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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas karunia-Nya, 

sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir. Judul  

Prarancangan Pabrik Poliuretan Densitas Berat (PDB) dengan Proses ICI 

Kapasitas 7.500 ton/tahun. 

Tugas Prarancangan Pabrik ini dilakukan dengan maksud memenuhi 

syarat yang harus ditempuh dalam mencapai gelar Kesarjanaan ( S1 ) di Jurusan 

Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta.Tugas. Prarancangan Pabrik 

merupakan tugas akhir di jurusan Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah 

Surakarta yang bertujuan agar mahasiswa mendapat gambaran yang nyata di 

dalam suatu proses produksi ditinjau dari sistem proses maupun sistem 

pendukungnya. Selain itu  melalui Tugas Prarancangaan Pabrik ini mahasiswa 

diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dalam 

merancang pabrik di dalam suatu proses produksi. 

Dalam melaksanakan tugas-tugas selama Tugas Akhir maupun pada saat 

penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

semuanya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh 

sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih 

kepada : 

1. Bapak Ir. H. Haryanto A. R MS, selaku Ketua Jurusan Teknik 

Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Kusmiyati, ST., MT. Phd. selaku dosen pembimbing satu Tugas Akhir di 

jurusan Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. 



3. Bapak Ir.H. Ahmad Fuadi, MT.  selaku dosen pembimbing dua  Tugas Akhir 

di jurusan Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

4. Semua pihak yang telah mendukung dan memberi bantuan atas selesainya 

penyusunan laporan kerja praktek ini. 

5. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan do’a , dorongan dan kasih sayang 

yang tiada pernah putus. 

Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan 

banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran merupaka harapan bagi penulis 

untuk penyempurnaan laporan kerja praktek yang akan datang. 

Akhirnya penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak. 

 

 

                            

Penyusun  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOTTO 
 

 “ Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan,  

maka kerjakanlah urusanmu dengan sesungguh-sungguhnya “ 

( Q. S. Alam Nasyrah : 6 ) 

 

 “ Kekayaan pengalaman manusia akan kehilangan suka citanya, 

jika tak ada rintangan untuk diatasi. 

Sejarah diciptakan dan ketika kerajaan megah terbangun, 

dapat kau buka catatan jejak kaki dalam buku-buku sejarahmu, 

dimana segalanya tercatat dengan indah meski tidak terlalu manis. 

Dan saat itu kau tahu, itulah kerajaanmu, 

tawa, tangis, dan segala amarah 

merupakan udara dalam atmosfer nafasmu. 

Akhirnya semua kepahitan mendewasakan jiwa kita 

dan mematangkan kepribadian yang dicari. 

Tak perlu disesali, karena kita adalah manusia, 

bukan tanpa kelemahan namun kita banyak dilebihkan. ” 

( Penulis ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSEMBAHAN 

 
Untuk  curahan cinta dan kasih sayang ynag tiada henti, karya yang sederhana ini 

kupersembahkan kepada : 

 

 Dua bijak yang kuhormati, kusayangi dan kubanggakan ” Ibunda dan Ayahanda ” 

tercinta yang telah menuntunku dengan mencurahkan do’a dan kasih sayang, 

mengasuh dan membimbing dengan penuh kesabaran serta mengajari arti hidup dan 

kehidupan sehingga aku dapat menghargai setiap waktu dan kesempatan. 

 

 Serpihan mutiara sedarah dan sekandung ” Adikku ” tersayang yang selalu 

memberiku dorongan, semangat dan do’a dalam berkarya. 

 

 Untuk ” Embun Pagiku ” yang jua tak lelah-lelahnya memberiku semangat dan 

do’a dalam meraih cita-citaku ini. 

 

 Sahabat-sahabatku dan rekan-rekanku semua yang senasib dan seperjuangan 

dalam meraih cita dan cinta. 

 

 Almamaterku tercinta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTISARI 
 

Prarancangan pabrik poliuretan densitas berat (PDB) dengan proses 
Imperial Chemical Industries (ICI) menggunakan bahan baku Polyol dan MDI 
dengan katalis Dimethylcyclohexilamine serta bahan tambahan 
Trichlorofluromethane dan Polydimethylsiloxane. Kapasitas perancangan 5.000 
ton/tahun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri pada berbagai industri. 
Pabrik ini direncanakan didirikan di Cilegon,  Banten. Poliuretan densitas berat 
digunakan sebagai bahan baku industri pembuatan otomotif, casing tv, bemper  
dan dashboard mobil, travelling bag, housing komputer, isolator panas dan 
peredam suara. Bahan Baku diimpor dari negara Korea, Jepang dan Vietnam. 

Proses pembuatan poliuretan adalah reaksi kondensasi antara Polyol dan 
Isocyanat yang terkandung dalam MDI. Reaksi berlangsung pada fase cair 
direaktor CSTR dengan kondisi operasi pada suhu 55˚C, tekanan 1 atm dengan 
konversi 80%. Reaksi bersifat eksotermis sehingga diperlukan media pendingin 
menggunakan air pada suhu 32˚C. Produk reaktor dipisahkan dengan centrifuge 
dan kemudian dikeringkan dan dicetak dalam extruder pelletizer. Alat – alat 
utama yang digunakan adalah tangki, pompa, HE, reaktor, centrifuge, dryer, 
screw conveyor dan extruder pelletizer, cyclon, filter. Unit penunjang proses 
produksi pada pabrik ini meliputi unit penyediaan dan pengolahan air, unit 
pembangkit steam, unit pembangkit listrik, unit penyedian bahan bakar,unit 
pengolahan air buangan, unit penyediaan udara tekan, laboratorium serta 
kesehatan dan keselamatan kerja.Pabrik ini direncanakan didirikan dengan luas 
area 20.000 m2 . Bentuk perusahaan berupa Perseroan Terbatas dengan sistem 
struktur organisasi line dan staff yaitu sistem organisasi seorang karyawan hanya 
akan bertanggung jawab pada seorang atasan saja. Sedangkan untuk mencapai 
kelancaran produksi maka perlu dibentuk staf ahli yang terdiri dari orang-oarang 
yang ahli dalam bidangnya. Sistem kerja karyawan berdasarkan pembagian 
menurut jam kerja yang terdiri dari karyawan shift dan non shift.  

Pendirian pabrik Poliuretan Densitas Berat (PDB) memerlukan investasi 
(Capital Invesment) sebesar US$  12.543.132,39 biaya manufacturing sebesar 
US$ 18.362.062,67 dan modal kerja ( Working Capital) US$ 5.852.795,923. Dari 
hasil perhitungan evaluasi ekonomi diperoleh Percent Return on Investment 
(ROI) sebelum pajak 31,78 % dan ROI setelah pajak 22,24 % .Pay Out Time 
(POT) sebelum pajak 2,39 tahun dan POT setelah pajak 3,12 tahun. Break Even 
Point (BEP) sebesar 41,36 % dan Shut down Point (SDP) sebesar 19,26 % 
Discounted Cash Flow (DCF) adalah 20,47 %. Dari hasil evaluasi ekonomi 
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pabrik Poliuretan Densitas Berat (PDB) 
dengan proses ICI, dengan kapasitas 7.500 ton/tahun layak untuk didirikan.               
                 
 
 
 

 
 
 


