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ABSTRAK 

Pabrik karaginan ini direncanakan akan didirikan di Mojokerto, Jawa 
Timur dengan luas tanah 36.610 m2 dan luas bangunan 14.480 m2 Pemilihan 
lokasi tersebut didasarkan dengan pertimbangan dekat dengan pelabuhan dan 
daerah pemasaran. Bahan baku yang digunakan adalah rum put laut kering dan 
bahan penunjangnya adalah NaOH padal. i'-:aCI padat. dan Etanol 95 %. Pabrik ini 
berkapasitas 4000 tonltahun dengan jumlall karyawan sebanyak 100 orang dan 
waktu operasi yang kontinyu 24 jam/hari, 330 hari/tahun. 

Uraian prosesnya secara singkat adalah sebagai berikut. Bahan baku 
berupa rumput laut dicuci dengan melewatkannya pada belt conveyor, dipotong 
kecil-kecil dengan rotary cutter, selanjutnya direndam dengan air pada tangki 
perendaman lalu dipanaskan selama I jam, kernudian dimasukkan kedalam tangki 
pengaturan pH. Setelah pengaturan pH melakukan ekstraksi rumput laut dalam 
tangki ekstraktor/pemasak selama 3 jam. Setelah proses ekstraksi gel karaginan 
dimasukkan kedalam tangki penambahan NaCl, kemudian dialirkan menuju bak 
penamballan etanol untuk diendapkan. Endapan yang terbentuk dipisahkan dengan 
centrifugal separator. Setelah dipisahkan, endapan dikeringkan, sedang filtrat gel 
karaginan yang diperoleh di masukkan dalam distilator. Proses pengeringan 
endapan dengan menggunakan rotary dryer, selanjutnya untuk rnendapatkan 
prod uk berupa tepung karaginan dihancurkan menggunakan ball mill lalu diayak 
memakai screen. Produk tepung karaginan yang diperoleh berkadar air 15%, 
dengan ukuran 60 mesh dan ditampung dalam tangki penampung. 

Sebagai penunjang, unit utilitas menyediakan sebuah genset sebesar 267,5 
kW sebagai cadangan kebutuhan listrik, dengan kebutuhan bahan bkar sebanyak 
11123,8237 Lltahun. Selain itu terdapat kebutuhan air untuk proses, pendingin, 
boiler, dan sanitasi sebesar 409,8186 m3/hari. 

Pabrik mempunyai bentuk perusahaan berupa perseroan terbatas dan 
mempunyai waktu pengembalian modal sesudah pajak sebesar 2 tahun 2 bulan 
dengan BEP sebesar 9,9415 % (discounted cash flow). 
Hasil perhitungan ekonomi sebagai berikut: 

Fixed Capital Investment 
Working Capital Investment 
Total Capital Investment 
Total Production Costs 
Hasil penjualan produk tiap tahun 

Analisa ekonomi dengan rnetode linier : 
ROR sebelum pajak : 94,7703 % 
POT sebelum pajak : 1 tabun 1 bulan 
Break Even Point : 9,1368 % 

:Rp. 
:Rp. 
: Rp. 
:Rp. 
:Rp. 

102,226,981,170.00 
18,040,055,500.59 

120,267,036,670.59 
85,092,240,110.40 

180.000.000.000,00 

ROR sesudah pajak 
POT sesudah pajak 

: 61,6329 % 
: 1 tahun 6 bulan 

AnaIisa ekonomi dengan metode discounted cash flow: 
ROR sebelum pajak : 71,5665 % ROR sesudah pajak : 48,45956 % 
POT sebelum pajak : I tabun 6 bulan POT sesudah pajak : 2 tahun 2 bulan 
Break Even Point : 9,9415 % 


