelindung diri ini 

tergantung dari jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencegah 

terjadinya accident. Namun secara umum semua karyawan minimum harus 

mengenakan safety shoes, safety helm, dan spectacle. 
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2. Jenis Pengaman 

Berupa peralatan yang berfungsi sebagai pelindung dan pencegah 

bahaya-bahaya lebih lanjut terhadap tenaga kerja. Antara lain : rotating unit 

cover (penutup mesin yang berputar), pagar pengaman tangga pada daerah yang 

tinggi, alat basuh mata dan shower, traffic sight, grounding and bounding, sikring 

dan saklar alat pengatur tekanan, dll. 

3. Penaggulangan Kebakaran dan Emergency 

Pabrik Ferroussulfat Heptahydrat memiliki potensi bahaya kebakaran 

yang tinggi, untuk itu perlu pencegahan dan penaggulangan bahaya kebakaran. 

Di pabrik Ferroussulfat Heptahydrat terdapat satuan pemadam kebakaran dan 

klinik yang dilengkapi dengan ambulance. Selain itu setiap orang yang berada 

didalam area pabrik dilarang keras untuk membawa rokok, korek api, kamera 

atau benda lain yang bisa menimbulkan bunga api. 

 

 

3.3.2. Kesehatan Kerja 

Untuk memberiakan pelayanan kesehatan bagi semua tenaga kerjanya, 

pabrik Ferroussulfat Heptahydrat membangun sebuah klinik yang terdapat 

dilokasi pabrik. Tenaga kesehatan diklinik terdiri dari 1 orang dokter, serta 1 

orang perawat. 

Jasa pelayanan kesehatan meliputi : 

a) Pemerikasaan kesehatan karyawan baru sebelum bekerja 
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b) Pemeriksaan kesehatan secara berkala dua tahun sekali/ setahun sekali. 

c) Pelayanan kesehatan umum untuk setiap karyawan tetap, training 

kesehatan dan PPK 

Di pabrik Ferroussulfat Heptahydrat terdapat sebuah kantin untuk 

pelayanan gizi kerja. Menu yang disajikan setiap hari berbeda sesuai dengan 

kandungan gizi yang mencukupi gizi pekerja, dimana sebelum makanan diberikan 

terlebih dahulu di periksa oleh petugas klinik. Setiap karyawan, baik itu karyawan 

biasa maupun manager mendapatkan makan siang setiap harinya. Sedangkan untuk 

karyawan shift, diberi jatah makan sekali pada jam-jam yang telah ditentukan 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

4.4 Unit Pengolahan Limbah 

Limbah yang dihasilkan oleh pabrik Ferroussulfat Heptahydrat antara 

lain adalah : 

1. Limbah cair 

2. Limbah padatan  

Pengolahan limbah tersebut didasarkan pada jenis buangannya : 
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Pengolahan limbah tersebut didasarkan pada jenis buangannya : 

1. Pengolahan air  buangan sanitasi  

Air buangan sanitasi yang berasal dari seluruh toilet dikawasan pabrik 

dikumpulkan dan diolah dalam unit stabilisasi. Campuran yang berupa 

padatan dan cairan terlebih dahulu dipecah bahan – bahan organiknya 

dengan menggunakan lumpur aktif dan sistem aerasi yang terdiri dari bak 

bersistem overflow dan desinfektan klorin ditambahkan untuk membunuh 

mikroorganisme yang menimbulkan penyakit. Air yang telah diolah dan 

memenuhi syarat pembuangan dialirkan ke kolam penampung. 

2. Limbah Cair dari Proses, air dari unit demineralisasi dan air regenerasi resin 

dinetralkan dalam kolom netralisasi. Penetralan dilakukan dengan larutan 

H2SO4 bila pH air buangan tersebut lebih dari 7, jika pH kurang dari 7 

digunakan NaOH. Air yang telah dinetralkan selanjutnya dialirkan ke kolam 

penampung. 

3. Limbah Berminyak dari Pompa 

 Limbah cair yang mengandung minyak minyak berasal dari buangan pelumas 

pada pompa, dan alat–alat lainya. Pemisahan dilakukan berdasarkan 

perbedaan berat jenisnya. Minyak dialirkan ke tungku pembakar, sedangkan 

air dibagian bawah dialirkan ke penampungan akhir, kemudian di buang. 

4. Pengolahan bahan buangan padatan 

Limbah padat berupa lumpur atau pasir yang dihasilkan dari unit 

pengolahan air,  dimanfaatkan sebagai penimbunan yang sebelumnya 
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diturunkan kadar airnya. Bagan pengolahan limbah dapat dilihat pada 

gambar 4.3. 
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4.4.1 Bak Pengendap         

Tabel 4.6. Jumlah Cairan Yang Dibuang  

Komponen kg/jam ρ (kg/m3) m3/jam 

H2O 4500 1023,013 4,39877 

Total   4,39877 

Debit limbah = 4,39877 m3/jam     

Gambar 4.2. Bagan Unit Pengolahan Limbah 

Bak penampung 
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direncanakan waktu �nggal limbah di dalam bak = 24 jam   

dengan over design = 50 % 

maka volume bak = 6,59 m3     

   = 232,86 哰3   

direncanakan kedalaman bak = 1 m 

panjang limbah = lebar limbah (P = L) 

P . L = 6,59 m2 

P2 = 6,59 m2 

P = L = 2,56 m 

 

4.3.2. Bak Acぼvated Sludge       

Diasumsikan volume bak activated sludge = 1,5 x Volume bak pengendap 

Maka volume bak activated sludge = 9,885 m3    

  = 356,26 哰3  

Direncanakan �nggi bak penampung = 1m    

 Maka : P . L = 9,885 m2   

 diambil : P = L 

 P . P = 9,885 m2 

 P2 = 9,885 m2 

 P = 3,14 m 

 L = 3,14 m    
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Menentukan tinggi penyekat : 

Debit cairan  = 4,39877 m3/jam 

Waktu tinggal di dalam bak = 24 jam 

Volume cairan  = 105,57 m3 

Direncanakan volume sludge = 0,5 x volume cairan 

Volume sludge = 52,78 m3 

Maka : Volume cairan + volume sludge = 158,355 m3 

 tinggi sludge di dalam bak  = 0,22 m 

    = 22,22 cm 

 Diambil tinggi penyekat = 1,2 x tinggi sludge 

 maka tinggi penyekat     = 0,27 m      

    = 26,67 cm 

digunakan penyekat sebanyak 3 buah     

 

4.3.3. Bak disinfektan       

Diasumsikan volume bak disinfektan = volume bak activated sludge    

Maka volume bak disinfektan  = 9,885 m3  

   = 356,26 哰3 

direncanakan �nggi bak disinfektan = 1 m    

Maka :  P . L = 9,885 m2  

 diambil : P = L 
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 P . P = 9,885 m2 

 P2 = 9,885 m2 

 P = 3,14 m 

 L = 3,14 m 

 

 

 

 4.3.4 Bak Netralisasi 

Diasumsikan volume bak netralisasi = disinfektan   

Maka volume bak disinfektan  = 9,885 m3  

   =  356,26 哰3 

direncanakan �nggi bak disinfektan = 1 m    

Maka :  P . L = 9,885 m2  

 diambil : P = L 

 P . P = 9,885 m2 

 P2 = 9,885 m2 

 P = 3,14 m 

 L = 3,14 m 

 

4.3.5 Bak Separator 

Tabel 4.6. Jumlah Cairan Yang Dibuang  
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Komponen kg/jam ρ (kg/m3) m3/jam 

H2O dan Minyak 1000 1000 1,000 

Total     1,000 

 

Debit limbah = 1,000 m3/jam     

direncanakan waktu �nggal limbah di dalam bak = 24 jam   

dengan over design = 50 % 

maka volume bak = 1,5 m3     

  = 53,003 哰3   

direncanakan kedalaman bak = 1 m 

panjang limbah = lebar limbah (P = L) 

P . L = 1,5 m2 

P2 = 1,5 m2 

P = L = 1,224 m 

L = 1,224 m 

4.3.6 Bak penampung        

Tabel 4.6. Jumlah Cairan Yang Dibuang  

 

Komponen kg/jam ρ (kg/m3) m3/jam 

H2O 4500 1023,013   4,39877 

H2O + minyak 1000 1000,00 1,0000 

Total     5,39877 
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Debit limbah = 5,3987 m3/jam     

direncanakan waktu �nggal limbah di dalam bak = 24 jam   

dengan over design = 50 % 

maka volume bak = 8,098 m3     

  = 286,153 哰3   

direncanakan kedalaman bak = 1 m 

panjang limbah = lebar limbah (P = L) 

P . L = 8,098 m2 

P2 = 8,098 m2 

P = L = 2,84 m 

L  = 2,84 m 
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 Gambar       Diagram Alir Pengolahan Air Sungai 
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BAB V 

MANAJEMEN PERUSAHAAN 

5.1. Bentuk Perusahaan 

Pabrik Ferroussulfat Heptahydrat yang akan didirikan direncanakan 

mempunyai : 

· Bentuk   : Perseroan Terbatas 

· Lapangan Usaha : Industri Ferroussulfat Heptahydrat 

· Lokasi Perusahaan : Gresik, Jawa Timur 

Alasan dipilihnya bentuk perusahaan ini adalah didasarkan oleh beberapa 

faktor, yaitu sebagai berikut : 

1. Mudah untuk mendapatkan modal, yaitu dengan menjual saham perusahaan. 

2. Tanggung jawab pemegang saham terbatas sehingga kelancaran produksi 

hanya dipegang pimpinan perusahaan. 

3. Pemilik dan pengurus perusahaan terpisah satu sama lain, pemilik adalah para 

pemegang saham sedangkan pengurus perusahaan adalah direksi beserta 

stafnya yang diawasi dewan komisaris. 

4. Kelangsungan perusahaan lebih terjamin, karena tidak terpengaruh dengan 

berhentinya: 

a. Pemegang saham 

b. Direksi beserta stafnya 

c. Karyawan perusahaan 

5. Efisiensi dari manajemen 

 
93 
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Para pemegang saham dapat memilih orang yang ahli sebagai dewan 

komisaris dan direktur utama yang cukup cakap dan berpengalaman. 

6. Lapangan usaha lebih luas 

Suatu perseroan terbatas dapat menarik modal yang sangat besar dari 

masyarakat, sehingga perseroan terbatas dapat memperluas usahanya. 

 

5.2. Struktur Organisasi 

 Salah satu faktor yang menunjang kemajuan perusahaan adalah 

struktur organisasi yang terdapat dan dipergunakan oleh perusahaan tersebut. 

Untuk mendapatkan suatu sistem yang terbaik, maka perlu diperhatikan 

beberapa pedoman antara lain : 

a. Perumusan tujuan perusahaan dengan jelas 

b. Pendelegasian wewenang 

c. Pembagian tugas kerja yang jelas 

d. Kesatuan perintah dan tanggung jawab 

e. Sistem pengontrol atas pekerjaan yang telah dilaksanakan 

f. Organisasi perusahaan yang fleksibel 

Dengan berpedoman pada beberapa hal tersebut maka diperoleh struktur 

organisasi yang baik, yaitu sistem garis dan staf. Pada sistem ini, garis 

kekuasaan lebih sederhana dan praktis. Demikian pula dalam pembagian tugas 

kerja seperti yang terdapat dalam sistem organisasi fungsional, sehingga 

seorang karyawan hanya akan bertanggung jawab pada seorang atasan saja, 

sedangkan untuk mencapai kelancaran produksi maka perlu dibentuk staf ahli 
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yang terdiri dari orang-orang yang ahli dibidangnya. Staf ahli akan memberi 

bantuan pemikiran dan nasehat kepada tingkat pengawas, demi tercapainya 

tujuan perusahaan. 

Ada dua kelompok orang–orang yang berpengaruh dalam 

menjalankan organisasi garis dan staf ini, yaitu : 

1. Sebagai garis atau lini, yaitu orang-orang yang melaksanakan tugas pokok 

organisasi dalam rangka mencapai tujuan. 

2. Sebagai staf yaitu orang-orang yang melakukan tugas sesuai dengan keahliannya 

dalam hal ini berfungsi untuk memberi saran–saran kepada unit operasional. 

 Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dalam pelaksanaan 

tugas sehari–harinya diwakili oleh dewan komisaris, sedangkan tugas 

menjalankan perusahaan dilaksanakan oleh direktur utama dibantu 

direktur teknik dan direktur keuangan umum. Direktur teknik membawahi 

bidang pemasaran, teknik dan produksi, sedang direktur keuangan dan 

umum membidangi kelancaran pelayanan.  

 Direktur – direktur ini membawahi beberapa kepala bagian yang 

akan bertanggung jawab membawahi atas bagian dalam perusahaan, 

sebagai bagian dari pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. 

Masing–masing kepala bagian membawahi beberapa seksi dan masing–

masing  seksi akan membawahi beberapa karyawan perusahaan pada 

masing–masing bidangnya.  Karyawan perusahaan akan dibagi dalam 

beberapa kelompok regu yang setiap kepala regu bertanggung jawab 

kepada pengawas seksi. 
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5.3. Tugas dan Wewenang 

5.3.1. Pemegang Saham 
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Pemegang saham adalah beberapa orang yang mengumpulkan modal 

untuk kepentingan pendirian dan berjalannya operasi perusahaan tersebut. 

Kekuasaan tertinggi pada perusahaan berbentuk PT (Perseroan Terbatas) 

adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada RUPS tersebut para 

pemegang saham berwenang: 

a. Mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris 

b. Mengangkat dan memberhentikan direktur 

c. Mengesahkan hasil–hasil usaha serta neraca perhitungan untung rugi 

tahunan dari perusahaan. 

5.3.2. Dewan Komisaris 

Dewan komisaris merupakan pelaksana tugas sehari-hari dari 

pemilik saham, sehingga dewan komisaris bertanggung jawab kepada 

pemilik saham. 

Tugas- tugas dewan komisaris : 

a. Menilai dan menyetujui rencana direksi tentang kebijakan umum, target 

perusahaan, alokasi sumber dana dan pengarahan pemasaran. 

b. Mengawasi tugas–tugas direksi. 

c. Membantu direksi dalam tugas–tugas penting.  

 

 

5.3.3. Dewan Direksi 
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Direktur utama merupakan pimpinan tertinggi dalam perusahaan 

dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap maju mundurnya perusahaan. 

Direktur utama bertanggung jawab terhadap dewan komisaris atas segala 

tindakan dan kebijaksanaan yang diambil sebagai pimpinan perusahaan, 

direktur utama membawahi direktur produksi dan direktur keuangan dan 

umum. 

Tugas Direktur Utama : 

a. Melaksanakan policy perusahaan dan mempertanggungjawabkan 

pekerjaannya kepada pemegang saham pada akhir jabatannya. 

b. Menjaga stabilitas organisasi perusahaan dan membuat kontinuitas 

hubungan baik pemilik saham, pimpinan, konsumen dan karyawan. 

c. Mengangkat dan memberhentikan kepala bagian dengan persetujuan rapat 

pemegang saham. 

d. Mengkoordinir kerjasama dengan direktur produksi dan direktur keuangan 

dan umum. 

Tugas Direktur Produksi : 

a. Bertanggung jawab kepada direktur utama dalam bidang produksi, teknik 

dan pemasaran. 

b. Mengkoordinir, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan kepala–

kepala bagian yang menjadi bawahannya. 

Tugas Direktur Keuangan : 

a. Bertanggung jawab kepada direktur utama dalam bidang keuangan. 
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b. Mengkoordinir, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan kepala bagian 

yang menjadi bawahannya. 

Tugas Direktur Umum : 

a. Bertanggung jawab kepada direktur utama dalam bidang pelayanan umum. 

b. Mengkoordinir, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan kepala bagian 

yang menjadi bawahannya. 

5.3.4. Staf Ahli 

Staf ahli terdiri dari tenaga–tenaga ahli yang bertugas membantu 

direktur dalam menjalankan tugasnya baik yang berhubungan dengan 

teknik maupun administrasi.  Staf ahli bertanggung jawab kepada direktur 

utama sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. 

Tugas dan wewenang staf ahli : 

a. Memberikan nasehat dan saran dalam perencanaan pengembangan 

perusahaan. 

b. Mengadakan evaluasi bidang teknik dan ekonomi perusahaan. 

c. Memberikan saran-saran dalam bidang hukum. 

5.3.5. Kepala Bagian 

Secara umum tugas kepala bagian adalah mengkoordinir, mengatur 

dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dalam lingkungan bagiannya sesuai 

dengan garis-garis yang diberikan pimpinan perusahaan. Kepala bagian 

dapat pula bertindak sebagai staf direktur bersama-sama staf ahli. 

Kepala bagian terdiri dari beberapa posisi yaitu : 
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1. Kepala Bagian Produksi 

Bertanggung jawab kepada direktur produksi dalam bidang mutu dan kelancaran 

produksi. 

Kepala bagian produksi membawahi : 

a. Seksi Proses 

b. Seksi Pengendalian 

c. Seksi Laboratorium 

Tugas seksi proses, meliputi : 

a. Mengawasi jalannya proses dan produksi 

b. Menjalankan tindakan seperlunya pada peralatan produksi yang mengalami 

kerusakan, sebelum diperbaiki seksi yang berwewenang 

Tugas seksi pengendalian, yaitu : 

a. Menangani hal-hal yang dapat mengancam keselamatan kerja dan 

mengurangi potensi bahaya yang ada. 

Tugas seksi laboratorium meliputi : 

a. Mengawasi dan menganalisa mutu bahan baku dan bahan pembantu 

b. Mengawasi dan menganalisa mutu produksi 

c. Mengawasi hal-hal tentang buangan pabrik 

2. Kepala bagian pemasaran 

Bertanggung jawab kepada direktur produksi dalam bidang bahan baku dan 

pemasaran hasil produksi. 

Kepala bagian ini membawahi : 
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a. Seksi pembelian 

a) Melaksanakan tugas pembelian barang dan peralatan yang dibutuhkan 

perusahaan dan mengetahui harga pasaran dan mutu bahan baku serta 

mengatur keluar masuknya bahan dan alat dari gudang. 

b. Seksi penjualan 

a) Merencanakan strategi penjualan hasil produksi. 

b) Mengatur distribusi barang dari gudang. 

3. Kepala bagian teknik 

Bertanggung jawab kepada direktur produksi dalam bidang peralatan proses dan 

utilitas. 

Kepala bagian teknik membawahi : 

a. Seksi pemeliharaan, bertugas : 

a) Melaksanakan pemeliharaan fasilitas gedung dan peralatan pabrik. 

b) Memperbaiki kerusakan peralatan pabrik. 

Seksi utilitas, bertugas :  

a) Melaksanakan dan mengatur sarana utilitas untuk memenuhi kebutuhan air, 

uap, udara tekan, tenaga listrik dan pengolahan limbah. 

 

4. Kepala bagian keuangan. 

Kepala bagian keuangan bertanggung jawab kepada direktur keuangan dan umum 

dalam bidang administrasi dan keuangan. 

Kepala bagian keuangan membawahi : 
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a. Seksi administrasi, bertugas : 

a) Menyelenggarakan pencatatan hutang piutang, administrasi persediaan 

kantor dan pembukuan serta masalah pajak. 

b. Seksi kas, bertugas : 

a) Menghitung penggunaan uang perusahaan, mengamankan uang dan 

membuat prediksi keuangan masa depan. 

b) Mengadakan perhitungan tentang gaji dan insentif karyawan. 

5. Kepala bagian umum 

Bertanggung jawab kepada direktur keuangan dan umum  

Kepala bagian umum membawahi : 

a. Seksi personalia, bertugas : 

a) Melaksanakan hal yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan. 

b) Membina tenaga kerja dan menciptakan suasana kerja yang sebaik mungkin 

antara pekerja dan pekerjaannya serta pekerja dan lingkungannya supaya 

tidak terjadi pemborosan waktu dan biaya. 

c) Mengusahakan disiplin kerja yang tinggi dalam menciptakan kondisi kerja 

yang dinamis. 

 

b. Seksi humas, bertugas : 

· Mengatur hubungan perusahaan dengan masyarakat luar. 

c. Seksi keamanan, bertugas : 

· Menjaga semua bangunan pabrik dan fasilitas yang ada di perusahaan  
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· Mengawasi keluar masuknya orang-orang baik karyawan maupun bukan di 

lingkungan perusahaan. 

· Menjaga dan memelihara kerahasiaan yang berhubungan dengan hal-hal 

interen perusahaan. 

5.3.6. Kepala seksi 

Merupakan 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 seksi bertanggung jawab terhadap kepala bagian masing-

masing sesuai dengan seksinya. 

5.4. Pembagian Jam Kerja Karyawan 

Pabrik ferroussulfat heptahydrat direncanakan beroperasi 330 hari dalam 1 

tahun dan 24 jam perhari. Sisa hari yang tidak beroperasi digunakan untuk 

perbaikan atau perawatan dan shutdown. Pembagian jam kerja karyawan 

dibagi dalam 2 golongan, yaitu : 

 

 

1. Karyawan non shift 

karyawan non shift adalah karyawan yang tidak menangani proses produksi secara 

langsung. Yang termasuk karyawan non shift adalah direktur, staf ahli, kepala 

bagian, kepala seksi serta bawahan yang berada di kantor. Karyawan golongan ini 

dalam 1 minggu akan bekerja selama 5 hari dengan pembagian kerja sebagai berikut 

: 
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Jam kerja :  

· Senin s/d Jum’at : jam 08.00 – 16.00 

Jam istirahat  : 

· Senin s/d kamis : jam 12.00 – 13.00 

· Jum’at  : jam 11.00 – 13.00 

2. Karyawan shift 

Karyawan shift adalah karyawan yang secara langsung menangani proses produksi 

atau mengatur bagian-bagian tertentu dari pabrik yang mempunyai hubungan 

dengan masalah keamanan dan kelancaran produksi. Yang termasuk karyawan shift 

antara lain : operator produksi, sebagian dari karyawan bagian teknik, bagian 

gudang dan bagian keamanan. 

Para karyawan shift akan bekerja bergantian dengan pengaturan sebagai berikut : 

· shift pagi  : jam 07.00 – 15.00 

· shift sore  : jam 15.00 – 23.00 

· shift malam : jam 23.00 – 07.00 

Untuk karyawan shift ini dibagi dalam 4 regu (A,B,C dan D) dimana 3 regu bekerja dan 

1 regu is�rahat, dan hal ini dikenakan secara bergan�an. Tiap regu akan mendapat 

giliran 3 hari kerja dan 1 hari libur �ap-tiap shift dan masuk lagi untuk shift 

berikutnya. 

Tabel 5.1. Jadwal pembagian kelompok shift 

Hari Shift Pagi Shift Sore Shift malam Libur 
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Kelancaran produksi dari suatu pabrik sangat dipengaruhi oleh faktor 

kedisiplinan karyawannya. Untuk itu kepada seluruh karyawan diberlakukan 

absensi dan masalah absensi ini akan digunakan pimpinan perusahaan sebagai 

dasar dalam mengembangkan karir para karyawan dalam perusahaan. 

 

 

 

5.5. Status Karyawan dan Sistem Upah 

Pada pabrik ferroussulfat heptahydrate ini sistem upah karyawan berbeda–

beda tergantung pada status karyawan, kedudukan, tanggung jawab dan 

Senin A B C D 

Selasa D A B C 

Rabu C D A B 

Kamis B C D A 

Jum’at A B C D 

Sabtu D A B C 

Minggu C D A B 
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keahlian. Menurut statusnya karyawan dibagi dalam 3 golongan sebagai 

berikut : 

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. 

2. Karyawan harian 

Yaitu karyawan yang diangkat dan diberhentikan direksi tanpa surat keputusan (SK) 

direksi dan mendapat upah harian yang dibayar tiap akhir pekan. 

3. Karyawan borongan 

Yaitu karyawan yang digunakan oleh pabrik bila diperlukan saja. Karyawan ini 

menerima upah borongan untuk suatu pekerjaan. 

5.6. Penggolongan Jabatan, Jumlah  Karyawan dan Gaji 

5.6.1. Penggolongan Jabatan 

1. Direktur utama : Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum 

2. Direktur produksi : Sarjana Teknik Kimia 

3. Direktur keuangan : Sarjana Ekonomi 

4. Direktur umum : Sarjana Hukum 

5. Kepala bagian produksi : Sarjana Teknik Kimia 

6. Kepala bagian teknik : Sarjana Teknik Mesin 

7. Kepala bagian pemasaran : Sarjana  Ekonomi 

8. Kepala bagian keuangan : Sarjana Ekonomi 

9. Kepala bagian umum : Sarjana Hukum 
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10. Kepala seksi : Sarjana 

11. Operator : STM / SMU  

12. Sekretaris : Akademi Sekretaris 

13. Dokter : Dokter 

14. Perawat : Akademi Perawat 

15. Lain–lain    : SMP/Sederajat 

5.6.2. Jumlah karyawan dan gaji 

 Jumlah karyawan harus ditentukan secara tepat sehingga semua 

pekerjaan yang ada dapat diselesaikan secara baik dan efisien. 

Tabel 5.2.  Perincian Jumlah Karyawan Shift 

Jabatan Jumlah 

Karyawan Proses 48 

Karyawan Pengendali 15 

Karyawan Laboratorium 12 

Karyawan Pemasaran 2 

Karyawan Pemeliharaan 12 

Karyawan Utilitas 20 

TOTAL 109 

 

Tabel 5.3.  Perincian Jumlah Karyawan Non - Shift 
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Jabatan Jumlah 

Direktur Utama 1 

Direktur Produksi 1 

Direktur Keuangan 1 

Direktur Umum 1 

Kepala Bagian 5 

Kepala Seksi 14 

Karyawan Pembelian 5 

Karyawan Personalia 4 

Karyawan Keuangan 4 

Dokter 1 

Perawat 1 

Sekretaris 4 

Jabatan Jumlah 

Sopir 4 

Security 12 

TOTAL 58 
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Tabel 5.4.  Perincian golongan dan gaji karyawan 

Gol Jabatan Gaji / bulan Kualifikasi 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Direktur Utama 

Direktur Produksi 

Kepala Bagian 

Kepala Seksi 

Sekretaris 

Karyawan biasa 

Rp. 25.000,000 

Rp. 20.000,000 

Rp. 7.500,000 

Rp. 5.000,000 

Rp. 4.000,000 

Rp. 1.000,000 – 2.000,000 

S1/S2/S3 

S1/S2 

S1/D3 

S1/D3 

S1/D3 

S1/D3/D1 

 

5.7. Kesejahteraan Sosial Karyawan 

 Kesejahteraan sosial yang diberikan oleh perusahaan kepada 

karyawan antara lain : 

1. 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 karyawan yang bekerja diluar jam kerja 

berdasarkan jumlah jam kerja 

2. Cuti 

· Cuti tahunan diberikan kepada setiap karyawan selama 12 hari kerja dalam 1 

tahun. 
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· Cuti sakit diberikan pada karyawan yang menderita sakit berdasarkan surat 

keterangan dokter. 

 

3. Pakaian kerja 

· Pakaian kerja diberikan pada se�ap karyawan sejumlah 3 pasang untuk se�ap 

tahunnya. 

4. Pengobatan 

· Biaya pengobatan bagi karyawan yang menderita sakit yang diakibatkan kerja 

ditanggung oleh perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

· Biaya pengobatan bagi karyawan yang menderita sakit yang tidak disebabkan 

oleh kecelakaan kerja diatur berdasarkan kebijakan perusahaan. 
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BAB VI 

ANALISA EKONOMI 

 

Pada perancangan pabrik Ferroussulfat Heptahydrat ini dilakukan 

evaluasi atau penilaian investasi dengan maksud untuk mengetahui apakah 

pabrik yang dirancang menguntungkan atau tidak. Komponen terpenting dari 

perancangan ini adalah estimasi harga alat-alat, karena harga ini dipakai sebagai 

dasar untuk estimasi analisa ekonomi. Analisa ekonomi dipakai untuk 

mendapatkan perkiraan/ estimasi tentang kelayakan investasi modal dalam 

suatu kegiatan produksi suatu pabrik dengan meninjau kebutuhan modal 

investasi, besarnya laba yang diperoleh, lamanya modal investasi dapat 

dikembalikan, dan terjadinya titik impas. Selain itu analisa ekonomi 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah pabrik yang dirancang dapat 

menguntungkan atau tidak jika didirikan. 

Untuk itu pada perancangan pabrik Ferroussulfat Heptahydrat ini, kelayakan 

investasi modal dalam sebuah pabrik dapat diperkirakan dan dianalisa yaitu : 

1. Profitability 

adalah selisih antara total penjualan produk dengan total biaya produksi 

yang dikeluarkan. 

Profitability = Total penjualan produk - Total biaya produksi 

(Donald, 1989) 
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2. Percent Profit on Sales (% POS) 

adalah rasio keuntungan dengan harga penjualan produk. POS digunakan 

untuk mengetahui besarnya tingkat keuntungan yang diperoleh. 

POS = 100% x 
produk jual Harga

Profit
 

(Donald, 1989) 

3. Percent Return 0n Investment (% ROI) 

adalah rasio keuntungan tahunan dengan mengukur kemampuan 

perusahaan dalam mengembalikan modal investasi. 

ROI membandingkan laba rata - rata terhadap Fixed Capital Investment. 

  Prb = 
F

ab

I
r P

   Pra = 
F

aa

I
r P

  

 Prb = % ROI sebelum pajak 

 Pra = % ROI setelah pajak 

 Pb = Keuntungan sebelum pajak 

 Pa = Keuntungan setelah pajak 

 ra = Annual production rate 

 IF = Fixed Capital Investment 

(Aries-Newton, 1955) 

4. Pay Out Time (POT) 
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adalah jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan Fixed 

Capital Investment berdasarkan profit yang diperoleh. 

   D = 
Fab

F

I 0,1  r P
I
+

 

 D = Pay Out time, tahun 

 Pb = Keuntungan sebelum pajak 

 ra = Annual production rate 

 IF = Fixed Capital Investment 

(Aries-Newton, 1955) 

5. Break Even Point (BEP) 

adalah titik impas, besarnya kapasitas produksi dapat menutupi biaya 

keseluruhan, dimana pabrik tidak mendapatkan keuntungan namun tidak 

menderita kerugian. 

  ra = 
( )

aaa

aa

R 0,7 - V - S
 ZR 0,3  F +

 

 ra = Annual production rate 

 Fa = Annual fixed expense at max production 

 Ra = Annual regulated expense at max production 

 Sa = Annual sales value at max production 

 Va = Annual variable expense at max production 
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 Z = Annual max production 

(Peters & Timmerhaus, 2003) 

 

 

6. Shut Down Point (SDP) 

adalah suatu titik dimana pabrik mengalami kerugian sebesar Fixed 

Cost yang menyebabkan pabrik harus tutup. 

 ra = 
aaa

a

R 0,7 - V - S
 ZR 0,3

 

(Peters & Timmerhaus, 2003) 

7. Discounted Cash Flow (DCF) 

Discounted Cash Flow adalah interest rate yang diperoleh ketika seluruh 

modal yang ada digunakan semuanya untuk proses produksi. DCF dari suatu 

pabrik dinilai menguntungkan jika melebihi satu setengah kali bunga pinjaman 

bank. DCF (i) dapat dihitung dengan metode Present Value Analysis dan Future 

Value Analysis. 

Present Value Analysis : 

(FC + WC) =
)1( i

C
+

 + 
2)1( i

C
+

 + 
3)1( i

C
+

+ ….+ 
ni

C
)1( +

 +  
ni

WC
)1( +

+ 
ni

SV
)1( +

 

 

Future Value Analysis : 
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(FC + WC) (1 + i)n  = (WC + SV) + [ ]1...)1()1( 21 +++++ -- nn ii  × C 

 dengan trial solution  diperoleh nilai i = % 

(Peters & Timmerhaus, 2003) 

Untuk meninjau faktor - faktor di atas perlu dilakukan penafsiran 

terhadap beberapa faktor yaitu : 

1. Penafsiran modal industri (Total Capital Investment) 

Capital Investment adalah banyaknya pengeluaran-pengeluaran yang 

diperlukan untuk fasilitas-fasilitas produktif dan untuk menjalankannya. 

Capital Investment meliputi : 

· Fixed Capital Investment (Modal tetap) 

adalah investasi yang digunakan untuk mendirikan fasilitas produksi dan 

pembantunya. 

· Working Capital (Modal Kerja) 

adalah bagian yang diperlukan untuk menjalankan usaha atau modal dalam 

operasi dari suatu pabrik selama waktu tertentu dalam harga lancar. 

2. Penentuan biaya produksi total (Production Costs), yang terdiri dari : 

a. Biaya pengeluaran (Manufacturing Costs) 

Manufacturing Cost merupakan jumlah direct, indirect, dan fixed manufacturing 

cost yang bersangkutan dengan produk. 

· Direct Manufacturing Cost 
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 Direct Manufacturing Cost merupakan pengeluaran yang bersangkutan 

langsung dalam pembuatan produk. 

· Indirect Manufacturing Cost 

 Indirect Manufacturing Cost adalah pengeluaran sabagai akibat pengeluaran 

tidak langsung dari operasi pabrik. 

 

· Fixed Manufacturing Cost 

Fixed Manufacturing Cost merupakan harga yang berkenaan dengan fixed 

capital dan pengeluaran yang bersangkutan dengan fixed capital dimana 

harganya tetap, tidak tergantung waktu maupun tingkat produksi 

b. Biaya pengeluaran Umum (General Expense) 

General Expense adalah pengeluaran yang tidak berkaitan dengan produksi 

tetapi berhubungan dengan operasional perusahaan secara umum 

3. Total Pendapatan penjualan produk isobutylene 

Yaitu keuntungan yang didapat selama satu periode produksi. 

6.1 Penaksiran Harga Peralatan 

Harga peralatan proses tiap alat tergantung pada kondisi ekonomi yang 

sedang terjadi. Untuk mengetahui harga peralatan yang pasti setiap tahun 

sangat sulit sehingga diperlukan suatu metoda atau cara untuk memperkirakan 

harga suatu alat dari data peralatan serupa tahun-tahun sebelumnya. 

Penentuan harga peralatan dilakukan dengan menggunakan data indeks harga. 
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Tabel 6.1 Indeks Harga Alat 

Cost Indeks tahun Chemical Engineering Plant Index 

1991 361,3 

1992 358,2 

1993 359,2 

1994 368,1 

1995 381,1 

Cost Indeks tahun Chemical Engineering Plant Index 

1996 381,7 

1997 386,5 

1998 389,5 

1999 390,6 

2000 394,1 

2001 394,3 

2002 390,4 

                  Sumber : Tabel 6-2 Peters & Timmerhaus, ed.5, 2003  
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y = 3.6077x - 6823.2
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Gambar 6.1 Chemical Engineering Cost Index 

Dengan asumsi kenaikan indeks linear, maka dapat diturunkan persamaan least 

square sehingga didapatkan persamaan berikut: 

Y = 3,6077 X -  6823,2 

Tahun 2012 adalah tahun ke 22, sehingga indeks tahun 2012 adalah 435,4924 

Harga alat dan yang lainnya diperkirakan pada tahun evaluasi (2012) dan dilihat 

dari grafik pada referensi. Untuk mengestimasi harga alat tersebut pada masa 

sekarang digunakan persamaan : 

Ex = Ey . 
Ny
Nx

 

 Ex = Harga pembelian pada tahun 2012 

 Ey = Harga pembelian pada tahun 1954 
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 Nx = Indeks harga pada tahun 2012 

Ny = Indeks harga pada tahun 1954 = 185 

(Aries & Newton, 1955) 

6.2 Dasar Perhitungan 

 Kapasitas produksi  :  16.000 ton/tahun 

 Satu tahun operasi :  330 hari 

 Pabrik didirikan  : 2012 

 Harga bahan baku  

 FeCl2 :  US $ 0,48 / kg 

 HCl : US $ 0,25 / kg 

 H2SO4 :   US $ 0,31 / kg 

6.3 Penentuan Total Capital Investment (TCI) 

Asumsi-asumsi dan ketentuan yang digunakan dalam analisa ekonomi : 

1. Pengoperasian pabrik dimulai tahun 2012. Proses yang dijalankan adalah 

proses kontinyu  

2. Kapasitas produksi adalah 16.000 ton/tahun 

3. Jumlah hari kerja adalah 330 hari per tahun 

4. Shut down pabrik dilaksanakan selama 25 hari dalam satu tahun untuk 

perbaikan alat-alat pabrik 
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5. Modal kerja yang diperhitungkan selama 1 bulan 

6. Umur alat - alat pabrik diperkirakan 10 tahun. 

7. Nilai rongsokan (Salvage Value) adalah nol 

8. Situasi pasar, biaya dan lain - lain diperkirakan stabil selama pabrik 

beroperasi 

9. Upah buruh asing US $ 20 per manhour 

10. Upah buruh lokal Rp. 5.000,00 per manhour 

11. Satu manhour asing = 2 manhour Indonesia 

12. Kurs rupiah yang dipakai Rp. 12.000,00 

6.4 Hasil Perhitungan 

6.4.1 Fixed Capital Invesment (FCI) 

 Tabel 6.2 Fixed Capital Invesment 

No Jenis Harga US $ Harga (Rp) 

1. Harga pembelian peralatan 2.052,365 24.628.379,408 

2. Instalasi alat-alat 202.486 2.429.836,555 

3. Pemipaan 315.777 3.789.318,426 

4. Instrumentasi 358.306 4.299.671,716 

5. Isolasi 46.849 562.191,751 

6. Listrik 149.065,995 1.788.791,935 

 

No Jenis Harga US $ Harga (Rp) 

7. Bangunan 1.000,000 12.000.000,000 

8. Tanah & Perbaikan lahan 2.094,982 25.139.785,977 
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9. Utilitas 1.232,479 14.789.749,065 

10. Engineering&Construction 1.490,462 17.885.544,967 

11. Contractor’s  fee 357.711 4.292.530,792 

12. Contingency 1.341,416 16.096.990,470 

 Fixed Capital Invesment (FCI) 10.641,899 127.702.791,062 

 

6.4.2 Working Capital Investment (WCI) 

 Tabel 6.3 Working Capital Investment 

No. Jenis Harga US $ Harga (Rp) 

1. Persediaan Bahan baku 285.752 3.429.021,600 

2. Persediaan Bahan dalam proses 294.053 3.528.630,510 

3. Persediaan Produk 5.881,051 70.572.610,197 

4. Extended Credit 6.733,333 80.800.000,000 

5. Available Cash 5.881,051 70.572.610,197 

Working Capital Investment (WCI) 19.075,239 228.902.872,504 

 

6.4.3 Total Capital Investment (TCI) 

 TCI =   FCI + WCI  

=   Rp  356.605.663,566 

 

6.4.4  Direct Manufacturing Cost (DMC) 

 Tabel 6.4 Direct Manufacturing Cost 
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No. Jenis Harga US $ Harga (Rp) 

1. Harga Bahan Baku 38.488,296 461.859.548,140 

2. Gaji Pegawai  218.000 2.616.000,000 

3. Supervisi  54.500 654.000,000 

4. Maintenance 851.352 10.216.223,285 

5. Plant Supplies 127.703 1.532.433,493 

6. Royalty & Patent 808.000 9.696.000,000  

7. Utilitas 304.232  3.650.782,523 

Total Direct Manufacturing Cost (DMC) 40.852.082 490.224.987,441 

 

6.4.5 Indirect Manufacturing Cost (IMC) 

 Tabel 6.5 Indirect Manufacturing Cost 

No. Jenis Harga US $ Harga (Rp) 

1. Payroll Overhead 32.700  392.400,000 

2. Laboratory 21.800  261.600,000 

3. Plant Over Head 109.000  1.308.000,000 

4. Packaging & Shipping 28.280,000 339.360.000,000  

Total Indirect Manufacturing Cost (IMC) 28.443,500 341.322.000,000 
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6.4.6 Fixed Manufacturing Cost (FMC) 

 Tabel 6.6 Fixed Manufacturing Cost 

No. Jenis Harga US $ Harga (Rp) 

1. Depresiasi 957.771 11.493.251,196 

2. Property Tax 212.838 2.554.055,821 

3. Asuransi 106.419 1.277.027,911 

Total Fixed Manufacturing Cost (FMC) 1.277,028 15.324.334,927 

 

6.4.7 Total Manufacturing Cost (TMC) 

           TMC=  DMC + IMC + FMC 

        =  Rp. 846.871.322,368 

6.4.8 General Expense (GE) 

 Tabel 6.7 General Expense 

 

6.4.9 Total Production Cost (TPC) 

No. Jenis Harga US $ Harga (Rp) 

1. Administrasi 274.250  3.291.000,000 

2. Sales 3.232,000 38.784.000,000 

3. Riset 1.616,000 19.392.000,000 

4. Finance 1.696,690 20.360.285,214 

General Expense (GE) 6.818,940 81.827.285,214 
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  TPC =  TMC + GE  =  Rp. 928.698.607,583 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Analisa Kelayakan 

 Tabel 6.8 Analisa Kelayakan 

No. Keterangan Perhitungan Batasan 

1. Persen Return of Investment (% 

ROI) 
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 ROI sebelum pajak 32,12% min.11 % (Aries Newton ,1955) 

 ROI setelah pajak 28,91%  

2. Pay Out Time (POT)   

 POT sebelum pajak, 2,43 maks. 3 tahun (Aries Newton,1955)  

 POT setelah pajak 2,64  

3. Break Even Point (BEP) 52,27% 40 - 60 % 

4. Shut Down Point (SDP) 34,45% - 

5. Discounted Cash Flow (DCF) 11,48%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Dari analisa ekonomi yang dilakukan dapat dihitung : 

1. Percent Return On Investment (ROI) sebelum pajak sebesar  32.03% 
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2. Pay Out Time (POT) sebelum pajak selama  2.44 tahun 

3. Break Event Point (BEP) sebesar  52.37% 

4. Shut Down Point (SDP) sebesar  34.52% 

5. Discounted Cash Flow (DCF) sebesar  11.45% 

Jadi, pabrik Ferroussulfat Heptahydrat dari pickling liquor dan asam 

sulfat dengan kapasitas 16000 ton / tahun layak untuk didirikan. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.2. Grafik Analisa Kelayakan 

Keterangan : 

Fa : Fixed manufacturing cost 

Va : Variable cost 

Ra : Regulated cost 
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Sa : Penjualan ( cost ) 

SDP : Shut down point 

BEP : Break even point 
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