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SAIFUL ARIF. 125100301111029. Perancangan Unit Produksi 
Insektisida dari Ekstrak Biji Bintaro pada Skala Kecil. TA. 
Pembimbing 1: Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS. Pembimbing 2: 
Beauty Suestining Dyah Dewanti, ST, MT.  
 

RINGKASAN 
 

Pengendalian hama saat ini masih mengandalkan insektisida 
sintetik. Penggunaan insektisida sintetik secara terus-menerus 
dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, hama menjadi 
resisten, resurgen dan terjadi ledakan populasi hama sekunder. 
Mengingat dampak tersebut, maka pemerintah menganjurkan 
untuk menggunakan insektisida nabati. Kelebihan dari 
penggunaan insektisida nabati adalah mampu didegradasi oleh 
lingkungan secara cepat dan tidak meninggalkan residu. Salah 
satu tanaman yang dapat dimanfaatkan  sebagai insektisida 
nabati adalah tanaman bintaro (Cerbera odollam Gaertn.). 
Tanaman bintaro merupakan salah satu tanaman yang memiliki 
manfaat sebagai insektisida alami, mudah tumbuh di berbagai 
daerah dan tidak bersifat musiman. Solusi yang dapat dilakukan 
adalah memanfaatkan tanaman bintaro sebagai insektisida alami 
yang efektif dan efisien sehingga dapat dikembangkan dalam 
skala industri. 

Pada penelitian perancangan unit ini membahas tentang 
aspek teknis dan aspek finansial. Kapasitas produksi insektisida 
nabati dari biji bintaro adalah 45 liter produk/hari atau 
13.503,0402 liter produk/tahun. Lahan yang dibutuhkan 140 
hektar yang terdiri dari 100 hektar lahan inti dan 40 hektar lahan 
plasma yang dapat menghasilkan biji basah 123,5 kg/hari atau 
45.024 kg/tahun. Rancangan tata letak fasilitas produksi 
insektisida nabati biji bintaro ini menggunakan jenis process 
layout dan memiliki pola aliran bahan odd-angle. Pemilihan 
teknologi proses produksi yaitu pengeringan menggunakan 
tunnel dryer, ekstraksi menggunakan metode sokletasi 
memanfaatkan panas dari boiler dan pemekatan menggunakan 
vacuum evaporator. Pada pabrik insektisida nabati dari ekstrak 
biji bintaro ini membutuhkan pekerja sebanyak 17 orang untuk 
memperlancar proses produksi.  
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Hasil perhitungan finansial Harga Pokok Produksi (HPP) 
adalah Rp 162.645,49/produk dengan harga jual sebesar Rp 
210.000,00, Break Even Point (BEP) unit sebanyak 21.735 
produk, Break Even Point (BEP) rupiah sebesar Rp 
4.564.291.203,79. Efisiensi usaha (R/C ratio) lebih dari 1 yaitu 
1,301, Net Present Value (NPV) sebesar Rp 106.199.441,37, 
Internal rate of return (IRR) sebear 18,85%, dan Payback Period 
(PP) selama 4,34 tahun. Berdasarkan analisa kelayakan teknis 
dan finansial yang dilakukan, produksi insektisida dari biji bintaro 
dapat dikatakan layak.. Hasil analisis sensitifitas terhadap 
kenaikan harga bahan baku sebesar 12% per tahun 
menyebabkan proyek tidak layak dan penurunan tingkat produksi 
pada 2% per tahun menyebabkan proyek tidak layak. 

 
Kata Kunci: Aspek Teknis, Aspek Finansial, Biji Bintaro. 
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SAIFUL ARIF. 125100301111029. Design Insecticide Production 
Unit of Extract Bintaro Seed on Small Scale. TA. Supervisor 1: 
Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS. Supervisor 2: Beauty 
Suestining Dyah Dewanti, ST, MT. 
 

 
SUMMARY 

Pest control today still relying on synthetic insecticides. The 
use of synthetic insecticides in continous state can cause 
environmental pollution, pests resistant, resurgen and explosion 
of secondary pest population. Base on the impact,  government 
recommends to use botanical insecticide. Plant that can be used 
as botanical insecticide is bintaro (Cerbera odollam Gaertn.). 
Bintaro is a plant that has benefits as a natural insecticide and 
easy to grow in many regions which not seasonal. The solution is 
to use bintaro as a botanical insecticide effectively and efficiently, 
so it can be developed in industrial scale. 

In this research will discussed about technical aspect and 
financial aspect. Production capacity of the botanical insecticide 
from bintaro seeds is 45 liters of product/day or 13,503.0402 liters 
of product/year. A hundred forty hectares of plantation area 
needed which consists of 100 hectares for main plantation area 
and 40 hectares for plasma plantation area that can produce wet 
bintaro seeds 123.5 kg/day or 45,024 kg/year. The production 
process of botanical insecticide from bintaro seed layout design 
using layout process and odd-angle material flow patterns. 
Technology that used in the production process are tunnel dryer 
for drying process, soxhletation method for extraction that utilizes 
heat from the boiler and vacuum evaporator for evaporation. 
Production of botanical insecticide from bintaro seed extract 
requires 17 employees for production process. With using 
technical feasibility analysis, production of bintaro seed 
insecticide is feasible. 

The results of financial calculations Production Cost is Rp 
162.645,49/products and selling price is Rp 210,000.00, Break 
Even Point (BEP) is 21.735 unit products, Break Even Point 
(BEP) cost at Rp 4.564.291.203,79, Business efficiency (R/C 
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ratio) about 1.301, Net Present Value (NPV) is Rp 
106.199.441,37, Internal Rate Of Return (IRR) is 18,85%, and 
Payback Period (PP) at 4,34 years. Based on these data, the 
project to be eligible because it meets the requirements. Results 
of the sensitivity analysis of the material price increases by 12% 
per year and the decrease in production rate at 2% per year can 
caused the project is not feasible. 
 
Keywords: Technical Aspects, Financial Aspects, Bintaro Seeds 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Hortikultura merupakan sub sektor andalan bagi 

pembangunan sektor pertanian di Jawa Timur. Komoditasnya 
terdiri dari sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman 
obat yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sangat prospektif  
untuk dikembangkan, mengingat potensi serapan pasar dalam  
negeri dan internasional yang terus meningkat (Sukmadjadja, 
2010). Pada proses pembudidayaannya,  petani sering merasa 
rugi karena serangan hama. 

Petani banyak menggunakan insektisida sintetik untuk 
mengendalikan hama. Banyak dampak negatif pada penggunaan 
insektisida sintetik, yakni menimbulkan polusi lingkungan, 
perkembangan serangga hama menjadi resisten, resurgen hama 
dan terjadi ledakan populasi hama sekunder (Pasetriyani,  2013). 
Mengingat  dampak tersebut, sejak tahun 2001 pemerintah telah 
mencanangkan Go Organic dengan harapan Indonesia dapat 
menjadi salah satu produsen utama pangan organik dunia. 
Didukung dengan program Pengendalian Hama Terpadu (PHT)  
dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1995 (Asmaliyah et al., 
2010). Selain itu, dalam SNI 01-6729-2002 yang mengatur sistem 
pangan organik telah melarang penggunaan pestisida sintetik 
dan dianjurkan menggunakan pestisida alami (termasuk 
insektisida nabati) (Rizal, 2009). Salah satu tanaman yang dapat 
digunakan  sebagai  bahan pembuatan insektisida nabati adalah 
tanaman  bintaro (Cerbera odollam Gaertn.). 

Bintaro merupakan jenis tanaman tahunan dengan 
kandungan senyawa alkaloid yang bersifat repellent dan 
antifeedant (Badan Penelitian dan Pengembangan, 2011). 
Asmaliyah (2010) menjelaskan bahwa penggunaan ekstrak 
bintaro akan didapatkan insektisida nabati dengan pemakaian 
dosis kecil yang  memiliki mode of action pembasmian non toksik 
yang spesifik. Selain itu, juga mudah terdegradasi di alam dan 
tidak meninggalkan  residu dengan cara pembuatan yang relatif 
mudah. Penelitian ini mempunyai peluang yang besar untuk 
dikembangkan karena dapat digunakan sebagai pengganti 
insektisida sintetik yang berbahaya. 
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Permasalahan agribisnis pada tanaman bintaro tersebut 
perlu mendapatkan solusi atau rekomendasi, mengingat tanaman 
bintaro merupakan salah satu tanaman yang memiliki manfaat 
sebagai insektisida alami dan mudah tumbuh di berbagai daerah 
juga tidak bersifat musiman. Selain hal itu, kebanyakan 
pengusaha atau pemodal bisnis masih belum mengetahui tingkat 
kelayakan teknis dan finansial tanaman bintaro sebagai 
agribisnis. Sehingga, mereka masih belum dapat 
mengembangkan bisnis di sektor ini. Solusi yang dapat dilakukan 
adalah  memanfaatkan tanaman bintaro sebagai insektisida alami 
yang efektif dan efisien sehingga dapat dikembangkan dalam 
skala industri. 

Namun demikian, pemanfaatan tanaman bintaro masih 
belum maksimal. Hal ini disebabkan karena tanaman bintaro 
masih belum umum di masyarakat dan pengetahuan yang kurang 
mengenai manfaat tanaman bintaro sebagai insektisida. 
Tanaman ini hanya dibiarkan tumbuh liar di berbagai daerah dan 
beberapa dipelihara sebagai tanaman hias atau tanaman 
penghijau. Dari permasalahan tersebut, ada beberapa penelitian 
yang sudah dilakukan mengenai tanaman bintaro diantaranya 
kadar saponin pada ekstraksi biji tanaman bintaro, aplikasi 
ekstrak biji bintaro terhadap hama dan penelitian skala ganda dari 
ekstrak daun bintaro. Dari beberapa penelitan tersebut masih ada 
penelitian yang bisa dilakukan lagi yaitu mengenai 
perancanangan unit produksi dari ekstrak biji  bintaro. 

Berdasarkan kondisi yang ada maka perlu dilakukan 
penelitian tentang “Perancanangan Unit Produksi Insektisida dari 
Ekstrak Biji Bintaro Pada Skala Kecil”. Pada penelitian ini 
diharapkan dapat mengetahui tingkat kelayakan teknis dilihat dari 
teknologi proses, mesin dan peralatan, kapasitas produksi, bahan 
baku dan bahan tambahan, kebutuhan utilitas, tenaga kerja, 
proses produksi, dan layout. Aspek kelayakan finansial usaha 
agroindustri insektisida alami ini dilihat dari nilai Harga Pokok 
Produksi (HPP), Break Even Point (BEP), Net Present Value 
(NPV), Internal Rate of Return (IRR), efisiensi usaha (R/C ratio), 
dan Payback Period (PP). 
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1.2. Rumusan Masalaah 
Usaha dalam mendirikan bisnis insektisida ini tidak terlepas 

dari sumber-sumber permodalan. Permodalan ini akan sangat 
mempengaruhi keberlanjutan dari usaha yang akan didirikan. 
Modal yang dibutuhkan cukup besar dalam mendirikan pabrik. 
Penanam modal yang kuat sangat dibutuhkan untuk mendirikan 
bisnis ini. Sehingga, perlu adanya perhitungan yang sesuai agar 
investor tertarik untuk memberikan modal. 

Berkaitan dengan uraian di atas, maka yang menjadi 
perumusan masalah adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah kelayakan teknis industri insektisida dari 

ekstrak biji bintaro? 
2. Bagaimanakah kelayakan finansial industri insektisida dari 

ekstrak biji bintaro? 

1.3. Tujuan Penelitian 
Sehubungan dengan masalah tersebut, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Mengetahui kelayakan teknis meliputi teknologi proses, 

mesin dan peralatan, kapasitas produksi, bahan baku dan 
bahan tambahan, kebutuhan utilitas, tenaga kerja, proses 
produksi, dan layout dari industri insektisida dari ekstrak biji 
bintaro. 

2. Mengetahui kelayakan finansial meliputi Harga Pokok 
Produksi (HPP), Break Even Point (BEP), Net Present Value 
(NPV), Internal Rate of Return (IRR), efisiensi usaha (R/C 
ratio), dan Payback Period (PP) dari industri insektisida dari 
ekstrak biji bintaro. 

1.4. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan di atas, maka hasil dari penelitian ini 

dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain : 
1. Bagi investor dan lembaga keuangan dijadikan sebagai 

bahan atau dasar pertimbangan dalam penanaman modal 
pada usaha insektisida. 

2. Bagi pengembangan ilmu sebagai masukan yang berguna 
tentang perancangan unit usaha insektisida dari ekstrak biji 
bintaro. 
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3. Dari segi ilmiah dapat menjadi bahan informasi dan 
memperkaya bahan acuan (pustaka dalam rangka penelitian 
lanjutan atau penelitian sejenisnya). 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Bintaro (Cerbera odollam) 
Bintaro (Cerbera odollam Gaertn.) merupakan salah satu 

jenis tanaman tahunan dari ordo Gentianales pada famili 
Apocynaceae yang memiliki manfaat sebagai anti-malaria 
(Utami, 2010). Bintaro termasuk tumbuhan mangrove yang 
berasal dari daerah tropis. Tanaman ini ditanam untuk 
penghijauan dan penghias kota di pekarangan rumah, taman-
taman, dan banyak ditemukan di pinggiran jalan tol. Bintaro juga 
digunakan bahan baku kerajinan bunga kering (Badan Penelitian 
dan Pengembangan, 2011). Gambar tanman bintaro dapat dilihat 
pada Gambar 2.1. Wahyudi (2010) menjelaskan bahwa klasifikasi 
tanaman bintaro sebagai adalah berikut : 
Kingdom : Plantae 
Sub Kingdom : Tracheobionta 
Super Divisi  : Spermatophyta 
Divisi : Magnoliophyta 
Class : Magnoliopsida 
Sub Kelas : Asteridae 
Ordo : Gentianales 
Famili : Apocynaeae 
Genus : Cerbera 
Spesies : Cerbera odollam Gaertn. 

 
Gambar 2.1 Tanaman Bintaro 
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Badan Penelitian dan Pengembangan (2011) menjelaskan 
bahwa ketinggian tanaman bintaro mencapai 4-6 meter dan 
banyak percabangan. Batang tegak berkayu dan memiliki akar 
tunggang. Daun berwarna hijau tua, memanjang, simetris dan 
tumpul pada bagian ujung dengan ukuran bervariasi rata-rata 
memiliki panjang 25 cm dan lebar 3-5 cm, tersusun secara spiral 
pada ranting dan terkadang daun berkumpul pada ujung ranting 
sehingga membentuk roset. Bunga berbentuk terompet berwarna 
putih. Buah bintaro merupakan buah drupa berbentuk bulat, 
berwarna hijau ketika muda dan berwarna merah ketika masak, 
lalu akan berwarna kehitaman setelah tua. 

Semua bagian tanaman bintaro beracun karena 
mengandung senyawa golongan alkaloid yang bersifat repellent 
dan antifeedant. Tanaman ini digunakan sebagai senjata biologi 
karena diduga mengandung senyawa arsen. Pada daun, buah 
dan kulit batang mengandung flavonoid, steroid, triterpenoid dan 
saponin (Badan Penelitian dan Pengembangan, 2011). Daun dan 
buahnya mengandung polifenol. Kulit batangnya mengandung 
tanin (Salleh, 1997 dalam Tarmadi et al., 2007). Heyne (1987) 
dalam Utami (2010) menjelaskan bahwa biji bintaro sangat 
berbahaya bagi hewan dan manusia karena kandungan cerberin, 
cerberoside, neriifolin, thevetin yang merupakan golongan 
glikosida.  

Utami (2010) menjelaskan bahwa biji bintaro sangat efektif 
menjadi insektisida nabati dibanding daging buah dengan 
mengendalikan hama Eurema sp. pada kayu Sengon. Tarmadi et 
al. (2007) menjelaskan bahwa ekstrak kulit bintaro mempunyai 
efek mortalitas terhadap rayap tanah (Coptotermes sp.).  

2.2. Senyawa Metabolit Sekunder 
Senyawa metabolit sekunder merupakan senyawa kimia 

pada tumbuhan yang jarang ditemukan pada tumbuhan tingkat 
tinggi, tetapi terbatas hanya pada taksa tumbuhan tertentu 
(Schoonhoven et al., 1998; Sumaryono, 1999 dalam Utami, 
2010). Metabolit sekunder diproduksi oleh tanaman sebagai 
bagian dari sistem pertahanan diri, baik terhadap perubahan 
lingkungan maupun serangan penyakit (Tisnadjaja, 2006). 
Dadang dan Prijono (2008) menjelaskan bahwa senyawa 
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metabolit sekunder dihasilkan akibat interaksi antara tumbuhan 
dengan serangga, hama patogen dan organisme pengganggu 
lainnya sebagai sistem pertahanan. 

Senyawa metabolit sekunder tumbuhan mengandung 
senyawa bioaktif seperti alkaloid, terpenoid, fenolik dan zat 
sekunder lainnya yang dapat digunakan untuk insektisida nabati 
(Glio, 2015). Jermy et al. (1998) menjelaskan bahwa senyawa 
metabolit sekunder secara garis besar digolongkan menjadi 
golongan senyawa yang mengandung nitrogen, golongan 
terpenoid, fenol dan poliasetat. Pada zaman kerajaan Roman, 
masyarakat sudah menggunakan ekstrak tumbuhan sebagai 
sebagai insektisida. Lebih dari 2000 spesies tanaman yang dapat 
diolah menjadi insektisida seperti mindi (Melia azedarach), kenikir 
(Cosmos caudatus), serai wangi (Cymbopagon nardus), pacar 
cina (Aglaia odorata), dan sebagainya (Hujnos et al., 2008). 

Metabolit sekunder/natural produk mempunyai manfaat yang 
sangat penting dan luas, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk 
lingkungannya. Manfaat bagi biotanya sendiri adalah sebagai 
chemical defense untuk melindungi dirinya dari serangan 
predator, sebagai mediator dalam berkompetisi, antifouling, 
sebagai fasilitator reproduksi, melindungi dari radiasi ultra violet, 
melindungi dirinya dari keadaan lingkungan lain yang buruk 
antara lain ombak, angin dan kondisi buruk lainnya. Manfaat 
untuk manusia, metabolit sekunder potensial digunakan sebagai 
sumber substansi bioaktif untuk obat-obatan, makanan 
kesehatan, dan kosmetik (Rachmat, 2007). 

2.3. Cerberin 
Tanaman bintaro mengandung glikosida jantung yang 

meliputi cerberoside, therobioside, thevenin B, decetyltanghinin 
dan neriifolin, dan asam lemak rantai panjang. Ekstrak ranting 
dan kulit batang yang dihidrolisis dapat menghasilkan pseudo-
indican plumieride (Hegnauer, 1964 dalam Cambie dan Brewis, 
2005). Biji bintaro mengandung glycoside cerberin, rasa pahit dari 
odollin, fixed oil mengandung olein, palmiat dan stearin, β-
sitosterol dan asam myristic (Nair, 2013). Cerberin merupakan 
racun jantung yang mengandung isocerberin, digitonide, 



8 
 

cerberose dan cerberigenin (Ramachandran, 2015). Adapun 
struktur cerberin dapat dilihat pada Gambar 2.  

 
Gambar 2.2 Struktur Cerberin (Ramachandran, 2015). 

 

Cerberin merupakan senyawa glikosida bebas N dengan 
rasa pahit dan bekerja sebagai racun pembunuh jantung yang 
sangat kuat. Cerberin digunakan tanaman sebagai alat 
pertahanan diri dari serangga. Cerberin dapat ditemukan pada biji 
bintaro, cerberin pada biji bintaro diduga berperan terhadap 
mortalitas serangga uji (Badan Penelitian dan Pengembangan, 
2011; Kartimi, 2015; dan Utami, 2010). Utami (2010) menjelaskan 
bahwa cerberin dapat menganggu fungsi saluran ion kalsium di 
dalam otot jantung yang berefek menganggu detak jantung dan 
dapat menyebabkan kematian. Cerberin pada minyak biji bintaro 
dapat mengakibatkan spirakel larva tersumbat karena minyak biji 
bintaro menempel pada tubuh larva. Spirakel larva yang 
tersumbat mengakibatkan larva mengalami kematian secara 
perlahan. Cerberin juga memberikan efek yang signifikan 
terhadap penghambatan pertumbuhan serangga hama, dalam 
hal ini keberhasilan pembentukan pupa dan imago. 

2.4. Pengeringan 
Pengeringan merupakan metode pengurangan kadar air dari 

bahan. Pengeringan ini biasanya dilakukan untuk 
memperpanjang umur simpan suatu bahan (Estiasih dan Ahmadi, 
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2009). Metode pengeringan ini dapat digolongkan menjadi dua, 
yaitu pengeringan secara alami dan pengeringan buatan.  
1. Pengeringan alami 

Metode ini dilakukan dengan menjemur suatu bahan dibawah 
sinar matahari maupun hanya dikering anginkan. Metode 
pengeringan ini biasanya dilakukan di negara tropis. Kelebihan 
metode ini adalah murah dan sinar matahari dapat menembus ke 
dalam jaringan sel bahan. Kelemahan dari metode pengeringan 
alami ini adalah bahan mudah terkontaminasi, apabila musim 
penghujan metode ini tidak dapat dilakukan, suhu pengeringan 
dan kelembapan tidak dapat dikontrol, waktu pengeringan 
tergantung pada kapasitas dan intensitas sinar matahari 
(Rukmana dan Yuyun, 2005). Aak (2006) menjelaskan bahwa 
pelaksanaan penjemuran ada 3 macam, yaitu penjemuran di 
lantai jemur, penjemuran dengan alas anyaman bambu (gribig), 
dan penjemuran dengan cara diikat dan digantung. 
2. Pengeringan buatan 

Wahyudi et al. (2008) menjelaskan bahwa pengeringan 
buatan merupakan metode pengeringan terkendali dalam suatu 
wadah tertentu. Alat yang digunakan dalam metode ini adalah 
kipas angin, oven, tunnel dryer, dan sebagainya. Kelebihan dari 
metode ini adalah dapat diterapkan dalam berbagai musim, tetapi 
kelemahan metode ini adalah memerlukan banyak energi. 

Martunis (2012) menjelaskan bahwa pengaruh suhu dan 
lama pengeringan terhadap bahan sangat berpengaruh nyata. 
Faktor suhu pengeringan berpengaruh sangat nyata terhadap 
rendemen, kadar air, kadar abu, dan tingkat kecerahan warna 
bahan. Faktor lama pengeringan mempengaruhi kadar air dan 
tingkat kecerahan warna bahan. Metode pengeringan yang baik 
adalah metode pengeringan yang sesuai dengan jenis bahan 
yang dikeringkan. Pada proses pengeringan tidak merusak 
bahan dan kandungan bahan setelah dikeringkan. 

2.5. Ekstraksi 
Ekstraksi merupakan suatu proses penarikan komponen aktif 

yang terkandung dalam tanaman menggunakan bahan pelarut 
yang sesuai dengan kelarutan komponen aktifnya (Yuliani, 2012). 
Proses ekstraksi bertujuan untuk mendapatkan bagian-bagian 
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tertentu dari bahan yang mengandung komponen-komponen 
aktif. Penggunaan metode ekstraksi yang dilakukan bergantung 
pada berbagai faktor, yaitu tujuan dilakukan ekstraksi, skala 
ekstraksi, sifat-sifat komponen yang akan diekstraksi, dan sifat-
sifat pelarut yang akan digunakan. Beberapa metode ekstraksi 
yang sering digunakan adalah ekstraksi dengan pelarut, destilasi, 
super critical fluid extraction (SFE), pengepresan mekanik, dan 
sublimasi. Proses ekstraksi dipengaruhi oleh lamanya ekstraksi, 
rasio bahan dan volume pelarut, suhu, dan jenis pelarut (Hougton 
dan Raman, 1998 dalam Nuraini, 2007).  

Proses ekstraksi memiliki dua bagian utama, yaitu pelarut 
dan bahan. Pelarut (solvent) merupakan zat yang digunakan 
untuk menyari, memisahkan, atau melarutkan zat terlarut (solute) 
dari suatu bahan. Sedangkan bahan merupakan zat yang disari 
oleh pelarut (Berk, 2009). Adapun berbagai metode ekstraksi 
secara umum sebagai berikut. 

2.5.1.  Jenis Ekstraksi 
1. Ekstraksi Cara Dingin 

Pada ekstraksi cara dingin dapat memperkecil kemungkinan 
terjadinya kerusakan pada senyawa termolabil yang terdapat 
pada sampel. Penggunaan metode ekstraksi dengan cara dingin 
dapat mengekstrak sebagian besar senyawa yang terdapat pada 
sampel, walaupun ada beberapa senyawa yang memiliki 
keterbatasan kelarutan terhadap pelarut pada suhu ruangan 
(Heinrich et al., 2004). Adapun ekstraksi cara dingin sebagai 
berikut : 
- Maserasi 

Maserasi adalah proses penyarian zat aktif yang dilakukan 
dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari 
yang sesuai pada temperatur kamar terlindung dari cahaya, 
cairan penyari akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Isi 
sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara 
larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang 
konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh 
cairan penyari dengan konsentrasi rendah (proses difusi). 
Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan 
konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel (Depkes 
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RI, 2000). Prinsip dasar maserasi adalah melarutkan kandungan 
simplisia. Selama proses perendaman dilakukan pengocokan 
berulang untuk menjamin kesetimbangan konsentrasi bahan 
ekstraksi yang lebih cepat di dalam cairan. Sedangkan keadaan 
diam selama maserasi menyebabkan turunnya perpindahan 
bahan aktif (Voigh, 1994). Pada maserasi memiliki kelemahan 
yaitu waktu yang dibutuhkan lama dan penyarian simplisia kurang 
sempurna (Depkes RI, 2000; Depkes RI, 1995). 
- Perkolasi 

Perkolasi merupakan salah satu metode ekstraksi cara 
dingin yang menggunakan pelarut yang selalu baru dan 
sempurna (Exhaustiva extraction) (Said, 2004). Prinsip perkolasi 
adalah penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara serbuk 
simplisia dimasukkan ke dalam bejana silinder yang bagian 
bawahnya diberi sekat berpori. Pelarut dialirkan dari atas ke 
bawah melalui simplisia tersebut, cairan penyari akan melarutkan 
zat aktif dalam sel-sel simplisia yang dilalui sampai keadan jenuh. 
Penambahan pelarut sampai jumlah perkolat 1-5 kali bahan 
(Depkes RI, 2000). 

2. Ekstraksi Cara Panas 
a. Refluks 

Refluks merupakan metode ekstraksi cara panas dengan 
pelarut tertentu yang dapat digunakan pada sampel yang 
memiliki tekstur kasar dan tahan terhadap pemanasan langsung. 
Prinsip refluks adalah simplisia dan pelarut dicampur dalam satu 
wadah yang dipasang dengan pendingin balik. Wadah yang berisi 
pelarut dan simplisia dipanaskan untuk menguapkan pelarut. 
Proses ini umumnya dilakukan pengulangan pada residu pertama 
hingga 3-5 kali sehinga diperoleh proses ekstraksi sempurna 
(Depkes RI, 2000). Sunarya dan Agus (2007) menjelaskan 
bahwa prinsip kerja dari refluks yaitu dengan cara mendidihkan 
cairan dalam wadah labu distilasi yang disambung dengan alat 
pengembun (kondensor refluks) sehingga cairan terus-menerus 
kembali ke dalam wadah. 
b. Sokletasi 

Sokletasi merupakan ektraksi dengan menggunakan pelarut 
yang selalu baru dan proses ekstraksinya kontinue (Afifah, 2003). 
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Prinsip kerja dari sokletasi dengan cara simplisia dibungkus 
dengan kertas saring dan dimasukkan ke dalam wadah soklet. 
Pada bagian  atas soklet tersebut dipasang dengan pendingin 
dan pada bagian bawah dipasang labu yang berisi pelarut. 
Pelarut tersebut diuapkan dan diembunkan dengan pendinggin, 
sehingga terbentuk tetesan pelarut yang mengenai simplisia. 
Senyawa dari simplisia secara efektif ditarik ke dalam pelarut 
karena perbedaan konsentrasi antara pelarut dan simplisia 
(Depkes RI, 2000). 

Ekstraksi metabolit tumbuhan dapat dilakukan dengan cara 
ekstraksi soklet. Ekstraksi ini dilakukan dengan cara meletakkan 
sampel pada tabung soklet dan ditempatkan di atas labu dan di 
bawah kondensor. Metode ini memiliki kelebihan yaitu prosesnya 
yang berjalan secara berulang dan kontinyu. Cara kerja dari 
sokletasi ini yaitu pelarut yang ada pada labu diuapkan dengan 
menggunakan panas pada suhu yang telah ditentukan kemudian 
diembunkan dengan kondensor sehingga hasil dari embun tadi 
mengalir mengenai bahan pada tabung soklet. Pelarut yang 
mengenai bahan, akan melarutkan senyawa bahan dan jatuh ke 
dalam labu, begitu seterusnya (Sarker et al., 2006). 

Ekstraksi sokletasi merupakan metode terbaik karena dapat 
menghasilkan jumlah ekstrak yang banyak dengan jumlah pelarut 
yang sedikit. Selain itu, waktu yang digunakan untuk ekstraksi 
lebih singkat dan sampel dapat diekstrak secara sempurna 
karena dilakukan secara berulang-ulang (Heinrich, 2004). 
Istiqomah (2013) menjelaskan bahwa untuk menghasilkan kadar 
piperin tertinggi metode ekstraksi yang paling tepat adalah 
menggunakan metode sokletasi. 
c. Digesti 

Digesti adalah maserasi kinetik dengan pengadukan secara 
terus-menerus pada temperatur berkisar 40-500 C (Depkes RI, 
2000). Said (2004) menjelaskan bahwa digesti adalah ekstraksi 
dengan cara maserasi yang dikombinasikan dengan pemanasan. 
Cara ini tidak cocok untuk bahan aktif yang tidak tahan panas. 
d. Infundasi 

Infundasi merupakan ekstraksi dengan air pada temperatur 
penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air 
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mendidih, temperatur terukur 96-980C selama waktu tertentu 
(umumnya 15-20 menit) (Depkes RI, 2000). 
e. Dekok 

Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama (suhu lebih 
dari 300C) dan temperatur sampai titik didih air (Depkes RI, 2000). 
Dekok merupakan preparat cair yang dibuat segera dengan 
pendidihan dalam air suatu simplisia. Ekstraksi ini tidak pernah 
digunakan untuk senyawa aktif yang mudah menguap maupun 
termolabil (Supriatna et al., 2014). 

2.6. Pelarut Metanol 
Metanol merupakan bahan dasar senyawa formaldehid 

(formalin) yang berfungsi sebagai pengawet mayat atau 
spesimen biologi, bahan baku untuk sintesis snyawa lain seperti 
metil butirat dan jika dicampur dengan bensin dapat 
menghasilkan bahan bakar yang memiliki nilai oktan tinggi 
sehingga memiliki efisiensi pembakaran yang lebih tinggi. 
Penggunaan metanol harus dilakukan secara hati-hati karena 
metanol memiliki sifat toksik (beracun) yang dapat 
membahayakan jika mengenai manusia (Sutresna, 2007). 

Metanol merupakan larutan yang tak berwarna, mudah 
terbakar dan memiliki bau alkohol yang lemah. Metanol adalah 
alkohol yang yang memiliki rumus kimia CH3OH. Kebanyakan 
metanol dibuat dari gas alam. Metanol merupakan pelarut organik 
yang memiliki sifat sangat polar dan dapat dicampur dengan air. 
Sifat fisika dari metanol dapat dilihat pada Tabel 2.1 (Edlund, 
2012). 

Tabel 2.1. Sifat Fisik Metanol. 

Sifat Fisika Metanol Murni 

Berat Molekul 32.04 

Berat Jenis (20oC) 0.7925 g/cc 

Titik didih 64.6 oC 

Titik Beku -978 oC 

Tekanan Uap (20oC) 97 mmHg 

Titik nyala 12,2 oC 

Indeks Refraksi 1,3284 ± 0,0004 

Densitas 0,7918 g/cm3 

Suhu pembakaran 470 oC 

Sumber : Edlund (2012). 
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2.7. Analisis Kelayakan 
Studi kelayakan adalah upaya mengembangkan gagasan 

dengan menyaring dan mengkaji secara detail sebelum gagasan 
yang diinginkan diaplikasikan menjadi sebuah proyek yang siap 
dibangun (Soeharto, 2002). Mengkaji kelayakan adalah untuk 
mengetahui layak atau tidak layaknya sebuah ide atau gagasan 
jika diaplikasikan pada usaha atau proyek. Studi kelayakan 
dilakukan untuk mengetahui peluang keberhasilan yang 
diinginkan (Suratman, 2002). 

Wibowo (2007) menjelaskan bahwa hal-hal yang harus 
dilakukan untuk studi kelayakan adalah meneliti mengenai 
kelayakan suatu usaha yang direncanakan mencakup analisis 
teknis, ekonomis, dan komersial. Tahapan yang dilakukan untuk 
melakukan studi kelayakan adalah : 
a. Mempelajari hal yang berkaitan dengan jenis rencana dan 

penelitian masalah 
b. Menyusun perencanaan studi kelayakan secara detail dan 

berurutan 
c. Mengumpulkan data dan informasi dari lapang atau instansi 

yang berhubungan dengan rencana usaha 
d. Menganalisis informasi yang diperoleh dan menuangkannya 

ke dalam bentuk laporan tertulis 
e. Membuat kesimpulan. 

2.7.1. Aspek Teknis 
Aspek teknis merupakan yang harus diperhatikan dalam 

studi kelayakan. Aspek teknis meliputi faktor-faktor produksi 
langsung. Kelancaran dalam proses produksi sangat dipengaruhi 
oleh aspek teknis (Nitisemito dan Burhan, 2004). Soeharto (2002) 
menjelaskan bahwa pengkajian aspek teknis bertujuan memberi 
batasan parameter-parameter teknis yang berkaitan dengan 
perwujudan fisik proyek yang meliputi penentuan kapasitas 
produksi, pemilihan  jenis teknologi dan peralatan, serta 
penentuan tata letak instalasi. 

2.7.1.1. Bahan Baku dan Bahan Tambahan 
Bahan baku merupakan bahan yang digunakan sebagai 

bahan utama dan masuk ke dalam proses produksi secara 
langsung. Ketersediaan bahan baku merupakan faktor yang 
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sangat penting untuk kelangsungan proses produksi. 
Tersedianya bahan baku secara teratur dan konstan merupakan 
syarat agar kegiatan industri dapat berjalan dengan lancar baik 
dari aspek teknis dan finansial (Umar, 2009). 

Bahan baku dan bahan tambahan harus dapat memenuhi 
standar yang dipakai dalam proses produksi dan tersedia dalam 
jumlah yang mencukupi di setiap produksi. Pengadaan bahan 
baku perlu memperhatikan beberapa hal yaitu jumlah kebutuhan 
bahan baku dalam satu periode (tahun) dan selama usia 
investasi, kontinuitas bahan baku, serta harga bahan baku 
(Gunawan, 2012). 

2.7.1.2. Teknologi, Mesin dan Peralatan 
Mesin dan peralatan adalah suatu alat yang bergerak, 

dimana tenaga penggeraknya berupa aliran listrik maupun bukan 
dari listrik misal bahan bakar atau tenaga surya (Harapanta, 
2008). Pemilihan teknologi produksi yaitu memilih proses dalam 
mengasilkan suatu produk dan dapat dilanjutkan dengan 
menentukan peralatan, mesin dan design-engineering. Pemilihan 
teknologi, mesin dan peralatan tidak dapat dipisahkan sehingga 
dalam pengadaannya harus dilakukan sepaket (Suratman, 2002).  

Mesin dan peralatan produksi dibagi menjadi tiga bagian, 
yaitu manual, mekanis, dan otomatis Pemilihan mesin dan 
peralatan harus disesuaikan dengan jenis teknologi yang 
diterapkan. Mesin merupakan sesuatu alat yang digerakkan oleh 
kekuatan yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia 
agar lebih mudah. Peralatan merupakan instrument atau 
perkakas kecil yang digunakan untuk melakukan pekerjaan 
dalam membuat produk pada bagian-bagian produk (Pardede, 
2005). 

2.7.1.3. Kapasitas Produksi 
Kapasitas produksi merupakan jumlah produk yang 

dihasilkan per satuan waktu. Perhitungan kapasitas produksi 
yang baik dapat menjadi salah satu aspek yang sangat 
berpengaruh dalam perolehan laba yang diinginkan. 
Meningkatkan kapasitas produksi dapat dilakukan dengan 
memodifikasi mesin dan peralatan agar dapat beroperasi lebih 
optimal dan efisien (Bardan, 2004). 
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 Pada aspek teknis terdapat dua hal yang sangat penting 
yaitu penentuan kapasitas produksi dan pemilihan teknologi 
proses. Kapasitas produksi merupakan jumlah maksimal output 
yang dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu. Kapasitas 
produksi ditentukan oleh kapasitas sumber daya yang dimiliki 
seperti kapasitas mesin, tenaga kerja, bahan baku, dan modal 
(Yamit, 2003). Musrofi (2008) menjelaskan bahwa penentuan 
kapasitas produksi dapat dilakukan dengan cara studi waktu dan 
gerak (motion and time study). 

2.7.1.4. Tenaga Kerja 
Tenaga kerja adalah orang yang melakukan pekerjaan baik 

itu di dalam atau di luar hubungan kerja untuk menghasilkan 
barang dan jasa juga memenuhi kebutuhannya (BPS, 2009). 
Akmal (2006) menjelaskan bahwa tenaga kerja memiliki peranan 
penting dalam suatu proses produksi selain modal, lahan dan 
teknologi. Sumber daya manusia mempunyai peranan yang 
penting dalam peningkatan produktivitas produksi. Mesin dan 
peralatan produksi akan dioperasikan oleh tenaga kerja sehingga 
kualitas tenaga kerja dapat mempengaruhi proses produksi. 

Penentuan jumlah tenaga kerja dibutuhkan data mengenai 
sasaran pekerjaan yang perlu dicapai secara total dan 
kemampuan karyawan mencapai sasaran pekerjaan. Perbedaan 
departeman membedakan sasaran pekerjaan dan kemampuan 
karyawan dalam mencapai sasaran tersebut. Dalam menentukan 
jumlah tenaga kerja bisa dilakukan dengan membagi total 
sasaran kerja selama setahun dengan jumlah sasaran kerja yang 
mampu dicapai oleh karyawan (Istijanto, 2005). 

2.7.1.5. Layout 
Tata letak pabrik atau tata letak fasilitas merupakan 

pengaturan fasilitas-fasilitas pabrik untuk menunjang kelancaran 
proses produksi. Tujuan utama desain  tata letak fasilitas pabrik 
pada dasarnya untuk meminimalkan biaya. Selain itu, pengaturan 
tata letak pabrik yang optimal dapat memberikan kemudahan 
dalam proses perencanaan perluasan pabrik dimasa yang akan 
datang (Sahroni, 2003). 

Tata letak dari fasilitas perusahan berpengaruh terhadap 
pencampuran produk, pemrosesan produk, penanganan, 
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penyimpanan, pengendalian bahan baku, volume dan kualitas 
produksi. Faktor yang mempengaruhi pengaturan tata letak yaitu 
jenis produk, jenis proses produksi, pertimbangan ergonomis, 
pertimbangan ekonomis, dan ketersediaan ruangan dalam 
fasilitas. Tata letak yang efisisen harus mempertimbangkan 
beberapa hal yaitu pola aliran yang terencana, sebisa mungkin 
berbentuk garis lurus, alur mundur diminimalisir, operasi yang 
berkaitan diletakkan berdekatan, sedikit persediaan barang 
dalam proses, mudah disesuaikan jika kondisi berubah, jarak 
penanganan bahan baku minimum, pusat-pusat kerja didesain 
ergonomis, flesibilitas maksimum dan komunikasi maksimum 
(Thomas et al., 2009). 

2.7.1.6. Utilitas 
Utilitas merupakan unit operasi yang dibutuhkan didalam 

sebuah industri. Utilitas digunakan sebagai sistem penyedia 
energi dalam mendukung pemenuhan kebutuhan produksi (Scott, 
2007). Utilitas merupakan sarana pendukung proses produksi 
meliputi energi yang didalamnya termasuk air, listrik, dan gas. 
Utilitas menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan pada suatu 
industri. Hal ini dikarenakan utilitas menjadi pendukung 
berjalannya suatu kegiatan yang dijalankan oleh sebuah industri 
(Yuwono dan Kiki, 2006). 

Sistem penyedia listrik dan kebutuhan air bersih merupakan 
sistem penunjang dalam sistem proses yang disebut sistem 
utilitas. Kebutuhan utilitas tergantung pada tingkat kefektifan 
sistem utilitas dalam menunjang proses utama. Sistem utilitas 
yang baik dapat menggunakan bahan baku dan bahan bakar 
sevara efisien (Sayuti, 2008). 

2.7.1.7. Lokasi 
Lokasi merupakan aspek yang sangat menentukan dalam 

keberlangsungan sebuah proyek. Penentuan lokasi dapat 
dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor penting yaitu 
ketersediaan tenaga kerja, rasio orang terhadap angkutan, 
pendapatan perkapita, struktur pajak, pendidikan, kesehatan, dan 
keterampilan (Subagyo, 2007). 

Perencanaan lokasi merupakan kegiatan strategis yang 
bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan lokasi sehingga 
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perusahaan atau pabrik dapat beroperasi dengan lancar, 
menggunakan biaya rendah, dan memungkinkan perluasan 
dimasa mendatang. Terdapat dua hal penting yang menjadi 
dasar pemilihan lokasi, yaitu komitmen jangka panjang dan dan 
berpengaruh terhadap biaya operasi dan pendapatan (Herjanto, 
2008). 

2.7.2. Aspek Finansial 
Analisis kelayakan finansial adalah analisis kelayakan yang 

melihat dari sudut pandang keuangan. Analisis kelayakan 
finansial melihat dari segi aliran uang yaitu perbandingan antara 
hasil penerimaan atau penjualan kotor dengan jumlah biaya-
biaya yang dinyatakan dalam nilai sekarang untuk mengetahui 
kriteria kelayakan atau keuntungan suatu proyek (Halim, 2009). 
Ibrahim (2009) menjelaskan bahwa analisis finansial meneliti 
besarnya pendapatan yang diterima proyek jika proyek 
dijalankan, waktu kembalinya biaya investasi, sumber 
pembiayaan proyek dan tingkat suku bunga yang berlaku. 

Aspek keuangan yang dipertimbangkan dalam analisis 
kelayakan finansial tidak hanya berhubungan dengan modal, 
tetapi ada beberpa aspek lain yaitu harga pokok produksi, tingkat 
pengembalian modal, kriteria investasi dan sebagainya 
(Nitisemito dan Burhan, 2004). Thomson (2007) menjelaskan 
bahwa kriteria yang sering digunakan dalam analisis kelayakan 
finansial antara lain : 
a. Nilai Bersih Sekarang (Net present Value) 

Net present Value (NPV) merupakan nilai sekarang dari 
selisih antara benefit dengan biaya pada tingkat suku bunga 
tertentu. 
b. Tingkat Pengembalian Investasi (Internal Rate of Return) 

Internal Rate of Return (IRR) merupakan discount rate yang 
dapat membuat arus penerimaan bersih sekarang dari suatu 
proyek (NPV) sama dengan nol. 
c. Efisiensi Usaha (R/C ratio) 

R/C ratio merupakan perbandingan antara total penerimaan 
dengan total biaya produksi. 
d. Pengembalian Investasi (Payback Period) 
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Payback Period (PP) merupakan waktu yang diperlukan 
untuk menutup kembali pengeluaran investasi yang didanai 
dengan aliran kas. 
e. Break Even Poin (BEP) 

Break Even Poin (BEP) merupakan keadaan yang 
menggambarkan suatu perusahaan yang tidak memperoleh laba 
dan tidak mengalami kerugian. 

2.8. Neraca Massa dan Energi 
Prinsip hukum kekekalan massa adalah perpindahan massa 

menuju atau dari sebuah sistem selama proses sama dengan 
perubahan (meningkat atau menurun) dalam total massa dari 
sistem selama proses (Schlesinger, 1996). Pada hukum 
kekekalan massa adalah massa dapat berubah bentuk tetapi 
tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan (Wahyu, 2009). 

Elnashaie (2003) menjelaskan bahwa keseimbangan massa 
dan energi adalah dasar dari perhitungan teknik. Keseimbangan 
massa dan energi digunakan untuk persediaan bahan baku 
(material) secara keseluruhan, jenis bahan baku dan energi yang 
berbeda untuk setiap unit tunggal dan jumlah keseluruhan 
diagram alir proses. Perhitungan neraca massa dan energi dapat 
digunakan sebagai langkah awal untuk perencanaan 
keseluruhan proses yang terbentuk dalam menentukan sifat 
dasar dari proses yang ada dan sebagai pendahuluan menuju 
perencanaan proses yang lebih jelas. 

2.9. Penggolongan Skala usaha 
Menurut Badan Pusat Statistik industri dapat digolongkan 

menjadi 4 menurut tenaga kerjanya, yaitu : Usaha mikro atau 
rumahan memiliki jumlah tenaga kerja kurang dari 5 orang, 
industri kecil 5 – 19 orang, industri menengah 20 – 99 orang, dan 
industri besar lebih dari 100 orang.  

Menurut Menurut UU No. 20 tahun 2008 pasal 6 ayat 2 
tentang usaha mikro, kecil, dan menengah batasan skala usaha 
dapat ditentukan dari beberapa kriteria yang dapat dilihat pada 
Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2. Batasan Skala Usaha. 

Jenis Usaha Kriteria 

Usaha kecil Penjualan per tahun Rp. 300.000.000 – Rp 
2.500.000.000  

Usaha menengah Penjualan per tahun Rp. 2.500.000.000 – Rp 
10.000.000.000 

Sumber : UU No. 20 (2008). 

2.10. Penelitian Terdahulu 
Penelitian Puspitasari (2011) menyatakan bahwa mutu 

minyak terbaik adalah minyak dari biji buah matang dengan 
menggunakan metode maserasi n-Hexana. Minyak biji bintaro 
matang menghasilkan rendemen sebesar 52,59%, FFA 2,75%, 
bilangan iod sebesar 60.30 g I2/100 g, nilai bilangan peroksida 
5.85 mg O2/g, nilai bilangan penyabunan 199.76 mg KOH/g, nilai 
viskositas 63 cP, nilai densitas 0.90 g/cm3, nilai % transmisi 87.43 
% dan nilai kadar abu 0.40 %.  

Penelitian Utami (2010) menyatakan bahwa ekstrak biji 
bintaro memiliki daya mortalitas tertinggi. Persentase mortalitas 
ulat kantong (Pteroma plagiophleps) pada jenis ekstrak biji 
bintaro pada konsentrasi 4% sebesar 100%, daging buah 100%, 
ranting 96,67%, kulit batang 36,67%   bintaro sebesar 93,33%. 
Selain itu, dalam penelitian ini juga didapatkan hasil uji fito kimia 
pada biji, daging buah, daun, ranting, dan kulit batang bintaro. 
Berdasarkan uji fitokimia tersebut dapat diketahui bahwa biji 
bintaro mengandung alkaloid, saponin, triterpenoid, dan steroid. 
Daging buah mengandung flavonoid, steroid, dan saponin. Daun 
bintaro mengandung flavanoid, tanin, steroid, dan saponin. 
Ranting bintaro mengandung flavanoid dan steroid. Kulit batang 
bintaro mengandung flavanoid dan steroid. 

Penelitian Saputra (2016) tentang ekstraksi biji bintaro 
menggunakan metode sokletasi dengan perlakuan perulangan 
sirkulasi yaitu 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Hasil rendemen dan kadar 
saponin pada masing-masing perlakuan yaitu 7 sirkulasi 
diperoleh rendemen ekstrak 33,10% dan kadar saponin 2,53%, 8 
sirkulasi diperoleh rendemen ekstrak 49,92% dan kadar saponin 
3,16%, 9 sirkulasi diperoleh rendemen ekstrak 67,31% dan kadar 
saponin 3,78%, 10 sirkulasi diperoleh rendemen ekstrak 63,61% 
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dan kadar saponin 3,67%, 11 sirkulasi diperoleh rendemen 
ekstrak 33,10% dan kadar saponin 3,34% dan 12 sirkulasi 
diperoleh rendemen ekstrak 66,45% dan kadar saponin 3,26%, 
Pada penelitian ini perlakuan terbaik diperoleh pada sirkulasi ke 
9 yaitu dengan rendemen tertinggi yaitu 67,31% dan kadar 
saponin tertinggi yaitu 3,78%. 

Penelitian Suherman (2016) tentang ekstrak daun bintaro 
menggunakan metode sokletasi dengan perlakuan perulangan 
sirkulasi yaitu 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Hasil rendemen dan kadar 
saponin pada masing-masing perlakuan yaitu 7 sirkulasi 
diperoleh rendemen ekstrak 20,51% dan kadar saponin 0,37%, 8 
sirkulasi diperoleh rendemen ekstrak 21,01% dan kadar saponin 
0,31%, 9 sirkulasi diperoleh rendemen ekstrak 22,78% dan kadar 
saponin 0,14%, 10 sirkulasi diperoleh rendemen ekstrak 26,06% 
dan kadar saponin 0,09%, 11 sirkulasi diperoleh rendemen 
ekstrak 29,46% dan kadar saponin 0,01% dan 12 sirkulasi 
diperoleh rendemen ekstrak 32,94% dan kadar saponin 0,01%, 
Pada penelitian ini perlakuan terbaik diperoleh pada sirkulasi ke 
7 yaitu dengan rendemen terendah yaitu 20,51% dan kadar 
saponin tertinggi yaitu 0,37%. 

Penelitian Romadon (2016) tentang aplikasi ekstrak biji 
bintaro. Pada penelitian ini menggunakan metode Rancangan 
Acak Lengkap dengan menggunakan metode residu pada daun 
(leaf dipping methods) dengan larva Spodoptera litura Fabricus 
instar kedua. Pembuatan larutan uji dilakukan dengan 
pengenceran sesuai dengan konsentrasi yang ditentukan, yaitu 
0% (kontrol), 1%, 1,25%, 1,5%, 1,75%, dan 2%. Hasil 
pengamatan diolah dengan sidik ragam ANOVA dengan taraf 
signifikan 0,05 dan uji lanjut menggunakan Duncan Multiple 
Range Test dengan taraf uji 0,05. Untuk data hubungan antara 
mortalitas larva uji dengan konsentrasi ekstrak diolah dengan 
Analisis Probit untuk mendapatkan nilai LC50, LC90 dan LT50. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang 
signifikan antara peningkatan konsentrasi dengan mortalitas 
larva serta perkembangan pupa dan imago. Pada mortalitas 
didapatkan konsentrasi 1 – 2% dapat mematikan populasi larva 
dalam rentang 50 – 80%. Pada LC50 didapatkan sebesar 
0,8089% dan LC90 didapatkan sebesar 3,7353%. Pada LT50, 
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untuk masing-masing perlakuan didapatkan: B1 selama 47,4105 
jam; B2 selama 21,3672 jam; B3 selama 11,0214 jam; B4 selama 
5,4922 jam; dan B5 selama 1,6196 jam. Untuk hasil dari 
perkembangan pupa menunjukkan bahwa persentase pupa yang 
terbentuk dari total larva yang masih hidup lebih dari 60%. Hasil 
dari perkembangan imago menunjukkan bahwa persentase 
imago yang terbentuk dari total pupa yang terbentuk dibawah 
30% bahkan tidak terbentuk sama sekali. 

Penelitian Kurniawan (2016) tentang skala ganda dari 
ekstrak daun bintaro. Pada penelitian ini dilakukan penggandaan 
dari skala laboratorium. Bahan baku yang digunakan sebanyak 2 
Kg daun bintaro kering yang disesuaikan dengan kapasitas 
mesin. Metode ekstraksi menggunakan sokletasi dengan 9 
sirkulasi selama 7 jam 2 menit yang menghasilkan rendemen 
sebesar 27% atau 540 ml dan kadar saponin yang diperoleh 
adalah sebanyak 0,63%.  



23 
 

III. METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian skala laboratorium dilakukan di Laboratorium 

Agrokimia Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas 
Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang dan penelitian 
skala ganda dilakukan di Laboratorium Kimia Jurusan Teknik 
Kimia Politeknik Negeri Malang pada bulan Maret 2016 sampai 
Juli 2016. 

3.2. Batasan Masalah 
Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini dibatasi pada : 

1. Kapasitas produksi sebesar 45 liter produk per hari 
2. Metode produksi berdasarkan skala ganda ekstrak daun 

bintaro (Kurniawan, 2016) 
3. Tanaman bintaro yang dikaji merupakan tanaman yang 

tumbuh tanpa adanya perawatan secara intensif. 

3.3. Metode Pelaksanaan Penelitian 
Metode pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan meliputi 

identifikasi dan perumusan masalah, studi literatur, pengamatan 
dan pengumpulan data hasil penelitian, analisis data, hasil dan 
pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Data yang diamati dan 
dikumpulkan meliputi proses produksi, bahan baku dan bahan 
tambahan, mesin dan peralatan, modal, biaya tetap dan biaya 
tidak tetap, tenaga kerja. Analisis data yang dilakukan meliputi 
aspek teknis dan aspek finansial. Aspek teknis yang dianalisis 
meliputi teknologi proses, mesin dan peralatan, kapasitas 
produksi, bahan baku dan bahan tambahan, kebutuhan utilitas, 
tenaga kerja, proses produksi, dan layout. Aspek finansial yang 
dianalisis meliputi Harga Pokok Produksi (HPP), Break Even 
Point (BEP), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return 
(IRR), efisiensi usaha (R/C ratio), dan Payback Period (PP). 
Diagram alir prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Identifikasi dan Perumusan 

Masalah

Mulai

Kesimpulan

Studi Literatur

Pengamatan dan 

Pengumpulan Data Hasil 

Penelitian

Analisis Data

Hasil dan Pembahasan

 
Gambar 3.1 Diagram Alir Prosedur Penelitian 

3.3.1. Identifikasi dan Perumasan Masalah 
Identifikasi masalah atau perumusan masalah dimulai 

dengan survei pendahuluan untuk mengetahui gambaran umum 
tentang teknologi yang digunakan dalam proses produksi ekstrak 
biji bintaro. Data awal yang diperoleh kemudian dilakukan 
perumusan masalah. 

3.3.2. Studi Literatur 
Studi literatur yang dilakukan mengenai ekstraksi, bahan 

baku, bahan tambahan, studi kelayakan, pengeringan, tenaga 
kerja, teknologi proses, mesin, peralatan dan kapasitas produksi. 
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3.3.3. Pengamatan dan Pengumpulan Data Hasil Penelitian 
Pengumpulan data dilakukan bertujuan untuk mendapatkan 

berbagai macam data yang akan digunakan sebagai data 
penulisan laporan penelitian. Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara sebagai berikut : 
a. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan cara survei ke 
Laboratorium Kimia Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri 
Malang sebagai tempat produksi ekstraksi daun bintaro dan 
tanya jawab ke petugas laboratorium. Data yang akan 
dikumpulkan mengenai kapasitas produksi, teknologi proses, 
kebutuhan utilitas, proses produksi, kebutuhan tenaga kerja, 
mesin dan peralatan. 

b. Observasi 
Observasi dilakukan dengan cara mengadakan 

pengamatan secara langsung untuk mendapatkan dan 
membuktikan data yang berkaitan dengan permasalahan dan 
fokus penelitian. 

c. Dokumentasi 
Dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil gambar-

gambar mengenai proses produksi yang berlangsung. 
Gambar yang akan diambil adalah tunnel drying, alat 
sokletasi, evaporator, mesin penghancur, bahan yang 
digunakan dan gambar pada setiap tahapan proses produksi. 

d. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaaan dilakukan dengan cara mempelajari 

literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
Data studi kepustakaan sangat diperlukan untuk memberikan 
gambaran teori dan konsep yang berlaku. 

3.3.4. Analisis Data 
3.3.4.1. Aspek Teknis 

Aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkenaan 
dengan proses pembangunan proyek secara teknis serta 
pengoperasiannya setelah proyek tersebut dibangun. Pengkajian 
aspek teknis erat kaitannya dengan aspek-aspek lain terutama 
aspek finansial. Hubungan ini diartikan saling memberi masukan, 
dimana keputusan mengenai aspek yang satu tergantung dengan 
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dampak yang dihasilkan dari aspek yang lainnya. Pengkajian 
aspek teknis yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Bahan Baku dan Bahan Tambahan 

Data yang dianalisis adalah jumlah bahan baku dan bahan 
tambahan yang digunakan selama proses produksi berlangsung. 
Bahan baku yang digunakan adalah biji bintaro yang diperoleh 
dari hutan lindung. sedangkan bahan tambahan yang digunakan 
adalah metanol yang diperoleh di toko kimia yang terletak di Kota 
Malang. Bahan baku dan bahan tambahan dinyatakan layak jika 
memenuhi kebutuhan kapasitas produksi. 
2. Mesin dan Peralatan 

Data yang dianalisis mengenai jumlah, spesifikasi, dan 
fungsi dari masing-masing mesin dan peralatan yang digunakan 
dalam proses produksi. Mesin dan peralatan dikatakan layak 
apabila mesin dan peralatan yang digunakan tepat, jenis mesin 
dan peralatan yang digunakan sesuai dan kapasitas mesin 
mampu memenuhi kapasitas produksi yang diinginkan. 
3. Proses Produksi 

Data yang dianalisis adalah data yang berhubungan dengan 
proses produksi. Data yang diperlukan adalah alur proses 
produksi, jumlah bahan baku dan bahan tambahan, waktu proses 
produksi dan kebutuhan utilitas yang diperlukan. Proses produksi 
dikatakan layak apabila proses produksi berjalan dengan lancar 
sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, tahapan proses dilakukan 
dengan benar, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan tepat, 
tenaga kerja dapat mengoperasikan mesin dan peralatan yang 
ada, mesin dan peralatan yang digunakan tepat serta kebutuhan 
utilitas pada proses produksi dapat terpenuhi. 
4. Teknologi Proses 

Perancangan teknologi proses produksi dilakukan 
berdasarkan data dari penelitian skala ganda ekstraksi daun 
bintaro. Teknologi proses ini ditentukan berdasarkan tahapan 
proses produksi pada ekstraksi biji bintaro.  
5. Kapasitas Produksi 

Penentuan kapasitas produksi ditentukan dari beberapa 
faktor antara lain ketersediaan bahan baku, teknologi yang 
digunakan, kapasitas mesin dan peralatan dan tenaga kerja. 
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Kapasitas produksi dikatakan layak apabila kapasitas memenuhi 
kebutuhan kapasitas produksi yang diinginkan. 
6. Kebutuhan Utilitas 

Data yang dianalisis yaitu kebutuhan LPG, listrik, solar dan 
air yang diperlukan dalam proses produksi. Kebutuhan utilitas 
dikatakan layak apabila kebutuhan utilitas dapat terpenuhi sesuai 
dengan kebutuhan produksi. 
7. Tenaga Kerja 

Data yang dianalisis adalah jumlah tenaga kerja, gaji tenaga 
kerja dan jam kerja per hari. Tenaga kerja dikatakan layak apabila 
jumlah tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dalam 
pelaksanaan proses produksi dan dapat memenuhi jadwal kerja 
yang telah ditentukan juga dapat menjalankan proses dengan 
baik. 
8. Layout 

Penentuan luas lahan dilakukan berdasarkan kebutuhan 
bahan baku. Penentuan tata letak mesin dan bangunan 
berdasarkan jumlah, fungsi dan jenis mesin dan peralatan yang 
digunakan. Penempatan mesin dan peralatan disesuaikan 
dengan alur proses produksi sehingga antara mesin satu dengan 
yang lainnya dibuat secara berurutan, tanpa mengabaikan 
keamanan dan kenyamanan kerja. 
9. Neraca massa dan energi 

Pengamatan neraca massa dan energi yang dilakukan 
meliputi : 
1. Perhitungan jumlah massa dan energi masuk yang digunakan 

selama proses produksi 
2. Perhitungan jumlah massa dan energi yang hilang selama 

proses produksi 
3. Perhitungan jumlah massa dan energi yang terakumulasi 

selama proses produksi 
4. Perhitungan jumlah massa dan energi keluar setelah proses 

produksi. 
- Analisis jumlah massa 

M in – M out = M sistem 
Keterangan :  
M in  = Jumlah Massa yang masuk ke dalam sistem 
M out  = Jumlah Massa yang keluar dari sistem 
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M sistem = Perubahan massa dalam sistem 

Dalam menganalisis massa dengan berdasarkan teori diatas, 
maka dapat diterapkan konsep seperti berikut (Cengel, 2002) : 

 (
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘) − (
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟) + (

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔
𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛
𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚

) − (

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔
𝑑𝑖𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖

𝑠𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚
) 

= (𝑎𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎) 
- Analisis jumlah energi 
Analisis jumlah energi yang digunakan dengan menggunakan 
prinsip keseimbangan energi sebagai berikut (Cengel, 2002) : 

E in – E out = E sistem 
Keterangan :  
E in  = Jumlah energi yang masuk ke dalam sistem 
E out  = Jumlah energi yang keluar dari sistem 

E sistem = Perubahan energi dalam sistem 

Analisis energi dapat menerapkan konsep berikut ini dengan 
mempertimbang-kan teori diatas : 
 

(
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘
) − (

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖
𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟

) +  (
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔
𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛
𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚

)

− (
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔
𝑑𝑖𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖

𝑠𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚
) 

= 𝑎𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 
Energi yang diukur pada proses pembuatan bio-insektisida 

ini terbagi menjadi 2, yakni dalam bentuk panas dan kerja. Energi 
yang menghasilkan panas dari proses tersebut dapat 
diidentifikasi pada energi yang masuk dapat diketahui dengan 
menggunakan formula (Toledo, 1999) : 

Q = m x C x T 
Keterangan : 
Q  = Kebutuhan panas (KJ) 
m  = Massa bahan yang masuk (Kg) 

T  = Perubahan suhu 
C  = Panas spesifik (kJ/kgoC) 
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3.3.4.2. Aspek Finansial 
Asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan biaya 

produksi adalah sebagai berikut : 
- Umur ekonomis pabrik adalah 10 tahun (dilihat dari umur 

mesin dan peralatan utama dalam proses produksi) 
- Dalam 1 bulan, proses produksi dilakukan selama 25 hari 
- Pajak penghasilan dihitung berdasarkan Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yaitu penghasilan 
0-50 juta dikenakan pajak 5 %, penghasilan 50-250 juta 
dikenakan pajak 15 %, penghasilan 250-500 juta dikenakan 
pajak 25 % dan penghasilan di atas 500 juta dikenakan pajak 
30 % (Nugroho, 2008). 

- Biaya pemeliharaan dan biaya tak terduga diasumsikan 2,5%. 

1. Harga Pokok Produksi (HPP) 
Harga Pokok Produksi (HPP) menunjukkan biaya yang 

dimasukkan ke dalam proses produksi selama satu periode 
ditambah biaya persediaan awal barang dalam proses pada awal 
periode berikutnya (Nitisemito dan Burhan, 2004). Harga Pokok 
Produksi (HPP) merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang 
dibebankan pada produk yang dihasilkan dan dapat dihitung 
dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 
 

HPP =
Total biaya selama 1 tahun

Jumlah produksi 1 tahun
 

 
2. Break Even Point (BEP) 

Break Even Point (BEP) merupakan teknis menganalisis 
antara hubungan biaya tetap, biaya variabel dan harga jual. 
Break Even Point (BEP) dikatakan layak jika titik impas yang 
dihasilkan tidak menimbulkan kerugian maupun keuntungan. 
Thomson (2007) menjelaskan bahwa rumus perhitungan Break 
Even Point (BEP) adalah sebagai berikut : 

𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 (BEP) Unit =
𝐹𝐶

𝑃 − 𝑉𝐶 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡
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𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 (BEP) Harga =
𝐹𝐶

1 − (
𝑉𝐶 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡

𝑃 )
 

Keterangan : 
FC = Fixed Cost (biaya tetap) 
VC = Variable Cost (biaya tidak tetap) 
P = Price (harga jual) 

3. Efisiensi Usaha (R/C ratio) 
R/C ratio merupakan perbandingan antara total penerimaan 

dengan total biaya produksi. R/C ratio dikatakan layak apabila 
lebih dari 1 yaitu usaha menguntungkan. Thomson (2007) 
menjelaskan bahwa rumus R/C ratio adalah sebagai berikut : 

R/C ratio =
𝑇𝑅

𝑇𝐶
 

Dengan : TR = P x Q, TC = TFC + TVC 
Keterangan : 
TR = Total Revenue (jumlah seluruh penerimaan yang 
diperoleh) 
P = Price (harga) 
Q = Quantity (jumlah unit) 
TC = Total Cost (jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan) 
TFC = Total Fixed Cost (jumlah seluruh biaya tetap) 
TVC = Total Variable Cost (jumlah seluruh biaya tidak tetap) 
Adapaun kriteria perhitungan R/C ratio adalah : 
- R/C < 1 usaha tidak efisien dan merugikan 
- R/C = 1 usaha tidak menguntungkan dan tidak merugikan 
- R/C > 1 usaha efisien dan menguntungkan. 

4. Net Present Value (NPV) 
Thomson (2007) menjelaskan bahwa rumus yang digunakan 

untuk menghitung Net Present Value (NPV) adalah sebagai 
berikut : 

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 (NPV) = ∑ (
𝑁𝐵𝑖

1 + 𝑖
)

𝑛

𝑖=1

 

 



31 
 

Keterangan : 
NB = Net Benefit (benefit cost) 
i = Discount Factor 
n = Waktu (tahun) 

Apabila hasil perhitungan Net Present Value (NPV) lebih 
besar dari 0 (nol) usaha tersebut dikatakan feasible dan jika Net 
Present Value (NPV) kurang dari 0 (nol) maka usaha tersebut 
tidak layak untuk dijalankan. 

 
5. Internal Rate of Return (IRR) 

Thomson (2007) menjelaskan bahwa rumus yang digunakan 
untuk menghitung Internal Rate of Return (IRR) adalah sebagai 
berikut : 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 (IRR)

= 𝑖1 + (𝑖2 − 𝑖1)
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1 − 𝑁𝑃𝑉2
 𝑥 100% 

Keterangan : 
i1 = discount rate yang menghasilkan NPV1 
i2 = discount rate yang menghasilkan NPV2 

Suku bunga (discount rate) yang digunakan yaitu 
berdasarkan suku bunga kredit Bank Rakyat Indonesia pada 
bulan februari tahun 2016 sebesar 17,5 %. apabila hasil 
perhitungan Internal Rate of Return (IRR) lebih besar dari tingkat 
suku bunga maka usaha tersebut dikatakan layak untuk 
dikembangkan. apabila hasil perhitungan Internal Rate of Return 
(IRR) sama dengan tingkat suku bunga maka usaha tersebut 
dikatakan dalam keadaan BEP. apabila hasil perhitungan Internal 
Rate of Return (IRR) lebih kecil dari tingkat suku bunga maka 
usaha tersebut dikatakan tidak layak untuk dikembangkan. 
6. Payback Period (PP) 

Payback Period (PP) merupakan perhitungan atau 
penentuan  jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutupi modal 
awal dari suatu proyek dengan menggunakan arus kas masuk 
yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Payback Period (PP) 
dikatakan layak jika waktu yang dibutuhkan untuk 
mengembalikan modal awal dari suatu proyek kurang dari umur 
proyek. Thomson (2007) menjelaskan bahwa rumus yang 
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digunakan untuk menghitung Payback Period (PP) adalah 
sebagai berikut : 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 (PP) = (𝑡 + 
𝑏 − 𝑐

𝑑 − 𝑐
 ) 𝑥 1 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 

Keterangan : 
t = tahun terakhir dimana kumulatif net cash belum 
mencapai initial investment 
b = initial investment (modal awal) 
c = kumulatif net cash inflow pada tahun ke- t 
d = kumulatif net cash inflow pada tahun ke- t + 1. 

3.3.5. Hasil dan Pembahasan 
Hasil dan pembahasan merupakan analisis lengkap dari 

penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menampilkan data-
data yang telah didapat dari penelitian dengan menggunakan 
metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Pembahasan 
merupakan analisa dari hasil penelitian yang terdapat justifikasi 
dari hasil penelitian. 

3.3.6. Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan merupakan ringkasan yang dibuat untuk 

mengetahui isi dan kegiatan yang telah dilakukan sehingga dapat 
mempermudah pembaca dalam memahami isi dari laporan yang 
dibuat secara keseluruhan mengenai perancangan unit ekstraksi 
biji bintaro dengan ukuran proyek skala kecil. Saran merupakan 
referensi yang diusulkan oleh penulis mengenai penelitian yang 
dilakukan agar dapat disempurnakan jika ada penelitian yang 
serupa. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Teknologi Proses 
4.1.1. Pengeringan 

Pengeringan merupakan perpindahan massa air dari bahan 
yang dikeringkan ke media pengering. Transfer massa ini 
ditandai dengan pengurangan massa bahan dan perubahan 
bentuk fisiknya (tekstur, warna dan fasa). Proses perpindahan 
massa ini dipengaruhi oleh transfer panas dan transfer 
momentum transfer panas dipengaruhi oleh perubahan suhu 
pengering sedangkan transfer momentum dipengaruhi oleh laju 
alir udara pengering (Dwika et al., 2012). Ada beberapa cara 
untuk mengeringkan bahan yaitu menggunakan panas matahari 
dengan dijemur dan menggunakan alat untuk mengeringkan 
bahan. 

Pada produksi insektisida nabati dari biji bintaro, 
pengeringan menggunakan mesin tunnel dryer. Alat ini terdiri dari 
3 bagian yaitu heater, blower dan bak dryer. Tunnel dryer 
menggunakan energi panas dan listrik. Energi panas bersumber 
dari LPG yang digunakan untuk memberikan aliran udara panas 
pada bahan dan energi listrik digunakan untuk memutar kipas 
agar aliran udara panas dapat menyebar didalam bak dryer. Pada 
proses pengeringan, kandungan air biji bintaro diuapkan 
menggunakan udara panas tidak jenuh yang berasal dari kompor 
dan dihembuskan oleh blower. Udara panas ini disebut medium 
pengering karena memberikan panas yang diperlukan untuk 
menguapkan air dan sekaligus membawa air keluar. Menurut 
Mahapatra et al., (2009) air atau cairan lain dapat menguap pada 
suhu lebih rendah dari titik didihnya karena adanya perbedaan 
kandungan uap air antara udara dengan bahan yang dikeringkan. 
Kandungan uap air udara lebih sedikit sehingga air pada bahan 
berpindah ke udara dan terjadi penguapan. Kemampuan udara 
membawa uap air bertambah besar jika perbedaan antara 
kelembaban udara pengering dengan udara sekitar bahan 
semakin besar. Proses pengeringan berlangsung selama 48 jam 
dengan suhu 55 oC. Suhu tersebut merupakan suhu di dalam bak 
dryer yang terkendali selama proses. 
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4.1.2. Ekstraksi Sokletasi 
Ekstraksi metabolit tumbuhan dapat dilakukan dengan cara 

ekstraksi sokletasi. Ekstraksi ini dilakukan dengan cara 
meletakkan sampel pada tabung simplisia dan ditempatkan di 
atas labu dan di bawah kondensor. Metode ini memiliki kelebihan 
yaitu prosesnya yang berjalan secara berulang dan kontinyu. 
Cara kerja dari sokletasi ini yaitu pelarut yang ada pada labu 
diuapkan dengan menggunakan panas pada suhu yang telah 
ditentukan kemudian diembunkan dengan kondensor sehingga 
hasil dari embun tadi mengalir mengenai bahan pada tabung 
simplisia. Pelarut yang mengenai bahan, akan melarutkan 
senyawa bahan dan jatuh ke dalam labu, begitu seterusnya 
(Sarker et al., 2006). Ekstraksi sokletasi merupakan metode 
terbaik karena dapat menghasilkan jumlah ekstrak yang banyak 
dengan jumlah pelarut yang sedikit. Selain itu, waktu yang 
digunakan untuk ekstraksi lebih singkat dan sampel dapat 
diekstrak secara sempurna karena dilakukan secara berulang-
ulang (Heinrich, 2004).  

Ekstraksi merupakan proses utama dari produksi insektisida 
nabati ini. Metode ekstraksi yang digunakan adalah sokletasi 
karena dapat dikatakan lebih efisien dari metode lain.  Alat 
ekstraksi sokletasi menggunakan energi panas yang berasal dari 
boiler. Cara kerja dari boiler yaitu memanfaatkan air untuk 
diuapkan sehingga menghasilkan steam dari uap air tersebut. 
Steam yang dihasilkan digunakan untuk menguapkan pelarut 
(metanol) pada tabung pelarut sehingga pelarut akan menguap 
dan diembunkan dengan kondensor. Embun dari pelarut 
(metanol) akan mengalir ke tabung simplisia atau bahan. Setelah 
terjadi kesetimbangan pelarut (metanol) yang mengenai bahan 
maka pelarut akan mengalir kembali ke tabung pelarut. Proses ini 
berulang sampai waktu dan sirkulasi yang dikehendaki. Pada 
produksi insektisida nabati dari biji bintaro menggunakan 9 
sirkulasi dengan waktu 6 jam. 

4.1.3 Pemekatan 
Pemekatan merupakan proses peningkatan konsentrasi atau 

membuang sebanyak mungkin pelarut dengan cara proses 
vacuum atau penguapan biasa. pada proses ini dihasilkan 
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ekstrak pekat yang berbentuk ekstrak kental atau ekstrak kering. 
Tujuan dari adanya pemekatan adalah meningkatkan kadar zat 
aktif dalam volume yang kecil dan menghilangkan sisa pelarut. 
Terdapat beberapa teknik pemekatan diantaranya adalah ekstrak 
disentrifuse, pemekatan panas, dan pemekatan beku. 

Teknik pemekatan yang digunakan pada produksi insektisida 
ini adalah teknik pemekatan panas dengan menggunakan 
vacuum evaporator. Vacuum evaporator adalah mesin untuk 
mengurangi kadar air suatu bahan berbentuk cair. Menurut 
Nugroho et al., (1999) prinsip kerja alat ini didasarkan pada titik 
didih pelarut dan adanya tekanan yang menyebabkan uap dari 
pelarut terkumpul di atas, serta adanya kondensor (suhu dingin) 
yang menyebabkan uap ini mengembun dan jatuh ke tabung 
penerima (receiver flask). Setelah pelarutnya diuapkan, akan 
dihasilkan ekstrak yang dapat berbentuk padatan (solid) atau 
cairan (liquid). Ekstrak yang dihasilkan dari ekstraksi awal ini 
(ekstraksi dari bahan tumbuhan) disebut sebagai ekstrak kasar 
(crude extract). Menurut Earle (1982) evaporator yang khas 
dibuat dengan tiga bagian penting, yaitu penukar panas, bagian 
penguapan tempat bahan cair dididihkan dan diuapkan, dan alat 
pemisah tempat uap meninggalkan bahan cair keluar ke alat 
pengembunan atau keperalatan lain. Pada sebagian besar alat 
penguapan ketiga bagian ini diletakkan di dalam suatu silinder 
tegak. 

4.2. Perhitungan Neraca Massa 
Bahan yang digunakan pada proses produksi insektisida ini 

adalah berupa biji bintaro. Perhitungan neraca massa bertujuan 
untuk memudahkan dalam mengetahui kebutuhan bahan baku 
dan bahan tambahan. Pada perhitunngan neraca massa ini 
dilakukan pada setiap proses dan dilakukan persamaan 
kesetimbanagan material atau bahan. Perhitungan neraca massa 
dapat dilihat pada lampiran 1. Perhitungan dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
- Kapasitas produksi = 45,01 liter/batch 
- Besaran dari volume metanol (liter) dikonversi ke besaran 

massa (kilogram) dengan cara volume metanol dikalikan  
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massa jenis metanol untuk mempermudah perhitungan kesetimbangan massa 
- Massa jenis metanol = 0.7925 g/cc (Edlund, 2012) 
Gambar diagram alir neraca massa dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
 
 

Buah bintaro = 1430 kg

(Kadar air = 51,98%)

Air = 743,314 kg

Padatan = 686,686 kg

Pengupasan

Pengeringan

Suhu = 55 °C

Waktu = 48 jam

Uap air = 51,89 kg

Daging dan kulit buah 

= 1315,6 kg

(Kadar air = 52,362%)

Air = 688,564 kg

Padatan = 627,04 kg 

Biji bintaro = 114,40 kg

(Kadar air = 47,86%)

Air = 54,75 kg

Padatan = 59,646 kg

Biji bintaro kering 62,51 kg

(Kadar air = 4,593%)

Air = 2,8714 kg

Padatan = 59,646 kg

Pengecilan ukuran

Waktu = 1 jam

Biji kering menempel 

di alat = 0,0629 kg 

(Kadar air = 5,405%)

Air =  0,0034 kg

Padatan = 0,0595

Serbuk biji bintaro 

kering = 60,4571 kg

(Kadar air 1,44%)

Air = 0,8706 kg

Padatan= 59,5865 kg

Penyarian (ekstraksi)

Sirkulasi = 9 kali

Suhu = 80 °C

Waktu = 6 jam

Metanol (96%) = 

494,9724 kg

(Kadar air = 4%)

Air = 19,7988 kg

Metanol absolut = 

475,1712 kg

Eksktrak biji bintaro = 

63,4799 kg

Penyaringan

Waktu = 0,25 jam

Crude extract = 40,6937 kg

(Kadar air =19,35%)

Air = 7,8742 kg

Organik = 32,8195 kg

Metanol = 371,2293 kg

Uap metanol = 35,6380 

kg

Ampas = 85,0822 kg

(Kadar air = 14,4443%)

Air = 12,2896 kg

Padatan = 17,7488 kg

Metanol = 55,0438 kg

Scrap = 9,5220 kg

(Kadar air = 5,31%)

Air = 0, 5056 kg

Padatan = 9,0164 kg

Filtrat biji bintaro = 

53,9579 kg

Pemekatan (evaporasi)

Suhu = 50 °C

Waktu = 1 jam Uap metanol = 2,6937 

kg

Metanol = 10,5664 kg

Uap air = 1,99 kg

 
Gambar 4.1 Diagram alir neraca massa 
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4.3. Neraca Energi 
Energi yang diperlukan dalam proses produksi dapat 

mempengaruhi biaya produksi. Penggunaan energi yang efisien 
dapat meminimalkan biaya produksi. Hal tersebut membuat 
industri sangat memperhitungkan penggunaan energi pada 
proses produksinya. Kebutuhan energi pada proses produksi 
insektisida nabati dari biji bintaro dapat ditentukan dengan 
melakukan perhitungan nercaca energi.  Konsumsi energi harus 
dapat dipenuhi oleh penyediaan energi. Asumsi yang digunakan 
pada perhitungan energi adalah perubahan energi potensial 
diabaikan, perubahan energi kinetik diabaikan dan sistem dalam 
keadaan steady state. Perhitungan neraca energi dapat dilihat 
pada Lampiran 2. 

4.4. Kebutuhan Mesin dan Peralatan 
Mesin dan peralatan yang digunakan pada proses produksi 

insektisida nabati dari ekstrak biji bintaro menggunakan mesin 
dan peralatan yang bersifat spesific purpose machine. Mesin-
mesin ini merupakan mesin-mesin yang dirancang dan dibuat 
untuk mengerjakan satu atau beberapa jenis kegiatan yang 
sama. Pada produksi insektisida nabati ini dibedakan menjadi 
mesin utama dan peralatan pendukung.  

4.4.1. Mesin dan Peralatan Utama 
Pada produksi insektisida nabati dari biji bintaro terdapat 

beberapa proses utama yaitu pengeringan, pengecilan ukuran, 
ekstraksi dan pemekatan. Berikut adalah kebutuhan mesin utama 
pada produksi insektisida dari biji bintaro : 
a. Proses Pengeringan 

Pada proses pengeringan mesin yang digunakan adalah 
tunnel dryer. Gambar mesin tunnel dryer dapat dilihat pada 
gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Mesin tunnel dryer 

Spesifikasi : 
Bahan             
Kapasitas        
Ukuran            
Bahan bakar  
Kebutuhan bahan 
bakar 
Listrik             
Kontrol suhu 
Kebutuhan 

: Baja, kayu dan plastik 
: 120 kg 
: 200 cm x 200 cm x 100 cm 
: LPG 
: 0,5 kg/jam 
: 0,4 kw 
: Analog 
: 2 mesin 

 
b. Proses Pengecilan Ukuran 

Pada proses pengecilan ukuran mesin yang digunakan 
adalah Disc mill. Gambar mesin Disc mill dapat dilihat pada 
gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3 Mesin disc mill 
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Spesifikasi : 
Bahan            
Kapasitas        
Ukuran           
Daya 
Kebutuhan  
Sumber 
informasi 

: Stainless steel 
: 50-80 kg/jam 
: 80 cm x 50 cm x 100 cm 
: 4,2 kw 
: 1 mesin 
: http://www.tokomesin.com/ 

 
c. Proses Ekstraksi 

Pada proses ekstraksi mesin yang digunakan adalah mesin 
ekstraksi menggunakan metode sokletasi dan boiler. Gambar 
mesin boiler dan ekstraksi dapat dilihat pada Gambar 4.4 dan 
Gambar 4.5. 

 
Gambar 4.4 Mesin boiler 

Spesifikasi : 
Bahan        
Kapasitas   
Ukuran     
Bahan bakar 
Kebutuhan bahan bakar 
Daya  
Kebutuhan 
Sumber informasi 

: Besi 
: 500 kg/jam 
: 200 cm x 70 cm x 100 cm 
: Solar 
: 9 liter/jam 
: 1,5 kw 
: 1 mesin 
: Kurniawan (2016). 
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Gambar 4.5 Mesin ekstraksi 

Spesifikasi : 
Bahan                 
Tabung simplisia  
- Diameter  
- Tinggi  
Tabung pelarut  
- Diameter  
- Tinggi  
Tabung pemanas  
- Diameter  
- Tinggi  
Sumber energi panas  
Kebutuhan  

: kaca dan Stainless steel 
: 622.9 liter 
: 115 cm 
: 60 cm 
: 706.5 liter 
: 100 cm 
: 90 cm 
: 29.44 liter 
: 25 cm 
: 200 cm 
: Boiller 
: 1 mesin 
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d. Proses pemekatan 
Proses pemekatan pada produksi insektisida ini 

menggunakan mesin vacuum evaporator. Gambar mesin vacuum 
evaporator dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 
Gambar 4.6 Vacuum evaporator 

 

Spesifikasi : 
Bahan  
Kapasitas  
Sistem pemanas 
Bahan bakar 
Pendingin  
Kebutuhan LPG  
Kebutuhan daya pompa 
vakum  
Kebutuhan daya pompa 
sirkulasi  
Dimensi (p x l x t )  
Sumber informasi 

: Stainless steel 
: 65 - 80 liter 
: Tidak langsung, sistem double 
jacket 
: LPG dengan kontrol suhu 
digital 
: Sirkulasi air 
: 0,30 – 0,35 kg/jam 
: 1 kw 
: 0,3 kw 
: 120 cm x 120 cm x 120 cm 
: http://m.situsmesin.com/ 
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4.4.2. Mesin dan Peralatan Pendukung 
Mesin dan peralatan pendukung sangat penting 

keberadaannya untuk menunjang kelancaran proses produksi 
sehingga produksi dapat berjalan dengan lancar. Pada produksi 
insektisida dari biji bintaro menggunakan beberapa perlatan 
pendukung untuk menunjang dari mesin utama. Kebutuhan 
peralatan pendukung dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Kebutuhan peralatan pendukung 

No 
Peralatan 

Pendukung 
Kebutuhan 

(unit) 
Fungsi 

1 Pisau besar 20 per tahun Mengupas buah bintaro 
2 Pisau kecil 20 per tahun Memetik buah bintaro 

3 Keranjang 20 per tahun 
Sebagai wadah biji 
bintaro saat di kebun 

4 Bak 6 per tahun 
Menampung sementara 
biji bintaro 

5 Gerobak sorong 1 per 2 tahun Memindahkan biji bintaro 
5 Hand truck 1 per 2 tahun Memindahkan metanol 
6 Timbangan duduk 1 per 5 tahun Menimbang biji bintaro 

7 Tabung gas 12 kg 6 - 
Sebagai bahan bakar 
tunnel dryer, boiller dan 
vacuum evaporator 

8 
Pompa air jet 
pump 

1 per 5 tahun Memompa air dari sumur 

9 Pompa air biasa 1 per 5 tahun 
Memompa air pada 
kondensor alat ekstraksi 

4.5. Kebutuhan Bahan Baku 
4.5.1. Kapasitas Produksi 

Kapasitas produksi merupakan jumlah maksimal out put 
yang dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu. Kapasitas 
produksi insektisida nabati dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

 
Tabel 4.2. Jumlah kapasitas produksi per hari 

Bahan Baku (kg) 
Metanol 

(liter) 

Bahan 
Pengemas 

(botol) 

Jumlah 
Produk 

Insektisida 
(liter) 

Buah 
bintaro 

Biji 
basah 

Biji 
kering 

1430 114,4 60.51 624.57 45 45.01 
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Kapasitas produksi insektisida nabati dari biji bintaro 
sebanyak 45,01 liter/hari atau 40,6937 kg/hari sehingga dalam 
satu tahun menghasilkan insektisida nabati sebanyak 
13.503,0402 liter atau 12.208,0986 kg produk. Massa jenis 
ekstrak biji bintaro adalah 0,9041 gram/ml (Saputra, 2016). 
Kebutuhan bahan baku untuk produksi insektisida dari biji bintaro 
meliputi kebutuhan bahan baku utama dan bahan baku 
tambahan. Penentuan kapasitas produksi berdasarkan beberapa 
faktor yaitu : 
1. Ketersediaan lahan 

Lahan yang digunakan merupakan hutan lindung. 
Penggunaan kawasan hutan lindung dibatasi 100 hektar per 
orang atau instansi. Selain lahan tersebut, perusahaan 
mengadakan kerja sama dengan petani atau pemilik lahan 
disekitar pabrik menggunakan kemitraan inti plasma 
sehingga mendapat tambahan 40 hektar dari lahan plasma. 
Perusahaan hanya menambah lahan 40 hektar berdasarkan 
asumsi bahwa tanaman bintaro merupakan tanaman yang 
belum umum dibudidayakan sehingga peluang untuk 
mendapatkan lahan yang lebih luas sangat kecil. 

2. Ketersediaan bahan baku 
Bahan baku yang tersdia berasal dari lahan perkebunan 

inti dan plasma. Luas lahan perkebunan yang tersedia 140 
hektar dapat menghasilkan produk 45 liter per hari. 

3. Kapasitas mesin dan peralatan 
Mesin dan peralatan yang digunakan memiliki kapasitas 

yang terbatas sehingga untuk menambah kapasitas produk 
membutuhkan pengadaan mesin dan peralatan tambahan 
yang berdampak pada pembengkakan biaya investasi. 

4. Tenaga kerja 
Jumlah tenaga kerja dapat mempengaruhi jumlah biaya 

operasi selama produksi. Kebutuhan tenaga kerja pada 
produksi inesktisida nabati dari biji bintaro dibatasi dengan 
skala usaha. Skala usaha pada pabrik ini dapat digolongkan 
sebagai usaha skala kecil sehingga tidak membutuhkan 
tenaga kerja yang banyak. 
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4.5.2. Kebutuhan Bahan Baku Utama 
Bahan baku utama pada pembuatan insektisida nabati ini 

adalah biji bintaro. Bahan baku utama diperoleh dari lahan 
perkebunan. Kebutuhan lahan dapat diketahui dengan cara 
mendata produksi buah dari tanaman bintaro. Produksi buah 
bintaro dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Jumlah produksi tanaman bintaro 

No Uraian Jumlah 

1 Umur tanaman bintaro mulai berbuah 
(tahun) 

4 

2 Populasi bintaro (pohon/hektar) 400 
3 Produksi (buah/pohon/tahun) 40,20 
4 Berat per buah (kg) 0,25 
5 Produksi buah (kg/hektar/tahun) 4020,00 
6 Produksi biji basah (kg/hektar/tahun) 321,60 

 
Pada Tabel 4.3 populasi tanaman bintaro 400 pohon/hektar 

sehingga jarak tanam antar pohon adalah 5 meter. Pada 1 hektar 
lahan menghasilkan biji bintaro basah 321,6 kg/tahun atau 
0,8810 kg/hari. Kebutuhan biji bintaro basah untuk menghasilkan 
produk 45,01 liter/hari atau 40,6937 kg/hari adalah 114,4 kg. 
Melalui perhitungan yang dilakukan, kebutuhan bahan baku 
dapat terpenuhi dengan lahan seluas 129,85 hektar. Langkah 
yang diambil dalam mengantisipasi adanya pohon yang mati atau 
tidak berbuah adalah dengan menambah luas lahan sehingga 
kebutuhan lahan ditambah menjadi 140 hektar agar bahan baku 
dapat tersedia sesuai kebutuhan. 

4.5.3. Kebutuhan Bahan Baku Tambahan 
Bahan tambahan adalah bahan yang digunakan untuk 

melengkapi bahan baku sehingga diperoleh produk yang sesuai 
dengan kualitas dan spesifikasi yang diinginkan. Bahan 
tambahan yang digunakan adalah metanol teknis (CH3OH) 
dengan kadar 96% yang bisa diperoleh dari toko kimia. 
Kebutuhan bahan tambahan disesuaikan dengan formulasi 
terbaik yaitu ketika volume pelarut dapat menggenangi bahan 
kering. Bahan kering memiliki volume 10 liter/kg sehingga 
membutuhkan metanol 10 liter untuk setiap satu kilogram bahan 
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kering. Metanol yang dibutuhkan dalam satu kali proses produksi 
adalah sebanyak 624,57 liter. 

4.6. Rencana Lokasi Perusahaan 
4.6.1. Gambaran Umum Rencana Lokasi Perusahaan 
a. Kondisi Geografis 

Menurut Pemerintah Kabubaten Malang (2010) Kecamatan 
Kalipare merupakan salah satu dari 33 Kecamatan di wilayah 
Kabupaten Malang. Terletak di bagian Malang Selatan yang 
berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar. 

 Batas Wilayah 
- Sebelah Utara : Kecamatan Sumberpucung 
- Sebelah Timur : Kecamatan Pagak 
- Sebelah Selatan : Kecamatan Donomulyo 
- Sebelah Barat : Kabupaten Blitar 
- Luas Wilayah 

Luas wilayah Kecamatan Kalipare adalah 115,82 Km2 dan 
terbagi dalam 37 Dusun, 60 RW, dan 482 RT. 
b. Kondisi Topografi 

Berdasarkan kondisi geografinya berada pada koordinat 
21,950 – 29,610 BT dan 9,400 – 16,480 LS daerah Malang bagian 
selatan dengan keadaan permukaan tanah datar sampai 
berombak mencapai 35% dari seluruh luas wilayah Kecamatan 
Kalipare, sedang sisanya (65%) merupakan dataran yang 
berombak berbukit, dengan luas keseluruhan wilayah kecamatan 
adalah 105.39 Km2. Kecamatan Kalipare terletak pada lajur 
Pegunungan Kendeng dengan struktur tanah datar 
bergelombang dengan ketinggian 293 m di atas permukaan laut, 
curah hujan rata-rata 2107 mm/tahun dengan suhu rata-rata 23 – 
30 0C. 
c. Orbitasi 
- Jarak ke ibu kota kabupaten  : 45 km 
- Waktu tempuh ke ibu kota kabupaten : 1,5 jam 
- Jarak ke ibu kota propinsi   : 80 km 
- Waktu tempuh ke ibu kota propinsi  : 3 jam 
d. Kondisi Demografi 

Kecamatan Kalipare merupakan kecamatan pinggiran 
(Malang bagian selatan) dimana kehidupan masyarakatnya 



46 
 

heterogen. Pola kehidupan gotong-royong masih sangat kental 
dan masih memegang tradisi leluhur (Budaya Selamatan, Bersih 
Desa, Sadranan dan lainnya). 

Secara garis besar, terdapat dua faktor yang dapat 
mempengaruhi pemilihan lokasi suatu pabrik.  
1. Faktor Utama 

Faktor utama dalam pemilihan lokasi pendirian pabrik adalah 
sebagai berikut: 

a. Sumber Bahan Baku 
Lokasi pabrik yang dipilih dekat dengan sumber bahan 

baku utama, agar menghemat biaya transportasi. Bahan 
baku pembuatan insektisida nabati adalah biji tanaman 
bintaro. Bahan baku biji tanaman bintaro ini didapatkan dari 
lahan kritis pada hutan lindung 
b. Tenaga kerja 

Sebagian besar tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 
tenaga kerja langsung bagian kebun yang tidak 
membutuhkan kriteria pendidikan minimal. Pada bagian-
bagian utama yaitu pabrik dan kantor dibutuhkan tenaga 
kerja berpendidikan sarjana. Untuk memenuhi kebutuhan 
tenaga kerja dapat diperoleh dari daerah sekitar lokasi 
pabrik.  
c. Utilitas  

Fasilitas utilitas yang diperlukan meliputi air, bahan 
bakar, dan listrik. Penyediaan air diperoleh dari sumber air 
melalui pengeboran sumur. Bahan bakar bisa diperoleh dari 
Kecamatan Sumberpucung atau Kecamatan Donomulyo 
yang letaknya dekat dan untuk memenuhi kebutuhan listrik 
dapat mengunakan PLN di daerah tersebut.  
d. Transportasi 

Pengangkutan bahan baku mudah karena lokasi pabrik 
berdekatan dengan kebun dan untuk pengangkutan produk 
hasil telah tersedia jalan beraspal menuju kecamatan sekitar 
atau perkotaan 
e. Pemasaran  

Produk dari pabrik ini merupakan insektisida nabati. 
Produk ini merupakan obat pertanian untuk mengendalikan 
hama. Pemasarannya dapat dilakukan di daerah sekitar 
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pabrik karena mayoritas lahannya digunakan untuk 
pertanian atau bisa di kawasan malang raya. 

2. Faktor Pendukung  
Faktor pendukung juga diperlukan untuk mendapatkan 

perhatian dalam pemilihan lokasi pabrik. Faktor pendukung ini 
meliputi:   

a. Menurut Kuncahyo (2013) lahan kritis merupakan 
daerah yang memiiki produktifitas rendah jika ditanami 
tanaman pangan sehingga lebih cocok untuk tanaman 
non pangan seperti tanaman bintaro 

b. Tanaman bintaro mudah tumbuh diberbagai wilayah dan 
tidak memerlukan penanganan khusus karena biasanya 
tanaman bintaro hidup secara liar. 

c. Menurut Pemerintah Kabupaten Malang (2014) 
Kecamatan Kalipare memiliki lahan kritis paling luas di 
Kabupaten Malang yaitu 144 ha sehingga perlu 
penanganan lahan seperti penghijauan 

d. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan (2011) 
tanaman bintaro merupakan tanaman yang dapat 
digunakan sebagai tanaman penghijauan 

e. Lokasi memiliki ketinggian 293 meter di atas permukaan 
laut yang sesuai dengan habitat tanaman bintaro yang 
dapat tumbuh hingga ketinggian 400 meter di atas 
permukaan laut (Handayani et al., 2015). 

4.6.2. Kebutuhan Lahan  
Pabrik produksi insektisida nabati ini akan didirikan di 

Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lahan 
yang akan digunakan merupakan lahan kritis pada hutan lindung. 
Lahan kritis yang ada di kabupaten malang dapat dilihat pada 
Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4. Rekapitulasi data lahan kritis per kecamatan di kabupaten malang 

No Kecamatan 
Luas 
Area 
(Ha) 

Kawasan Hutan Lindung 

Tingkat Kekritisan 
Jumlah 

Sangat Kritis Agak Potensial 

1 Donomulyo 15.671 - 42 - - 42 
2 Kalipare 11.582 41 144 - - 185 
3 Pagak 9.007 297 124 - - 421 
4 Bantur 15.915 - 30 - - 30 
5 Gedangan 16.065 62 - - - 62 
6 Sumbermanjing 23.950 319 29 - 252 600 
7 Dampit 13.263 - 51 - - 51 
8 Tirtoyudo 14.196 - - - - - 
9 Ampelgading 23.950 - - - 686 686 

10 Poncokusumo 19.688 - 30 - 9.117 9147 
11 Wajak 9.456 - - - 677 677 
12 Turen 6.393 - - - - - 
13 Bululawang 4.823 - - - - - 
14 Gondanglegi 6.603 - - - - - 
15 Pagelaran 4.583 - - - - - 
16 Kepanjen 4.565 - - - - - 
17 Sumberpucung 3.771 - - - - - 
18 Kromengan 3.891 - - - - - 
19 Ngajum 7.904 - - - - - 
20 Wonosari 5.975 - 85 - - 85 
21 Wagir 7.728 - - - - - 
22 Pakisaji 3.868 - - - - - 
23 Tajinan 3.862 - - - - - 
24 Tumpang 7.029 - - - 10 10 
25 Pakis 5.262 - - - - - 
26 Jabung 13.054 - - - 2.061 2.601 
27 Lawang 6.008 - - - - - 
28 Singosari 10.575 15 - - 690 705 
29 Karangploso 7.960 - - - 282 282 
30 Dau 6.152 - - - - - 
31 Pujon 13.054 - - - 2.115 2.115 
32 Ngantang 13.589 - - - - - 
33 Kasembon 5.562 - - - 18 18 

Jumlah Total 325.509 734 535 - 15.908 17.177 

Sumber : Statistik pembangunan daerah (2014) 
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Pada Tabel 4.1 lahan kritis terluas berada di Kecamatan 
Kalipare. Lahan kritis ini merupakan lahan yang memiliki 
produktifitas rendah jika ditanami tanaman pangan, sehingga 
lebih sesuai ditanami tanaman non pangan seperti bintaro karena 
tanaman bintaro mudah tumbuh di lahan yang kurang subur dan 
dapat digunakan sebagai tanaman penghijauan. 

4.6.3. Ijin Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung  
Perusahaan dapat menggunakan lahan dari hutan lindung 

bekerja sama dengan Dinas Kehutanan setempat berdasarkan 
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 
P.18/Menhut-Ii/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan 
Hutan pasal 3. Menurut Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan 
Hutan pasal 28, luas lahan yang diberikan kepada pemakai 
kawasan maksimal 50 hektar untuk satu izin dan setiap 
perorangan atau koperasi maksimal memiliki dua izin. Lahan 
yang diberikan untuk 2 (dua) izin pemakaian kawasan adalah 100 
hektar sedangkan berdasarkan kebutuhan bahan baku, lahan 
yang dibutuhkan adalah 140 hektar. Kekurangan lahan tersebut 
dapat dipenuhi dengan melakukan kemitraan dengan masyarakat 
sekitar menggunakan kemitraan inti plasma. 

Biaya yang dikeluarkan untuk pemanfaatan kawasan hutan 
lindung menurut Lampiran Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas 
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang  Berasal  dari 
Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan 
di Luar Kegiatan Kehutanan yang  berlaku pada Kementerian 
Kehutanan adalah sebesar Rp 2.000.000,00/hektar/tahun. Selain 
biaya tersebut pemakai kawasan juga berkewajiban membayar 
iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu menurut 
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 
P.76/Menhut-Ii/2014 tentang Penetapan Besarnya Iuran Izin 
Usaha Pemanfaatan Hutan Pasal 2 Poin c sebesar Rp 
250,00/hektar/tahun. 
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4.6.4. Bentuk Perjanjian Kemitraan Inti Plasma  
Bentuk kemitraan inti plasma didasarkan pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 27. Perjanjian 
kemitraan dalam perkebunan dituangkan dalam bentuk perjanjian 
tertulis hal ini termuat dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor 
26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 
pasal 23 ayat (2).  
1. Pihak yang Melakukan Kerja Sama 

Menurut Sinaga (2011) para pihak dalam perjanjian ini 
adalah pekebun peserta kemitraan, koperasi, dan perusahaan 
inti. 
a. Pekebun 

Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang 
melakukan melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha 
tidak mencapai usaha tertentu. 
b. Koperasi 

Meenurut UU No. 25 tahun 1992 koperasi merupakan badan 
usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum 
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
berdasarkan asas kekeluargaan. 
c. Perusahaan Inti 
Perusahaan inti adalah orang perseorangan atau badan hukum 
yang berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha 
perkebunan. 
2. Hak dan Kewajiban Pihak yang Melakukan Kerja Sama 

Menurut Sinaga (2011) hak dan kewajiban pihak yang 
melakukan kerja sama dalah sebagai berikut : 
a. Perusahaan Inti 

Perusahaan inti memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai 
berikut : 

- Membangun kebun inti dengan berbagai tahap kegiatan 
sebagai penyangga kelangsungan bahan baku 

- Membangun pabrik pengolahan untuk menampung 
seluruh produksi 

- Melakukan pembinaan teknis budidaya produksi kepada 
pekebun peserta 
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- Bekerja sama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan 
konversi kebun plasma 

b. Koperasi 
Koperasi memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai berikut: 
- Mengkoordinir, iventarisasi dan mengadministrasi data 

pekebun serta pemilikan tanahnya yang akan dijadikan 
kebun plasma 

- Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada 
pekebun peserta mengenai perusahaan inti, koperasi 
dan pekebun dalam pola kemitraan yang dilaksanakan 

- Bekerja sama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan 
konversi kebun plasma 

c. Pekebun Peserta 
Pekebun peserta memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai 

berikut : 
- Memiliki tanah yang statusnya dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum 
- Menjadi anggota koperasi dalam hubungan kemitraan 
- Membuat pernyataan tentang penyerahan tanah hak 

milik untuk dikelola menjadi kebun plasma 
- Bekerja sama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan 

konversi kebun plasma 
Menurut Sinaga (2011) ada beberapa tahapan dalam 

pengembangan usaha yang menggunakan kemitraan inti plasma 
yaitu : 

- Tahap pra-konversi 
Pada tahap ini seluruh kegiatan pengembangan usaha 

merupakan tanggung jawab dari perusahaan inti, mulai dari 
pembiayaan dan pemeliharaan kebun perusahaan inti dan 
kebun plasma 
- Tahap konversi 

Pada saat tanaman kebun mulai produktif atau berbuah 
seluruh kegiatan pembiayaan pemeliharaan dan panen 
kebun plasma menjadi tanggung jawab pekebun peserta 
kemitraan. Manajemen pengelolaan pembiayaan mulai 
dilakukan oleh pekebun peserta melalui koperasi. 
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- Tahap pasca-konversi 
Pada tahap pasca-konversi ini, seluruh pekebun peserta 

dalam wadah koperasi akan dibentuk sebuah divisi 
perkebunan yang bertanggung jawab atas pengaturan dan 
perawatan kebun. 

4.6.5. Ketersediaan Bahan Baku  
Lahan yang digunakan untuk produksi tanaman bintaro 

adalah 140 hektar. Ketersediaan bahan baku utama dengan luas 
140 hektar dapat dilihat pada Tabel 4.5.  
 
Tabel 4.5. Ketersediaan bahan baku utama 

Luas 
Lahan 

(hektar) 

Jenis 
Laha

n 

Buah Biji Basah 

1 Tahun 
(kg) 

1 Hari 
(kg) 

1 Tahun 
(kg) 

1 Hari 
(kg) 

100 
Laha
n inti 

402.000,00 1.101,37 32.160,00 88,11 

40 

Laha
n 
plas
ma 

160.800,00 440,55 12.864,00 35,24 

Total 562.800,00 1.541,92 45.024,00 123,35 

 
Pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa kebutuhan bahan baku 

biji bintaro basah 114,4 kg/hari dapat dipenuhi dengan 
ketersediaan biji bintaro sebanyak 123,35 kg/hari dari 140 hektar 
lahan. Pembelian biji bintaro hanya dilakukan pada lahan plasma, 
sedangkan pada lahan inti untuk mendapatkan biji bintaro hanya 
membayar ongkos petik kepada pemetik atau pekerja kebun 
karena biaya pengelolaan lahan inti dibiayai oleh perusahaan. 
Pengadaan bahan baku ini tidak terlepas dari biaya yang 
dibutuhkan. Rincian biaya kebutuhan bahan baku dan bahan 
pengemas dapat dilihat pada Lampiran 3.  

Lahan yang akan dijadikan kebun dan pabrik memiliki luas 
yang dibagi atas wilayah lahan perkebunan, pabrik dan kantor 
yang dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6. Luas lahan 

No Uraian Luas Lahan (𝐦𝟐) 

1 Lahan inti 1.000.000 
2 Lahan plasma 400.000 
2 Pabrik 100 
3 kantor 17,5 

Total 1.400.117,5 

 
4.7. Proses Produksi 

Proses produksi untuk menghasilkan produk insektisida dari 
ekstrak biji bintaro bersifat terputus (batch process). Unit 
pengolahan biji bintaro menjadi insektisida terdiri dari stasiun 
penerimaan biji bintaro, pengeringan mekanis, pengecilan 
ukuran, ekstraksi, pengemasan dan penyimpanan. Peta proses 
operasi dapat dilihat pada Lampiran 4. Pada operasi setiap mesin 
perlu adanya penjadwalan agar proses produksi dapat berjalan 
dengan lancar dan sesuai dengan kapasitas mesin. Jadwal 
operasi mesin dapat dilihat pada Lampiran 5. 
a. Pemetikan Bahan Baku 

Proses pemetikan buah bintaro dilakukan oleh pekerja kebun 
untuk lahan inti sedangkan pada lahan plasma dilakukan oleh 
petani kemudian dijual ke perusahaan. Proses pemetikan 
menggunakan alat berupa pisau atau sabit yang disambung 
dengan kayu untuk mengambil buah yang letaknya tinggi. 
Pemetikan dilakukan pada buah yang sudah matang. Menurut 
Badan Penelitian dan Pengembangan (2011) buah bintaro yang 
sudah matang berwarna merah. Pemecahan buah bintaro 
dilakukan ditempat pemanenan. Kulit buah bintaro yang telah 
dipecah dibuang dan dibenamkan pada lubang tanah yang telah 
dibuat untuk dijadikan pupuk. Pemecahan buah bintaro dapat 
dilakukan dengan menggunakan pisau. Setelah proses 
pemetikan pekerja kebun membawa biji bintaro ke pabrik untuk 
dilakukan proses produksi. 
b. Penerimaan Biji Bintaro Basah 

Setelah dilakukan proses petik di kebun, selanjutnya biji 
bintaro basah dibawa ke stasiun produksi oleh pekerja kebun. Biji 
yang sudah sampai selanjutnya ditimbang menggunakan 
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timbangan duduk untuk mengetahui berat basah yang diterima, 
sehingga memudahkan dalam administrasi. 
c. Pengeringan 

Biji yang sudah ditimbang kemudian dikeringkan. 
Pemindahan biji bintaro dari stasiun penerimaan menuju proses 
pengeringan menggunakan gerobak sorong. Pengeringan 
dilakukan secara mekanis menggunakan tunnel dryer. Tunnel 
dryer merupakan mesin untuk mengeringkan biji bintaro dengan 
bantuan panas dari kompor yang dihembuskan ke bak dryer 
dengan bantuan blower. Tunnel dryer terdiri dari tiga bagian yaitu 
heater, blower dan bak dryer. Pengeringan biji bintaro secara 
mekanis selama 48 jam pada suhu 55 °C. Bahan bakar yang 
digunakan untuk pengeringan ini adalah LPG. Pada proses 
pengeringan ini membutuhkan 2 tunnel dryer agar setiap hari 
dapat melakukan proses produksi karena 1 tunnel dryer 
membutuhkan waktu operasi selama 48 jam.  
d. Pengecilan Ukuran 

Biji bintaro yang sudah kering dilakukan penghancuran 
menggunakan disc mill. Pengecilan ukuran ini untuk 
memudahkan proses ekstraksi atau pengambilan komponen aktif 
yang ada pada biji bintaro. Menurut Brennan et al., (1974), 
pengecilan ukuran bertujuan untuk membantu proses ekstraksi, 
memperkecil bahan sampai dengan ukuran tertentu dengan 
maksud tertentu, memperbesar luas permukaan bahan untuk 
proses lebih lanjut, dan membantu proses pencampuran. 
e. Ekstraksi 

Biji yang sudah dihaluskan kemudian dibungkus 
menggunakan kain agar pada proses ekstraksi kotoran dari 
bahan yang diekstrak tidak tercampur dengan hasil ekstrak. 
Proses ekstraksi ini menggunakan metode sokletasi yang 
memanfaatkan energi panas dari boiler. Menurut Kurniawan 
(2016) Pada proses ekstraksi suhu yang digunakan adalah 80 °C 
untuk menguapkan metanol. Waktu yang dibutuhkan untuk start 
up boiler adalah 30 menit.  Waktu yang dibutuhkan untuk satu 
sirkulasi adalah 40 menit. Menurut Saputra (2016) Pada proses 
ekstraksi dibutuhkan 9 sirkulasi untuk memperoleh rendemen 
ekstrak biji terbanyak sehingga waktu yang di butuhkan yaitu 6 
jam. Setelah dilakukan proses ekstraksi selanjutnya adalah 
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proses pemekatan dengan menggunakan metode evaporasi 
untuk memisahkan hasil ekstrak dengan pelarut. Proses 
pemekatan ini membutuhkan waktu selama 60 menit dengan 
sushu 50 °C . Proses pemekatan menggunakan mesin vacuum 
evaporator. Waktu total yang dibutuhkan dalam proses ekstraksi 
adalah 7 jam 30 menit. 
f. Pengemasan 

Setelah proses ekstraksi langkah selanjutnya adalah proses 
pengemasan. Proses pengemasan dilakukan secara manual 
yaitu menuangkan produk ke botol dengan volume 1 liter per 
botol. Produk yang sudah dikemas kemudian disimpan di kantor. 

4.8. Layout 
Tata letak dan pemindahan bahan berpengaruh besar 

terhadap kelancaran proses produksi. Tujuan perancangan tata 
letak adalah untuk mengatur letak area kerja dan seluruh fasilitas 
produksi agar proses produksi dapat berjalan lancar. Fungsi lain 
dilakukan perancangan tata letak adalah untuk memudahkan 
material handling, penggunaan lahan yang efisien, memudahkan 
perawatan alat dan mesin juga memberikan kenyamanan kerja. 

Rancangan tata letak fasilitas proses produksi insektisida 
nabati dari biji   bintaro ini menggunakan jenis process layout 
yaitu menempatkan fasilitas dan spesifikasi yang sama dalam 
satu tempat. Pemilihan jenis tata letak ini sangat cocok untuk 
perusahaan yang memproduksi produk dalam skala kecil karena 
dengan menggunakan tata letak process layout diharapkan bisa 
lebih fleksibel. Tata letak produksi dapat dilihat pada Lampiran 6. 

Perancangan tata letak ini juga mempengaruhi pola aliran 
bahan. Pola aliran bahan yang digunakan dapat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor misalnya ketersediaan tempat atau lahan dan 
besarnya biaya yang akan dikeluarkan. Pola aliran bahan diatur 
sedemikian rupa agar tercipta proses produksi yang efektif dan 
efisien. Pola aliran yang lancar akan mengurangi biaya yang 
dikeluarkan dan dapat meningkatkan produktifitas. Sebaliknya 
bila lintasan aliran bahan kurang baik atau kurang lancar maka 
akan menurunkan produktifitas karena bisa saja dalam aliran 
tersebut terjadi bottleneck. Pola aliran bahan yang digunakan 
adalah berpola tidak beraturan atau odd-angle. Pola ini dipakai 
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karena dapat memberikan lintasan yang pendek untuk produk. 
Pola aliran bahan dapat dilihat pada Lampiran 6. 

4.9. Kebutuhan Utilitas 
Kebutuhan utilitas meliputi kebutuhan air, listrik, dan LPG. 

Berikut adalah kebutuhan utilitas pada produksi insektisida dari 
ekstrak biji bintaro : 
1. Kebutuhan LPG 

Pada satu kali proses produksi jumlah LPG yang dibutuhkan 
adalah 24,35 kg. LPG digunakan pada proses pengeringan dan 
ekstraksi. Kebutuhan LPG selama satu bulan produksi sebanyak 
608,75 kg sehingga dalam satu tahun kebutuhan LPG adalah 
5895 kg. Harga 1 kg LPG non-subsidi adalah Rp 11.833,00. 
Rincian biaya yang dibutuhkan untuk LPG dapat dilihat pada 
Lampiran 7. Kebutuhan LPG dapat dilihat pada Tabel 4.7. 
 
Tabel 4.7. Kebutuhan LPG 

Proses Alat 

Kebutuhan LPG (kg) 

Per 
Hari 

Per 
Bulan 

Per 
Tahun 

Pengeringa
n 

Tunnel dryer 1 12 300 3.600 

Tunnel dryer 2 12 300 3.600 

Pemekatan 
Vacuum 
evaporator 

0,35 8,75 105 

Total 24,35 608,75 7.305 

 

2. Kebutuhan Solar 
Solar yang dibutuhkan dalam satu kali produksi adalah 67,5 

liter. Solar digunakan pada proses ekstraksi pada mesin boiler. 
Kebutuhan per hari untuk solar adalah 67,5 liter. Kebutuhan solar 
tiap bulan sebesar 1687,5 liter sehingga dalam satu tahun 
membutuhkan 20.250 liter solar. Harga solar non-subsidi Rp 
7.550,00/liter. Rincian biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan solar dapat dilihat pada Lampiran 7. Kebutuhan solar 
dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8. Kebutuhan solar 

Proses Alat 
Kebutuhan Solar (liter) 

Per hari Per bulan  Per tahun 

Ekstraksi Boiler 67,5 1.687,5 20.250 

Total 67,5 1.687,5 20.250 

 
3. Kebutuhan Air 

Air yang digunakan pada proses produksi menggunakan air 
sumber yang di bor di dekat pabrik. Air yang dibutuhkan dalam 
satu kali proses produksi adalah sebesar 4.250 liter. Air ini 
digunakan untuk keperluan boiler sebanyak 3750 liter dan 
kondensor sebanyak 500 liter. Kebutuhan Air dapat dilihat pada 
Tabel 4.9. 

 
Tabel 4.9. Kebutuhan air 

Proses Alat 
Kebutuhan Air (liter) 

Per Hari Per Bulan  Per Tahun 

Ekstraksi 
Kondensor    500,00     12.500,00       150.000,00  

Boiler  3.750,00     93.750,00    1.125.000,00  

Total  4.250,00   106.250,00    1.275.000,00  

 
4. Kebutuhan Listrik 

Daya yang akan digunakan pada industri insektisida dari 
ekstrak biji bintaro ini termasuk dalam golongan R13/TR 6600 VA 

dengan biaya Rp. 1.410,12/kwh. Kebutuhan listrik per hari 

sebesar 28,46 kw yang digunakan untuk beberapa alat produksi 
dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan listrik dalam sebulan 711,5 kw 
sehingga dalam satu tahun kebutuhan listrik yang diperlukan 
adalah sebesar 8.538 kw. Rincian biaya listrik yang diperlukan 
dapat dilihat pada Lampiran 7. Kebutuhan listrik dapat dilihat 
pada Tabel 4.10. 
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Tabel 4.10. Kebutuhan listrik 

Tempat Alat Jumlah 
Daya 
(Kw) 

Waktu 
Operasi 
Per Hari 

(Jam) 

Kebutuhan Energi Listrik (Kw) 

Per Hari Per Bulan Per Tahun 

Kantor Lampu 1 0.015 12 0.18 4.5 54 

Depan 
kantor 

Lampu 1 0.015 12 0.18 4.5 54 

Pabrik 

Pompa air 1 0.1 7 0.7 17.5 210 

Pompa air jet pump 1 0.75 2 1.5 37.5 450 

Lampu 2 0.04 12 0.96 24 288 

Tunnel dryer 1 0.4 24 9.6 240 2880 

Discmill 1 4.2 1 4.2 105 1260 

Boiler 1 1.5 6.5 9.75 243.75 2925 

Vacuum evaporator 1 1.3 1 1.3 32.5 390 

Toilet Lampu 1 0.015 6 0.09 2.25 27 

Total 8.335   28.46 711.50 8538.00 
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4.10. Tenaga Kerja 
a. Kebutuhan Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan aset yang paling berharga 
sehingga penentuan tugas dan kebutuhan tenaga kerja harus 
diperhitungkan dengan baik agar sesuai dengan kapasitas dari 
setiap pekerja. Jumlah tenaga kerja langsung yang dibutuhkan 
sebanyak 16 orang dan jumlah tenaga kerja tidak langsung 1 
orang. Pembagian tugas tenaga kerja langsung dilakukan secara 
merata sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada 
setiap prosesnya. Proses yang paling banyak membutuhkan 
tenaga kerja adalah pada proses pemetikan buah di kebun. 
Perencanaan kebutuhan tenaga kerja kebun dapat dilihat pada 
Tabel 4.11. 
 
Tabel 4.11. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja kebun 

Bagian Proses 
Kebutuhan Tenaga Kerja 

(orang) 

Kebun Pemetikan buah bintaro 10 

Tenaga kerja yang dibutuhakan 10 

 
Jumlah tenaga kerja pegawai kebun adalah 10 orang. Upah 

yang diberikan merupakan ongkos petik berdasarkan banyaknya 
bahan baku yang didapat. Ongkos petik per hektar adalah Rp 
5.000,00. Pada satu hektar lahan dapat menghasilkan 0,8811 
kg/hari biji bintaro, jika dikonversi ke dalam kg biji bintaro maka 
ongkos petiknya adalah Rp 5.674,75/kg biji bintaro dan 
dibulatkan menjadi Rp 5.700,00/kg biji bintaro. Pada bahan baku 
dari kebun plasma perusahaan membeli biji bintaro dengan harga 
Rp 15.000,00/kg. Harga biji bintaro ini berdasarkan dari jumlah 
biaya pemeliharaan tanaman dan pemetikan per tahun dibagi 
dengan produktifitas biji basah per tahun. Perhitungan harga biji 
bintaro dapat dilihat pada Lampiran 8. Pekerjaan yang dilakukan 
pegawai kebun adalah memetik bahan baku berupa buah bintaro 
yang ada di kebun inti. Pegawai kebun juga bertugas 
memisahkan buah dengan biji bintaro. Pada usaha ini diperlukan 
juga pekerja pabrik. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja pabrik 
dapat dilihat pada Tabel 4.12. 
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Tabel 4.12. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja pabrik 

Bagian Proses Waktu 
Kebutuhan Tenaga Kerja 

(orang) 

Pabrik 

Penimbangan 10 menit 2 

Pengeringan  48 jam 2 

Penghancuran  2 jam 2 

Ekstraksi  
7 jam 30 
menit 

2 

Pengemasan  2 jam 2 

Jumlah pekerja yang dibutuhkan 6 

 
Jumlah tenaga kerja pabrik adalah 6 orang. Jam kerja yang 

dibutuhkan  berbeda dengan pegawai kebun. Waktu kerja yang 
dibutuhkan di pabrik adalah 24 jam. Terdapat 2 shift  yaitu siang 
dan malam. Setiap shift membutuhkan 2 pekerja. Gaji yang 
diberikan kepada pekerja pabrik adalah sebesar Rp 
90.000,00/hari untuk jam kerja reguler dan Rp 168.750,00/hari 
untuk jam kerja lembur. Perhitungan upah ini berdasarkan 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 
Indonesia Nomor Kep. 102/Men/Vi/2004 tentang Waktu Kerja 
Lembur dan Upah Kerja Lembur. Pekerja pabrik bertugas dalam 
penimbangan, pengeringan, penghancuran, ekstraksi dan 
pengemasan. Selain pekerja kebun dan pabrik dibutuhkan 
pekerja kantor. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja kantor 
dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

 
Tabel 4.13. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja kantor 

Bagian Proses 
Kebutuhan Tenaga Kerja 

(orang) 

Kantor Administrasi  1 

Total 1 

 
Pada bagian kantor dibutuhkan 1 orang pekerja. Pekerja 

kantor memiliki waktu kerja selama 12 jam/hari. Gaji pekerja 
kantor adalah Rp 88.000,00/hari. Petugas pekerja kantor memiliki 
tanggung jawab mengatur jadwal produksi, menulis data produksi 
mulai dari bahan sampai menjadi produk, memberikan gaji 
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karyawan, menerima pemesanan produk dan membuat laporan 
setiap bulannya. 
b. Waktu Kerja 

Waktu kerja yang dilakukan adalah 6 hari dalam seminggu 
yaitu kecuali proses di pabrik yang berlangsung setiap hari. 
Waktu kerja dimulai pukul 06:00 WIB. Sistem pengaturan waktu 
kerja dapat dilihat pada Tabel 4.16. 
 
Tabel 4.14. Sistem pengaturan waktu kerja 

Hari 
Jam Kerja (WIB) Istirahat (WIB) 

Kantor Kebun Pabrik Kantor Kebun Pabrik 

Senin-
Kamis 
dan 
Sabtu 

06:00-
14:00 

06:00-
14:00 

24 jam 
11:30-
12:00 

11:30-
12:00 

11:30-
12.00, 
15:30-
16:00 

Jumat 
06:00-
14:00 

06:00-
14:00 

24 jam 
11:00-
12:30 

11:00-
12:30 

11:00-
12:30, 
15.30-
16:00 

Minggu   24 jam    

 
Waktu kerja yang ditetapkan untuk pekerja kantor dan kebun 

adalah 8 jam dengan jumlah hari kerja 6 hari dalam satu minggu 
yaitu Senin sampai Sabtu. Pada jam kerja pabrik terdapat jam 
kerja selama 24 jam per hari yaitu pada saat proses pengeringan 
mekanis menggunakan bak dryer. Sistem yang diterapkan pada 
jam kerja pabrik adalah sistem shift yaitu shift siang pukul 06:00 
- 18:00 WIB dan shift malam pukul 18:00 - 06:00 WIB. Pada 
setiap shift terdapat 2 orang pekerja pabrik dan setiap pekerja 
pabrik dijadwalkan secara bergantian. Pada pekerja pabrik 
terdapat jam kerja lembur selama 8 jam. Setiap hari terdapat 4 
orang pekerja pabrik yang mendapat jam kerja lembur. Pekerja 
pabrik dibentuk kelompok shift. Setiap kelompok terdapat 2 
pekerja. Jadwal pekerja pabrik dapat dilihat pada Tabel 4.15. 
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Tabel 4.15. Jadwal pekerja pabrik 

Shift 

Hari 

Seni
n 

Selas
a 

Rab
u 

Kami
s 

Juma
t 

Sabt
u 

Mingg
u 

Siang A C B A C B A 

Mala
m 

B A C B A C B 

Keterangan : A = Kelompok pekerja A, B = Kelompok pekerja B, C = 
Kelompok pekerja C 

 

Pada Tabel 4.15 menjelaskan pekerja pabrik bekerja sesuai 
dengan jadwal. Satu hari kerja membutuhkan 4 pekerja pabrik. 
Jumlah pekerja pabrik 6 orang sehingga pekerja pabrik yang tidak 
ada jadwal kerja dapat beristirahat. 

4.11. Analisis Finansial 
Aspek kelayakan finansial usaha agroindustri insektisida 

alami ini dilihat dari nilai Harga Pokok Produksi (HPP), Break 
Even Point (BEP), Net Present Value (NPV), Internal Rate of 
Return (IRR), efisiensi usaha (R/C ratio), dan Pay Back Period 
(PP). Permodalan merupakan kunci utama dalam mendirikan 
sebuah usaha. Modal tetap adalah bagian dari biaya proyek yang 
dipakai untuk pengeluaran biaya pabrikasi, kontruksi sampai 
instalasi. Modal tetap yang digunakan untuk pembuatan 
insektisida dari ekstrak biji bintaro adalah sebesar Rp 
2.009.481.750,00 modal tetap ini terdiri dari biaya untuk peralatan 
produksi, peralatan kantor serta biaya lain seperti biaya 
persiapan dan perijinan tanah dan bangunan juga pemasangan 
instalasi. Pada biaya persiapan terdapat biaya yang harus 
dikeluarkan sebelum produksi dimulai. Perhitungan rincian biaya 
modal tetap dapat dilihat pada Lampiran 9. 

Depresiasi merupakan pengeluaran yang dipotong dari 
bagian yang dikenakan pajak, sehingga dapat mengurangi biaya 
pajak yang harus dibayar pada tahun awal-awal operasi. 
Perhitungan depresiasi dilakukan dengan menggunakan metode 
straight line. Metode ini merupakan metode perhitungan 
depresiasi dengan meratakan biaya selama periode. 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 
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Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pasal 11 penyusutan 
dilakukan terhadap benda yang memiliki nilai manfaat lebih dari 
satu tahun. Total biaya depresiasi sebesar Rp 36.527.500,00 per 
tahun. Perhitungan biaya penyusutan dapat dilihat pada 
Lampiran 10. Pada biaya penyusutan dihitung berdasarkan umur 
dari alat dan mesin. Pada alat dan mesin yang habis masa 
ekonomisnya membutuhkan re-investasi alat dan mesin. Biaya 
re-investasi alat dan mesin dapat dilihat pada Lampiran 10. 

Biaya pemeliharaan merupakan biaya yang digunakan untuk 
memelihara mesin dan peralatan selama periode pemakaian. 
Pada proyek produksi insektisida dari biji bintaro ini biaya 
pemeliharaan yang digunakan adalah 2,5% dari biaya awal mesin 
dan peralatan. Total biaya pemeliharaan selama satu tahun 
adalah sebesar Rp 16.606.875,00. Perhitungan biaya 
pemeliharaan dapat dilihat pada Lampiran 11. 

Modal kerja merupakan biaya yang digunakan untuk 
menutupi biaya pada awal proses operasi. Modal kerja per bulan 
pada produksi insektisida dari ekstrak biji   bintaro ini adalah 
sebesar Rp 171.680.115,06. Modal kerja ini terdiri dari biaya gaji 
pegawai, pembelian bahan baku utama dan bahan baku 
tambahan, bahan pengemas, serta utilitas. Rincian biaya modal 
kerja dapat dilihat pada  Lampiran 12. Modal kerja merupakan 
komponen untuk mengetahui investasi awal yang dilakukan. 
Investasi awal merupakan jumlah dari modal tetap atau biaya 
tetap dengan modal kerja pada bulan pertama proses operasi, 
sehingga biaya investasi awal adalah sebesar Rp 
2.181.161.865,06. 

4.11.1. Harga Pokok Produksi (HPP) 
Harga pokok produksi (HPP) dihitung berdasarkan 

akumulasi dari biaya-biaya yang dibebankan pada pembuatan 
produk insektisida dari ekstrak biji bintaro selama satu periode 
dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan selama satu 
periode. Jumlah produk yang dihasilkan selama satu tahun 
adalah sebanyak 13.503,04 kemasan, tiap kemasan berisi 1 liter 
produk. Harga pokok produksi sebesar Rp 162.645,49/produk. 
Perhitungan harga pokok produksi ini belum termasuk 
perhitungan mark up atau tingkat keuntungan. Harga pokok 
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produksi ini berdasarkan tanaman yang budi dayanya belum 
intensif. Harga pokok produksi akan lebih kecil jika budi daya 
tanaman bintaro dilakukan secara intensif karena kapasitas 
produksi buah akan meningkat. Meningkatnya kapasitas produksi 
buah dilahan akan membuat harga bahan baku menurun dan 
harga pokok produksi akan menurun. 

Perhitungan harga pokok produksi digunakan untuk 
menentukan harga jual dari produk insektisida yang akan 
dipasarkan. Harga jual dihitung dengan adanya tingkat 
keuntungan atau mark up. Mark up yang digunakan adalah 29% 
sehingga harga jual dari produk insektisida ini adalah Rp 
209.812,68 dibulatkan menjadi Rp 210.000,00. Penggunaan 
mark up 29% berdasarkan harga insektisida di pasaran Rp 
150.000,00 sampai Rp 300.000,00.  Harga produk insektisida 
nabati dari ekstrak biji bintaro ditentukan pada skala tengah dari 
harga pasaran insektisida karena produk ini merupakan produk 
baru. Perhitungan Harga Pokok Produksi dan harga jual produk 
dapat dilihat pada Lampiran 13. 

4.11.2. Break Even Point (BEP) 
Break Even Point (BEP) merupakan titik impas dimana 

usaha tidak mengalami kerugian dan tidak mendapatkan 
keuntungan. Perhitungan Break Even Point (BEP) jumlah 
penjualan produk minimum adalah sebanyak 21.734,72 produk 
dibulatkan menjadi 21.735 produk, sehingga diperoleh 
Perhitungan Break Even Point (BEP) rupiah sebesar Rp 
4.564.291.203,79. Grafik Break Even Point dapat dilihat pada 
Gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Grafik Break Even Point 

 

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan 
akan balik modal dengan menjual produk sebanyak 21.735 
produk dan dapat menghasilkan uang dari penjualan sebanyak 
Rp 4.564.291.203,79. Apabila unit usaha sudah mencapai angka 
tersebut maka usaha tersebut telah mencapai titik impas, 
sehingga tidak mengalami rugi atau tidak mendapatkan 
keuntungan. Break Even Point (BEP) ini berdasarkan tanaman 
yang budi dayanya belum intensif. Break Even Point (BEP) akan 
lebih kecil jika budi daya tanaman bintaro dilakukan secara 
intensif karena kapasitas produksi buah bintaro akan meningkat. 
Meningkatnya kapasitas buah bintaro akan mengurangi biaya 
bahan baku dan berdampak pada penurunan biaya produksi. 
Perhitungan Break Even Point (BEP) dapat dilihat pada Lampiran 
13. 

4.11.3. Efisiensi usaha (R/C ratio) 
Perhitungan efisiensi usaha (R/C ratio) dilakukan untuk 

mengetahui kelayakan suatu proyek dengan cara 
membandingkan antara penerimaan yang diperoleh dengan total 
biaya pengeluaran. Dari hasil perhitungan yang dilakukan total 
penerimaan dalam satu tahun adalah sebesar Rp 
2.835.639.268,48 dan total pengeluaran selama satu tahun 
adalah sebesar Rp 2.196.209.164,09. Komponen dari biaya 
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pengeluaran adalah jumlah dari biaya over head, biaya tetap dan 
biaya tidak tetap. 

Hasil perhitungan efisiensi usaha (R/C ratio) untuk usaha 
insektisida dari ekstrak biji bintaro adalah sebesar 1,291. 
Perhitungan efisiensi usaha (R/C ratio) lebih dari 1 sehingga 
usaha ini dinyatakan layak untuk dijalankan. Efisiensi usaha (R/C 
ratio) ini berdasarkan tanaman yang budi dayanya belum intensif. 
Efisiensi usaha (R/C ratio) akan lebih besar jika budi daya 
tanaman bintaro dilakukan secara intensif karena kapasitas 
produksi buah bintaro akan meningkat. Meningkatnya kapasitas 
buah bintaro akan mengurangi biaya bahan baku dan berdampak 
pada penurunan biaya produksi sehingga biaya pengeluaran 
akan berkurang. Perhitungan R/C ratio dapat dilihat pada  
Lampiran 13. 

4.11.4. Net Present Value (NPV) 
Net Present Value (NPV) merupakan perhitungan untuk 

menentukan kelayakan dari suatu proyek dilihat dari kriteria 
investasi. Perhitungan Net Present Value (NPV) dilakukan 
dengan menghitung selisih antara nilai investasi sekarang 
dengan nilai kas bersih di masa mendatang dengan 
menggunakan tingkat suku bunga (discount factor) yang berlaku. 
Tingkat suku bunga bank BRI pada tahun 2016 adalah sebesar 
17,5%. 

Berdasarkan perhitungan cash flow dengan umur proyeksi 
10 tahun, perhitungan aliran kas dapat dilihat pada Lampiran 14.  
Aliran kas digunakan untuk perhitungan Net Present Value 
(NPV). Hasil perhitungan Net Present Value (NPV) dengan 
discount factor 17,5% adalah sebesar Rp 106.199.441,37. Hasil 
perhitungan menunjukkan nilai yang positif atau lebih dari 0 (Nol) 
sehingga usaha insektisida dari ekstrak biji bintaro dinyatakan 
layak untuk dijalankan. Perhitungan Net Present Value (NPV) 
dapat dilihat pada  Lampiran 15. 

4.11.5. Internal Rate of Return (IRR) 
Internal rate of return (IRR) digunakan untuk menghitung 

tingkat suku bunga yang menyamakan nilai investasi sekarang 
dengan nilai sekarang penerimaan kas-kas bersih dimasa 
mendatang. Hasil yang diperoleh dari perhitungan Internal rate of 
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return (IRR) adalah sebesar 18,85%. Perhitungan Internal rate of 

return (IRR) lebih tinggi dari discount factor 17,5% maka proyek 
tersebut dinyatakan layak untuk dijalankan. Internal rate of return 
(IRR)  ini berdasarkan tanaman yang budi dayanya belum 
intensif. Internal rate of return (IRR) akan lebih besar jika budi 
daya tanaman bintaro dilakukan secara intensif karena kapasitas 
produksi buah bintaro akan meningkat. Meningkatnya kapasitas 
buah bintaro akan mengurangi biaya bahan baku dan berdampak 
pada penurunan biaya produksi. Perhitungan Internal rate of 
return (IRR) dapat dilihat pada Lampiran 15. 

4.11.6. Payback Period (PP) 
Payback Period (PP) merupakan metode yang digunakan 

untuk menentukan atau mengukur kecepatan pengembalian 
modal investasi yang dinyatakan dalam tahun, perhitungan 
Payback Period (PP) dalam analisis kelayakan ini untuk 
mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam mengembalikan 
modal. Hasil perhitungan Payback Period (PP) adalah 4,34 
tahun. Dilihat dari umur proyek yang ditentukan yaitu 10 tahun 
dan perhitungan Payback Period (PP) yang kurang dari 10 tahun 
usaha ini dikatakan layak untuk dijalankan. Perhitungan Payback 
Period (PP) dapat dilihat pada Lampiran 15. 

4.11.7. Analisis Sensitifitas 
Setelah melakukan perhitungan dengan menggunakan 

kriteria penilaian kelayakan finansial, maka perlu dilakukan 
analisis sensitifitas untuk  mengantisipasi beberapa faktor 
kemungkinan yang akan terjadi (Pasaribuan, 2012). Analisis 
sensitifitas perlu dilakukan untuk memperkirakan kesalahan 
pendugaan terhadap suatu resiko proyek atau usaha. Kesalahan 
dapat terjadi karena faktor manusia dan faktor lingkungan. Faktor 
manusia artinya bahwa manusia seringkali melakukan kesalahan 
dalam memperhitungkan segala sesuatu. Faktor lingkungan 
artinya adanya kemungkinan kenaikan harga input secara 
mendadak ketika proyek dilaksanakan. Analisis sensitifitas 
dilakukan  terhadap dua  parameter yaitu kenaikan harga bahan 
baku dan penurunan produksi. Hasil analisis sensitifitas terhadap 
kenaikan harga bahan baku dapat dilihat pada Tabel 4.16. 
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Tabel 4.16. Analisis sensitifitas pada kenaikan harga bahan baku 

Kenaikan 
Harga Biji 

Bintaro 
NPV (Rp) IRR (%) 

R/C 
Ratio 

PP 
(Tahun) 

Normal 106,199,441.37 18,85 1,291 4,34 
11% 2,528,915.32 17,54 1,273 4,55 
12% -6,895,677.96 17,42 1,271 4,57 

 
Hasil analisis sensitifitas dapat disimpulkan bahwa kenaikan 

harga bahan baku biji bintaro sebesar 12% menyebabkan proyek 
menjadi tidak layak karena nilai NPV (negatif) atau kurang dari 0 
(Nol) dan nilai IRR kurang dari discount factor 17,5%. Analisis 
sensitifitas juga dilakukan pada penurunan tingkat produksi. Hasil 
analisis sensitifitas terhadap penurunan produksi dapat dilihat 
pada Tabel 4.17. 

 
Tabel 4.17. Analisis sensitifitas pada perubahan produksi  

Penurunan 
Tingkat 

Produksi 
(Tahun) 

NPV (Rp) 
IRR 
(%) 

R/C 
Ratio 

PP 
(Tahun) 

Normal 106,199,441.37 18,85 1,291 4,34 
1% 15,382,906.07 17,70 1,278 4,52 
2% -75,430,985.49 16,54 1,265 4,72 

 

Hasil analisis sensitifitas penurunan produksi pada tingkat 
penurunan yang dapat ditolelir adalah sebesar 2% menyebabkan 
proyek menjadi tidak layak karena nilai NPV (negatif) atau kurang 
dari 0 (Nol) dan nilai IRR kurang dari discount factor 17,5% 
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V. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Kapasitas produksi dari produksi insektisida nabati dari biji 
bintaro adalah 45 liter produk/hari atau 13.503,0402 liter 
produk/tahun. Lahan yang dibutuhkan 140 hektar terdiri dari 100 
hektar lahan inti dan 40 hektar lahan plasma yang menghasilkan 
biji basah 123,5 kg/hari atau 45.024 kg/tahun. Rancangan tata 
letak fasilitas proses produksi insektisida nabati dari biji bintaro 
ini menggunakan jenis process layout dan memiliki pola aliran 
bahan odd-angle. Pemilihan teknologi proses produksi yaitu 
pengeringan menggunakan tunnel dryer, dan ekstraksi 
menggunakan metode sokletasi memanfaatkan panas dari boiler 
dan pemekatan menggunakan vacuum evaporator. Pada pabrik 
insektisida nabati dari ekstrak biji bintaro ini membutuhkan 
pekerja 17 orang untuk memperlancar proses produksi.  

Hasil perhitungan finansial Harga Pokok Produksi (HPP) 
adalah Rp 162.645,49/produk dengan harga jual sebesar Rp 
210.000,00, Break Even Point (BEP) unit sebanyak 21.735 
produk, Break Even Point (BEP) rupiah sebesar Rp 
4.564.291.203,79. Efisiensi usaha (R/C ratio) lebih dari 1 yaitu 
1,291, Net Present Value (NPV) sebesar Rp 106.199.441,37, 
Internal rate of return (IRR) sebear 18,85%, dan Payback Period 
(PP) selama 4,34 tahun. Berdasarkan analisa kelayakan teknis 
dan finansial, produksi insektisida dari biji bintaro dapat dikatakan 
layak. Hasil analisis sensitifitas terhadap kenaikan harga bahan 
baku sebesar 12% per tahun menyebabkan proyek tidak layak 
dan penurunan tingkat produksi pada 2% per tahun 
menyebabkan proyek tidak layak. 

5.2. Saran 
Perlu adanya penelitian mengenai kondisi hulu dari tanaman 

bintaro seperti cara perawatan dan penelitian mengenai umur 
produktifitas dari tanaman bintaro secara detail. Pada penelitian 
ini belum dibahas mengenai aspek lingkungan dan sosial. Pada 
penelitian yang sejenis, aspek lingkungan dan sosial bisa dikaji 
agar hasil dari penelitian bisa direalisasikan dari aspek teknis, 
finansial, lingkungan dan sosial.
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Lampiran 1. Perhitungan Neraca Massa 

1. Pemisahan Biji dari Buah 

Pemisahan Biji 

dari Buah

Buah bintaro

1430 kg

Daging buah dan kulit

1315,60 kg

Biji bintaro

114,4 kg

 

Masuk Berat (kg) Keluar Berat (kg) 

Buah bintaro 1430 Daging buah dan kulit 1315,60 

   Biji bintaro 114,4 

Total 1430 Total 1430 

 

2. Pengeringan 

Pengeringan
Biji bintaro

114,4 kg

Uap air

51,89 kg

Biji bintaro 

kering

62,51 kg

 

Masuk Berat (kg) Keluar Berat (kg) 

Biji bintaro 114,4 Biji bintaro kering 62,51 

   Uap air 51,89 

Total 114,4 Total 144,4 
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Lampiran 1. Perhitungan Neraca Massa (Lanjutan) 

3. Pengecilan ukuran 

Pengecilan ukuran

Biji bintaro 

menempel di alat

0,0629 kg

Biji bintaro 

kering

62,51 kg

Serbuk biji 

bintaro kering

60,4571 kg

Uap air

1,99 kg

 

Masuk Berat (kg) Keluar Berat (kg) 

Biji bintaro kering 62,51 Serbuk biji bintaro kering 60,4571 

   Biji menempel di alat 0.0629 

  Uap air 1,99 

Total 62,51 Total 62,51 

 
4. Ekstraksi 

Ekstraksi

Metanol

371,2293 kg

Biji bintaro

60,4571 kg

Ekstrak 

biji bintaro

63,4799 kg

Metanol (96%)

494,9724 kg

Ampas

85,0822 kg
Uap 

metanol

35,6380 kg

 

Masuk Berat (kg) Keluar Berat (kg) 

Serbuk biji bintaro kering 60,4571 Ekstrak biji bintaro 63,4799 

Metanol 494,9724 Ampas 85,0822 

  Uap metanol 35,6380 

  Metanol 371,2293 

Total 555,43 Total 555,43 



83 
 

Lampiran 1. Perhitungan Neraca Massa (Lanjutan) 

5. Penyaringan 

Penyaringan

Scrap

9,5220 kg

Ekstrak biji 

bintaro

63,4799 kg

Filtrat bji 

bintaro

53,9579 kg

 

Masuk Berat (kg) Keluar Berat (kg) 

Ekstrak biji bintaro 63,4799 Scrap 9,5220 

  Filtrat biji bintaro 53,9579 

Total 63,4799 Total 63,4799 

 
6. Pemekatan 

Pemekatan

Uap metanol

2,6937 kg

Filtrat bji 

bintaro

53,9579 kg

Crude extract

40,6937 kg

Metanol

10,5664 kg

 

Masuk Berat (kg) Keluar Berat (kg) 

Filtrat biji bintaro 53,9579 Uap metanol 2,6937 

  Metanol 10,5664 

  Crude extract 40,6937 

Total 53,9579 Total 53,9579 
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Lampiran 1. Perhitungan Neraca Massa (Lanjutan) 

7. Pengemasan 

Pengemasan
Ekstrak biji  bintaro

40,6937 kg

Ekstrak biji  bintaro dalam 

kemasan

40,6937 kg

 

Masuk Berat (kg) Keluar Berat (kg) 

Ekstrak 40,6937 Ekstrak 40,6937 

Total 40,6937 Total 40,6937 
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Lampiran 2. Perhitungan Neraca Energi 

Neraca energi secara umum yang dipergunakan adalah 
sebagai berikut : 
Satuan Energi : Kilojoule (kJ) 
Satuan Massa : Kilogram (kg) 
1 kg LPG = 11.254,61 kkal (www.esdm.go.id) 
1 kkal  = 4.184 kJ (www.rapidtables.com) 
1 kg steam = 100 kcal + 540 kcal = 640 kcal (Kumar, 2014) 
Berikut adalah spesific heat (Cp):  

- Air  = 4,179 kJ/kgoC (www.tainst.com) 
- Cp Metanol = 2,512 kJ/kg.K (Geankoplis, 1993) 

= 2,512 kJ/kgoC 

- Cp Biji = 2802,4 J/kg.K (Wahyu, 2010) 
= 2,8024 kJ/kgoC 

Perhitungan neraca panas ini menggunakan rumus: 
Q = m x Cp x ΔT (menghitung energi kalor pada fase kenaikan 
suhu) 
Q = m. L (menghitung energi kalor pada fase perubahan wujud) 
dimana: 
Q : panas yang masuk atau yang keluar (kJ/jam) 
m : massa bahan (kg/jam) 
Cp : spesific heat atau kalor jenis (kJ/kgoC) 
ΔT : selisih suhu (oC) 
L  : kalor laten (kJ/kg) 

Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk 
menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat celcius. Kalor laten 
adalah kalor yang digunakan untuk mengubah wujud suatu zat. 
Kalor laten ada dua macam Q = m.U dan Q = m.L. U adalah kalor 
uap (J/kg) dan L adalah kalor lebur (J/kg). Nilai U dan L dapat 
dilihat pada steam table. 

 
 
 
 
 
 

http://www.esdm.go.id/
http://www.rapidtables.com/
http://www.tainst.com/
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Lampiran 2. Perhitungan Neraca Energi (Lanjutan) 

1. Pengeringan 

Tunnel Dryer

Biji bintaro

m  = 114,4 kg

T   = 27 °C

Cp =  2,8024 KJ/Kg°C
LPG 

m = 24 kg

Listrik 

P = 19,2 kw
Uap air

m  = 53,8824 kg

T   = 55 °C

Cp = 4,179 KJ/Kg°C

Biji bintaro kering

m  = 60,5176 kg

T   = 55 °C

Cp = 2,8024 KJ/Kg°C

 
Treferensi = 20oC 

Input Output 

 LPG 
   LPG 24 kg selama 48 jam 
   Q = 24 x 11.254,61 kkal  
   Q = 1,130,142.9178 kJ 

 Biji Bintaro Kering 
Q = m . Cp . ∆𝑇 
    = 60.5176  kg . 2.8024 
kJ/kgoC . (55-20oC)  
    = 193,2 kJ 

 Listrik 
Listrik = 400 Watt selama 48 
jam 

   W = Q 
   W = P x t 
   Q = 400 Watt x 172,800 detik 
   Q = 69,120,000.0000 kJ 

 Uap Air 
Q = (mair . Cp . ∆𝑇) + (mair . L) 
    = (7,881.1092 kg. 4,179 
kJ/kgoC. (55-20 oC 
    = 7,881.1092 kJ 

 Biji Bintaro 
Q = m . Cp . ∆𝑇 
    = 114.4 kg . 2.8024 kJ/kgoC . 
(27-20oC)  

       = 2,244.1965 kJ 

Losses: 
Q = 70,238,570.1053 kJ 

Jumlah energi yang masuk 
= 70,252,387.1143 kJ 

Jumlah energi yang keluar 
= 70,252,387.1143 kJ 
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Lampiran 2. Perhitungan Neraca Energi (Lanjutan) 

2. Ekstraksi 

Sokletasi

Uap metanol

m  = 35,6380 kg

T   = 80 °C

Cp = 2,512 KJ/Kg°C

boiler

Air

m  = 3.517 kg

T   = 27 °C

Cp =  4,179 KJ/Kg°C

Solar 

V = 67,5 liter

Listrik 

P = 1,5 kw

Steam 

M = 500 kg/jam

T = 80 °C

Air

m  = 500 kg

T   = 40 °C

Cp = 4,179 KJ/Kg°C

Biji bintaro kering

m  = 60,5176 kg

T   = 27 °C

Cp = 2,8024 KJ/Kg°C

Air

m  = 500 kg

T   = 27 °C

Cp =  4,179 KJ/Kg°C

Metanol

m  = 35,6380 kg

T   = 80 °C

Cp = 2,512 KJ/Kg°C

Ekstrak

m  = 63,4799 kg

T   = 80 °C

Cp = 2,512 KJ/Kg°C

Metanol

m  = 371,2293 kg

T   = 80 °C

Cp = 2,512 KJ/Kg°C

Ampas biji

m  = 85,0822 kg

T   = 25 °C

Cp = 2,2,636 KJ/Kg°C

Listrik 

P = 0,75 kw
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Lampiran 2. Perhitungan Neraca Energi (Lanjutan) 

Treferensi = 20oC 

Input Output 

• Steam 
Energi yang masuk = steam 500 
kg/jam 
1 kg steam = 100+540=640 kkal 
 
Joule = 500 kg/jam x 6.5 jam 
          = 37,500 kg steam 
          = 24,000,000.000 kkal 
          = 10,041,600.0000 kJ 

• Ekstrak 
   Q = m . Cp . ∆𝑇 
       = 63.4799 kg . 2,512 
kJ/kgoC . (80-20oC)  
       = 9,567.6960 kJ 

• Biji Bintaro Kering 
Q = m . Cp . ∆𝑇 
    = 60.5176 kg 2.8024 
kJ/kgoC . (27-20 oC)  

       = 1,187.1800 kJ 

 Metanol 
Q = m . Cp . ∆𝑇 

       = 371.2293 kg . 2,512 
kJ/kgoC . (80-20oC)  

    = 55,951.6776 kJ 

• Metanol 
Q = m . Cp . ∆𝑇 
    = 494.9724 kg . 2,512 
kJ/kgoC . (20-20oC)  

       = 0 kJ 

 Ampas Biji 
    Q = m . Cp . ∆𝑇 
        = 85.0822 kg . 2,636 
kJ/kgoC . (25-20oC)           
        = 1,121.3838 kJ 

• Listrik 
Listrik = 1,500.00 Watt selama 
6,5 jam 
Q    = 1,500.00  Watt x 
23,400.00 detik 
Q    = 35,100,000.0000 kJ 

 Uap Metanol 
 Q = m . Cp . ∆𝑇 

        = 35.6380 kg . 2,512 
kJ/kgoC . (80-20oC)  

     = 5,371.3611 kJ 

• Air 
   Q = m . Cp . ∆𝑇 

    = 500 kg . 4,179 kJ/kgoC . 
(27-20oC)  

       = 14,626.5000  kJ 

 Air 
 Q = m . Cp . ∆𝑇 

        = 500 kg . 4,179 kJ/kgoC . 
(40-20oC) 

    = 41,790.0000 kJ 

 Losses: 
Q = 45,043,650.6262 kJ 

Jumlah energi yang masuk 
= 45,157,452.7651 kJ 

Jumlah energi yang keluar 
= 45,157,452.7651 kJ 

 



89 
 

Lampiran 2. Perhitungan Neraca Energi (Lanjutan) 

3. Pemekatan (Evaporasi) 

Vacuum evaporator

Filtrat

m  = 53,9579 kg

T   = 25 °C

Cp = 2,512 KJ/Kg°C
LPG 

m = 0,35 kg

Listrik 

P = 1,3 kw

Crude extract

m  = 40,6937 kg

T   = 50 °C

Cp = 4,0 KJ/Kg°C

Metanol

m  = 10,5664 kg

T   = 50 °C

Cp = 2,512 KJ/Kg°C

Uap metanol

m  = 2,6979 kg

T   = 50 °C

Cp = 2,512 KJ/Kg°C

Air

m  = 500 kg

T   = 30 °C

Cp = 4,179 KJ/Kg°C

Air

m  = 500 kg

T   = 27 °C

Cp = 4,179 KJ/Kg°C
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Lampiran 2. Perhitungan Neraca Energi (Lanjutan) 

Treferensi = 20oC 

Input Output 

 Listrik 
Listrik = 1,300.00 Watt selama 
1 jam 

   Q    = 1,300.00  Watt x 
3,600.00 detik 
   Q    = 4,680,000.0000 kJ 

 Crude Extract 
   Q = m . Cp . ∆𝑇 
       = 40.6937 kg . 4,0 kJ/kgoC . 
(50-20oC)  
       = 4,883.2395 kJ 

 Filtrat 
   Q = m . Cp . ∆𝑇 
       = 53.9579 kg . 2,512 
kJ/kgoC . (25-20oC) 
       = 677.7118 kJ 

 Metanol 
   Q = m . Cp . ∆𝑇 
       = 10.5664 kg . 2,512 kJ/kgoC 
. (50-20oC)  

    = 796.2829 kJ 

 Air 
   Q = m . Cp . ∆𝑇 

    = 500 kg . 4,179 kJ/kgoC . 
(27-20oC)  

       = 14,626.5000 kJ 

 Uap Metanol 
   Q = m . Cp . ∆𝑇 
       = 2.6979 kg . 2,512 kJ/kgoC . 
(50-20oC)  

    = 213.3497 kJ 

 Air 
Q = m . Cp . ∆𝑇 
    = 500 kg . 4,179 kJ/kgoC . 
(27-20oC)  

       = 14,626.5000 kJ 

Losses: 
Q = 4,668,516.3397 kJ 

Jumlah energi yang masuk 
= 4,695,304.2118 kJ 

Jumlah energi yang keluar 
= 4,695,304.2118 kJ 

 



91 
 

Lampiran 3. Biaya Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Pengemas 

a. Biaya Pembelian Biji Bintaro 

No Bahan 
Kebutuhan per 

hari (kg) 
Harga per kg (Rp) 

Biaya per hari 
(Rp) 

Biaya per bulan 
(Rp) 

Biaya per tahun 
(Rp) 

1 Biji bintaro (lahan plasma) 32.69                15,000.00              490,285.71        12,257,142.86          147,085,714.29  

2 Biji bintaro (lahan inti) 81.71 5,700.00             465,771.43        11,644,285.71          139,731,428.57  

Total             956,057.14        23,901,428.57          286,817,142.86  

 

b. Biaya Pembelian Metanol 

No Bahan 
Kebutuhan 

Per Hari 
(Liter) 

Metanol 
Habis Per 
Hari (Liter) 

Harga Per 
Liter (Rp) 

Investasi Awal 
Metanol Per 

Hari (Rp) 

Biaya Per Hari 
(Rp) 

Biaya Per Bulan 
(Rp) 

Biaya Per Tahun 
(Rp) 

1 Metanol 624.57 142.81 23400 4,614,957.28  3,341,747.59    83,543,689.76  1,002,524,277.17 

Total (Jumlah Investasi Awal Metanol Ditambah Biaya Kehilangan Metanol) 14,614,957.28  94,816,899.46    1,013,797,486.86  

 
 

c. Biaya Pembelian Bahan Pengemas 

No Bahan 
Kebutuhan Per 

Hari (Kg) 
Harga Per Satuan 

(Rp) 
Biaya Per Hari 

(Rp) 
Biaya Per Bulan 

(Rp) 
Biaya Per Tahun 

(Rp) 

1 Label 45                     500.00               22,500.00             562,500.00             6,750,000.00  

2 Botol 45                  3,000.00              135,000.00          3,375,000.00           40,500,000.00  

Total             157,500.00          3,937,500.00           47,250,000.00  
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Lampiran 4. Peta Proses Operasi 

Nama Objek   : Insektisida Biji Bintaro 
Nomor Peta   : 01 
Dipetakan oleh : Saiful Arif 
Tanggal dipetakan  : 16 Agustus 2016 
 

Metanol Buah bintaro

O-1

I-1

Simbol Keterangan Jumlah

Operasi

Inspeksi

Operasi-

Inspeksi

Penyimpanan

0

6

1

5

Total 

Waktu 

-

150'

3495'

3645'

Pengupasan

Pisau

120'

10 orang

O-2

I-3
Pengeringan

Tunnel dryer

2880'

2 orang

O-3

I-4
Pengecilan ukuran

Disc mill

60'

2 orang

Pembungkusan

Kain

10'

2 orang

Pemasukkan 

ke tabung simplisia

Manual

5'

2 orang

O-4

I-8

Ekstraksi

Alat ekstraksi
390'

2 orang

O-6

I-10

Evaporasi

Alat ekstraksi
60'

2 orang

Pengemasan

Botol

120'

2 orang

S
-1

-

I-2 Penimbangan

Timbangan

10'

2 orang

Penuangan

Jurigen

5'

2 orang

I-5

I-6

I-7

I-11

O-5

I-9

Penyaringan

Alat saring

15'

2 orang
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Lampiran 5. Penjadwalan Operasi Mesin 

Jenis Mesin 
Sabtu (jam ke-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Tunnel dryer 1 Operasi ke 1 

Tunnel dryer 2                         

Disc mill                         

Alat ekstraksi                         

Vacuum evaporator                         

Jenis Mesin 
Minggu (jam ke-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Tunnel dryer 1 Operasi ke 1 

Tunnel dryer 2 Operasi ke 1 

Disc mill                         

Alat ekstraksi                         

Vacuum evaporator                         

Jenis Mesin 
Senin (jam ke-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Tunnel dryer 1 Operasi ke 2 

Tunnel dryer 2 Operasi ke 1 

Disc mill                         

Alat ekstraksi                         

Vacuum evaporator                         

Jenis Mesin 
Selasa (jam ke-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Tunnel dryer 1 Operasi ke 2 

Tunnel dryer 2 Operasi ke 2 

Disc mill                         

Alat ekstraksi                         

Vacuum evaporator                         
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Lampiran 5. Penjadwalan Operasi Mesin (Lanjutan) 

Jenis Mesin 
Rabu (jam ke-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Tunnel dryer 1 Operasi ke 3 

Tunnel dryer 2 Operasi ke 2 

Disc mill                         

Alat ekstraksi                         

Vacuum evaporator                         

Jenis Mesin 
Kamis (jam ke-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Tunnel dryer 1 Operasi ke 3 

Tunnel dryer 2 Operasi ke 3 

Disc mill                         

Alat ekstraksi                         

Vacuum evaporator                         

Jenis Mesin 
Jumat (jam ke-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Tunnel dryer 1  

Tunnel dryer 2 Operasi ke 3 

Disc mill                         

Alat ekstraksi                         

Vacuum evaporator                         

Jenis Mesin 
Sabtu (jam ke-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Tunnel dryer 1 Operasi ke 4 

Tunnel dryer 2  

Disc mill                         

Alat ekstraksi                         

Vacuum evaporator                         
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Lampiran 5. Penjadwalan Operasi Mesin (lanjutan) 

Jenis Mesin 
Minggu (jam ke-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Tunnel dryer 1 Operasi ke 4 

Tunnel dryer 2 Operasi ke 4 

Disc mill 
 

                       

Alat ekstraksi 
 

                       

Vacuum evaporator                                                 

Jenis Mesin 
Senin (jam ke-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Tunnel dryer 1 Operasi ke 5 

Tunnel dryer 2 Operasi ke 4 

Disc mill   
 

                      

Alat ekstraksi 
 

            
 

                

Vacuum evaporator                                                 
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Lampiran 6. Tata Letak Fasilitas dan Pola Aliran Bahan 

a. Tata Letak Fasilitas 
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Lampiran 6. Tata Letak Fasilitas dan Pola Aliran Bahan 
(Lanjutan) 

b. Pola Aliran Bahan  
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Lampiran 6. Tata Letak Fasilitas dan Pola Aliran Bahan (Lanjutan) 
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Lampiran 7. Rincian Biaya Utilitas 

a. Kebutuhan LPG 

Proses Alat 
Kebutuhan LPG (kg)  Harga/kg 

(Rp)  

 Biaya (Rp)  

Per hari Per bulan  Per tahun Per hari Per bulan  Per tahun 

Pengeringan 
Tunnel dryer 1 12 300 3600    11,833.00    141,996.00      3,549,900.00     42,598,800.00  

Tunnel dryer 2 12 300 3600    11,834.00    142,008.00      3,550,200.00     42,602,400.00  

Pemekatan Vacuum evaporator 0.35 8.75 105    11,834.00       4,141.90        103,547.50       1,242,570.00  

Total 24.35 608.75 7305     288,145.90      7,203,647.50     86,443,770.00  

b. Kebutuhan Listrik 

Tempat Jenis Jumlah 
Daya 

Listrik 
(Kw) 

Waktu 
Operasi 

Per 
Hari 

(Jam) 

Kebutuhan 
Energi 

Listrik Per 
Hari (Kw) 

Biaya 
Per Kw 

(Rp) 

Biaya (Rp) 

Per Hari Per Bulan Per Tahun 

Kantor Lampu 1 0.015 12 0.18 1,410.12       253.82           6,345.54         76,146.48  
Depan 
Kantor 

Lampu 1 0.015 12 0.18 1,410.12       253.82           6,345.54         76,146.48  

Pabrik 

Pompa Air 1 0.1 7 0.7 1,410.12       987.08         24,677.10       296,125.20  
Pompa Air Jet Pump 1 0.75 2 1.5 1,410.12    2,115.18         52,879.50       634,554.00  
Lampu 2 0.04 12 0.96 1,410.12    1,353.72         33,842.88       406,114.56  
Tunnel Dryer 1 0.4 24 9.6 1,410.12   13,537.15       338,428.80    4,061,145.60  
Discmill 1 4.2 1 4.2 1,410.12    5,922.50       148,062.60    1,776,751.20  
Boiler 1 1.5 6.5 9.75 1,410.12   13,748.67       343,716.75    4,124,601.00  
Vacuum Evaporator 1 1.3 1 1.3 1,410.12    1,833.16         45,828.90       549,946.80  

Toilet Lampu 1 0.015 6 0.09 1,410.12       126.91           3,172.77         38,073.24  

Total 8.335   28.46    40,132.02     1,003,300.38   12,039,604.56  

 

 

 



100 
 

Lampiran 7. Perhitungan Kebutuhan Utilitas (Lanjutan) 

c. Kebutuhan Solar 

Proses Alat 
Kebutuhan Solar (Liter)  Harga 

Solar/Liter 
(Rp)  

 Biaya (Rp)  

Per Hari Per Bulan  Per Tahun Per Hari Per Bulan  Per Tahun 

Ekstraksi Boiler 67.5 1687.5 20250     7,551.00    509,692.50    12,742,312.50    152,907,750.00  
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Lampiran 8. Perhitungan Harga Biji Bintaro 

Rincian Biaya (per 
hektar) 

Juml
ah 

Satuan 
Harga 
satuan 

Total 

Ongkos petik 300 
Hari 
kerja 

            
5,000.00  

1,500,000
.00  

Pemeliharaan 
tanaman (pupuk 
kandang) 

1 Tahun 
2,000,000.0

0  
2,000,000

.00  

Total Biaya 
3,500,000

.00  

Produksi Biji Basah/tahun/hektar (kg) 321.60 

Harga Pokok Biji/kg (Rp) 10,883.08  

 

Harga Biji (lahan inti) = Ongkos petik per hektar : Produktifitas 
biji per hektar per hari 

= Rp 5,000.00 : 0.8811 kg 
= Rp 5.674,75 = Rp 5,700.00 per kg      
  

Harga Biji (lahan plasma) = (Mark up x HPP) + HPP 
= (30% x Rp 10,883.08) +  
Rp 10,883.08 
= Rp 14,148.01 = Rp 15,000.00          
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Lampiran 9. Rincian Modal Tetap 
a. Peralatan Produksi 

No Uraian Jumlah Satuan  Harga Satuan (Rp)   Total Biaya (Rp)  

1 Timbangan duduk 1  buah       2,000,000.00            2,000,000.00  

2 Hand Truck 1  buah          500,000.00              500,000.00  

3 Gerobak sorong 1  buah          325,000.00              325,000.00  

4 Tunnel dryer 2  buah     50,000,000.00        100,000,000.00  

5 Disc mill 1  buah       4,000,000.00            4,000,000.00  

7 Mesin ekstraksi 1  buah   100,000,000.00        100,000,000.00  

8 Pisau besar 20  buah           50,000.00            1,000,000.00  

9 Pisau kecil 20  buah           25,000.00              500,000.00  

10 Bak 6  buah           90,000.00              540,000.00  

11 Tabung gas 12 kg 6  buah          300,000.00            1,800,000.00  

12 Kantong kain 3 kg 120  buah           25,000.00            3,000,000.00  

13 Keranjang 20  buah           30,000.00              600,000.00  

14 Boiler 500 kg/jam 1  buah   100,000,000.00        100,000,000.00  

15 Pompa air jet pump 1  buah       3,000,000.00            3,000,000.00  

16 Pompa air biasa 1  buah          500,000.00              500,000.00  

17 Vacuum evaporator 1  buah     30,000,000.00          30,000,000.00  

18 Tandon air 5000 liter 1  buah       5,500,000.00            5,500,000.00  

Jumlah         296,345,000.00  
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Lampiran 9. Rincian Modal Tetap (Lanjutan) 

b. Peralatan Kantor 

No Uraian Jumlah Satuan  Harga Satuan (Rp)   Total Biaya (Rp)  

1 Meja 1  buah          800,000.00              800,000.00  

2 Kursi 2  buah          800,000.00            1,600,000.00  

3 Rak produk 1  buah       1,500,000.00            1,500,000.00  

4 Rak meja 1  buah       1,100,000.00            1,100,000.00  

5 Laptop 1  buah       4,000,000.00            4,000,000.00  

6 Printer 1  buah          700,000.00              700,000.00  

total             9,700,000.00  
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Lampiran 9. Rincian Modal Tetap (lanjutan) 

c. Biaya Pra-Produksi Per Hektar 

Uraian 
Tahun ke - 

Jumlah 
0 1 2 3 4 

Penyiapan 
lahan 

2,000,000.00           2,000,000.00  

Pemupukan    500,000.00   750,000.00  1,000,000.00  1,250,000.00  1,500,000.00   5,000,000.00  

Ongkos 
pemupukan 

   100,000.00   100,000.00     100,000.00     100,000.00     100,000.00      500,000.00  

Total 2,600,000.00   850,000.00  1,100,000.00  1,350,000.00  1,600,000.00   7,500,000.00  
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Lampiran 9. Rincian Modal Tetap (lanjutan) 

No Uraian Jumlah Satuan  Harga Satuan (Rp)   Biaya (Rp)  

1 Instalasi Listrik    3,675,000.00 

2 Instalasi Air    5,000,000.00 

3 Biaya jasa perizinan usaha    7,000,000.00 

4 Peralatan produksi    296,345,000.00 

5 Peralatan kantor    9,700,000.00 

6 Bangunan 117.5 𝑚2 2,500,000.00 293,750,000.00 

7 Sepeda motor 1  Buah  15,000,000.00 15,000,000.00 

8 Bibit tanaman bintaro 56000  Buah  5,000.00 280,000,000.00 

9 Biaya pra produksi    1,050,000,000.00 

Sub Total Biaya  1,960,470,000.00  

Biaya tidak terduga 2.5% dari sub total biaya      49,011,750.00  

Total Biaya  2,009,481,750.00  
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Lampiran 10. Biaya Penyusutan dan Re-Investasi 

a. Biaya Penyusutan 

No Uraian Jumlah Satuan 
Umur 

(Tahun) 
Harga Satuan (Rp) Total Biaya (Rp) 

 Biaya Penyusutan 
per Tahun (Rp)  

1 Timbangan duduk 1 Buah           5       2,000,000.00       2,000,000.00          400,000.00  

2 Hand Truck 1 Buah           2          500,000.00          500,000.00          250,000.00  

3 Gerobak sorong 1 Buah           2          325,000.00          325,000.00          162,500.00  

4 Tunnel dryer 2 Buah          10     50,000,000.00    100,000,000.00       5,000,000.00  

5 Disc mill 1 Buah           5       4,000,000.00       4,000,000.00          800,000.00  

6 Mesin ekstraksi 1 Buah          10    100,000,000.00    100,000,000.00      10,000,000.00  

7 Boiler 500 kg/jam 1 Buah          10    100,000,000.00    100,000,000.00      10,000,000.00  

8 Pompa air jet pump 1 Buah           5       3,000,000.00       3,000,000.00          600,000.00  

9 Pompa air biasa 1 Buah           5          500,000.00          500,000.00          100,000.00  

10 Vacuum evaporator 1 Buah          10     30,000,000.00     30,000,000.00       3,000,000.00  

11 Tandon air 5000 liter 1 Buah           5       5,500,000.00       5,500,000.00       1,100,000.00  

12 Meja 1 Buah           5          800,000.00          800,000.00          160,000.00  

13 Kursi 2 Buah           5          800,000.00       1,600,000.00          160,000.00  

14 Rak produk 1 Buah           5       1,500,000.00       1,500,000.00          300,000.00  

15 Rak meja 1 Buah           5       1,100,000.00       1,100,000.00          220,000.00  

16 Laptop 1 Buah           5       4,000,000.00       4,000,000.00          800,000.00  

17 Printer 1 Buah           2          700,000.00          700,000.00          350,000.00  

18 Bangunan 117.5 𝑚2          20       2,500,000.00    293,750,000.00          125,000.00  

19 Sepeda motor 1 Buah           5     15,000,000.00     15,000,000.00       3,000,000.00  

Jumlah     36,527,500.00  
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Lampiran 10. Biaya Penyusutan dan Re-Investasi (Lanjutan) 

b. Biaya Re-Investasi 

No Uraian 
Umur 

(Tahun) 
Total Biaya (Rp) 

Tahun Ke- 

1 2 3 4 5 

1 Timbangan duduk 5      2,000,000.00       

2 Hand Truck 2         500,000.00    500,000.00       500,000.00  

3 Gerobak sorong 2         325,000.00    325,000.00       325,000.00  

4 Tunnel dryer 10   100,000,000.00       

5 Disc mill 5      4,000,000.00       

6 Mesin ekstraksi 10   100,000,000.00       

7 Boiler 500 kg/jam 10   100,000,000.00       

8 Pompa air jet pump 5      3,000,000.00       

9 Pompa air biasa 5         500,000.00       

10 Vacuum evaporator 10    30,000,000.00       

11 Tandon air 5000 liter 5      5,500,000.00       

12 Meja 5         800,000.00       

13 Kursi 5      1,600,000.00       

14 Rak produk 5      1,500,000.00       

15 Rak meja 5      1,100,000.00       

16 Laptop 5      4,000,000.00       

17 Printer 2         700,000.00    700,000.00      700,000.00  

18 Bangunan 20   293,750,000.00       

19 Sepeda motor 5    15,000,000.00       

Total Biaya Re-Investasi    1,525,000.00    1,525,000.00  
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Lampiran 10. Biaya Penyusutan dan Re-Investasi (Lanjutan) 

No Uraian 
Umur 

(Tahun) 
Total Biaya (Rp) 

Tahun Ke- 

6 7 8 9 10 

1 Timbangan duduk 5      2,000,000.00     2,000,000.00      

2 Hand Truck 2         500,000.00       500,000.00         500,000.00   

3 Gerobak sorong 2         325,000.00       325,000.00         325,000.00   

4 Tunnel dryer 10   100,000,000.00       

5 Disc mill 5      4,000,000.00     4,000,000.00      

6 Mesin ekstraksi 10   100,000,000.00       

7 Boiler 500 kg/jam 10   100,000,000.00       

8 Pompa air jet pump 5      3,000,000.00       

9 Pompa air biasa 5         500,000.00       

10 Vacuum evaporator 10    30,000,000.00     3,000,000.00      

11 Tandon air 5000 liter 5      5,500,000.00        500,000.00      

12 Meja 5         800,000.00       

13 Kursi 5      1,600,000.00     5,500,000.00      

14 Rak produk 5      1,500,000.00       

15 Rak meja 5      1,100,000.00       

16 Laptop 5      4,000,000.00        800,000.00      

17 Printer 2         700,000.00     1,600,000.00      

18 Bangunan 20   293,750,000.00     1,500,000.00      

19 Sepeda motor 5    15,000,000.00     1,100,000.00      

Total Biaya Re-Investasi 39,000,000.00   1,525,000.00                        1,525,000.00              
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Lampiran 11. Biaya Pemeliharaan 

No Uraian Jumlah Satuan 
Harga Satuan 

(Rp) 
Total Biaya (Rp) % pemeliharaan 

Biaya 
Pemeliharaan/Tahun 

(Rp) 

1 Timbangan duduk 1 Buah 2,000,000.00 2,000,000.00 2.5%                    50,000.00  

2 Hand truck 1 Buah 500,000.00 500,000.00 2.5%                    12,500.00  

3 Gerobak sorong 1 Buah 325,000.00 325,000.00 2.5%                      8,125.00  

4 Tunnel dryer 2 Buah 50,000,000.00 100,000,000.00 2.5%                2,500,000.00  

5 Disc mill 1 Buah 4,000,000.00 4,000,000.00 2.5%                   100,000.00  

6 Alat ekstraksi 1 Buah 100,000,000.00 100,000,000.00 2.5%                2,500,000.00  

7 Boiler 500 kg/jam 1 Buah 100,000,000.00 100,000,000.00 2.5%                2,500,000.00  

8 Pompa air jet pump 1 Buah 3,000,000.00 3,000,000.00 2.5%                    75,000.00  

9 Pompa air biasa 1 Buah 500,000.00 500,000.00 2.5%                    12,500.00  

10 Vacuum evaporator 1 Buah 30,000,000.00 30,000,000.00 2.5%                   750,000.00  

11 Tandon air 5000 liter 1 Buah 5,500,000.00 5,500,000.00 2.5%                   137,500.00  

12 Meja 1 Buah 800,000.00 800,000.00 2.5%                    20,000.00  

13 Kursi 2 Buah 800,000.00 1,600,000.00 2.5%                    40,000.00  

14 Rak produk 1 Buah 1,500,000.00 1,500,000.00 2.5%                    37,500.00  

15 Rak meja 1 Buah 1,100,000.00 1,100,000.00 2.5%                    27,500.00  

16 Laptop 1 Buah 4,000,000.00 4,000,000.00 2.5%                   100,000.00  

17 Printer 1 Buah 700,000.00 700,000.00 2.5%                    17,500.00  

18 Bangunan 117.5 𝑚2 2,500,000.00 293,750,000.00 2.5%                7,343,750.00  

19 Sepeda motor 1 Buah 15,000,000.00 15,000,000.00 2.5%                   375,000.00  

Total biaya pemeliharaan              16,606,875.00  

 

 

 



110 
 

Lampiran 12. Modal Kerja Per Bulan 

No Uraian 
Kebutuhan Per 

Hari 
Satuan 

 Harga 
Satuan (Rp)  

 Biaya Per Hari 
(Rp)  

 Biaya Per 
Bulan (Rp)  

 TOTAL 
PERTAHUN (Rp)  

1 Label 45 Biji            500.00            22,500.00          562,500.00          6,750,000.00  

2 Metanol 142.81 Liter       23,400.00     14,614,961.40      94,816,926.10    1,013,797,771.67  

3 Botol 45 Botol         3,000.00          135,000.00        3,375,000.00        40,500,000.00  

4 biji bintaro (lahan plasma) 32.69 Kg       15,000.00          490,285.71      12,257,142.86       147,085,714.29  

5 Listrik 28.46 Kwh         1,410.12            40,132.02        1,003,300.38        12,039,604.56  

6 LPG 24.35 Kg       11,833.00          288,145.90        7,203,647.50        86,443,770.00  

7 Solar 67.5 Liter         7,551.00          509,692.50      12,742,312.50       152,907,750.00  

8 Gaji pegawai pabrik 4 Orang       90,000.00          360,000.00        9,000,000.00       108,000,000.00  

9 Gaji pegawai kantor 1 Orang       88,000.00            88,000.00        2,200,000.00        26,400,000.00  

10 Biji bintaro (lahan inti) 81.71 Kg         5,700.00          465,771.43      11,644,285.71       139,731,428.57  

11 Gaji pegawai lembur 4 Orang      168,750.00          675,000.00      16,875,000.00       202,500,000.00  

Jumlah    17,689,488.96    171,680,115.06    1,936,156,039.09  

 
Total Investasi Awal = Total Modal Tetap + Modal Kerja Per bulan 
   = Rp 2,009,481,750.00 + Rp 171,680,115.06 
   = Rp 2,181,161,865.06 
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Lampiran 13. Perhitungan Harga Pokok Produksi. Break Event Point (BEP) dan R/C ratio 

1. Rincian Biaya Tetap Selama Satu Tahun 

No Uraian Jumlah Satuan 
 Harga 

Satuan (Rp)  
 Biaya Per 
Hari (Rp)  

 Biaya Per Bulan 
(Rp)  

 Biaya Per 
Tahun (Rp)  

1 Gaji pegawai pabrik 4 Orang        90,000.00         360,000.00               9,000,000.00      108,000,000.00  

2 Gaji pegawai kantor 1 Orang        88,000.00           88,000.00               2,200,000.00        26,400,000.00  

3 Gaji pegawai lembur 4 Orang      168,750.00         675,000.00             16,875,000.00      202,500,000.00  

4 Biaya penyusutan            36,527,500.00  

5 
Biaya Pemeliharaan mesin dan 
peralatan 

           16,606,875.00  

6 Biaya pemakaian lahan 100 Hektar   2,000,000.00        200,000,000.00  

Total     590,034,375.00  

 

2. Rincian Biaya Tidak Tetap Selama Satu Tahun 

No Uraian Jumlah Satuan 
 Harga 

Satuan (Rp)  
 Biaya Per Hari 

(Rp)  
 Biaya Per Bulan 

(Rp)  
 Biaya Per 
Tahun (Rp)  

1 Label 45 Biji            500.00           22,500.00                  562,500.00          6,750,000.00  

2 Metanol 142.81 Liter        23,400.00     14,614,961.40             94,816,926.10   1,013,797,771.67  

3 Botol 45 Botol          3,000.00         135,000.00               3,375,000.00        40,500,000.00  

4 biji bintaro (lahan plasma) 32.69 Kg        15,000.00         490,285.71             12,257,142.86      147,085,714.29  

5 LPG 24.35 Kg        11,833.00         288,145.90               7,203,647.50        86,443,770.00  

6 Solar 67.5 Liter          7,551.00         509,692.50             12,742,312.50      152,907,750.00  

7 Biji bintaro (lahan inti) 81.71429 Kg          5,700.00         465,771.43             11,644,285.71      139,731,428.57  

Jumlah        66,984.00     16,526,356.94           142,601,814.68   1,587,216,434.53  
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Lampiran 13. Perhitungan Harga Pokok Produksi. Break Event Point (BEP). dan R/C ratio 
(Lanjutan) 

3. Biaya Over Head 

No Uraian Kebutuhan (Per Tahun) Satuan 
Biaya Per Tahun 

(Rp) 

1 Listrik     12,039,604.56  

2 Biaya pemasaran       1,500,000.00  

3 Pajak bangunan         293,750.00  

4 Pisau besar 20 Buah    1,000,000.00  

5 Pisau kecil 20 Buah       500,000.00  

6 Kantong kain 3 kg 120 Buah    3,000,000.00  

7 Keranjang 20 Buah       600,000.00  

8 Iuran Izin Usaha Pengolahan Hutan 100 Hektar         25,000.00  

Jumlah   18,958,354.56  

 
4. Perhitungan Harga Pokok Produksi dan Harga Jual 

HPP =
Total biaya selama 1 tahun

Jumlah produksi 1 tahun
 

Total biaya 1 tahun = biaya tetap + biaya tidak tetap + biaya over head 
          = Rp 590,034,375.00 + Rp 1,587,216,434.53 
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Lampiran 13. Perhitungan Harga Pokok Produksi. Break Event 
Point (BEP). dan R/C ratio (Lanjutan) 

+ Rp 18,958,354.56 
          = Rp 2,196,209,164.09 
                 
Produksi 1 tahun     = 13,503.04 liter                      

HPP                              =
Rp 2,196,209,164.09 

13,503.04 liter
 

HPP                              = Rp 162,645.49  
Harga Jual Produk per Liter = (Mark up x HPP) + HPP 
    = (29% x Rp 162,645.49) + Rp 
162,645.49 
    = Rp 209,812.68 = Rp 210,000.00 
         
5. Perhitungan Break Event Point (BEP) 

Break Event Point (BEP) Unit =
FC

P − VC per unit
 

VC per unit                                   =
VC per tahun

Produksi 1 tahun

=  
Rp 1,587,216,434.53  

13,503.04  liter
 

                                                          = Rp 117,545.08 

Break Event Point (BEP) Unit =
Rp 2,009,481,750.00

Rp 210,000.00 −  Rp 117,545.08 
 

             = 21,734.72 = 21,735 liter 

𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 (BEP) Harga =
𝐹𝐶

1 − (
𝑉𝐶 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡

𝑃
)
 

𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 (BEP) Harga =
Rp 2,009,481,750.00  

1 − (
Rp 117,545.0

Rp 210,000.00)
 

        = Rp 4,564,291,203.79 
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Lampiran 13. Perhitungan Harga Pokok Produksi. Break Event 
Point (BEP). dan R/C ratio (Lanjutan) 

6. Perhitungan R/C ratio 

R/C ratio =
TR

TC
 

TR = Rp 210,000.00 x 13,503.04 liter = Rp 2,835,639,268.48  

R/C ratio =
 Rp 2,835,639,268.48    

Rp 2,196,209,164.09    
= 1.291 

Keterangan :  

TR = Total Revenue (jumlah seluruh penerimaan dalam 1 
tahun) 
P = Price (harga jual) 
Q = Quantity (jumlah unit) 
TC = Total Cost (jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan 
dalam 1 tahun) 
FC = Fixed Cost (biaya tetap) 
VC = Variable Cost (biaya tidak tetap) 
TFC = Total Fixed Cost (jumlah seluruh biaya tetap) 
TVC = Total Variable Cost (jumlah seluruh biaya tidak tetap)  
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Lampiran 14. Perhitungan Aliran Kas 
Uraian Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 

Jumlah Produksi (Unit/thn) 13503.04 13503.04 13503.04 13503.04 13503.04 

Harga Jual (Rp/unit)           210,000.00            210,000.00            210,000.00            210,000.00            210,000.00  

Hasil Penjualan (Rp)  2,835,639,268.48   2,835,639,268.48   2,835,639,268.48   2,835,639,268.48   2,835,639,268.48  

Total Biaya Operasi (Rp/tahun)  2,196,209,164.09   2,196,209,164.09   2,196,209,164.09   2,196,209,164.09   2,196,209,164.09  

Biaya Re-Investasi Alat                        -                           -           1,525,000.00                         -            1,525,000.00  

Pendapatan Bersih (Rp)    639,430,104.39      639,430,104.39     637,905,104.39      639,430,104.39      637,905,104.39  

<50 juta (5%) pph        2,500,000.00         2,500,000.00         2,500,000.00         2,500,000.00          2,500,000.00  

50-250 juta (15%) pph      30,000,000.00       30,000,000.00       30,000,000.00       30,000,000.00        30,000,000.00  

250-500 juta (25%) pph      62,500,000.00       62,500,000.00       62,500,000.00       62,500,000.00        62,500,000.00  

>500 juta (30%) pph      41,829,031.32       41,829,031.32       41,371,531.32       41,829,031.32        41,371,531.32  

Pendapatan setelah Pajak    502,601,073.07      502,601,073.07     501,533,573.07      502,601,073.07      501,533,573.07  

Kas tahun (n-1)       502,601,073.07   1,005,202,146.14   1,506,735,719.21   2,009,336,792.28  

Kas Kumulatif (Rp)    502,601,073.07   1,005,202,146.14   1,506,735,719.21   2,009,336,792.28   2,510,870,365.35  

      

Uraian Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8 Tahun 9 Tahun 10 

Jumlah Produksi (Unit/thn)            13,503.04              13,503.04             13,503.04              13,503.04              13,503.04  

Harga Jual (Rp/unit)           210,000.00            210,000.00            210,000.00            210,000.00            210,000.00  

Hasil Penjualan (Rp)  2,835,639,268.48   2,835,639,268.48   2,835,639,268.48   2,835,639,268.48   2,835,639,268.48  

Total Biaya Operasi (Rp/tahun)  2,196,209,164.09   2,196,209,164.09   2,196,209,164.09   2,196,209,164.09   2,196,209,164.09  

Biaya Re-Investasi Alat      39,000,000.00         1,525,000.00                         -           1,525,000.00                         -    

Pendapatan Bersih (Rp)    600,430,104.39      637,905,104.39     639,430,104.39      637,905,104.39      639,430,104.39  

<50 juta (5%) pph        2,500,000.00         2,500,000.00         2,500,000.00         2,500,000.00          2,500,000.00  

50-250 juta (15%) pph      30,000,000.00       30,000,000.00       30,000,000.00       30,000,000.00        30,000,000.00  

250-500 juta (25%) pph      62,500,000.00       62,500,000.00       62,500,000.00       62,500,000.00        62,500,000.00  

>500 juta (30%) pph      30,129,031.32       41,371,531.32       41,829,031.32       41,371,531.32        41,829,031.32  

Pendapatan setelah PPh    475,301,073.07      501,533,573.07     502,601,073.07      501,533,573.07      502,601,073.07  

Kas tahun (n-1)  2,510,870,365.35   2,986,171,438.42   3,487,705,011.49   3,990,306,084.56   4,491,839,657.63  

Kas Kumulatif (Rp)  2,986,171,438.42   3,487,705,011.49   3,990,306,084.56   4,491,839,657.63   4,994,440,730.70  
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Lampiran 15. Perhitungan Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan Payback 
Period (PP) 
a. Perhitungan Net Present Value (NPV) 

Tahun Aliran Kas 
Faktor Diskonto 

(P/F;17,5%;n) 
Aliran Kas x Faktor Diskonto 

(P/F;17.5%;n) 

1    502,601,073.07  0.8511      427,745,594.10  

2    502,601,073.07  0.7243      364,038,803.49  

3    501,533,573.07  0.6164      309,162,215.27  

4    502,601,073.07  0.5246      263,676,815.57  

5    501,533,573.07  0.4465      223,929,173.58  

6    475,301,073.07  0.3800      180,609,917.87  

7    501,533,573.07  0.3234      162,194,059.63  

8    502,601,073.07  0.2752      138,331,306.46  

9    501,533,573.07  0.2342      117,478,721.33  

10    502,601,073.07  0.1994      100,194,699.11  

PV Net cash (A)   2,287,361,306.42  

PV initial invesment (B)   2,181,161,865.06  

NPV (A-B)      106,199,441.37  
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Lampiran 15. Perhitungan Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan Payback 
Period (PP) (Lanjutan) 
b. Perhitungan Internal rate of return (IRR) 

Tahun Aliran Kas 
Faktor 

Diskonto 
(P/F:18%:n) 

Aliran kas x 
Faktor diskonto 

(P/F:18%:n) 

Faktor 
Diskonto 

(P/F:19%:n) 

Aliran kas x 
Faktor diskonto 

(P/F:19%:n) 

1   502,601,073.07  0.8475 425933112.77 0.8403 422353842.92 

2   502,601,073.07  0.7182 360960265.06 0.7062 354919195.73 

3   501,533,573.07  0.6086 305248816.26 0.5934 297617953.60 

4   502,601,073.07  0.5158 259236042.13 0.4987 250631449.56 

5   501,533,573.07  0.4371 219224947.04 0.4190 210167328.30 

6   475,301,073.07  0.3704 176066508.07 0.3521 167373626.62 

7   501,533,573.07  0.3139 157443943.58 0.2959 148412773.32 

8   502,601,073.07  0.2660 133711066.57 0.2487 124982072.02 

9   501,533,573.07  0.2255 113073788.84 0.2090 104803879.19 

10   502,601,073.07  0.1911 96029206.10 0.1756 88257942.25 

PV Net cash 2246927696.40   2169520063.49 

PV initial investment 2181161865.06   2181161865.06 

NPV 65765831.35   -11641801.57 

IRR (%) 18.85 
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Lampiran 15. Perhitungan Net Present Value (NPV), Internal 
Rate of Return (IRR) dan Payback Period (PP) (Lanjutan) 

(IRR) = 𝑖1 + (𝑖2 − 𝑖1)
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1 − 𝑁𝑃𝑉2
 𝑥 100% 

(IRR) = 18% + (19%

− 18%)
65765831.35

65765831.35 − (−11641801.57)
 𝑥 100% 

             = 18,85% 
c. Perhitungan Payback Period (PP) 

Tahun   Aliran Kas  Aliran Kas Kumulatif 

1    502,601,073.07         502,601,073.07  

2    502,601,073.07      1,005,202,146.14  

3    501,533,573.07      1,506,735,719.21  

4    502,601,073.07      2,009,336,792.28  

5    501,533,573.07      2,510,870,365.35  

6    475,301,073.07      2,986,171,438.42  

7    501,533,573.07      3,487,705,011.49  

8    502,601,073.07      3,990,306,084.56  

9    501,533,573.07      4,491,839,657.63  

10    502,601,073.07      4,994,440,730.70  

Payback Period (PP) 4.34 

 

𝑃𝑃 = (𝑡 + 
𝑏 − 𝑐

𝑑 − 𝑐
 ) 𝑥 1 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 

𝑃𝑃 = (4 + 
  2,181,161,865.06 − 2,009,336,792.28  

2,510,870,365.35 − 2,009,336,792.28 
 ) 𝑥 1 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛  

                                       = 4,34 tahun 
 
Keterangan : 
t = tahun terakhir dimana kumulatif net cash belum 
mencapai initial investment 
b = initial investment (modal awal) 
c = kumulatif net cash inflow pada tahun ke- t 
d = kumulatif net cash inflow pada tahun ke- t + 1. 
i1 = discount rate yang menghasilkan NPV1 
i2 = discount rate yang menghasilkan NPV2 


