
ABSTRAK

PRARANCANGAN PABRIK POLYVINYL CHLORIDE DARI ETHYLENE,
CHLORIDE ACID, DAN OKSIGEN KAPASITAS 100.000 TON/TAHUN

(Perancangan Reaktor Fluidized Bed (RE-101))

Oleh
YENI CHOIRIAH

Polyvinil chloride merupakan salah satu polimer yang sangat penting
dalam industri kimia, karena banyak digunakan dalam industri antara lain sebagai
bahan pengganti karet, coating (bahan pembungkus), flooring, isolasi kabel,
berbagai macam barang keperluan konstruksi, tank lining (pelapis tangki-tangki),
piringan hitam serta barang-barang plastik seperti selang, gasket, sepatu, kulit
imitasi, pipa serta interiornya dan peralatan rumah tangga.

Kebutuhan polyvinyl chloride di Indonesia semakin meningkat tiap
tahunnya dan selama ini kebutuhan bahan tersebut masih belum tercukupi
sehingga masih diimpor dari luar negeri. Selain itu, kebutuhan polyvinyl chloride
di dunia juga semakin meningkat dengan meningkatnya perkembangan industri-
industri pengguna polyvinyl chloride. Sehingga pembangunan pabrik polyvinyl
chloride sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan industri dalam
negeri.

Polyvinyl chloride diproduksi dengan proses polimerisasi suspensi di
dalam batch reactor pada suhu 57,5oC dan tekanan 7,6 atm dengan konversi 96%.
Cairan keluaran bawah reaktor kemudian masuk ke flash drum untuk memisahkan
gas sisa reaktan dengan produk yang terbentuk, sedangkan produk gas flash drum
selanjutnya masuk ke kompressor pencairan sebagai recycle. Keluaran bawah
flash drum kemudian masuk ke stripper untuk melucuti gas sisa reaktan yang
masih masuk ke partikel produk. Selanjutnya produk dipisahkan dari mother
liquor menggunakan centrifuge yang kemudian masuk ke rotary dryer untuk
mengurangi kadar air dalam produk.

Kapasitas produksi pabrik direncanakan 100.000 ton/tahun dengan 330
hari kerja dalam satu tahun. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di daerah
kawasan industri Serang yang terletak di jalan raya Salira Bojonegoro kabupaten
Serang provinsi Banten dengan luas lahan 38.850 m2. Tenaga kerja yang
dibutuhkan senbanyak 189 orang dengan bentuk badan usaha Perseroan Terbatas
(PT) yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang dibantu oleh Direktur
Produksi dan Direktur Keuangan dengan struktur organisasi line and staff.

Penyediaan kebutuhan utilitas pabrik berupa sistem pengolahan dan
penyediaan air, sistem penyediaan steam, sistem penyediaan udara instrumen, dan
sistem pembangkit tenaga listrik.



Dari analisis ekonomi diperoleh:
Fix Capital Invesment (FCI) = Rp 199.590.921.556
Working Capital Invesment (WCI) = Rp 35.221.927.333
Total Capital Invesment (TCI) = Rp 234.812.848.889
Break Event Point (BEP) = 39, 1312 %
Shut Down Point (SDP) =  29, 0819%
Pay Out Time before taxes (POT)b = 1,3514
Pay Out Time after taxes (POT)a = 1,6340
Return of Invesment before taxes (POT)b = 54,3990 %
Return of Invesment after taxes (POT)a = 43,5192 %
Discounted Cash Flow (DCF) = 43,9610 %

Mempertimbangkan rangkuman di atas, sudah selayaknya pendirian pabrik
Polyvinyl Chloride ini dikaji lebih lanjut, karena merupakan pabrik yang
menguntungkan dan mempunyai prospek yang baik.


