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 Maleic anhydride merupakan salah satu produk industri kimia yang digunakan  sebagai 

bahan baku industri alkyd resin yang banyak digunakan pada industri cat, rosin adduct yang 

merupakan papper sizing agent pada industry kertas, unsaturated polyester resin yang merupakan 

bahan pembuatan fiber glass serta fumaric acid yang berfungsi sebagai bahan pemanis buatan, 

aditif pangan, aditif pakan ternak. 

Kebutuhan Maleic anhydride di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya dan selama 

ini kebutuhan bahan tersebut masih diimpor dari luar negeri. Selain itu, kebutuhan Maleic 

anhydride di dunia juga semakin meningkat seiring dengan meningkatnya perkembangan industri 

– industri pengguna Maleic anhydride. Sehingga pembangunan pabrik Maleic anhydride sangat 

diperlukan untuk mendukung perkembangan industri khususnya di dalam negeri. 

Pembuatan Maleic anhydride pada skala besar, dilakukan pada prarancangan pabrik 

Maleic anhydride dengan kapasitas 20.000 ton/tahun dengan Benzene diperoleh dari 

PERTAMINA Cilacap, Jawa Tengah dan udara dari lingkungan sekitar.  

Maleic anhydride diproduksi dengan cara mereaksikan Benzene dengan Oksigen di dalam 

Reaktor Fixed bed pada suhu 370 
o
C dan tekanan 2,5 atm dengan konversi 95%. Gas produk 

keluaran reaktor selanjutnya masuk kedalam parsial kondensor yang selanjutnya dipisahkan 

condensable dan noncondensable gas didalam accumulator. Hasil bawah accumulator berupa 

larutan Maleic anhydride kemudian dialirkan ke evaporator untuk dipekatkan dan kemudian 

dikristalkan dengan crystallizer dan dipisahkan dari mother liquor-nya di dalam centrifuge 

kemudian kristal Maleic anhydride dikeringkan di Rotary Dryer hingga mencapai kemurnian 98%. 

Kapasitas produksi pabrik direncanakan 20.000 ton/tahun dengan 330 hari kerja selama 

24 jam dalam 1 tahun. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa 

Tengah. Tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 137 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.   

Analisa kelayakan prarancangan pabrik Maleic anhydride sebagai berikut : 

Fixed Capital Investment (FCI) = Rp 440.396.823.280,- 

Working Capital Investment (WCI) = Rp 77.717.086.461,- 

 Total Capital Investment (TCI) = Rp 518.113,909.742,- 

Break Even Point (BEP) =  50,29 % 



  

Pay Out Time before Taxes (POT)b = 2,49 tahun 

Pay Out Time after Taxes (POT)a  = 2,93 tahun 

Return on Investment before Taxes (ROI)b =  25,62 % 

Return on Investment after Taxes (ROI)a =  20,49 % 

Discounted Cash Flow (DCF) =  16,379% 

Shut Down Point (SDP) =  27,44 % 

Mempertimbangkan rangkuman di atas, sudah selayaknya pendirian pabrik Maleic 

anhydride ini dikaji lebih lanjut, karena merupakan pabrik yang menguntungkan dan mempunyai 

prospek yang baik. 

 


