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Prarancangan Pabrik Maleic Anhydride dari Reaksi Oksidasi N-Butana dengan 

Kapasitas 22.000 ton/tahun 

ABSTRAK 

Perancangan pabrik maleic anhydride (MA) terbuat dari reaksi oksidasi n-

butana. Kapasitas disesuaikan dengan kebutuhan impor, kebutuhan bahan baku dan 

kapasitas pabrik yang sudah beroperasi, maka dirancang dengan kapasitas 22.000 

ton/tahun. Pabrik ini direncanakan beroperasi selama 330 hari/tahun. Pabrik MA akan 

didirikan di daerah kawasan industri, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Proses pembuatan 

MA ini menggunakan reaktor fixed bed multitube dengan menggunakan katalis 

vanadium phosphorus oxide (VPO). Pada reaktor ini reaksi berlangsung pada suhu 

390-393,6
o
C dan tekanan 2 atm. Reaksi bekerja secara non adiabatis, non isotermal

dan irreversible. 

Kebutuhan n-butana sebesar 2.777,23 kg/jam, sedangkan oksigen yang 

dibutuhkan sebesar 13.172,88 kg/jam. Produk MA yang dihasilkan sebanyak 

2.777,78 kg/jam. Utilitas pendukung proses meliputi penyediaan steam sebesar 

40.670,74 kg/jam diperoleh dari boiler unit penyedia make up air pendingin sebesar 

7.662,14 kg/jam dan untuk total air kebutuhan perusahaan sebesar 397.856,28 

kg/jam. Manajemen perusahaan pada pabrik ini berbentuk Perseroan Terbatas (PT) 

dengan jumlah karyawan sebanyak 181 orang. Perusahaan menggunakan sistem 

struktur line and staff yang masing-masing telah memiliki tugas dan wewenang 

sendiri. Pabrik MA menggunakan modal tetap sebesar Rp394.311.452.549,00 dan 

modal kerja sebanyak Rp314.124.831.535,00. Dari hasil analisis ekonomi pabrik ini 

memperoleh keuntungan sebelum pajak sebesar Rp20.046.655.254,00 per tahun 

setelah dipotong pajak sebesar 25% maka keuntungan menjadi Rp60.139.965.761,00 

per tahun. Return on investment sebelum pajak sebesar 19,71% dan sesudah pajak 

sebesar 14,78%. Break event point (BEP) sebesar 53,94%. Shut down point (SDP) 

23,28%. Pay out time (POT) sebelum pajak selama 3,37 tahun sedangkan POT 

sesudah pajak selama 4,04 tahun. Dari hasil analisis ekonomi pabrik MA layak untuk 

didirikan. 

Kata kunci: Maleic Anhydride, Oksidasi, Reaktor Fixed Bed Multitube, N-Butana 

ABSTRACT 

Maleic anhydride plant design (MA) is made from the oxidation of n-butane. 

The acquirement of capacity is based on import needs, the need for raw materials, and 

plant’s capacity that has operated. Then the capacity is designed with 22,000 

tons/year. This plant is planned to operate for 330 days/year. The plant will be 

established in areas of MA industrial area, Ogan Ilir, South Sumatera. The process of 

making MA uses fixed bed multitube reactor by vanadium catalyst phosphorus oxide 

(VPO). On this reactor, the reaction takes place at a temperature of 390-393,6
o
C  and

pressure of 2 atm. Reaction works as non adiabatis, non isothermal and irreversible. 
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N-butane needed is 2,777.23 kg/h, while the oxygen needed is 13,172.88 kg/h. 

The product of MA is about 2,777.78 kg/hour. Supporting utility, include a provision 

of steam 40,670.74 kg/hour, is retrieved from the provider of unit boiler of makeup 

cooling water of 7,662.14 kg/h and for total water needed of the company is about 

397,856.28 kg/h. The company management on this plant made is a limited liability 

company (PT) for the number of employees are 181. This company uses the system 

structure of line and each staff have their own duties and authorities. The MA plant 

uses a fixed capital of Rp394,311,452,549 and working capital is Rp314,124,831,535. 

Economic analysis of the results of this plant makes a profit before tax of Rp 

RP20,046,655,254 per year yet tax cut by 25% of the profit becomes 

Rp60,139,965,761 per year. Returning on investment before tax is 19.71% and after 

tax is 14.78%. Break event point (BEP) is 53.94%. Shut down point (SDP) is 23.28%. 

Pay out time (POT) before tax is 3.37 year while the POT after tax is 4.04 years. 

From the results of the economic analysis of the MA plant, it can be conclude that it 

deserves to be established. 

Keywords: Maleic Anhydride, Oxidation, Fixed Bed Multitube Reactor, N-Butane 

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang pendirian pabrik 

Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah yang  sangat berpotensi dalam 

pengembangan berbagai industri. Industri yang mengelola bahan mentah menjadi 

produk tertentu diharapkan dapat meningkatkan perekonomian negara dan dapat 

menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. Salah satu 

kekayaan yang dimiliki Indonesia adalah  gas alam. Sangat disayangkan bahwa 

banyak industri gas alam yang diolah kemudian diekspor ke luar negeri. Maka 

dari itu perlu ditingkatkan kegunaan gas alam untuk kepentingan di dalam 

negeri. Maleic anhydride merupakan salah satu produk di industri kimia yang 

diolah dari bahan baku  gas alam yaitu n-butana. 

Maleic anhydride memiliki rumus molekul C6H4O3 atau disebut juga 

2,5-furandione yang merupakan salah satu senyawa organik. Senyawa ini dapat 

disintesis dengan mengoksidasi butana (C4H10) atau benzena (C6H6). Produk 

maleic anhydride merupakan intermediate product yang artinya bahan kimia ini 

adalah produk yang memiliki fungsi sebagai bahan baku untuk produk lainnya. 

Kegunaan maleic anhydride yang beragam disebabkan oleh stuktur grup 
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dicarboxylic acid serta reaktivitas ikatan rangkap pada posisi alfa dan beta. 

Struktur kimia dan reaktivitas yang tinggi dari turunan maleic anhydride 

berpotensi menjadi beberapa jenis resin dan berbagai transformasi kimia pereaksi 

organik. Penggunaan maleic anhydride antara lain (Kirk Othmer, 1978): 

a. Sebagai bahan baku agricultural chemical

b. Sebagai bahan baku alkyl resin

c. Sebagai bahan baku fumaric acid

d. Sebagai bahan baku tartaric acid

e. Sebagai bahan baku unsaturated polyester resin

f. Sebagai bahan pembuatan aditif minyak pelumas

g. Sebagai bahan pengawet pada lemak

1.2 Penentuan kapasitas rancangan pabrik 

Kapasitas produksi pabrik akan mempengaruhi perhitungan teknis maupun 

ekonomis dalam perancangan. Pada dasarnya, semakin besar kapasitas produksi 

maka kemungkinan keuntungannya juga semakin besar. Namun ada beberapa 

faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kapasitas pabrik. 

1.2.1 Kebutuhan pasar 

Maleic anhydride telah diproduksi dalam negeri, namun masih 

memerlukan impor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

Data impor maleic anhydride dari Biro Pusat Statistik di Indonesia tahun 

2003-2016 dapat dilihat dalam gambar berikut:  

Gambar 1 Kebutuhan impor maleic anhydride tahun 2003-2016 
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1.2.2 Kapasitas minimal pabrik 

Pabrik maleic anhydride dengan bahan baku butana tersebar di dunia 

yang dapat dilihat pada tabel berikut (Kirk Othmer, 1978): 

Tabel 1 Daftar pabrik maleic anhydride dengan bahan baku butana 

No Proses Lokasi 
Kapasitas 

(ton/tahun) 

1 Amco Chemicals Co Joliet, illinois 34.000 

2 Ashland Chemical Co Neal, West Virginia 23.000 

3 Denka Chemical Co Houston, Texas 23.000 

4 Monsanto Co Ponsa Colla, Florida 77.000 

5 United State Steel 
Niville Island, 

Pensylvania 
20.000 

6 Bartex Chemical Co Ltd 
Stoney Creek Ontano, 

Canada 
14.000 

7 Monsanto Ltd Newport, Wales, UK 25.000 

8 Nichiyu Chemical Co Ltd Oita, Japan 15.000 

9 Bayer AG Verdingen 10.000 

10 Huntsman 

Geismar, Louisiana 

45.000 Pensacola, Florida 

1.3 Pemilihan lokasi pabrik 

Dalam perancangan pabrik pemilihan lokasi merupakan hal yang sangat 

penting, karena berhubungan langsung dengan nilai ekonomis pabrik yang akan 

didirikan. Terdapat beberapa pertimbangan dalam perencanaan didirikannya 

pabrik maleic anhydride yaitu sebagai berikut: 

1.3.1 Faktor utama 

Faktor utama dalam pemilihan lokasi pabrik adalah sebagai berikut: 

a. Sumber bahan baku

Bahan baku pembuatan maleic anhydride adalah n-butana dan udara.

Dimana n-butana didatangkan dari PT. Surya Esa Perkasa di Ogan Ilir.
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b. Sarana Transportasi

Tersedianya sarana transportasi yang memadai untuk proses penyediaan

bahan baku. Lokasi pabrik didirikan di Ogan Ilir, dekat dengan kawasan

industri khususnya PT. Surya Esa Perkasa.

c. Utilitas

Fasilitas utilitas yang meliputi penyediaan air, listrik serta bahan bakar.

Kebutuhan listrik dapat memanfaatkan listrik PLN maupun swasta yang

sudah masuk ke kawasan industri ini. Sementara untuk sarana lain seperti

air juga tersedia karena dekat dengan Sungai Musi.

1.3.2 Faktor pendukung 

a. Harga tanah dan bangunan dikaitkan dengan rencana di masa mendatang

b. Kemungkinan perluasan pabrik

c. Tersedianya air yang cukup

d. Peraturan pemerintah daerah setempat

e. Keadaan masyarakat daerah sekitar (sikap keamanan dan sebagainya)

f. Iklim

g. Keadaan tanah untuk rencana pembangunan dan pondasi

h. Perumahan penduduk atau bangunan lain

1.4 Tinjauan pustaka 

Maleic anhydride (C4H2O3) pertama kali disintesa oleh Pelauze pada 

tahun 1834 dengan cara memanaskan asam maleat, yaitu suatu komponen yang 

ditemukan pada buah apel dan beberapa buah lain. Maelic anhydride 

dikomersialkan pada tahun 1930 oleh National Aniline and Chemical dengan 

bahan baku benzena melalui oksidasi katalitik menggunakan udara. Pada tahun 

1974 mulai dikembangkan pembuatan maleic anhydride dengan bahan baku n-

butana. Maleic anhydride banyak digunakan dalam pembuatan unsaturated 

polyester resin. Produk akhir maleic anhydride berbentuk molten dan umumnya 

dijual dalam bentuk butiran (Kirk Othmer, 1978). 
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Maleic anhydride dibuat dengan proses oksidasi katalitik fase uap dengan 

campuran udara dan hidrokarbon. Adapun campuran hidrokarbon yang bisa 

digunakan yaitu butana, benzena dan butena (Kirk Othmer, 1978).  

Pada perancangan pabrik maleic anhydride ini dipilih bahan baku  n-

butana dengan proses oksidasi dikarenakan dalam perkembangannya proses 

pembutan maleic anhydride melalui proses oksidasi butana yang mulai di 

produksi komersial oleh Monsanto Co pada tahun 1974 dengan  menggunakan 

katalis vanadium phophorus oxide (VPO) dengan reaksi yang berjalan sangat 

eksotermis. 

Reaksi: 

C4H10 + 3 ,5 O2  C4H2O3 + 4 H2O  (1) 

C4H10 + 6 ,5 O2  4 CO + 5 H2O  (2) 

C4H10 + 6 ,5 O2  4 CO2 + 5 H2O  (3) 

2. METODE

2.1 DESKRIPSI PROSES 

Secara garis besar, langkah proses pembuatan maleic anhydride ini dibagi 

menjadi 4 urutan proses sebagai berikut: 

a. Tahap persiapan bahan baku

b. Tahap pembentukan produk

c. Tahap pemisahan dan pemurnian produk

d. Tahap pembutiran dan pengepakan

2.1.1 Tahap persiapan bahan baku. 

Bahan baku butana diperoleh dari PT. Surya Esa Perkasa disimpan di 

dalam tangki dalam fase cair pada suhu 35°C dan tekanan 22 atm. Kemudian 

butana dialirkan ke expansion valve-01 untuk menurunkan tekanan menjadi 2 

atm sekaligus mengubah fasenya menjadi fase gas. Bahan baku udara 

diperoleh langsung di lingkungan yang bertekanan 1 atm. Udara dihisap 

dengan kompresor-01 untuk menaikkan tekanan udara menjadi 2 atm.  
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Bahan baku dipanaskan pada heat exchanger-01 hingga suhu 

276,25°C. Kemudian uap butana dan udara dipanaskan melalui furnace 

hingga suhu 390°C, dengan suhu sekian siap diumpankan ke reaktor. 

2.1.2 Tahap pembentukan produk 

Pada tahap pembentukan produk, gas n-butana direaksikan dengan 

oksigen dalam reaktor fixed bed multitube dengan bantuan katalis VPO 

(Vanadium Phosporus Oxide) membentuk maleic anhydride pada suhu 

operasi 390°C dan tekanan 2 atm.  

Reaksi terjadi pada fase gas dalam tube reaktor fixed bed multitube dan 

bersifat eksotermis sehingga diperlukan pendingin pada reaktor yaitu 

downtherm A yang mengalir pada sisi shell reaktor. Gas hasil reaksi keluar 

reaktor pada suhu 393,47°C dan tekanan 1,98 atm.  

2.1.3 Tahap pemisahan dan pemurnian produk 

Tahap ini bertujuan untuk memisahkan maleic anhydride dari senyawa 

CO2, CO, H2O, sisa gas butana dan pentana yang tidak bereaksi. Gas hasil 

reaksi keluar reaktor dimanfaatkan sebagai pemanas pada reboiler. pemanas 

umpan masuk stripper dan pada heat exchanger-02. Kemudian gas hasil 

reaksi keluar reaktor didinginkan hingga suhu 100°C di heat exchanger-03 

dan untuk memanaskan umpan masuk furnace lalu diumpankan ke absorber.  

Jenis absorber adalah tray tipe sieve yang beroperasi secara isothermal 

dan isobaric pada suhu 100°C dan tekanan 1 atm. Pada absorber gas maleic 

anhydride diabsorbsi menggunakan pelarut dibutil flalat, sementara gas 

C4H10, C5H12, O2, N2, CO, CO2, dan H2O tidak terabsorbsi dan menjadi 

produk atas absorber. Produk atas ini masih memiliki kandungan maleic 

anhydride sebesar 0,1% yang selanjutnya bersama gas O2, N2, CO, CO2, dan 

H2O diumpankan menuju utilitas untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar 

furnace) dengan cara dikompresi, gas C4H10 di recycle kembali ke pipa 

pencampur-01, dan C5H12 dialirkan ke tangki penyimpanan sebagai produk 

samping. Sedangkan produk bawah absorber dialirkan menuju stripper.  
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Stripper berfungsi untuk memisahkan maleic anhydride dan dibutil 

flalat sehingga didapatkan kemurnian maleic anhydride sebesar 99,9%. Jenis 

stripper yang digunakan adalah packing tower yang beroperasi pada tekanan 

0,4 atm. Hasil bawah stripper masih mengandung banyak dibutil flalat dan 

sedikit maleic anhydride diumpankan menuju absorber. Sedangkan hasil atas 

stripper adalah maleic anhydride dengan kemurnian sebesar 99,9% dan 

impuritas dibutil flalat akan dikondensasikan pada condenser pada suhu 

199,41°C. Dari condenser dipompakan menuju heat exchanger-04 untuk 

didinginkan hingga suhu 70°C, kemudian menuju prilling tower. 

2.1.4 Tahap pembutiran dan pengepakan 

Tahap pembutiran untuk mengubah fase maleic anhydride menjadi 

padatan. Maleic anhydride diumpankan kebagian atas prilling tower untuk 

proses pembutiran. Udara digunakan sebagai pengering yang dihembuskan 

dari bagian bawah tower menggunakan blower. Produk keluaran prilling 

tower  berupa butiran maleic anhydride. Butiran ini disimpan dalam silo 

kemudian diumpankan ke gudang untuk pengepakkan sehingga siap 

dipasarkan. 

2.2 TATA LETAK PABRIK 

Tata letak pabrik penting untuk mendapatkan efesiensi, keselamatan proses, 

dan kelancaran kerja. Apabila ditinjau dari hubungan satu dengan yang lain 

meliputi tempat penimbunan bahan baku maupun produk, tempat peralatan, dan 

tempat  karyawan maka perlu perancangan tata letak pabrik sehingga 

penggunaan area pabrik lebih efisien, kelancaran proses produksi dapat terjamin, 

dan keselamatan keamanan serta kenyamanan karyawan dapat terpenuhi. 

Dalam  flowsheet process ditinjau dari segi kontrol, keamanan dan lalu lintas 

barang maka alat-alat produksi dan beberapa bangunan fisik seperti kantor, 

laboratorium, poliklinik, bengkel, fire safety, pos penjagaan, kantin dan 

sebagainya tersebut hendaknya ditempatkan pada bagian semestinya dan tidak 

mengganggu.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 SPESIFIKASI ALAT PROSES 

Hasil dari prarancangan pabrik maleic anhydride berupa detail design alat-alat 

yang digunakan selama proses. Spesifikasinya adalah sebagai berikut:  

1) Furnace

Kode : Q-101 

Fungsi : Menaikkan suhu umpan masuk reaktor dari 

  35°C sampai 390°C  

Jenis : Box type 

Bahan material : Carbon steel SA-283 grade C 

Jumlah : 1 buah 

Beban panas  : 4.400.000 Btu/jam 

Bahan bakar  : solar  

OD : 8, 625 in 

ID : 7,981 in 

Volume : 36960 ft
3

Luas  : 115 ft
2 

Harga  : US$ 211.886,09 

2) Reaktor

Kode : R-101 

Fungsi : Tempat berlangsungnya reaksi 

   pembentukan C4H2O3 (maleic anhydride) 

Jumlah  : 1 buah 

Kapasitas : 57.908,95 kg/jam 

Jenis  : Fixed bed multitube 

Bahan kontruksi : Carbon steel SA-283 grade C 

Fase reaksi : Gas-gas 

Suhu operasi  : 390-393,6°C 

Tekanan operasi : 2 atm 
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Diameter reaktor : 4,57 m  

Tinggi reaktor  : 6,79 m 

Luas area  : 6.505,99 m
2

Katalis: Nama  : Vanadium Phosphorous Oxide (VPO) 

 Bentuk : pellet 

 Ukuran : 0,004 m 

 Tebal isolasi : 0,01 m 

Harga : US$ 255.457,39  

3) Absorber

Kode : D-101 

Fungsi : Menyerap C4H2O3 hasil reaksi dari reaktor 

Jumlah : 1 buah 

Kapasitas : 57.908,95 kg/jam  

Jenis : Packed tower 

Bahan kontruksi : Carbon steel SA-283 grade C 

Suhu : 95,91 °C 

Tekanan : 1 atm 

Tinggi packing : 25,01 m 

Jenis packing : Raching ring 

Bahan : Ceramic 

Diameter menara : 2,87 m 

Tinggi menara : 26,85 m 

Tebal shell : 0,5 in 

Tebal head : 0,25 in  

Harga : US$ 42.301 

4) Stripper

Kode : D-102 

Fungsi :  Mengambil maleic anhydride untuk 

diumpankan ke prilling tower 
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Jumlah  : 1 buah 

Jenis  : Packed tower 

Bahan kontruksi : Carbon steel SA-283 grade C 

Suhu  : 216°C 

Tekanan : 1 atm 

Tinggi packing : 3,0087 m 

Jenis packing  : Raching ring 

Diameter menara : 3,2852 m 

Tinggi menara  : 5,1835 m 

Tebal shell  : 0,25 in 

Tebal head : 0,25 in  

Harga  : US$ 36.457,62  

5) Prilling Tower

Kode : S-101 

Fungsi :  Membentuk partikel-partikel maleic 

anhydride yang keluar dari stripper 

Jumlah  : 1 buah 

Bahan kontruksi : Carbon steel SA-283 grade C 

Suhu  : 140 °C 

Tekanan : 1 atm 

Volume tangki  : 258,77 m
3

Diameter menara : 4,25 m 

Tinggi menara  : 20,68 m  

Tebal shell  : 0,25 in 

Harga  : US$ 59,450,05 

3.2 UTILITAS 

Salah satu faktor yang menunjang kelancaran proses di dalam suatu 

pabrik adalah penyediaan utilitas. Utilitas yang diperlukan dalam perancangan 

pabrik pembuatan maleic anhydride ini adalah: 



12 

a. Unit penyediaan air 

Sebagai penyedia air untuk memenuhi kebutuhan air seperti air pendingin 

proses, air umpan boiler, dan air domestik. 

b. Unit pengolahan air  

Sebagai pengolahan air secara fisik dan kimia untuk memenuhi 

persyaratan air yang sesuai agar dapat digunakan. 

c. Unit pembangkit listrik 

Sebagai tenaga penggerak untuk peralatan proses, penerangan, peralatan 

elektronik dan kebutuhan listrik lainnya. Listrik diperoleh dari PLN dan 

generator sebagai cadagan. 

d. Unit penyediaan bahan bakar 

Sebagai penyedia kebutuhan bahan bakar peralatan proses seperti furnace, 

boiler dan generator. 

e. Unit pembangkit steam 

Sebagai media pemanas peralatan perpindahan panas seperti heat 

exchanger, boiler, vaporizer, dan reboiler. 

f. Unit penyediaan udara tekan 

Sebagai media untuk menjalankan instrument di seluruh area proses. 

g. Unit pengolahan limbah 

Sebagai pengolah air buangan dan limbah yang dihasilkan selama 

pengolahan di dalam pabrik. 

h. Unit pengadaan pendingin downtherm A 

Unit pengadaan pendingin downtherm A berfungsi untuk memenuhi 

kebutuhan pendingin reaktor. 

3.3 MANAJEMEN PERUSAHAAN 

Perusahaan merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan cara teratur untuk 

mencari keuntungan dengan mengolah dan menghasilkan suatu produk, menyediakan 

barang atau  jasa bagi masyarakat. 
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Bentuk perusahaan pada perancangan pabrik maleic anhydride ini berbentuk 

perseroan terbatas (PT). Perseroan terbatas adalah badan hokum yang didirikan 

berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi dalam saham. Saham merupakan surat berharga yang dikeluarkan 

oleh sebuah perusahaan atau PT dimana orang yang telah memiliki saham berarti 

telah memberikan modal ke perusahaan tersebut dan secara tidak langsung orang 

tersebut ikut memiliki perusahaan. Dalam perseroan terbatas pemegang saham hanya 

bertanggung jawab untuk menyetor penuh modal yang disebutkan pada tiap-tiap 

saham. Pabrik Maleic Anhydride yang akan didirikan direncanakan mempunyai : 

 Bentuk perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) 

 Lapangan usaha : Industri Maleic Anhydride 

 Lokasi perusahaan : Ogan Ilir, Sumatera Selatan. 

4. PENUTUP

Analisis ekonomi diperlukan dalam perancanngan pabrik maleic anhydride ini

untuk mendapatkan estimasi harga dari peralatan, evaluasi kelayakan investasi, dan 

lamanya modal kembali. 

Pabrik maleic anhydride ini digolongkan pabrik beresiko rendah karena produk 

bahan berupa butiran dan kondisi operasi tergolong aman. Hasil analisa ekonomi 

kapasitas 22.000 ton/tahun sebagai berikut:  

1) Keuntungan (sebelum pajak) sebesar Rp80.186.621.015,00

2) Keuntungan (setelah pajak) sebesar Rp60.139.965.761,00

3) ROI (sebelum pajak) sebesar 19,71%

4) ROI (setelah pajak) sebesar 14,78%

5) POT (sebelum pajak) sebesar 3,37 tahun

6) POT (setelah pajak) sebesar 4,04 tahun

7) BEP sebesar 53,94%

8) SDP sebesar 23,28%

9) DCF sebesar 2,03%
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Gambar 2 Evaluasi ekonomi 

Dari hasil analisa ekonomi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pabrik 

maleic anhydride  dengan kapasitas 22.000 ton/tahun ini layak dikaji ulang untuk 

didirikan.  
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