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INTISARI 

 

Amonium klorida banyak digunakan dalam berbagai industri antara lain industri baterai, 

farmasi, dan pupuk. Kebutuhan amonium klorida dalam negeri yang belum terpenuhi dan adanya 

peluang ekspor yang masih terbuka, maka pada tahun 2020 dirancang pabrik amonium klorida dengan 

kapasitas 50.000 ton/tahun dengan bahan baku amonium sulfat 61.603,2153 ton/tahun dan sodium 

klorida 54.748,9203 ton/tahun. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti aspek penyediaan 

bahan baku, transportasi, tenaga kerja, utilitas, serta pemasaran, maka lokasi pabrik yang cukup 

strategis adalah Kawasan Industri Gresik Jawa Timur pada tahun 2020. 

Pembuatan amonium klorida dilakukan dengan mereaksikan amonium sulfat dan sodium 

klorida dalam reaktor tipe Reaktor Alir Tangki Berpengaduk (RATB) yang dilengkapi dengan koil 

pemanas, pada kondisi tekanan 1 atm dan pada suhu 100
o
C. Produk yang keluar dari reaktor masuk ke 

dalam Rotary Vacuum Filter untuk memisahkan endapan sodium sulfat yang terbentuk dari reaktor 

untuk selanjutnya dikeringkan di dalam Rotary Dryer. Sedangkan larutan amonium klorida dari Rotary 

Vacuum Filter diumpankan ke evaporator agar mencapai kondisi jenuh sebelum masuk ke kristalizer. 

Dari kristalizer produk amonium klorida dilewatkan pada sentrifuge untuk memisahkan kristal 

amonium klorida dengan mother liquor-nya, dan selanjutnya dikeringkan didalam Rotary Dryer. 

Peralatan proses yang ada antara lain mixer, reaktor, Rotary Vacuum Filter, evaporator, kristalizer, 

sentrifuge, Rotary Dryer, dan heat exchanger.  

Hasil analisa ekonomi terhadap prarancangan pabrik amonium klorida diperoleh total 

investasi (TCI) sebesar Rp 1.103.023.323.997,00 dan total biaya produksi (Production Cost) sebesar 

Rp 1.518.182.855.659,00. Dari analisa kelayakan diperoleh hasil ROI sebelum pajak 39,55% dan 

sesudah pajak 29,66%. Pay Out Time (POT) sebelum pajak 2,10 tahun dan sesudah pajak 2,66 tahun. 

Break Even Point (BEP) 40,16%, Shut Down Point (SDP) 22,69% dan Discount Cash Flow (DCF) 

sebesar 14,64%. Hasil analisa ekonomi menyimpulkan bahwa Pabrik Amonium Klorida dengan proses 

Amonium Sulfat-Sodium Klorida dengan kapasitas 50.000 ton/tahun layak untuk didirikan. 

 

Kata kunci: Amonium klorida, proses amonium sulfat-sodium klorida 
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri kimia yang 

begitu cepat sangat berdampak terhadap 

berbagai industri yang terkait.Salah satu 

industri yang cukup baik untuk dikembangkan 

adalah industri amonium klorida. 

Pabrik amonium klorida didirikan 

dengan tujuan untuk menghasilkan suatu 

produk yang berguna bagi masyarakat dan 

industri, antara lain untuk merangsang 

industri-industri lain yang menggunakan 

amonium klorida sebagai bahan baku dan 

bahan pembantu. Hal ini karena secara tidak 

langsung dapat menambah devisa negara, 

pemecahan masalah tenaga kerja, dan 

memperkuat perekonomian negara. 

Amonium klorida digunakan sebagai 

bahan baku industri pembuatan sel baterai 

kering. Selain itu amonium klorida juga 

mempunyai kegunaan lainnya yaitu sebagai 

bahan baku dalam industri pupuk, bahan 

penunjang dalam industri farmasi, pembuatan 

berbagai senyawa amoniak, bahan pencuci, 

elektroplating, pembersih logam dalam 

industri soldering, sebagai pelapis dalam 

industri logam timah dan galvanic, sebagai 

bahan untuk memperlambat melelehnya salju, 

serta sebagai alat pengasam dalam pelapisan 

seng. 

Di Indonesia amonium klorida belum 

banyak diproduksi secara khusus.Amonium 

klorida yang diproduksi di Indonesa adalah co-

product, sehingga sebagian besar kebutuhan 

masih impor.Impor amonium klorida dalam 

beberapa tahun ini menunjukkan fluktuasi. 

1.2  Tujuan Perancangan 

Tujuan dari perancangan pabrik 

amonium klorida antara lain: 

1. Mengurangi ketergantungan impor 

amonium klorida dari luar negeri. 

2. Mnambah devisa negara dan membuka 

lapangan pekerjaan baru dangan cara 

melakukan diversifikasi produk yang 

bernilai ekonomi tinggi.  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kapasitas Rancangan Produksi 

Berdasarkan data statistic perdagangan 

luar negeri Indonesia kebutuhan urea 

formaldehida mengalami peningkatan dalam 

kurun waktu sepuluh tahun terakhir yang 

disajikan pada tabel1 berikut: 

 

Tabel 1 Perkembangan impor amonium 

klorida di Indonesia. 

Tahun Jumlah (Ton) 

2003 4.310,672 

2004 5.199,217 

2005 6.821,455 

2006 8.611,380 

2007 5.018,745 

2008 4.330,136 

2009 48.141,622 

2010 7.590,584 

2011 5.658,109 

2012 19.690,883 

(BPS, 2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Impor amonium klorida di Indonesia tahun 2002-2012. 



 

Dari Gambar 1, diperoleh persamaan regresi:  

y = 1596 x – 3×10
3
 

Dengan y adalah data impor amonium 

klorida pada tahun tertentu dalam ton 

sedangkan x adalah tahun.Sehingga kebutuhan 

amonium klorida pada tahun 2020 dapat 

dihitung sebesar 32.208 ton/tahun. Melihat 

kebutuhan yang sekian bertambah tiap 

tahunnya maka diputuskan pabrik yang akan 

dibangun berkapasitas 50.000 ton/tahun. 

Berdasarkan pertimbangan letak 

sumber bahan baku, tenaga kerja, pemasaran 

produk, sarana trasportasi, energi, fasilitas air, 

pembuangan limbah, kemasyarakatan,buruh 

dan tenaga kerja, perijinan, perpajakan, biaya 

konstruksi dan kebijakan pemerintah, 

trasportasi dan telekomunikasi maka lokasi 

pabrik amonium klorida ditetapkan di Gresik, 

Jawa Timur. 

2.2 Proses Produksi Amonium Klorida 

Amonium klorida dapat diproduksi 

dengan beberapa macam proses, sehingga 

diperlukan seleksi untuk mendapatkan hasil 

yang paling optimal. Ada 4 macam  proses 

untuk memproduksi amonium klorida secara 

komersial yaitu: 

1. Proses Amonium-Soda 

Amonium klorida dibuat sebagai 

produk samping dari proses solvay yang 

digunakan untuk membuat natrium karbonat. 

Reaksi yang terjadi yaitu: 

NaCl+NH3+CO2+H2O→NaHCO3+NH4Cl  

Natrium bikarbonat mengendap dari 

larutan dan dipisahkan dengan filtrasi. 

Amonium klorida kemudian dikristalkan dari 

filtrate, dipisahkan, dicuci, dan dikeringkan. 

Proporsi amonium klorida tergantung pada 

permintaan pasar. 

2. Proses Amonium Sulfit-Sodium 

Klorida 

Proses ini hanya terjadi ketika bahan 

baku tersedia semua dan dalam kemurnian 

tinggi. Reaksi yang terjadi sebagai berikut: 

2NaCl+SO2+2NH3+H2O→Na2SO3+NH4Cl 

Sodium sulfit mengendap pertama kali 

dan dipindahkan dengan sentrifugasi, dicuci, 

dan dikeringkan. Cairan induk yang 

mengandung amonium klorida dikirim ke 

tangki kristalisasi dan garam amonium klorida 

yang terbentuk dicuci dan dikerringkan. 

Kemurnian produk yang diperoleh cukup 

tinggi (Kirk and Othmer, 1998). 

3. Netralisasi Langsung 

Reaksi: 

NH3+HCl→NH4Cl∆H=-175,7 kJ/mol 

Reaksi dari proses ini sangat 

eksotermis, dan panas yang dibangkitkan 

digunakan untuk menguapkan sebagian besar 

air yang ada ketika HCl cair digunakan. 

Amonium klorida dihassilkan lewat 

kristalisasi. 

4. Proses Amonium Sulfat-Sodium 

Klorida 

Proses ini dilakukan dengan cara 

mereaksikan larutan amonium sulfat dengan 

sodium klorida dalam reaktor berpengaduk 

yang dijaga pada suhu 100
o
C.  Konversi reaksi 

dalam reaktor sebesar 95%. 

(NH4)2SO4+2NaCl→2NH4Cl+Na2SO4 

Amonium sulfat dan sodium klorida 

(5% excess) ditambahkan ke larutan amonium 

klorida recycle. Campuran direaksikan dalam 

tangki berpeengaduk pada suhu 100
o
C.hasil 

reaksi berupa pasta karena sodium sulfat yang 

sedikit larut dalam air. Hasil sodium sulfat 

yang merupakan padatan tersuspensi dalam 

cairan kemudian dipisahkan melalui proses 

filtrasi. Filtrat yang banyak mengandung 

amonium klorida kemudian dipisahkan 

kandungan airnya dengan proses evaporasi. 

Setelah itu dikristalisasi, dicuci, dan 

dikerringan. 

Berdasarkan kelebihan dan 

kekurangnan yang dimiliki yang dimiliki oleh 

masing-masing proses maka dipilih proses 

amonium sulfat-sodium klorida dengan alasan 

kondisi operasi yang mudah dicapai yaitu pada 

tekanan 1 atm dan suhu 100
o
C, serta 

kemurnian produk yang diperoleh cukup tinggi 

kisaran 99,5%. 

DESKRIPSI PROSES 

3.1  Tinjauan Termodinamika 

Tinjauan termodinamika adalah suatu 

tinjauan yang bertujuan untuk mengetahui 

reaksi itu memerlukan panas atau melepaskan 

panas. Secara termodinamika reaksi 

pembentukan amonium klorida dapat dilihat 

dari harga entalpi dan konstanta 

kesetimbangannya. 

 



Diketahui pada suhu 25
o
C=298 K: 

ΔHf
o
 NH4Cl = -71,20 kkal/mol 

ΔHf
o
 Na2SO4 = -330,82 kkal/mol 

ΔHf
o
 (NH4)2SO4 = -279,33 kkal/mol 

ΔHf
o
NaCl = -97,324 kkal/mol 

(Perry, 2008) 

ΔHr298=ΣΔHproduk-ΣΔHreaktan 

 =(2 ΔHf
o 

NH4Cl + ΔHf
o
 Na2SO4) – 

(ΔHf
o 
(NH4)2SO4 + 2ΔHf

o
NaCl) 

 ={(2 × (-71,20)) + (-330,82) –           

(-279,33) + (2 × -97,324)} 

 =0,758 kkal/mol 

Menghitung  ΔHrpada suhu reaksi = 100
o
C = 

373 K  

Cp NH4Cl  = 23,53 kkal/ kmol.K 

Cp Na2SO4  = 32,8 kkal/kmol.K 

Cp (NH4)2SO4  = 51,6 kkal/kmol.K 

Cp NaCl   = 12,36 kkal/kmol.K 

(Perry, 2008) 

 

ΔHreaktan 373 =  Σ Cp. ΔT 

 = 51,6 × (373-298) + 2 × 12,36 

(373-298) 

 = 5.724 kkal/kmol 

ΔHproduk 373 = Σ Cp . ΔT 

 = 32,8×(373-298) + 2 × 23,53 

(373-298) 

 = 5.989,5 kkal/kmol 

ΔHr373 = ΔHproduk 373 + ΔHr298 - ΔHreaktan 373 

 = 5.989,5 + 758 – 5.724 

 = 1.023,5 kkal/kmol 

ΔHr373bernilai positif sehingga reaksi 

pembentukan amonium klorida bersifat 

endotermis (memerlukan panas). 

Pada suhu 25
o
C (298K) diperoleh data sebagai 

berikut: 

ΔGf
o
 NH4Cl = -48,59 kkal/mol 

ΔGf
o
 Na2SO4 = -381,28 kkal/mol 

ΔGf
o
 (NH4)2SO4 = -274,02 kkal/mol 

ΔGf
o
 NaCl = -93,92 kkal/mol 

ΔGr = Σ ΔGproduk  -Σ ΔGreaktan 

 = (2 ΔGf
o 

NH4Cl + ΔGf
o 

Na2SO4) –    

(2 ΔG f
o
NaC l+ ΔGf

o 
(NH4)2SO4)   

 = {(2 × -48,59) + (-381,28) –  (2 × -

93,92 + (-274,02)} 

 = -16,6 kkal/mol 

Dari harga ΔHr373 tersebut dapat dilihat 

bahwa reaksi pembentukan amonium klorida 

adalah endotermis (memerlukan panas), dan 

reaksi ini dapat berlangsung karena 

mempunyai harga ΔGr< 0. 

Menghitung harga konstanta keseimbangan 

pada suhu 25
o
C (298 K) 

Ln K298= 
RT

G




 

Ln K298= 
298987,1

600.16

x


=  28,03 

K298=  1,49 x 10
12 

Menghitung harga konstanta keseimbangan 

pada suhu 100
o
C (373 K). 
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K373   = 1,92 x 10
12 

Karena harga konstanta kesetimbangan sangat 

besar maka dapat disimpulkan bahwa reaksi 

berjalan irreversible (searah) ke arah produk 

(ke kanan). 

3.2  Tinjauan Kinetika 

Reaksi pembuatan amonium klorida 

merupakan reaksi orde tiga, sehingga 

persamaan kecepatan reaksinya dinyatakan 

dengan:  

-ra=k. CA.CB
2
. 

Nilai konstanta kecepatan reaksinyan sebesar: 

k = 1,9 × 10
-4

 L
2
/mol

2
.det 

(Countess and Julian, 1973) 

3.3 Langkah Proses 

Pada pembuatan amonium klorida 

dengan proses amonium sulfat-sodium klorida 

secara garis besar dapat dibagi menjadi empat 

tahap sebagai berikut: 

1. Tahap Penyiapan Bahan Baku 

Tahap ini dimaksudkan untuk 

mengangkut bahan baku amonium sulfat 

dari silo penyimpanan amonium sulfat 

(F-262) pada kondisi tekanan 1 atm 

dengan temperatur 30
o
C, selanjutnya 

dilewatkan dalam belt conveyor (J-231) 

kemudian dimasukan ke hopper dan 

ditambah air untuk dimasukan bersama-

sama menjadi larutan jenuh amonium 

sulfat dalam mixer (M-121) pada kondisi 



tekanan 1 atm dengan temperatur 38
o
C. 

Bahan baku sodium klorida dari silo 

penyimpanan (F-262) pada kondisi 

tekanan 1 atm dengan suhu 30
o
C 

dilewatkan dalam belt conveyor(J-232) 

kemudian dimasukan ke hopper 

selanjutnya ditambah air untuk 

dimasukan kedalam mixer(M-122) pada 

kondisi  P=1 atm dengan T=38
o
C 

sehingga dicapai larutan jenuh NaCl. 

2. Tahap Pembentukan Produk 

Reaktor RATB (R-101) dilengkapi 

dengan koil pemanas yang berfungsi 

menyuplai panas ke dalam  reaktor agar 

suhu reaktor tetap pada 100
o
C. Pengaduk 

berfungsi untuk menjaga agar komposisi 

larutan dalam reaktor dan sama dengan 

komposisi aliran keluar reaktor, serta 

untuk menjaga agar distribusi suhu 

larutan dalam reaktor tetap seragam. 

Tekanan di dalam reaktor 1 atm dan 

konversi 95%. Reaktor ini digunakan 

untuk mereaksikan (NH4)2SO4 dan NaCl 

sehingga membentuk produk amonium  

klorida dan produk samping sodium 

sulfat.  

3. Tahap Pemurnia Produk 

Untuk memisahkan padatan sodium 

sulfat dari larutan amonium  klorida 

digunakan Rotary Vacuum Filter(H-121) 

dengan tekanan 0,25 atm dan suhu 

81,15
o
C. Kemudian mengeringkan  

kristal basah  sodium sulfat menjadi 

kristal kering dengan menghilangkan 

sebagian air digunakan Rotary Dryer   

(B-121) dengan udara pemanas bersuhu 

130
o
C. Untuk memekatkan amonium 

sulfat digunakan evaporator (V-101) 

pada kondisi operasi tekanan 1 atm dan 

suhu 105
o
C. Larutan jenuh dari 

evaporator dialirkan ke kristalizer         

(S-101) untuk membentuk kristal 

amonium klorida pada kondisi operasi  

P= 1 atm dan T= 40
o
C. Untuk 

mempertahankan suhu pada kristalizer 

dialirkan air pendingin yang dimasukan 

lewat jaket kristalizer. Kemudian kristal 

dan mother liquor dari kristalizer 

dialirkan ke sentrifuge (H-141) pada 

kondisi operasi P= 1 atm dan T= 40
o
C 

melalui screw conveyor (J-241). Di 

dalam sentrifuge kristal dan mother 

liquor akan dipisahkan. Mother liquor 

akan dikembalikan ke reaktor (R-101), 

sedangkan kristal amonium klorida 

melalui screw conveyor dikeringkan 

kedalam Rotary Dryer (B-122) dengan 

udara pemanas bersuhu 130
o
C, untuk 

mengurangi kadar airnya sehingga sesuai 

dengan spesifikasi produk yang 

diharapkan. 

4. Tahap Penyimpanan Produk 

Kristal sodium sulfat dari Rotary Dryer 

(B-121) dengan menggunakan belt 

conveyor (J-234) kemudian dimasukkan 

kedalam silo (F-263). Kristal amonium  

klorida dari rotary dryer (B-122) dengan 

menggunakan  belt conveyor  (J-236) 

dimasukkan  ke dalam silo (F-264). 

SPESIFIKASI ALAT PROSES 

4.1 Spesifikasi Alat Utama 

1. Mixer Amonium Sulfat 

Kode : M-121 

Fungsi : Tempat mencampurkan amonium 

sulfat dengan air 

Jenis : Silinder vertikaldengan head dan 

bottom berbentuk torespherical 

Dimensi Mixer 

Diameter : 3,1591 ft  = 0,9629 m 

Tinggi  : 4,55741 ft  = 1,3942 m 

Tebal  : 3/16 in = 0,0048 m 

 

 

Pengaduk 

Tipe : Flat blade turbine dengan 6 blade 

dan 4 baffle 

Daimeter : 1,0527 ft = 0,3210 m 

Rpm : 232,5868 rpm 

Power : 10 HP 

Koil Pemanas 

Pemanas  : Steam 

Suhu masuk : 130
o
C 

Suhu keluar : 130
o
C 

Jumlah koil : 6 buah 

Susunan koil : Helix 

Diameter helix : 2,5272 ft  

Tinggi koil  : 0,2560 m 

Volume koil : 0,0309 m
3 

 

 

 



2. Mixer Sodium Klorida 

Kode : M-122 

Fungsi : Tempat mencampurkan sodium 

klorida dengan air 

Jenis : Silinder vertical dengan head dan 

bottom berbentuk torespherical 

Dimensi Mixer 

Diameter  : 3,4327 ft  = 1,0463 m 

Tinggi  : 4,9582 ft  = 1,5133 m 

Tebal  : 3/16 in = 0,0048 m 

Pengaduk 

Tipe : Flat blade turbine dengan 6 blade 

dan 4 baffle 

Daimeter : 1,1440ft = 0,3488 m 

Rpm : 237,5196 rpm 

Power : 10 HP 

Koil Pemanas 

Pemanas  : Steam 

Suhu masuk : 130
o
C 

Suhu keluar : 130
o
C 

Jumlah koil : 5 buah 

Susunan koil : Helix 

Diameter helix : 2,0596 ft  

Tinggi koil : 0,2134 m 

Volume koil : 0,0172 m
3 

3. Reaktor 

Kode  : R-101 

Tugas     : Mereaksikan amonium sulfat 

dengan sodium klorida menjadi 

sodium sulfat dan amonium 

klorida 

Tipe : Reaktor Alir Tangki Berpengaduk 

Jumlah  : 1 Buah 

Volume : 704,3699 ft
3 

= 19,9455m
3 

Waktu tinggal : 30,78 menit 

Bahan  : Stainless steel SA 203 Grade B 

Kondisi Operasi 

Tekanan : 1 atm 

Suhu  : 100˚C 

Dimensi Reaktor 

Diameter : 9,0372ft   = 2,7545 m 

Tinggi : 12,5300 ft  = 3,8191 m 

Tebal shell: 0,3125 in   = 0,0079 m 

Dimensi head 

Bentuk : Slindervertikal bentuk atap dan 

dasar torispherical 

Tebal head: 0,3125 in  = 0,0079 m 

Tinggi head: 20,9568 in = 0,5323 m 

 

 

 

Pengaduk Reaktor 

Tipe  : 6 blade plate turbine impeller 

with 4 baffle 

Jumlah   : 1 buah 

Diameter : 3,0124 ft  = 0,9182 m 

Kecepatan: 83,3317 rpm 

Power  : 20 HP 

Koil Pemanas 

Pemanas  : Steam 

Suhu masuk : 130˚C 

Suhu keluar : 130˚C 

Jumlah koil : 9 buah 

Susunan koil : Helix 

Diameter helix  : 5,4223 ft  = 1,6527 m 

Panjangkoil  : 35,7654 m 

Volume koil : 0,1150 m
3 

Tinggi koil  : 0,5761 m 

4. Rotary Vacuum Filter 

Kode : H-121 

Tugas : Memisahkan padatan sodium 

sulfat (Na2SO4) produk keluaran 

reaktor dari cairan 

Bentuk  : Tangki Silinder Horisontal 

Jenis filter: Rotary Drum Vacum Filter 

Jumlah  : 1 Buah 

Bahan konstruksi:Carbon Steel 283 grade C 

Kondisi Operasi 

Suhu  : 81,15˚C 

Tekanan  : 0,254 atm 

Dimensi 

Diameter : 5,9274 ft  = 1,8067 m 

Panjang : 11,8548 ft  = 3,6134 m 

Luas drum : 20,4984 m
2 

Jumlah putaran : 38,5656 siklus/jam 

Power motor : 50 HP 

Putaran  : 0,6428 rpm 

Pipa pemasukan umpan: 4,5 in 

5. Evaporator 

Kode  : V-101 

Tugas      :Menguapkan air dari produk 

keluaran Rotary Vacuum Filter 

Jenis   : Forced circulation 

Fase  : Cair 

Jumlah   : 1 Buah 

Bahan konstruksi: Stainless steel SA 353 

Kondisi Operasi 

Temperature  : 105,39
o
C 

Tekanan  : 0,995 atm 

Tinggi evaporator : 9,0172m 

Tebal head  : 0,25 in = 0,00635 m 

Diameter evaporator: 1,0765 m 



Diameter displacement vapor: 1,0254 m 

Tinggi displacement vapor  : 1,0254 m 

Tebal shell :  0,25 in = 0,00635 m 

6. Kristalizer 

Kode :  S-101 

Fungsi : Mengkristalkan amonium klorida 

keluaran evaporator dari 

larutannya dengan cara 

mendinginkan larutan sampai 

diperoleh kristal amonium klorida 

Jenis  : Swenson-Walker Crystallizer 

Jumlah  :  1 Unit besar 

Volume total :  0,0135 m
3 

Bahan : Stainless steel SA-167 type 304  

grade 3 

Dimensi kristalizer 

Lebar :  24 in = 0,6096 m 

Tinggi :  26 in  = 0,6604 m 

Panjang total :  3,0480 m 

Tebal dinding: 3/16 in = 0,00476 m 

Kondisi Operasi 

Tekanan :  1 atm 

Suhu :  40
o
C 

Pengaduk 

Jenis :  Spiral agitator 

Kecepatan:  70 rpm 

Power  :  1 HP 

Diameter :  0,6091 m 

Pendingin 

Media  :  Air 

Jumlah  :  21.415,7265 Kg/jam 

7. Sentrifuge 

Kode  : H-141 

Tugas  : Memisahkan kristal amonium 

klorida dari  mother liquor-nya 

Jenis  : Continuous Conveyor Centrifugal 

Filter 

Jumlah  : 1 Buah 

Kapasitas : 22,2092 ton/jam 

Kondisi  Operasi 

Tekanan       : 1 atm 

Suhu            : 40˚C 

Dimensi  

Diameter bowl  : 35 in  = 0,889 m 

Panjang bowl : 2,0684 ft  = 0,63 m 

Motor  

Kecepatan putar : 600 rpm 

Power      : 3 HP  

Kecepatan sudut putar : 10 rps 

 

 

8. Rotary Dryer-01 

Kode : B-121 

Fungsi : Mengurangi kadar cairan yang 

terikut pada hasil padatan sodium 

sulfat 

Jenis  : Direct contact counter current 

Rotary Dryer 

Kondisi Operasi 

Tekanan : 1 atm 

Suhu  : 81,15 °C 

Spesifikasi 

Panjang  : 45,0890 ft  =  13,7431m 

Diameter : 10,0130 ft  = 3,0520 m 

Kecepatan putar: 1,9084 rpm 

Kemiringan : 0,070 m/m 

Jumlah flight : 7 buah 

Waktu tinggal: 13,998 men = 0,23 jam 

Daya    :7,5 HP 

9. Rotary Dryer-02 

Kode : B-122 

Fungsi : Mengurangi kadar cairan yang 

terikut pada hasil padatan amonium 

klorida 

Jenis  : Direct contact counter current 

Rotary Dryer 

Kondisi Operasi 

Tekanan : 1 atm 

Suhu  : 40°C 

Spesifikasi 

Panjang  : 85,0898 ft  = 23,9354 m 

Diameter :  7,4383 ft  = 2,2672 m 

Kecepatan putar: 2,5689 rpm 

Kemiringan : 0,009 m/m 

Jumlah flight : 9 

Waktu tinggal:130,19 menit= 2,17 jam 

Daya    :10 HP 

ANALISIS EKONOMI 

Pabrik amonium klorida dengan proses 

amonium sulfat-sodium klorida kapasitas 

50.000 ton/tahun ini direncanakan beroperasi 

330 hari/tahun. Berdasarkan analisis ekonomi 

diperoleh data bahwa keuntungan seteelah 

pajak Rp59.132.599.548,00. Break Even Point 

(BEP) sebesar 40,16% berada pada kisaran 

yang diijinkan (40%-60%). Nilai BEP 

dipengaruhi oleh harga jual produk yang 

relative lebih besar dari harga bahan baku, 

sehingga jika selisih harga semakin besar 

maka nilai BEP juga akan semakin rendah. 

Sebaliknya, nilaiReturn Of Investment(ROI) 

akan semakin tinggi seiring dengan penurunan 



nilai BEP. Percent Return Of Investment 

(ROI) setelah pajak sebesar 29,66%. Pay Out 

Time (POT) sebelum pajak sebesar 2,10 tahun 

sedangkan setelah pajak 2,66 tahun berada 

pada batas kisaran yang diijinkan (max 5 

tahun). Shut Down Point (SDP) sebesar 

22,69%. Discount Cash Flow (DCF) sebesar 

32,50%. Berdasarkan data diatas maka pabrik 

amonium klorida dengan proses amonium 

sulfat-sodium klorida kapasitas 50.000 

ton/tahun ini layak untuk didirikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Grafik analisis kelayakan ekonomi 

KESIMPULAN 

Dari analisis ekonomi yang dilakukan dapat 

dihitung: 

1. Percent Return On Investment (ROI) 

setelah pajak sebesar 29,66% 

2. Pay Out Time (POT) setelah pajak 

selama  2,66 tahun 

3. Break Event Point (BEP) sebesar  

40,16% 

4. Shut Down Point (SDP) sebesar  

22,69% 

5. Discounted Cash Flow (DCF) sebesar  

32,49% 

Jadi, Pabrik Amonium Klorida dari 

Amonium Sulfat dan Sodium Klorida dengan 

kapasitas 50.000 ton/tahun LAYAK untuk 

didirikan. 
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