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Reni Andayani. 0811032004. Technical And Financial 
Feasibility Analysis Of The Establishment Of a Processing 
Unit Waste Coconut Shell (Liquid Smoke dan activated 
carbon). TA Supervisor: Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS. Co-
Supervisor:  Arie Febrianto Mulyadi, STP, MP. 
 

Summary 
 

     North sulawesi especially district minahasa south have 
excellence in terms of productivity higher than provinsi-provinsi 
with another. Coconut plantation acreage in North sulawesi in 
2011 reaches 274.915 ha with a total production estimated to be 
as much as 262.038 tons or 31.444.56 tons/year of shell. Liquid 
smoke has many benefits, among others, can be used to 
preserve foodstuffs. In addition it is used as a coagulant and 
also latex on wood that smeared the liquid smoke has a a 
termite attack resistance. Activated carbon has many uses in 
water processing industry, sugar industry, medicine industry and 
the other industry. Generally, activated carbon is used as 
adsorbant.    
     This research aims to know the financial and technical 
feasibility of the production of liquid smoke coconut shell and 
activated carbon. Where the study was conducted in the 
laboratory of Mechatronics and Machine Tool Industrial 
Agriculture, Agricultural Engineering Department, Faculty of 
Agricultural Technology, Brawijaya University, Malang. The 
research was carried out in February-May 2011. 
     The research results obtained the feasibility of technical 
aspects include the geographic location of industries in North 
sulawesi, adequate raw materials potential, concentration of 
phenol liquid smoke 1720 mg/l, yield liquid smoke 1.21% and 
the pH of the liquid smoke 4. H3PO4 activation in activated 
carbon has 3,39% moisture content, 1.196,05 mg/g Iodine 
adsorption capacity, 26,67% yield,  annual production capacity 
of 1,5 tons/day, which can be met and the appropriate 
technology selection. While the financial aspects of feasibility for 
the production of activated carbon obtained production basic 
price Rp 191.502/units, the selling price of Rp. 268.103//units, 
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break even point 871 units or Rp. 233.436.408 and for the 
production of liquid smoke obtained the cost of production Rp. 
63.834/ units, the selling price of Rp. 89.368/ bottle, break even 
point 2.613  units or worth Rp. 233.436.408, While benefit / 
costæ, payback period, net present value and internal rate of 
return activated carbon and liquid smoke : benefit / costæ 3,51, 
payback period 1 years 7 month 25 days, net present value Rp 
2.530.131.712 and internal rate of return 90,98%. 
 
keywords: a feasibility analysis, activated carbon, coconut 
shell, liquid smoke. 
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I. PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar belakang 

     Tanaman kelapa (Cocos nucivera L.) merupakan salah satu 

tanaman yang termasuk famili Palmae dan banyak tumbuh di 

daerah tropis, seperti Indonesia.     Luas areal perkebunan 

kelapa di Sulawesi Utara pada tahun 2011 mencapai 274.915 

ha dengan total produksi diperkirakan sebanyak 262.038 ton  

yang berarti terdapat sekitar 31.444,56 ton/tahun tempurung 

yang dihasilkan.  Kabupaten Minahasa Selatan memiliki luas 

areal perkebunan kelapa sebesar 46.542,40 ha dengan total 

produksi 49.350,30 ton pada tahun 2010 (Anonymous, 2010). 

     Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, Sulawesi Utara 

mempunyai keunggulan dari segi produktifitas yang lebih tinggi 

karena kondisi tanah vulkanik yang subur dan iklim yang cocok. 

Selain itu Sulawesi Utara yang termasuk dalam lingkar pasifik 

dan merupakan pintu gerbang dari dua jalur laut internasional 

yang menghubungkan laut pasifik dan laut india. Provinsi 

Sulawesi Utara khususnya kabupaten Minahasa Selatan terletak 

pada posisi strategis karena berada pada jalur lintas darat trans 

Sulawesi yang menghubungkan jalur jalan seluruh provinsi di 

pulau Sulawesi. Pada pesisir jalur laut bagian utara merupakan 

daerah yang strategis untuk pengembangan di kawasan timur 

Indonesia serta daerah perlintasan (transit) sekaligus stop over 

arus penumpang, barang dan jasa pada kawasan Indonesia 
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tengah dan kawasan Indonesia timur bahkan untuk kawasan 

Asia Pasifik.   

     Pada kawasan kabupaten Minahasa Selatan telah berdiri 

kawasan industri untuk pengolahan produk kelapa seperti 

minyak kelapa kasar, tepung kelapa dan arang tempurung 

kelapa yang dilakukan dengan skala industri oleh swasta. 

Terdapat pengolahan pabrik minyak dan bungkil (CV. Murni 

Jaya), pabrik pengolahan tepung (CV. Tri Mustika Coco 

Minaesa), dan pabrik pengolahan arang tempurung (CV. 

Carbontech Indonesia) yang semua produknya memiliki tujuan 

eksport ke mancanegara. Limbah dari Industri ini salah satunya 

tempurung kelapa. Manfaat tempurung antara lain digunakan 

sebagai kerajinan souvenir, arang tempurung, karbon aktif, asap 

cair. 

     Industri arang Indonesia saat ini hanya mungutamakan arang 

sebagai produknya, hasil ikutan arang berupa asap yang 

dibuang bebas ke udara sebagai polutan. Upaya meningkatkan 

nilai tambah produk dari asap agar lebih ramah lingkungan, 

telah dilakukan penelitian pemanfaatan limbah asap dalam 

bentuk cairan yang disebut cuka kayu atau asap cair. 

Produksinya dapat dipadukan dengan proses pembutan arang 

(Nurhayati, 2005). Sebagian besar produk kelapa yang telah 

mengalami pengolahan tertentu diekspor ke beberapa negara. 

Salah satu produk yang dibuat dari tempurung kelapa adalah 

pengolahan tempurung kelapa menjadi asap cair. Asap cair dari 
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penyulingan tempurung (batok) buah kelapa menurut Darmadji 

(2002) merupakan campuran larutan dari dispersi asap kayu 

dalam air yang dibuat dengan mengkondensasikan asap hasil 

pirolisis kayu. Asap cair dapat diproduksi dari bahan cangkang 

kelapa sawit, sekam padi, kayu nangka, kayu sengon, kayu 

mahoni, sabut kelapa, serbuk kayu limbah industri, ampas dan 

kulit tebu, serbuk gergaji kayu pinus,  

     Keuntungan penggunaan asap cair dari tempurung kelapa 

sehingga layak untuk industri antara lain: penelitian Darmadji, 

2012 mengemukakan bahwa asap cair tempurung kelapa 

berpotensi sebagai pengawet makanan alami karena 

mengandung senyawa yang berfungsi sebagai antioksidan dan 

antimikroba. Penelitian Amperawati, 2012 yaitu mengetahui 

perbedaan pengaruh pirolisat dan redistilat asap cair tempurung 

kelapa dalam menekan pertumbuhan jamur selama 

pengeringan, menentukan dosis dan lama perendaman daging 

buah kelapa, dan mengetahui pengaruh asap cair tempurung 

kelapa terhadap kualitas kopra dan minyak kelapa. Penelitian 

Dian, 2007 yaitu upaya untuk mempertahankan kualitas daging 

sapi dengan cara menggunakan asap cair tempurung kelapa 

yang dibuat dengan cara pirolisis sederhana.   

     Hasil pembakaran juga menghasilkan asap yang dapat 

dikondensasi sehingga terbentuk asap cair. Asap cair memiliki 

banyak manfaat dan telah digunakan pada berbagai industri 

diantaranya sebagai koagulan lateks, membantu ketahanan 
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kayu terhadap serangan rayap dan pengawet makanan 

pengganti formalin apabila diproses lebih lanjut, dan bisa 

digunakan juga sebagai pengawet bahan pangan dan 

menambah citarasa pada makanan sehingga mengganti cara 

tradisionil yaitu pengasapan. asap cair ini warna dan citarasa 

makanan dapat dikendalikan dan bahaya karsinogen menjadi 

lebih kecil (Ratnawati, 2010). 

     Potensi pasar asap cair untuk industri karet sangat besar, 

pada industri karet di dalam negeri dengan produksi 2,27 juta 

ton per tahun, maka prosentase penggunaan asap cair sekitar 

25 %, sehingga diperlukan sebanyak 17.025 ton per tahun. Saat 

ini Produksi asap cair hanya sekitar 250 ton per bulan atau 

3.000 ton per tahun, jadi asap cair baru terpenuhi 18 % saja dari 

total kebutuhan untuk seperempat industri karet (Nurhidayat, 

2008). 

     Kegunaan tempurung kelapa tidak hanya dimanfaatkan 

menjadi asap cair, pengolahan tempurung kelapa dimanfaatkan 

menjadi karbon aktif. Tempurung kelapa ternyata sangat 

potensial untuk diolah menjadi karbon aktif. Karbon aktif banyak 

digunakan pada industri pengolahan air minum, industri gula, 

industri obat-obatan dan masih banyak sekali penggunaan 

karbon aktif di industri-industri lainnya. Pada umumnya karbon 

aktif digunakan sebagai adsorben. Konsumsi karbon aktif dunia 

terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2007 mencapai 

300.000 ton/tahun Hal ini berdampak pada harga karbon aktif 
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yang semakin kompetitif. Di pasaran dalam negeri harga karbon 

aktif berkisar antara Rp 12.500/kg – Rp 35.000/kg tergantung 

kualitasnya.  

Menurut APCC (2007) total ekspor produk karbon aktif 

Indonesia mencapai 15.624 ton dengan nilai 12.387.000 US 

Dollar, pada tahun 2005 meningkat menjadi 25.670 ton dengan 

nilai 16.303.000 US Dollar dengan negara tujuan ekspor 

Jepang, USA, dan Belanda. Berdasarkan data ekspor tahun 

2003 Indonesia lebih banyak mengekspor dalam bentuk arang 

tempurung (56%) sedangkan negara lain dalam bentuk arang 

aktif (Departemen Pertanian, 2007) 

     Dengan melihat potensi ketersediaan bahan baku serta 

peluang pasarnya maka dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

pendirian industri asap cair. Sebelum mendirikan suatu industri 

maka perlu dilakukan analisa kelayakan terhadap rancangan 

tersebut untuk mengetahui profitabilitas suatu rancangan 

tersebut. Dalam penelitian ini dilakukan aktivasi kimia 

menggunakan aktivator kimia H3PO4. Pemilihan aktivator 

tersebut berdasarkan perlakuan terbaik dari penelitian Pujiarti 

dan Sutapa (2005) serta Itodo, et al. (2010). 

     Di era perdagangan bebas ini kita dituntut untuk 

meningkatkan daya saing produk baik dari efisiensi produksi 

maupun kualitas produk. Bukan hanya baik dari segi potensi 

namun juga dari sisi produksi dan mutu produk dapat bersaing 

untuk memenuhi harapan pasar. Untuk itu perlu dilakukan 
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analisa kelayakan dari segi teknis. Pengkajian aspek teknis 

pada penelitian ini mencakup hal-hal berikut: penentuan letak 

geografis lokasi, penentuan kapasitas produksi, penentuan 

kebutuhan bahan baku dan bahan pembantu, pemilihan jenis 

mesin dan peralatan, penentuan jumlah tenaga kerja, 

penentuan kebutuhan utilitas.     Anilisa kelayakan finansial 

biasanya digunakan untuk menilai usaha investasi atau proyek 

sehingga layak untuk dilaksanakan yang dilihat dari profitabilitas 

komersialnya (Suratman, 2002). Pengkajian aspek finansial 

pada penelitian ini meliputi: perhitungan biaya produksi, Break 

Event Point (BEP), Net B/C, dan Payback period, Internal Rate 

of Return, Net Present Value.  Penelitian ini diperlukan untuk 

mengetahui kelayakan dari segi teknis dan finansial jika 

dilakukan pendirian agroindustri asap cair dan karbon aktif 

tempurung kelapa sehingga dapat dimanfaatkan sebagai 

peluang usaha agroindustri. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana kelayakan teknis dan finansial dari pendirian 

unit pengolahan limbah  tempurung kelapa (asap cair 

dan karbon aktif)? 
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1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui kelayakan teknis dan finansial dari 

pendirian unit pengolahan limbah tempurung kelapa 

(asap cair dan karbon aktif). 

 

1.4 Manfaat 

1. Memberikan informasi tentang kelayakan teknis dan 

finansial dari pendirian unit pengolahan limbah 

tempurung kelapa (asap cair dan karbon aktif). 

2. Sebagai salah satu referensi dalam implementasi 

pendirian agroindustri pendirian unit pengolahan limbah 

tempurung kelapa (asap cair dan karbon aktif). 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kelapa 

 

     Tanaman kelapa (Cocos nucivera L.) merupakan salah satu 

tanaman yang termasuk famili Palmae dan banyak tumbuh di 

daerah tropis, seperti Indonesia. Pertanaman kelapa di 

Indonesia merupakan yang terluas di dunia dengan pangsa 

31,2% dari total luas areal kelapa dunia. Peringkat kedua 

diduduki Filipina (25,8%), disusul India (16,0%), Sri Langka 

(3,7%) dan Thailand (3,1%). Namun demikian, dari segi 

produksi ternyata Indonesia hanya menduduki posisi kedua 

setelah Filipina. Ragam produk dan devisa yang dihasilkan 

Indonesia juga di bawah India dan Sri Langka (Departemen 

Pertanian, 2007). Kelapa termasuk genus cocos dengan nama 

spesies cocos nucifer L. Tanaman Kelapa memiliki akar serabut 

dengan bentuk batang yang keras memilki bunga yang tumbuh 

keluar dari ketiak daun. Selanjutnya di jelaskan secara 

ekonomis bahwa kelapa memiliki banyak manfaat bagi 

kehidupan manusia karena hampir semua bagian tanaman 

dapat di manfaatkan oleh manusia mulai dari daun, batang, 

bunga serta buah. Dalam sektor pertanian kelapa merupakan 

komoditas tradisional yang secara komersial dapat di hasilkan 

dalam bentuk kopra, minyak kelapa, makanan segar dan lain-

lain (Ruauw dkk, 2011). 
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     Provinsi Sulawesi Utara menghasilkan produksi kelapa 

kedua terbesar di Indonesia sesudah Povinsi Riau. Luas areal 

perkebunan kelapa pada tahun 2011 mencapai 274.915 ha 

dengan total produksi diperkirakan sebanyak 262.038  ton. Luas 

areal perkebunan kelapa rakyat mencapai 95,6% dari luas areal 

kelapa di provinsi ini. Kabupatan Minahasa Selatan pada tahun 

2010 memiliki luas areal perkebunan kelapa mencapai 

46.542,40 ha dengan total produksi diperkirakan sebanyak 

49.350,30 ton. Peluang pengembangan agribisnis kelapa 

dengan produk bernilai ekonomi tinggi sangat besar 

(Anonymous, 2010). Luas areal dan produksi kelapa di Sulawesi 

Utara dapat dilihat pada Tabel 2.1. Kelapa (Cocos nucifera.L) 

merupakan tanaman jenis palma yang mempunyai nilai 

ekonomis cukup tinggi dalam dunia perdagangan, di Indonesia 

merupakan Negara penghasil kelapa terbesar yang utama di 

dunia. Kelapa di Indonesia bersaing dengan kelapa sawit. 

Produk- produk unggulan kelapa antara lain minuman segar dari 

kelapa, santan kelapa, kelapa parut kering, gula kelapa dan kue 

kelapa. Selain itu produk- produk kelapa banyak di gunakan 

pada industri-industri non pangan antara lain, industri  sabut 

kelapa, arang aktif, bahkan kerajinan tangan (Ruauw dkk, 

2011). Peluang pengembangan agribisnis kelapa dengan 

produk bernilai ekonomi tinggi sangat besar. Alternatif produk 

yang dapat dikembangkan antara lain virgin coconut oil (VCO), 

oleochemical (OC), desiccated coconut (DC), coconut 
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milk/cream (CM/CC), coconut charcoal (CCL), activated carbon 

(AC), brown sugar (BS), coconut fiber (CF) dan coconut wood 

(CW) yang diusahakan secara parsial maupun terpadu 

(Departemen Pertanian, 2007). 

Tabel 2.1 Luas Areal dan Produksi Kelapa di Sulawesi Utara 

Tahun Luas Areal  Produksi  

2006 269.368 Ha 251.743 Ton 
2007 275.564 Ha 287.461 Ton 
2008 271.577 Ha 263.346 Ton 
2009 274.565 Ha 265.451 Ton 
2010 
2011 

275.698 Ha 
274.915 Ha 

260.155 Ton 
262.038 Ton 

 Sumber: Direktorat Jendral Perkebunan (2011) 

 

2.2 Pengolahan Limbah Kelapa 

2.2.1 Tempurung 

     Buah kelapa terdiri dari 4 komponen yaitu 35% serabut, 12% 

tempurung, 28% daging kelapa dan 25% air buah (Keraten, 

2008). Tempurung kelapa merupakan bagian buah kelapa yang 

fungsinya secara biologis adalah pelindung bagian inti buah dan 

terletak di bagian dalam setelah sabut. Tempurung merupakan 

lapisan yang keras dengan ketebalan 3-5 mm. Sifat kekerasan 

ini disebabkan kandunga silikat (SiO2) di tempurung tersebut. 

Dari berat total buah kelapa, 15-19% merupakan berat 

tempurungnya. Tempurung kelapa banyak mengandung lignin. 

Kandungan methoxyl dalam tempurung hampir sama dengan 

yang terdapat dalam kayu. Namun jumlah kandungan unsur-

unsur bervariasi tergantung kandungan tubuhnya. Tempurung 

kelapa termasuk golongan kayu keras dengan kadar air sekitar 
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6-9% (dihitung berdasar berat kering), dan tersusun dari lignin, 

selulosa dan hemiselulosa (Palungkung, 2001). Komposisi kimia 

tempurung kelapa dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

     Tempurung merupakan limbah industri kopra yang hanya 

sebagian diolah menjadi arang tempurung secara tradisional 

dengan menyebabkan polusi udara. Dalam kegiatan ini 

tempurung kelapa dibakar dalam keadaan hampa udara 

(pirolisator) menghasilkan banyak asap yang selanjutnya 

dikondensasikan menjadi asap cair. Tempurung mengandung 

senyawa lignin yang tinggi dan kadar air sekitar 6-9% berat 

kering bila dibakar dapat menghasilkan asap yang dapat 

diproses menjadi asap cair (Widyastuti, S dkk. 2012).  

Tempurung kelapa dapat diolah menjadi arang yang merupakan 

bahan baku pembuatan arang briket dengan proses karbonisasi 

(Tirono dan Sabit, 2011).  

 

Tabel 2.2  Komposisi Kimia Tempurung Kelapa 

Komponen Jumlah  

Air 8 % 
Abu 0,6 % 
Pelarut 4,2 % 
Lignin 29,4 % 
Selulosa 26,6 % 
Pentosa 27,7 % 
Uronat hidrat 3,5 % 

Sumber: Suhardiyanto (2001) 
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2.2.2 Asap Cair 

     Asap cair adalah disperse uap dalam cairan sebagai hasil 

kondensasi asap dari pirolisis kayu atau tempurung kelapa. 

Asap cair berbentuk cairan, berwarna putih bening, tidak keruh 

dan tidak berwarna coklat. Asap cair mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri karena mengandung senyawa fenol 

dengan titik didih tinggi. bahan ini juga mengandung senyawa 

fenolat, asam asetat, aldehid, fenolik dan karbonil sehingga bisa 

digunakan sebagai bahan pengawet makanan (Saparinto, 

2000). Asap cair merupakan salah satu hasil pirolisis tanaman 

atau kayu pada suhu sekitar 400°C (Soldera, 2008 dalam 

Budijanto, 2008). Kelebihan dan kelemahan asap cair sebagai 

bahan pengawet di cantumkan pada Tabel 2.3.  

     Menurut Darmadji (2000) asap cair merupakan campuran 

larutan dari disperse asap kayu dalam air yang dibuat dengan 

mengkondensasikan asap hasil pirolisis kayu. Asap cair adalah 

cairan kondensat dari asap yang telah mengalami 

penyimpangan dan penyaringan untuk memisahkan tar dan 

bahan-bahan partikulat. Penggunaan asap cair mempunyai 

banyak keuntungan dibandingkan metode pengasapan 

tradisional, yaitu lebih mudah diaplikasikan, proses lebih cepat, 

memberikan karakteristik yang khas pada produk akhir berupa 

aroma, warna, dan rasa, serta penggunaanya tidak mencemari 

lingkungan (Pazzola, 1995 dalam Budijanto, 2008). 
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     Partikel asap mempunyai diameter 0,1µm. Proporsi partikel 

padatan dan cairan dalam medium gas menentukan kepadatan 

asap. Selain itu asap juga memberikan atribut warna dan flavour 

pada medium pendispersi gas (Faster dan Simpson, 1961 

dalam Syah, 2007). Asap cair dapat diaplikasikan pada produk 

pangan dengan berbagai metode, yaitu pencampuran, 

pencelupan atau perendaman, penyuntikan, pencampuran asap 

cair pada air rebusan, dan penyemprotan. Metode pencampuran 

biasanya digunakan pada produk daging olahan, flafor 

ditambahkan dalam jumlah yang bervariasi. Metode ini dapat 

digunakan untuk ikan, emulsi daging, bumbu daging pangan, 

mayonaise, sosis, keju oles dan lain-lain (Kostyra dan Pikielna, 

2007 dalam Budijanto, 2008).   

     Asap cair tempurung kelapa merupakan hasil kondensat 

asap tempurung kelapa melalui proses pirolisis pada suhu 

sekitar 400°C. Asap cair mengandung berbagai komponen kimia 

seperti fenol, aldehid, keton, asam organik, alkohol dan ester 

(Guillen, 2001 dalam Budijanto, 2008). Berbagai komponen 

kimia tersebut dapat berperan sebagai antioksidan dan 

antimikroba serta memberikan 

efek warna dan citarasa khas asap pada produk pangan 

(Karseno, 2002 dalam Budijanto, 2008). Diketahui pula bahwa 

temperatur pembuatan asap merupakan faktor yang paling 

menentukan kualitas asap yang dihasilkan. Darmadji (2002) 

menyatakan bawa kandungan maksimum senyawa-senyawa 
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fenol, karbonil, dan asam dicapai pada temperatur pirolisis 

600°C. Tetapi produk yang diberikan asap cair yang dihasilkan 

pada temperatur 400°C dinilai mempunyai kualitas organoleptik 

yang terbaik dibandingkan dengan asap cair yang dihasilkan 

pada temperature pirolisis yang lebih tinggi.  

Tabel 2.3 Kelebihan dan Kelemahan Asap Cair sebagai Bahan 

Pengawet 

Kelebihan Kelemahan 

Dapat memperpanjang daya 
simpan makanan 

Belum tersedia dan 
dikembangkan secara luas 

Aman Belum dikenal oleh masyarakat 
Harganya terjangkau  
Sudah diproduksi secara masal  
Dapat menambah cita rasa produk 
karena memiliki aroma yang khas 

 

Sumber: Saparinto (2000) 

     Asap Cair memiliki banyak manfaat dan telah digunakan 

pada berbagai industri, antara lain: 

a. Industri pangan  

      Asap memiliki kemampuan untuk mengawetkan bahan 

makanan karena adanya senyawa asam, fenolat dan 

karbonil. Darmadji (2006) yang menyatakan bahwa pirolisis 

tempurung kelapa menghasilkan asap cair dengan 

kandungan senyawa fenol sebesar 4,13%, karbonil 11,3% 

dan asam 10,2%.  

 Dalam industri pangan, asap cair memberi rasa dan 

aroma yang spesifik juga sebagai pengawet karena sifat 
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antimikrobia dan antioksidannya. Cairan yang juga disebut 

liquid smoke ini, dapat digunakan untuk mengobati luka 

bakar pada manusia karena sifatnya membunuh bakteri 

pembusuk, asap cair ini juga telah diaplikasikan pada 

pengawet daging, termasuk daging unggas, kudapan dari 

daging, ikan salmon dan kudapan lainnya. Asap cair juga 

digunakan untuk menambah citarasa pada saus, sup, 

sayuran dalam kaleng, bumbu, rempah-rempah dan lain-lain 

(Tranggono, 1997 dalam Haji, 2007). Dengan tersedianya 

asap cair maka proses pengasapan tradisional dengan 

menggunakan asap secara langsung dapat dihindarkan. 

Perlu dicatat bahwa pengasapan tradisional mempunyai 

banyak kelemahan seperti pencemaran lingkungan, proses 

tidak bisa dikendalikan, kualitas yang tidak konsisten serta 

timbulnya bahaya kebakaran , yang semuanya dapat 

dihindari. 

b. Industri Perkebunan 

Asap cair dapat digunakan sebagai koagulan lateks 

dengan sifat fungsional asap cair seperti anti jamur, anti 

bakteri dan antioksidan tersebut dapat memperbaiki 

kualitas produk karet yang dihasilkan. 

c. Industri kayu 

     Kayu yang diolesi dengan asap cair mempunyai 

ketahanan terhadap serangan rayap, sehingga akan 

memperpanjang usia kayu. Cairan hasil kondensasi asap 
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tempurung tersebut mengandung bahan senyawa 

phenolix rantai panjang dan senyawa aldehid yang 

mampu membunuh bakteri pembusuk, sehingga cairan 

ini dapat digunakan sebagai bahan pengawet. Selain itu 

dapat digunakan sebagai obat luka pada manusia. 

     Penelitian Fatimah, 2011 yaitu penggunaan asap cair sabut 

kelapa diperoleh hasil uji antibakteri diketahui bahwa asap cair 

hasil redestilasi menunjukkan aktivitas antibakteri yang lebih 

baik dibandingkan asap cair asli, sedangkan asap cair hasil 

penyerapan dengan karbon aktif mempunyai aktifitas paling 

kecil dibandingkan keduanya. Teknik redistilasi dapat 

meningkatkan kualitas asap cair sabut kelapa yang dibuat 

dengan metode pembakaran non-pirolisis. Penelitian Zuraida, 

2008 yaitu kajian penggunaan asap cair tempurung kelapa 

terhadap daya awet bakso ikan. Penelitian Sediadi, 2009 yaitu 

pengaruh konsentrasi larutan asap cair terhadap mutu belut 

asap yang dihasilkan. Penelitian Budijanto, 2008 yaitu 

identifikasi dan uji keamanan asap cair tempurung kelapa untuk 

produk pangan.  

     Penelitian Widyastuti, 2012 yaitu optimasi proses pembuatan 

asap cair dari tempurung kelapa sebagai pengawet makanan 

dan prospek ekonomisnya. Penyalahgunaan bahan-bahan kimia 

berbahaya untuk pengawet makanan, semakin meresahkan 

masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengolah asap cair 

dari tempurung kelapa, sebagai pengawet alami bahan pangan 
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segar maupun olahan. Penelitian Swastawati, 2011 yaitu studi 

kelayakan dan efisiensi usaha pengasapan ikan dengan asap 

cair limbah pertanian. Penerapan asap cair sangat layak karena 

terbukti mempunyai keunggulan, keamanan dan dapat diterima 

oleh konsumen dengan hasil yang menguntungkan dan BEP 

dapat dicapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Penelitian 

Solichin, 2008 yaitu penggunaan asap cair dalam pengolahan 

karet blok skim.  

 

2.2.3 Pirolisis 

     Komposisi asap cair diperoleh dari pirolisis kayu keras. 

Solusi ini digunakan untuk memberikan aroma, warna, tekstur 

dan dalam kasus tertentu memberikan peningkatan kehidupan 

rak untuk produk makanan. Konstituen asap cair yang diperoleh 

dari degradasi termal reaksi dari selulosa, hemiselulosa dan 

lignin. Lebih dari empat ratus senyawa telah terdeteksi dalam 

asap kayu. Untuk menyatakan komposisi dari titik berdiri 

aplikasi, senyawa dalam asap cair telah disatukan sebagai tiga 

fungsional: asam karboksilat, fenol, dan karbonil. Sellulosa dan 

degradasi hemiselulosa adalah sumber utama karbonil dan 

asam karboksilat, sedangkan fenol diperoleh dari pirolisis lignin 

(Patrick, 2002). Pirolisis merupakan proses pengarangan 

dengan cara pembakaran tidak sempurna bahan-bahan yang 

mengandung karbon pada suhu tinggi. Kebanyakan proses 

pirolisis menggunakan reactor tertutup yang terbuat dari baja 
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sehingga bahan tidak terjadi kontak langsung dengan oksigen. 

Umumnya proses pirolisis berlangsung pada suhu diatas 300˚ C 

dalam waktu 4-7 jam. Namun keadaan ini sangat bergantung 

pada bahan baku dan pembuatannya. Energy panas yang  

dibutuhkan pada proses ini dapat bersumber dari tenaga listrik 

maupun dari tungku pembakaran dengan bahan bakar barupa 

limbah kayu seperti potongan-potongan kayu dan serbuk gergaji 

(Paris dkk, 2005 dalam Haji, 2007).  

     Pemanfaatan limbah kayu pada pembuatan asap cair 

umumnya diproduksi secara pirolisis. Pada proses pirolisis 

terjadi dekomposisi dari senyawa hemiselulosa, selulosa dan 

lignin yang terdapat pada bahan baku. Proses pirolisis antara 

lain menghasilkan produk asap cair, arang, minyak nabati dan 

lain-lain. Penggunaan teknologi pirolisis telah dikembangkan. 

Dari hasil pirolisis ini kemudian dapat dilakukan konversi produk 

salah satunya untuk kepentingan sintesis bahan pengganti 

minyak bumi atau bahan obat-obatan. Senyawa-senyawa hasil 

pirolisis ini memiliki fungsi yang beragam. Senyawa fenol dan 

karbonil bermanfaat sebagai member flavor dan warna. 

Senyawa fenol dan asam organik sebagai pengawetan karena 

mengandung senyawa antibakteri dan antioksidan. Senyawa 

benzopiren dan tar yang terdapat pada asap cair tidak 

diinginkan karena bersifat toksik dan karsinogenik (Wijaya, 

2008). Tempurung kelapa yang sudah kering dipanaskan dalam 

tungku pirolisis, diatas tungku diberi tutup dan diberi saluran 
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pipa untuk mengumpulkan asap. Pada proses pendinginan, pipa 

diroll dan dimasukkan dalam tabung berisi air mengalir. Air 

tersebut dialirkan dengan pompa air. Didalam tabung terjadi 

proses perpindahan panas sehingga asap dari hasil 

pembakaran tempurung menjadi cair (Setiaji, 2006 dalam Syah, 

2007). 

2.2.4 Karbon Aktif 

     Karbon aktif atau sering juga disebut sebagai arang aktif 

adalah suatu jenis karbon yang memiliki luas permukaan yang 

sangat besar. Diperoleh dengan mengaktifkan karbon atau 

arang tersebut sehingga memperbesar luas permukaannya 

serta meningkatkan kemampuan adsorpsinya (Muchtar, dkk. 

2010). Lebih lanjut dikatakan menurut Ketaren (2008) daya 

adsorbsi karbon aktif disebabkan karena arang mempunyai pori-

pori dalam jumlah besar dan karena adanya perbedaan energi 

potensial antara permukaan arang dan zat yang diserap. Lebih 

lanjut menurut Sembiring dan Sinaga (2003) karbon aktif  

mampu mengadsorpsi baik dalam fase cair maupun dalam fase 

gas. Beberapa penggunaan karbon aktif dalam industri dapat 

dilihat pada Tabel 2.4.  
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Tabel 2.4.  Beberapa Penggunaan Karbon Aktif di Industri 

Tujuan pemakaian Maksud penggunaan 

Pemurnian gas Desulfurization, menghilangkan 
gas beracun, bau busuk, asap 
dan pencegahan racun 

Pengolahan LNG Desulfurization dan penyaringan 
berbagai bahan mentah dan 
reaksi gas 

Katalisator Reaksi katalisator atau 
pengangkut vinil klorida, vinil 
asetat 

Industri obat dan makanan Menyaring dan menghilangkan 
warna, bau, dan rasa tidak enak 
pada makanan 

Minuman keras dan minuman 
ringan 

Menghilangkan warna, bau pada 
minuman arak/minuman keras 
dan minuman ringan 

Kimia perminyakan Penyulingan bahan mentah dan 
zat perantara 

Pembersihan air Menyaring/menghilangkan bau, 
warna pencemaran pada air 
sebagai pelindung dan penukaran 
resin dalam alat /perlengkapan air 
suling 

Pembersihan air ruangan Mengatur dan membersihkan air 
ruangan dari pencemaran warna, 
bau, logam berat 

Budidaya udang dan benur Pemurnian, menghilangkan 
ammonia, nitrit, fenol, logam berat 

Pelarut yang digunakan 
kembali 

Penarikan kembali berbagai 
pelarut, rastan cude oil, karet, 
larutan asam, metanol, aseton, 
etil asetat,dll  

Pengolahan pulp Pemurnian, menghilangkan bau 
Pengolahan pupuk Pemurnian 
Pengolahan emas Pemurnian 
Penyaringan minyak makan 
dan glukosa 

Menghilangkan bau, warna,rasa 
tidak enak 

Sumber: Palungkun (2001) 
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    Bahan baku dapat dibuat karbon aktif antara lain tulang, kayu 

lunak, sekam, tongkol jagung, tempurung kelapa, sabut kelapa, 

ampas penggilingan tebu, ampas pembuatan kertas, serbuk 

gergaji, kayu keras dan batubara. Sebagai bahan baku karbon 

aktif, tempurung kelapa memiliki kelebihan seperti mudah 

didapat, memiliki kekuatan mekanik tinggi, dan jumlah pori lebih 

banyak (Jankowska, et al., 1991 dalam Fahruda, 2002). Lebih 

lanjut dikatakan bahwa karbon aktif dari tempurung kelapa 

mempunyai daya serap yang tinggi. Luas permukaan karbon 

aktif berkisar antara 300-3500 m2/gram yang menyebabkan 

karbon aktif mempunyai sifat sebagai adsorben (Sembiring dan 

Sinaga, 2003). Mutu karbon aktif dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5. Syarat Mutu Karbon aktif menurut SNI 06-3730-95 

Jenis persyaratan Butiran Serbuk 

Bagian yang hilang pada  
pemanasan 950˚C 

Maks. 15% Maks. 25% 

Air Maks. 5% Maks. 15 % 
Abu Maks. 2,5% Maks 10% 
Bagian yang tidak mengarang Tidak nyata Tidak nyata 
Daya serap terhadap larutan I2 Min. 750 mg/g Min. 750 mg/g 

Sumber: Sembiring dan Sinaga (2003) 
 

     Pembuatan karbon aktif dari tempurung kelapa terdiri dari 2 

tahapan, yaitu karbonisasi dan aktivasi. Aktivasi adalah suatu 

perlakuan terhadap arang yang bertujuan untuk memperbesar 
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pori dengan cara memecahkan ikatan hidrokarbon atau 

mengoksidasi molekul-molekul permukaan sehingga arang 

mengalami perubahan sifat (Sembiring dan Sinaga, 2003). 

Aktivasi juga dapat memperbesar luas permukaan arang 

dengan membuka pori-pori  yang tertutup. Pori-pori dalam arang 

biasanya diisi oleh tar, hidrokarbon abu dan zat-zat organik 

lainnya (Ketaren, 2008). 

     Menurut Sembiring dan Sinaga (2003) metode aktivasi yang 

umum digunakan adalah aktivasi kimia dan aktivasi fisika. 

Aktivasi kimia merupakan proses pemutusan rantai karbon dari 

senyawa organik dengan penambahan bahan-bahan kimia 

seperti HNO3, H3PO4, sianida, Ca(OH)2, CaCl2, Ca3(PO4)2, 

NaOH, Na2(SO)4, SO2, ZnCl2, Na2CO3. Lebih lanjut menurut 

Ketaren (2008) unsur-unsur mineral dari persenyawaan kimia 

yang ditambahkan akan meresap ke dalam arang dan membuka 

permukaan yang mula-mula tertutup oleh komponen kimia 

sehingga luas permukaan yang aktif bertambah besar. 

2.2.5  Granula 

     Menurut Muchtar (2010) karbon aktif tersedia dalam berbagai 

bentuk misalnya pelet (gravel, 0,8 - 5 mm), lembaran fiber, 

bubuk (PAC : powder active carbon, 0,18 mm atau US mesh 80) 

dan butiran-butiran kecil (GAC : Granular Active carbon, 0,2 - 5 

mm). Menurut Riki (2009) ada tiga jenis karbon aktif yang 

terbuat dari tempurung kelapa yaitu serbuk, granular dan pellet. 
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Karbon aktif berbentuk serbuk dengan ukuran lebih kecil dari 

0,18 mm (80 mesh). Digunakan pada industri pengolahan air 

minum, industri farmasi, terutama untuk pemurnian monosodium 

glutamate, bahan tambahan makanan, penghilang warna asam 

furan, pengolahan pemurnian jus buah, penghalus gula, 

pemurnian asam sitrtat, asam tartarikk, pemurnian glukosa dan 

pengolahan zat pewarna kadar tinggi. 

      Karbon aktif bentuk granular/tidak beraturan dengan ukuran 

0,2 -5 mm. Beberapa aplikasi dari jenis ini digunakan untuk: 

pemurnian emas, pengolahan air, air limbah dan air tanah, 

pemurni pelarut dan penghilang bau busuk. Karbon aktif 

berbentuk pellet dengan diameter 0,8-5 mm. Digunakan untuk 

pemurnian udara, emisi kontrol, tromol otomotif, penghilang bau 

kotoran dan pengontrol emisi pada gas buang. 

2.3 Analisa Kelayakan  

     Suatu kelayakan adalah usaha mengembangkan gagasan 

yang kemudian diikuti dengan menyaring dan mengkaji secara 

berlapis-lapis sebelum gagasan atau ide menjadi proyek yang 

siap dibangun. Maksud mengkaji kelayakan adalah untuk 

menjawab pertanyaan layak atau tidaknya suatu kegiatan atau 

usulan diwujudkan menjadi kenyataan. Hal ini dikaitkan dengan 

tingkat keberhasilan yang berhak diraih (Soeharto, 2002). 

Menurut Ibrahim (2009) studi kelayakan yang juga sering 

disebut feasibily study merupakan bahan pertimbangan dalam 
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mengambil keputusan, apakah menerima atau menolak dari 

suatu gagasan usaha/proyek yang akan dilaksanakan. Lebih 

lanjut dikatakan bagi penanam modal, mereka dapat 

mengetahui prospek perusahaan dan kemungkinan-

kemungkinan keuntungan yang diterima serta dapat mengetahui 

jaminan keselamatan dari modal yang ditanam. 

     Studi kelayakan bisnis menilai keberhasilan suatu proyek 

dalam suatu keseluruhan sehingga semua faktor harus 

dipertimbangkan dalam suatu analisis terpadu yang meliputi 

faktor-faktor yang berkenaan dengan aspek teknis, pasar dan 

pemasaran, keuangan, manajemen, hukum, serta manfaat 

proyek bagi perekonomian nasional (Jumingan, 2009).  Analisis 

kelayakan digunakan untuk mengetahui suatu hasil rancangan 

yang layak untuk diwujudkan atau tidak. Analisa ini akan 

menghasilkan kesimpulan bahwa hasil rancangan atau proyek 

tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil dan 

menguntungkan atau tidak. Jenis aspek yang dikaji tergantung 

pada besar kecilnya dana yang tertanam pada investasi 

tersebut. Semakin besar dana yang ditanam, semakin banyak 

aspek yang dikaji (Husnan dan Suwarsono, 2007). Secara 

umum aspek-aspek yang dikaji dalam studi kelayakan meliputi 

aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, aspek pasar dan 

pemasaran, aspek teknis-teknologis, aspek manajemen dan 

aspek keuangan (finansial) (Suratman, 2002). 
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2.3.1 Aspek Teknis  

     Aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkenaan 

dengan proses pembangunan proyek secara teknik dan 

pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun 

(Husnan dan Suwarsono, 2007). Aspek teknis merupakan 

kegiatan lanjut yang harus dilakukan dalam tahapan studi 

kelayakan usaha. Analisis ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa ide/gagasan yang telah dipilih itu layak, dalam arti kata 

ada ketersediaan lokasi, alat, bahan, teknologi (metode), 

keterampilan sumber daya manusia, dan dana yang diperlukan 

untuk mendukung kelancaran proses produksi sehingga dapat 

menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat memenuhi 

kebutuhan pelanggan di pasar sasaran (Jumingan, 2009). 

     Aspek teknis merupakan lanjutan dari aspek pemasaran. 

Kegiatan ini timbul apabila sebuah gagasan usaha/proyek yang 

direncanakan telah menunjukkan peluang yang cukup cerah 

dilihat dari segi pemasaran. Aspek pokok yang perlu dibahas 

dalam aspek teknis produksi antara lain masalah lokasi, luas 

produksi, proses produksi, peralatan yang digunakan, serta 

lingkungan yang berhubungan dengan proses produksi 

(Ibrahim, 2009). Pada pengkajian aspek teknis ada dua hal yang 

sangat berkaitan yaitu penentuan kapasitas produksi serta 

mencari dan memilih teknologi proses produksi. Kapasitas 

produksi dapat diartikan sebagai jumlah maksimal output yang 

dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu. 
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Kapasitas produksi ditentukan oleh kapasitas sumber daya yang 

dimiliki, seperti kapasitas mesin, tenaga kerja, bahan baku, dan 

modal (Nitisemito dan Umar, 2004). 

 Bahan baku 

     Pendirian usaha/proyek yang dekat dengan bahan baku juga 

mempunyai beberapa keunggulan, antara lain supply bahan 

mentah dapat menjamin kontinuitas kegiatan usaha, ongkos 

angkut bahan lebih murah, dan perluasan usaha lebih mudah 

untuk dilakukan. Dilihat dari ongkos angkut bahan mentah, 

apabila jumlah bahan mentah yang diangkut jauh lebih besar 

daripada barang jadi sebagai akibat proses produksi, lokasi 

usaha/proyek yang dekat dengan bahan baku lebih 

menguntungkan jangka panjang (Ibrahim, 2009). 

     Studi mengenai bahan baku dan bahan penolong adalah 

penting untuk mengetahui apakah ide/gagasan yang telah dipilih 

ini betul-betul layak dilihat dari ketersediaan bahan  baku dan 

bahan penolong. Penilaian dilakukan mulai dari banyaknya 

persediaan dipasar, kemudahan mendapatkannya, dalam 

jumlah berapa berapa banyak, serta ada tidaknya kemungkinan 

barang pengganti seandainya pada suatu saat bahan baku yang 

bersangkutan hilang dari pasar, siapa saja yang menjadi 

supplier bahan baku dan bahan penolong ini, berapa tingkat 

harga pada saat ini, dan berapa kebutuhan rutin usaha akan 

disisipkan saat ini, dan seterusnya (Jumingan, 2009).   
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     Ketersediaan bahan baku merupakan faktor penting untuk 

menemukan kalangsungan proses produksi asap cair 

tempurung kelapa. Tersedianya bahan baku yang konstan 

dengan harga yang ekonomis merupakan salah satu syarat agar 

industri yang direncanakan dapat beroperasi secara sehat 

dibidang teknis dan finansial (Umar,2009). 

 Pemilihan jenis mesin dan peralatan 

     Pemilihan jenis mesin dan peralatan untuk berproduksi pada 

dekade millennium baru saat ini, baik untuk produk barang 

maupun jasa, telah dan sedang berkembang terus sesuai 

dengan kemajuan zaman. Akan tetapi, selain keuntungan-

keuntungan juga terdapat kelemahan. Biasanya suatu produk 

dapat diproses dengan lebih dari satu cara, sehingga mesin dan 

peralatan yang dipilih perlu ditentukan secara jelas. Beberapa 

kriteria lainnya adalah kesesuaian dengan bahan mentah yang 

dipakai, keberhasilan pemakaian mesin dan peralatan di tempat 

lain, kemampuan tenaga kerja dalam pengoperasian mesin dan 

peralatan, dan kemampuan antisipasi terhadap teknologi 

lanjutan (Umar, 2009). 

     Pemilihan teknologi adalah seberapa jauh derajat mekanisasi 

yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang dikerjakan, 

Sehingga  yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknologi 

adalah: (Kasmir, 2003) 

 



28 
 

1. Ketepatan teknologi dengan bahan bakunya. 

2. Keberhasilan teknologi ditempat lain. 

3. Pertimbangan teknologi lanjutan. 

4. Besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan. 

5. Kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan 

pengembangannya. 

6. Pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja. 

7. Dan pertimbangan lainnya. 

     Pemilihan teknologi berkaitan dengan teknologi proses dan 

penggunaan mesin dan peralatan produksi. Pada proses 

produksi, jenis mesin dan peralatan yang direncanakan pada 

pabrik asap cair tempurung kelapa adalah mengacu pada 

penelitian Syah (2007) yaitu pengarangan tempurung kelapa 

dalam tungku pirolisis dengan hasil samping asap cair. 

 

 Penentuan jumlah tenaga kerja 

     Pembentukan struktur organisasi yang dibuat tentu telah 

didasarkan pada bentuk kegiatan dan cara pengelolaan dari 

kegiatan usulan/proyek yang direncanakan. Berdasarkan 

struktur organisasi ini pula baru ditentukan jumlah tenaga kerja 

serta keahlian yang diperlukan. Berapa jumlah tenaga kerja 

yang diperlukan disesuaikan dengan jenis pekerjaan, struktur 

yang telah dibentuk, dan jenis keahlian apa saja yang 

diperlukan, atau kemungkinan akan diadakan pendidikan ulang 

dengan dasar pengetahuan yang ditentukan. Apabila gagal 
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dalam pengadaan tenaga kerja yang sesuai dengan pekerjaan 

yang tersedia, karyawan akan mengalami kesukaran dalam 

pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan uraian ini, dalam 

mengadakan tenaga kerja harus benar-benar diperhatikan agar 

rencana yang telah ditetapkan dapat tercapai (Ibrahim, 2009). 

     Masalah perencanaan tenaga kerja menyangkut jumlah dan 

jenis keahlian yang dibutuhkan. Jumlah kebutuhan tenaga kerja 

dapat dihitung dengan membagi jumlah beban kerja dengan 

waktu kerja yang dibutuhkan (Jumingan, 2009).  

     Dalam menentukan lokasi usaha/proyek, supply tenaga kerja 

juga perlu mendapat perhatian, baik dilihat dari jumlah tenaga 

kerja maupun kualitas yang diperlukan. Apabila usaha/proyek 

yang didirikan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah relatif 

besar (padat karya) sebaiknya lokasi usaha yang didirikan dekat 

dengan permukiman penduduk. Demikian pula dengan usaha-

usaha yang memanfaatkan keahlian penduduk setempat, 

seperti kerajinan. Dalam menyusun studi kelayakan bisnis, 

faktor supplai tenaga kerja perlu mendapat perhatian terutama 

menyangkut dengan penyediaan tenaga kerja baik tenaga kerja 

ahli, setengah ahli, maupun tenaga kerja yang tidak mempunyai 

keahlian (Ibrahim, 2009). 
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2.3.2 Analisis Finansial 

     Aspek finansial akan membahas tentang perhitungan biaya 

produksi. Biaya produksi merupakan jumlah keseluruhan dari 

biaya tetap dan tidak tetap dalam satu tahun yang meliputi biaya 

bahan baku dan bahan pembantu, biaya tenaga kerja dan 

pengeluaran tambahan pabrik (Suadi, 2000). Analisis finansial 

biasanya digunakan untuk menilai usaha investasi atau proyek 

sehingga layak untuk dilaksanakan yang dilihat dari aspek 

profitabilitas komersialnya (Suratman, 2000).   Menurut Ibrahim 

(2009) dalam aspek ekonomi dan keuangan yang perlu dibahas, 

antara lain menyangkut dengan perkiraan biaya investasi, 

perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan, kebutuhan modal 

kerja, sumber pembiayaan, perkiraan pendapatan, perhitungan 

kriteria investasi. Lebih lanjut dikatakan analisa kriteria investasi 

sangat diperlukan apabila usaha yang sedang direncanakan 

dalam bentuk jenis kegiatan produksi, sekurang-kurangnya 

dilihat dari segi Net Present Value (NPV), Internal Rate of 

Return (IRR), Net Benefit Cost Ratio (Net B/C), dan Payback 

Period (PP).   

     Net Present Value (NPV) merupakan metode menghitung 

selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang 

penerimaan-penerimaan kas bersih (operasional maupun cash 

flow) dimasa yang akan datang. Untuk menghitung nilai 

sekarang tersebut perlu ditentukan dahulu tingkat bunga yang 

dianggap relevan. Apabila hasil perhitungan NPV lebih besar 
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dari 0 (nol) dikatakan usaha tersebut feasible dan jika lebih kecil 

dari nol maka tidak layak untuk dilaksanakan (Umar, 2009). 

Internal Rate of Return (IRR) adalah metode untuk menghitung 

tingkat suku bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi 

dengan nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih 

dimasa-masa mendatang. Apabila tingkat suku bunga relevan 

(tingkat keuntungan yang disyaratkan), maka investasi 

dinyatakan menguntungkan, kalau lebih kecil dikatakan 

merugikan (Jumingan, 2009).  

     Net Benefit Cost Ratio (Net B/C) merupakan perbandingan 

antara net benefit yang telah di-discount positif(+) dengan net 

benefit yang telah di-discount negatif. Jika nilai Net B/C lebih 

besar dari 1 (satu) berarti gagasan usaha tersebut layak dan  

jika lebih kecil dari 1 (satu) berarti tidak layak (Umar, 2009). 

Payback Period (PP) adalah metode perhitungan atau 

penentuan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutup initial 

investment dari suatu proyek atau mengukur seberapa cepat 

suatu investasi bisa kembali. Suatu pabrik layak didirikan jika 

nilai payback period lebih kecil dari umur ekonomis proyek 

(Pujawan, 2004).   

2.4 Penggolongan Industri 

     Menurut UU No.9 tahun 1995 definisi usaha kecil yaitu jenis 

usaha kecil memiliki aset kurang dari 200 juta diluar tanah dan 

bangunan serta memiliki omzet tahunan kurang dari 1 milyar 
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sedangkan menurut Biro Pusat Staatistik berdasarkan tenaga 

kerja yang digunakan industri dapat digolongkan menjadi 4 yaitu 

1. Usaha mikro atau rumah tangga dengan tenaga kerja kurang 

dari 5 orang termasuk tenaga keluarga yang tidak dibayar. 2. 

Usaha kecil dengan pekerja 5-19 orang. 3. Industri sedang 

dengan pekerja 20-99 orang. 4. Industri besar dimana jumlah 

tenaga kerja 100 orang atau lebih (BPS, 2009). 

     Usaha menengah (SK Dir BI No. 30/45/Dir/UK tgl 5 Jan 

1997) Aset lebih kecil dari Rp.5 Milyar untuk sektor industri. Aset 

lebih kecil dari Rp.600 juta diluar tanah dan bangunan untuk 

sektor non-industri manufacturing. Omzet tahunan lebih kecil 

dari Rp.3 Milyar sedangkan menurut inpres 10/1999 usaha 

menengah memiliki aset Rp.200 juta-Rp.10 Milyar. Menurut 

Daryanto (2009) macam industri berdasarkan ukuran (misal 

berdasar volume produksi) dibedakan menjadi 3 yaitu skala 

kecil (low production): 1-100 unit/tahun, skala menengah 

(medium production): 100-10.000 unit/tahun, skala  besar (high 

production):>10.000 unit/tahun. 

2.5 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan 

hubungan antara bagian dan posisi dalam perusahaan. Struktur 

organisasi menjelaskan pembagian aktivitas kerja, serta 

memperhatikan hubungan fungsi dan aktivitas tersebut sampai 

batas-batas tertentu. Selain itu, struktur organisasi 
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memperlihatkan tingkat spesialisasi aktivitas tersebut. Struktur 

organisasi juga menjelaskan hierarki dan susunan kewenangan, 

serta hubungan pelaporan (siapa melapor pada siapa). Dengan 

adanya struktur organisasi, stabilitas dan komunitas organisasi 

tetap bertahan ( Umar, 2009). Studi kelayakan bisnis bisa juga 

untuk pengorganisasian. Pengorganisasian manajer 

memutuskan posisi-posisi yang perlu diisi serta tugas-tugas dan 

tanggung jawab yang melekat pada setiap posisi tersebut 

(Jumingan, 2009). 

Cara mempermudah pelaksanaan dari perencanaan yang 

telah ditetapkan perlu dibentuk kelompok-kelompok kerja dari 

berbagai aktivitas berdasarkan pada urutan kegiatan, serta 

mengelompokkan orang-orang ke dalam hubungan kerja 

dengan sebaik-baiknya sehingga para pekerja dapat bekerja 

dengan seekonomis mungkin dalam bidangnya masing-masing. 

Langkah konkret dalam pelaksanaan ini adalah dengan 

mengadakan pembagian pekerjaan atau tugas yang jelas di 

antara pekerja serta mengelompokkannya ke dalam suatu 

struktur organisasi, seperti bagian pembelian, bagian produksi, 

bagian pemasaran, bagian administrasi, dan lain sebagainya 

sesuai dengan kegiatan usaha (Ibrahim, 2009). Para manajer 

hendaknya mengatur organisasi dan subunitnya agar sejalan 

dengan tujuan perusahaan, kemampuan sumberdaya yang 

dimiliki serta kondisi lingkungan organisasi baik internal maupun 

eksternal. Ada beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan 
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dalam menentukan struktur organisasi yaitu strategi dan struktur 

organisasi, teknologi sebagai penentu stuktur, manusia sebagai 

penentu struktur, ukuran dan struktur. Dalam organisasi dikenal 

beberapa bentuk organisasi atau lebih tepat disebut struktur 

organisasi anatar lain: (Umar, 2009). 

- Organisasi garis yaitu bentuk organisasi paling 

sederhana, terdiri dari jumlah karyawan relative sedikit, 

organisasi relative kecil, karyawan saling mengenal 

secara akrab, spesialisasi kerja masih relative rendah. 

- Organisasi fungsional yaitu setiap atasan mempunyai 

wewenang untuk memberikan perintah kepada setiap 

bawahan yang ada sepanjang perintah itumasih ada 

hubungannya dengan fungsi yang dimiliki atasan. 

- Organisasi garis dan staf yaitu organisasi yang begitu 

kompleks, pimpinan biasanya mendelegasikan 

wewenang kepada para staf sesuai dengan bidang 

masing-masing untuk memberikan perintah atau instruksi 

kepada bawahan atas nama pimpinan. 

- Organisasi gabungan yaitu kombinasi struktur organisasi 

yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga bentuk 

strukturnya dapat berupa gabungan dari bentuk 

organisasi garis dan staf, garis dan fungsional, 

fungsional dan staf atau kombinasi dari ketiganya. 
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- Organisasi matriks yaitu organisasi yang memiliki 

pekerjaan-pekerjaan relative besar. 

2.6 Pengadaan Tenaga Kerja 

Pembentukan struktur organisasi yang dibuat tentu telah 

didasarkan pada bentuk kegiatan dan cara pengelolaan dari 

kegiatan usaha atau proyek yang direncanakan. Berdasarkan 

struktur organisasi ini pula baru ditentukan jumlah tenaga kerja 

serta keahlian yang diperlukan. Berapa jumlah tenaga kerja 

yang diperlukan disesuaikan dengan jenis pekerjaan, struktur 

yang telah dibentuk, dan jenis keahlian apa saja yang 

diperlukan, atau kemungkinan akan diadakan pendidikan ulang 

dengan dasar penentuan yang ditentukan. Apabila gagal dalam 

pengadaan tenaga kerja yang sesuai denga pekerjaan yang 

tersedia, karyawan akan mengalami kesukaran dalam 

pelaksanaanpekerjaan. Sehingga pegadaan tenaga kerja harus 

benar-benar diperhatikan agar rencana yang telah ditetapkan 

dapat tecapai (Ibrahim, 2009). Perencanaan tenaga kerja yang 

dipertimbangkan dalam perencanaan tenaga kerja dapat 

dijelaskan sebagai berikut: Sklill, sumber, umur, jenis kelamin, 

latar belakang pendidikan, kesehatan,serta mental tenaga kerja. 

Berdasarkan faktor di atas maka perusahaan dapat melakukan 

rekruitmen tenaga kerja. Namun perlu diketahui tenaga kerja 

yang direkrut belum tentu sesuai dengan spesifikasi yang 

ditentukan. Sehingga perlu dilakukan program pelatihan agar 
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tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi kerja yang dibutuhkan 

(Sayuti, 2008). 

Pekerjaan merupakan komponen dasar bagi struktur 

organisasi dan merupakan alat untuk mencapai tujuan 

organisasi. Analisis pekerjaan merupakan suatu proses untuk 

menentukan isi suatu pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat 

dijelaskan kepada orang lain. Isi dari suatu pekerjaan 

merupakan hasil dari analisis pekerjaan dalam bentuk tertulis 

dan sering disebut dengan deskripsi pekerjaan. Selanjutnya, 

agar suatu pekerjaan dapat dikerjakan oleh orang yang tepat, 

maka diperlukan syarat yang harus dipenuhi oleh orang 

tersebut, yang sering disebut dengan kualifikasi atau spesifikasi 

personalia (Umar, 2009). Tahapan struktur organisasi terbentuk 

, uraian jabatan dan persyaratan jabatan tersedia, serta jumlah 

sumber daya manusia telah direncanakan, maka langkah 

selanjutnya adalah mencari tenaga kerja untuk mengisi jabatan 

yang tersedia sesuai dengan rencana atau kebutuhan 

perusahaan: (Kasmir dan Jakfar, 2009). 

- Pengadaan tenaga kerja (procurement) merupakan 

upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja 

yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengadaan 

tenaga kerja meliputi penarikan, seleksi dan 

penempatan. 
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- Penarikan (recruitment) adalah upaya mencari calon 

karyawan yang memenuhi syarat tertentu sehingga dari 

mereka perusahaan dapat memilih orang-orang yang 

paling tepat untuk mengisi lowongan yang ada. 

- Seleksi adalah suatu proses untuk memilih atau 

mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat yang 

telah ditentukan organisasi.  

- Penempatan (placement) berkaitan dengan pencocokan 

seseorang dengan jabatan yang akan dijabatnya 

berdasarkan pada kebutuhan jabatan.    

2.7 Penelitian Terdahulu  

     Senyawa-senyawa dalam asap yang paling berperan dalam 

pembentukan sifat-sifat makanan yang diinginkan adalah fenol, 

karbonat, dan asam. Komposisi kimia asap cair yang berasal 

dari tempurung kelapa mempunyai kadar fenol 5,13%, karbonil 

13,28%, dan keasaman 11,39% (Tranggono, 1996 dalam 

Darmadji, 2002).  Collin (2008) mengatakan bahwa luas 

permukaan yang tinggi dari karbon aktif didapatkan dari aktivasi 

kimia sekam padi dengan H3PO4 dengan dua tahap aktivasi. 

Menurut Foo (2010) temperatur yang lebih tinggi pada 

karbonisasi akan memproduksi karbon aktif dengan luas 

permukaan dan volume pori yang lebih tinggi tetapi rendemen 
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karbon aktif akan berkurang seiring dengan peningkatan suhu 

karbonisasi. 

     Dalam penelitiannya Syah (2007) melakukan penelitian 

perancangan alat pengarangan dengan hasil samping asap cair. 

Gambar alat yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

Tempurung kelapa yang sudah kering dipanaskan dalam tungku 

pirolisis, diatas tungku diberi tutup dan diberi saluran pipa untuk 

mengumpulkan asap. Pada proses pendinginan, pipa diroll dan 

dimasukkan dalam tabung berisi air mengalir. Air tersebut 

dialirkan dengan pompa air. Didalam tabung terjadi proses 

perpindahan panas sehingga asap dari hasil pembakaran 

tempurung menjadi cair (Setiaji, 2006 dalam syah, 2007).   

 

 

Gambar 2.1. Tungku Pirolisis (Nisandi, 2007) 

   Mahmud dan Ferry (2004) melakukan analisa kelayakan 

usaha secara teknis dan finansial dari pengolahan hasil 

samping pengolahan kelapa berupa sabut, tempurung dan air 
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kelapa. Perhitungan analisis finansial agroindustri arang 

tempurung rakyat menunjukkan bahwa harga produk arang 

tempurung Rp 500/kg memberikan B/C ratio 1,11 NPV sebesar 

Rp 69.249 dan IRR 23%. 
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III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

     Penelitian dilakukan di Laboratorium Mekatronika Alat dan 

Mesin Agroindustri, Jurusan Keteknikan Pertanian, Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Analisa 

kimia produk dilakukan di Laboratorium Perum Jasa Tirta 

Malang dan Laboratorium Kimia Organik FMIPA Universitas 

Gajah Madha Yogyakarta. Penelitian dilaksanakan pada bulan 

Februari 2011 sampai Mei 2011. 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian  

3.2.1 Alat 

     Peralatan yang digunakan untuk pembuatan asap cair dan 

karbon aktif adalah seperangkat tungku pirolisis (pembakaran 

tempurung dan penampung asap serta pengembunan asap 

menjadi asap cair), timbangan, serok, hammermill, drum. 

Peralatan untuk karakteristik asap cair yaitu uji kadar total fenol, 

rendemen asap cair, pH asap cair, analisa Gas 

Chromatography-Mas Spectroscopy (GC-MS). Peralatan untuk 

karakteristik karbon aktif yaitu uji kadar air dan daya serap 

terhadap iodine (kapasitas adsorpsi). 
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3.2.2 Bahan 

     Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan asap cair dan 

karbon aktif tempurung kelapa adalah tempurung kelapa yang 

didapatkan dari Pasar Tawang Mangu, Malang dan bahan 

pembantu air, minyak tanah, solar serta bahan baku 

karakteristik asap cair untuk uji kadar total fenol, rendemen asap 

cair, pH asap cair, analisa Gas Chromatography-Mas 

Spectroscopy (GC-MS). Bahan baku karakteristik karbon aktif 

untuk H3PO4 (Asam Phosphat), Iodium 0,0490 N, amilum 1 %, 

KI 20 %, H2SO4, Na2S2O3 0,01 N, Aquades, kertas indikator 

pH. Prosedur analisa dapat dilihat pada Lampiran 1. 

3.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bahan baku yang digunakan adalah tempurung kelapa 

tidak tergantung pada jenis/varietas kelapa tertentu. 

2. Aspek teknis meliputi penentuan letak geografis lokasi, 

penentuan kapasitas produksi, kebutuhan bahan baku 

dan bahan pembantu, pemilihan jenis teknologi, 

penentuan jumlah tenaga kerja dan kebutuhan utilitas. 

3. Aspek finansial yang akan dikaji meliputi perhitungan 

Harga Pokok Produksi, harga jual, Payback Periode, dan 

Net Benefit Cost Ratio, Internal Rate of Return, Net 

Present Value. 
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4. Penentuan skala industri menengah dengan 

menggunakan acuan Modal (BPS, 2006). 

5. Perhitungan kelayakan mengacu pada total produksi 

karbon aktif dan asap cair. 

 

3.4 Metode Penelitian 

     Prosedur penelitian secara umum dibagi menjadi beberapa 

tahap yaitu: identifikasi masalah, studi pustaka, pelaksanaan 

percobaan, pengumpulan data, analisis kelayakan teknis dan 

finansial, kesimpulan. Alur dari metode penelitian secara lebih 

ringkas terdapat pada Gambar 3.1. 

3.4.1 Identifikasi masalah 

     Dalam pendirian sebuah industri pentingnya melakukan 

penggandaan skala untuk mengetahui layak tidaknya industri 

tersebut. Beberapa aspek dari analisa kelayakan yaitu analisa 

kelayakan teknis dan analisa kelayakan finansial. Permasalahan 

yang ada adalah belum diketahuinya kelayakan untuk 

dikembangkan dalam skala industri. Untuk mengetahui 

kelayakan proses produksi asap cair dan karbon aktif 

dikembangkan dalam skala industri, maka perlu dilakukan suatu 

analisis kelayakan dari segi teknis dan finansial.  
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Gambar 3.1 Alur Metode Penelitian 

 

Studi Pustaka 

Identifikasi Masalah 

Pelaksanaan Penelitian 

Analisis Aspek Teknis Asap Cair dan Karbon Aktif: 
- Letak geografis lokasi 
- kebutuhan bahan baku dan bahan pembantu 
- penentuan kapasitas produksi 
- pemilihan jenis teknologi 
- penentuan jumlah tenaga kerja 
- kebutuhan utilitas. 
- Parameter asap cair (rendemen, fenol, pH, GC-MS) 
- Parameter Karbon Aktif (uji kadar air dan daya serap  

terhadap iodine (kapasitas adsorpsi). 
 
 

 

Kesimpulan 

Analisis Kelayakan Unit Pengolahan (Asap Cair dan Karbon Aktif) 

Analisis Aspek Finansial Asap Cair dan Karbon Aktif: 
- HPP 
- Harga jual 
- Payback period 
- Net B/C 
- NPV 
- IRR 

Mulai 
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3.4.2 Studi Pustaka 

     Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi 

tentang potensi tempurung kelapa, potensi pasar karbon 

aktif dan asap cair, syarat mutu karbon aktif dan asap cair 

serta proses pembuatan karbon aktif dan asap cair. Studi 

pustaka dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur 

berupa buku, karya ilmiah, jurnal dan internet sebagai data 

pelengkap yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

3.4.3 Pelaksanaan Percobaan  

Dalam penelitian ini dilakukan pembuatan asap cair dan 

karbon aktif. Diagram alir proses pembuatan asap cair dan 

karbon aktif tempurung kelapa dapat dilihat pada Gambar 3.2  

sedangkan skema alat yang digunakan pada pembuatan asap 

cair dan akrbon aktif dapat dilihat pada Gambar 3.3 

A. Preparasi tempurung kelapa 

     Preparasi tempurung kelapa dilakukan dengan memisahkan 

kotoran-kotoran (kerikil, tanah) yang mungkin terikut secara 

manual serta menjemur tempurung kelapa yang basah selama 2 

jam. 
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B. Pembakaran tempurung kelapa 

     Pembakaran dilakukan dalam tungku pirolisis seperti pada 

gambar 3.3 Sebanyak 75 kg tempurung kelapa dimasukkan 

dalam tungku pirolisis kapasitas 200 liter. Tempurung kelapa 

ditata satu demi satu. Setelah kira-kira terisi 1/5 bagian tungku, 

percikkan minyak tanah dan solar di atasnya. Percikkan api, 

setelah bara terbentuk masukkan tempurung kelapa lagi, 

percikkan minyak tanah dan solar di atasnya, percikkan api 

setelah bara tebentuk masukkan tempurung kelapa lagi. 

Tempurung kelapa dibakar selapis demi selapis, demikian 

seterusnya sampai tungku terisi penuh. Setelah terbentuk bara 

yang cukup tungku dapat ditutup. Pembakaran berlangsung 

selama 2x24 jam. 

 

C. Pendinginan 

     Salah satu hasil dari pembakaran tempurung tersebut adalah 

asap. Asap tersebut dialirkan melalui pipa saluran asap yang 

disambung pada tutup tungku. Ujung dari pipa saluran asap 

tersebut disambung dengan pipa yang di roll dan direndam 

dalam tabung pendingin, sehingga diharapkan asap yang masih 

mengandung uap air dapat berubah menjadi cair. 
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Gambar 3.2 Proses Pembuatan Asap Cair  dan Karbon Aktif 

Tempurung Kelapa 
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Penggilingan 

Aktivasi Kimia 
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KARBON AKTIF GRANULA 

TEMPURUNG KELAPA 
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D. Penampungan Hasil 

     Dalam tabung pendingin terjadi proses perpindahan panas 

dari asap ke air pendingin. Sehingga asap yang mengandung 

uap akan menjadi cair. Dan cairan yang dihasilkan atau asap 

tempurung cair tersebut ditampung dalam tempat penampung. 

E. Pembongkaran  

      Setelah pembakaran selesai, tungku pirolisis dibuka 

kemudian arang dituangkan secara cepat ke bawah.  Arang 

tersebut kemudian dengan cepat disiram air untuk mematikan 

baranya. Arang tersebut kemudian dijemur selama ± 6 jam. 

Setelah itu arang digiling. 

 

F. Penggilingan Arang Tempurung Kelapa 

     Penggilingan arang tempurung kelapa dilakukan dengan 

hammer mill  hingga mencapai ukuran granula yaitu 0,2-5 mm. 

Granula arang tempurung kelapa tersebut kemudian diaktivasi 

kimia. 

 

E.  Aktivasi kimia 

     Granula arang tempurung kelapa tersebut diaktivasi dengan 

mengunakan aktivator kimia yaitu merendam granula arang 

tempurung kelapa pada larutan  kimia yang sebelumnya telah 

dibuat, selama 24 jam seperti pada Tabel 3.1. 
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 Gambar 3.3 Skema alat 
 Keterangan : 

1. Tungku pirolisis 
2. Kondensor 
3. Penampung asap cair 
4. Pipa saluran air masuk 
5. Pipa air keluar 
6. Penampung tar 

 

       Tabel 3.1. Perlakuan Larutan Kimia sebagai Aktivator 

No Perlakuan  aktivator 
(kg) 

 total larutan 
(L) 

1 Asam phosphate 
 (H3PO4) 1 M 

3,92 40 
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F. Pencucian 

     Granula arang tempurung kelapa yang sudah direndam pada  

larutan kimia tersebut dicuci dengan air mengalir sampai pH 

netral kemudian ditiriskan. 

 

G.  Pengeringan 

     Granula arang tempurung kelapa tersebut selanjutnya 

dikeringkan di bawah sinar matahari selama 9 jam. 

 

Data yang diperlukan meliputi: 

1. Proses produksi: alur proses produksi secara lengkap 

serta waktu yang diperlukan dari masing-masing unit 

proses produksi asap cair dan karbon aktif tempurung 

kelapa. 

2. Kebutuhan bahan baku dan bahan pembantu: jumlah 

bahan baku yaitu tempurung kelapa dan bahan 

pembantu yang meliputi air pada proses produksi. 

3. Kebutuhan mesin dan peralatan: spesifikasi mesin dan 

peralatan dalam proses pembuatan asap cair dan karbon 

aktif tempurung kelapa yang meliputi proses 

pembakaran, pendinginan  aktivasi kimia dan 

pengeringan. 

4. Kebutuhan tenaga kerja: jumlah tenaga kerja yang 

dibutuhkan didasarkan pada beban kerja dan lama 

penyelesaian pada masing-masing unit produksi. 
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5. Kebutuhan utilitas: jumlah utilitas yang digunakan pada 

proses produksi. Beberapa utilitas yang digunakan yaitu: 

 Listrik (pada proses pengemasan, dan 

penerangan) 

 Air (pada proses pembakaran, pembongkaran, 

aktivasi kimia, pencucian) 

 Minyak tanah (pada proses pembakaran) 

 Solar (pada proses pembakaran) 

 Bensin (pada proses penggilingan) 

6. Parameter Asap Cair meliputi Kadar Total Fenol, 

Rendemen Asap Cair, pH Asap Cair. Parameter karbon 

aktif meliputi uji kadar air dan daya serap terhadap iodine 

(kapasitas adsorpsi). 

     Prosedur uji Kadar Total Fenol, Rendemen Asap Cair, pH 

Asap Cair dan analisa Gas Chromatography – Mas 

Spectroscopy (GC-MS), uji kadar air dan daya serap terhadap 

iodine (kapasitas adsorpsi) dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Analisis Kelayakan Pendirian Unit Pengolahan Asap Cair 

A. Aspek Teknis 

1. letak geografis lokasi 

     Pemilihan lokasi industri yang direncanakan dengan 

beberapa pertimbangan seperti pemenuhan kebutuhan bahan 

baku yang memadai dan saluran distribusi produk. 
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2. Bahan baku 

     Potensi bahan baku dilakukan untuk mengetahui jumlah 

produksi kelapa setiap tahunnya untuk menjamin ketersediaan 

bahan baku sebagai penunjang kontinuitas produksi asap cair 

dan karbon aktif tempurung kelapa. Jika jumlah bahan baku 

yang dibutuhkan pada perencanaan produksi dapat dipenuhi 

dari potensi bahan baku yang ada maka cukup layak secara 

teknis. 

3. Analisis mutu produk  

     Berdasarkan proses produksi dengan hasil produk asap cair 

dan karbon aktif tempurung kelapa dengan kualitas memenuhi 

standar asap cair dan karbon aktif yang beredar dipasaran 

Indonesia maka secara teknis proses produksi asap cair dan 

karbon aktif layak dan bisa dilaksanakan.  

4. Kapasitas produksi 

     Pemenuhan kapasitas produksi dilakukan untuk menentukan 

kemampuan produksi dari perusahaan untuk menghasilkan 

asap cair dan karbon aktif sesuai dengan jumlah bahan baku 

yang tersedia dan potensi pasar yang ada serta jenis mesin dan 

peralatan yang digunakan.  

5. Jenis teknologi yang digunakan 

     Pemilihan teknologi proses produksi asap cair dan karbon 

aktif tempurung kelapa sudah ditentukan yaitu dengan tungku 

pirolisis (pembakaran tempurung dan penampung asap serta 

pengembunan asap menjadi asap cair). Pemilihan jenis 
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teknologi dikatakan layak secara teknis mengacu pada analisa 

mutu produk.  

6. Jumlah tenaga kerja 

     Penentuan tenaga kerja disesuaikan dengan kapasitas 

produksi yang direncanakan dan beban kerja pada proses 

produksi. 

7. Kebutuhan Utilitas  

     Kebutuhan utilitas disesuaikan dengan kapasitas produksi 

yang direncanakan. 

  

B. Aspek Finansial 

 

     Analisa finansial dilakukan dengan melakukan analisa biaya 

produksi. Analisa finansial dilakukan untuk mengkaji kelayakan 

proyek yang akan dijalankan berdasarkan kriteria investasi 

seperti: Net Benefit Cost Ratio (Net B/C), Payback Period (PP), 

Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV). 

 

1. HPP(Harga Pokok Produksi) 

Nilai HPP dapat dihitung dengan rumus: (Suadi, 2000) 

HPP=  

 

2. BEP (Break Event Point) 

Rumus perhitungan BEP adalah sebagai berikut: (Suadi, 

2000) 
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BEP(Unit)  =  

BEP (Rupiah) =  

Keterangan: 

FC=Biaya tetap 

VC=Biaya Variabel per Unit 

P   =Harga Jual per Unit 

 

3. Net Benefit Cost Ratio (Net B/C) (Umar, 2009) 

    

 

4. Payback Period (PP) 

Nilai payback period dapat dihitung dengan: (Pujawan, 

2004) 

 

Keterangan: 

PP=payback period 

I=jumlah modal (modal investasi dan modal kerja) 

Ab=rata-rata penerimaan bersih 
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5. Net Present Value (NPV)  

Untuk menghitung NPV dapat dipergunakan rumus: (Umar, 

2009) 

NPV=  

Keterangan: 

NB=Net Benefit (benefit-cost) 
i= Discount factor 
n=Waktu(tahun) 

6. Internal Rate of Return (IRR) 

Formulasi untuk IRR dapat dirumuskan: (Jumingan, 2009) 

 

Keterangan: 

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

 

Asumsi –asumsi yang digunakan dalam perhitungan biaya 

produksi adalah: 

 Kapasitas produksi perhari yaitu 1,5 ton/hari 

 Harga bahan baku tempurung kelapa Rp. 450/kg 

 Umur ekonomis proyek adalah 10 tahun 

 Produksi dilaksanakan 7 hari per minggu 
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 Harga bahan baku, mesin, peralatan, kebutuhan utilitas, 

bangunan, tenaga kerja untuk perhitungan ini yakni pada 

bulan juni 2011 

 Modal yang digunakan berasal dari modal sendiri 

 Jumlah penjualan setiap tahun sama 

 Harga pokok produksi dan harga jual produk naik secara 

proporsional selama 10 tahun ke depan sesuai kenaikan 

komponen biaya tetap dan biaya variabel berdasarkan 

tingkat inflasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 

pada bulan April 2012 sebesar 5,75% dan diasumsikan 

tetap selama proses pengujian (Waluyo, 2012). 

 Pajak penghasilan dihitung berdasarkan undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yaitu 

penghasilan 0-50 juta dikenakan pajak 5%, penghasilan 

antara 50-250 juta dikenakan pajak 15%, penghasilan 

antara 250-500 juta dikenakan pajak 25%, dan 

penghasilan di atas 500 juta dikenakan pajak 30% 

(Nugroho, 2008). 

 Rate Bunga Bank yang digunakan adalah sebanyak 

11,76% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan 

diasumsikan tetap selama proses pengujian (Helmy, 

2013). 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Asap Cair dan Karbon Aktif Tempurung 

Kelapa 

 

     Produk asap cair yang akan diproduksi adalah berbahan 

baku tempurung kelapa yang memiliki karakteristik cair, 

berwarna hitam, bau menyengat. Produk asap cair nantinya 

akan dikemas dalam botol plastik yang ditutup rapat 

dimaksudkan untuk menjaga mutu agar tetap sesuai dengan 

hasil akhir produksi. Produk karbon aktif yang akan diproduksi 

adalah berbahan baku tempurung kelapa (Coconut Shell) yang 

memiliki karakteristik berwarna hitam pekat, berbentuk 

granula/butiran-butiran kecil (ukuran partikel 0,2-5 mm), tekstur 

keras dan berporus. Produk karbon aktif nantinya akan dikemas 

dalam plastik kedap yang dimaksudkan untuk menjaga mutu 

agar tetap sesuai dengan hasil akhir produksi. Untuk analisa 

mutu produk dilakukan uji kadar air dan daya serap terhadap 

iodine (kapasitas adsorpsi). Mutu produk yang diharapkan dapat 

memenuhi standar kualitas arang aktif berdasarkan SNI 06-

3730-95.Hasil analisa mutu produk asap cair dan karbon aktif 

dapat dilihat pada Lampiran 2. 
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4.1.1 Kadar Fenol Asap Cair 

     Kadar total fenol dalam asap cair tidak tergantung pada 

kadar air bahan baku dan persentase rendemen yang 

dihasilkan. Jumlah asap yang dihasilkan sangat bergantung 

pada karakteristik bahan baku yang digunakan dan suhu yang 

digunakan selama proses (Haji, dkk. 2007). Hal ini sesuai 

dengan pendapat Darmadji (2006) yang mengemukakan 

keberadaan senyawa-senyawa kimia dalam asap cair 

dipengaruhi oleh kandungan kimia dari bahan baku yang 

digunakan dan suhu yang dicapai pada proses pirolisis. Fenol 

mempunyai peran di dalam pembentukkan warna dan aroma 

pada asap cair. Selain itu senyawa ini juga berperan sebagai 

antibakteri dan antioksidan. Kelarutan fenol akan meningkat 

seiring dengan peningkatan kadar asam. Jika kadar asam tidak 

cukup tinggi maka ada kemungkinan fenol yang terkatalisa akan 

sedikit sehingga akan mempengaruhi kadar fenol (Darmadji, 

2002). 

     Pada penelitian ini dilakukan analisa kadar fenol terhadap 

asap cair. Pada penelitian diperoleh kadar fenol sebesar 1720,0 

mg/l. Hasil penelitian kadar fenol terdapat pada Lampiran 2. 

Kadar fenol asap cair tempurung kelapa lebih rendah 

dibandingkan dengan kadar fenol pada asap cair dengan bahan 

baku sekam padi sebesar 1814,0 mg/l (Ihwan, 2001). Menurut 

Wijaya, 2008. Perolehan kadar total fenol dalam asap cair hasil 

pirolisis serbuk kayu jati dengan reaktor listrik berkisar 140,219-
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220,170 (mg/l). Faktor utama yang menentukan kadar total fenol 

dalam asap cair adalah banyaknya asap yang dihasilkan selama 

proses pirolisis berlangsung. Dari hasil penelitian asap cair 

tempurung kelapa dengan kadar fenol yang masih tinggi tidak 

dapat direkomendasikan menjadi pengawet makanan, tetapi 

kemungkinan dapat dicoba sebagai pengawet kayu meskipun 

standarisasi kandungan asap cair yang direkomendasikan 

menjadi pengawet kayu belum ada di Indonesia. Darmadji dkk 

(2002) telah melakukan penelitian bahwa kayu yang telah 

diolesi asap cair akan lebih tahan terhadap serangan rayap 

dibandingkan dengan kayu jenis sama yang tidak dioleskan 

asap cair. Perbandingan asap cair sekam padi, tempurung 

kelapa dengan asap cair grade 1 yang beredar di pasaran 

Indonesia dan asap cair standar di luar negeri akan dijelaskan 

pada Tabel 4.1. 

 

4.1.2 Nilai pH Asap Cair 

 

     Menurut Haji, 2007. Mengemukakan bahwa nilai pH 

merupakan salah satu parameter kualitas dari asap cair yang 

dihasilkan. Pengukuran nilai pH dalam asap yang dihasilkan 

bertujuan untuk mengetahui tingkat proses penguraian bahan 

baku secara pirolisis, juga untuk menghasilkan asam alami 

berupa asap. Pada penelitian asap cair tempurung kelapa 

diperoleh nilai pH sebesar 4. Hasil pengukuran asap cair hasil 
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Table 4.1 Kandungan asap cair  

Kandungan Asap cair 
sekam padi 
sebelum 
pemurnian 

Asap cair 
sekam padi 
setelah 
pemurnian  

Asap cair 
grade 1 di  
pasaran 
indonesia 

Asap cair 
standar 

Warna Hitam Putih bening Kuning 
bening 

Coloriess 
pale yellow 
pale reddish 
brown 

Kadar air 92,1860% 80,0665% 83,1422% 11-92% 
Fenol 1814,0374 

mg/l 
1031,8919 
mg/l 

13081,7232 
mg/l 

- 

Asam (asam 
asetat) 

0,8703% 0,3343% 7,8048% 1-18% 

Karbonil 5,9128% 19,4532% 7,5674% - 
Benze (a) 
pyrene 

16,24 ppm 3,15 ppm <0,39 ppm 0,001 ppm 

pH 6,00 4,94 4,7100 1,5-3,7 
Berat jenis 1,0134 1,0108 1,0207 >1,001 

Sumber: Pusat Kajian dan Penerapan Teknologi Tepat Guna NTB 

(2001) 

 

pirolisis sampah organik padat cenderung bervariasi sesuai 

dengan bervariasinya kadar air masing-masing bahan baku 

yang digunakan. Jika nilai pH rendah berarti asap yang 

dihasilkan berkualitas tinggi terutama dalam hal penggunaannya 

sebagai bahan pengawet makanan. Nilai pH yang rendah 

secara keseluruhan berpengaruh terhadap nilai awet dan daya 

simpan produk asap maupun sifat organoleptiknya. Semakin 

tinggi kadar total fenol dalam asap cair maka nilai pHnya 

semakin rendah (asap cair semakin asam). 

     Menurut Wijaya, 2008. Salah satu kualitas dari asap cair 

yang dihasilkan adalah mengukur derajat keasaman (pH). Nilai 
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pH ini menunjukkan tingkat proses penguraian komponen kimia 

kayu yang terjadi menghasilkan asam organik pada asap cair.  

Pada asap cair memiliki pH yang rendah, maka kualitas asap 

cair yang dihasilkan sangat tinggi karena secara keseluruhan 

berpengaruh terhadap nilai awet dan daya simpan produk asap. 

Pada penelitian Wijaya, 2008. Diperoleh nilai pH hasil pirolisis 

serbuk kayu jati 3,14, kayu pinus 3,07, serbuk bambu 2,89. Nilai 

pH yang rendah berarti asap cair yang dihasilkan berkualitas 

tinggi terutama dalam hal penggunaannya sebagai bahan 

pengawet makanan. 

 

4.1.3 Kandungan Asap Cair 

 

     Pada penelitian ini dilakukan analisa Gas Chromatography – 

Mas Spectroscopy (GC-MS)-QP2010S Merk SHIMADZU. Data 

kromatogram GCMS asap cair tempururng kelapa yang 

dihasilkan pada penelitian ini ditunjukkan pada Lampiran 2. 

Hasil yang diperoleh pada proses pirolisis tempurung kelapa 

menunjukkan pemisahan komponen kimianya melalui puncak-

puncak kromatogram yang muncul pada GC. Puncak-puncak 

tersebut mulai muncul pada waktu retensi 12,264 hingga 22,889 

menit serta teridentifikasi sebanyak 22 senyawa penyusun asap 

cair seperti diuraikan pada Lampiran 2. 

     Identifikasi komponen asap cair dengan GC-MS yang 

menunjukkan bahwa terdapat 9 komponen yang dominan 
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dengan luas puncak yaitu Acetic acid (CAS) Ethylic acid 

(49,54%), Phenol (CAS) Izal (20,91%), 2-Furancarboxaldehyde 

(CAS) Furfural (8,98%), Phenol, 2-methoxy-(CAS) Guaiacol 

(4,09%), Propanoic acid (CAS) Propionic acid (2,58%), Fulfuryl 

alcohol (1,74%), 2-Cyclopenten-1-one (CAS) Cyclopentenone 

(1,68%), 1-Hydroxy-2butanone (1,62%), 2-Propanone, 1-

hydroxy-(CAS) Acetol (1,58%). Hasil ini tidak jauh berbeda 

dengan yang diperoleh Maga (1998), bahwa asap cair dari 

bahan kayu mengandung air (11-92%), senyawa fenolik (0,2-

2,9%), asam-asam organik (2,8-4,5%), dan karbonil (2,6-4,6,%). 

Demikian juga halnya dengan hasil penelitian Bratzler et al. 

(1969), bahwa komponen utama kondensat asap kayu, yaitu 

karbonil (24,6%), asam karboksilat (39,9%), dan senyawa 

fenolik (15,7%). Lebih lanjut, Tranggono et al. (1997) sudah 

mendapatkan tujuh macam komponen kimia utama dalam asap 

cair tempurung kelapa, yaitu senyawaan fenolik, 2-metoksifenol, 

2-metoksi-4-metilfenol, 4-etil-2-metoksifenol, 2,6-dimetoksifenol, 

2,5-dimetoksifenol, dan 3-metil-1,2-siklopentadion, yang larut 

dalam eter. Sementara yulistiani (1997) mendapatkan 

kandungan senyawaan fenolik sebesar 1,28% dalam asap cair 

tempurung kelapa. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diyakini 

bahwa pada hampir semua asap cair dari berbagai jenis kayu 

dijumpai adanya senyawa golongan fenolik (Haji, 2007). 

     Komponen-komponen penyusun asap cair terdiri dari asam 

(2,8%hingga 9,5%) yang dapatmempengaruhi citarasa, pH dan 
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umur simpan produk asapan, karbonil (2,6 % hingga 4,0 %) 

yang bereaksi dengan protein dan membentuk pewarnaan 

coklat, fenol (0,2 % hingga 2,9 %) yang merupakan pembentuk 

utama aroma dan menunjukkan aktivitas antioksidan. Terdapat 

juga air (11 % hingga 92 %), tar (1 % hingga 7 %) serta 

senyawa hidrokarbon polisiklis aromatis (HPA) seperti 

benzopiren yang berbahaya bagi kesehatan karena bersifat 

karsinogen. Komponen asap cair sangat bervariasi tergantung 

jenis kayu, umur, iklim dan jenis tanah (Ratnawati, 2010). 

Budijanto, 2008 mengemukakan bahwa secara umum, asap cair 

tempurung kelapa dapat digunakan sebagai bahan pengawet 

alternative yang aman untuk dikonsumsi. Penggunaan asap cair 

tempurung kelapa dapat mengurangi terbentuknya senyawa-

senyawa PAH yang bersifat karsinogenik pada proses 

pengasapan panas. Selain itu, kombinasi antara asap cair 

tempurung kelapa dengan teknik pengawetan lain seperti 

pemanasan, pengemasan dan penyimpanan dapat 

memperpanjang umur simpan serta memberikan karakteristik 

sensori berupa aroma, warna, serta rasa yang khas pada 

produk pangan. 

 

4.1.4 Rendemen Asap Cair 

 

     Pada penelitian ini rendemen asap cair yang dihasilkan 

berkisar antara 1,13%-1,3%. Rendemen tertinggi terdapat pada 
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pengulangan ke tiga. Proses pembakaran/pengarangan 

menyumbang kehilangan massa terbesar. Rendemen yang 

dihasilkan tidak mempengaruhi karakteristik produk asap cair, 

namun berpengaruh terhadap efisiensi produksi (Pari dan 

Sailah, 2001). Rendemen yang tinggi akan lebih 

menguntungkan perusahaan berkenaan dengan jumlah asap 

cair yang diperoleh. Rendemen asap cair dapat dilihat pada 

Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Rendemen asap cair 

Pengulangan Rendemen (%) 

1 1,2  
2 1,13  
3 1,3  

Rata-rata 1,21  

 

4.1.5 Kadar Air Karbon Aktif 

     Kadar air adalah banyaknya kandungan air bebas dan terikat 

yang terdapat dalam bahan dan dinyatakan dalam prosentase 

berat air per berat total bahan (Budiono, dkk. 2006).  Pada 

penelitian ini dilakukan analisa kadar air terhadap arang  yang 

belum diaktivasi maupun sesudah diaktivasi. Pada penelitian 

diperoleh kadar air 3,39% tampak bahwa arang yang telah 

diaktivasi mengalami penurunan kadar air. Kadar air yang 

dihasilkan sudah memenuhi standar kualitas arang aktif  

berdasarkan SNI yaitu maksimal 5 % (Sembiring dan Sinaga, 

2003). Penetapan kadar air bertujuan untuk mengetahui sifat 
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higroskopis bahan dimana sifat yang sangat higroskopis inilah 

karbon aktif dapat digunakan sebagai adsorben (Darmawan, 

2001). Hasil uji kadar air dapat dilihat pada Tabel 4.3. Hasil 

analisis kadar air karbon aktif dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

Tabel 4.3. Kadar Air Karbon Aktif 

Perlakuan aktivasi Kadar air (%) 

Arang sebelum diaktivasi 8,68 
H3PO4 3,39 

Sumber: Masella, 2011 

 

4.1.6 Daya Serap karbon aktif terhadap Iodin (Kapasitas 

Adsorpsi) 

     Pada penelitian ini dilakukan analisa daya serap terhadap 

iodin pada arang yang belum diaktivasi maupun sesudah 

diaktivasi. Daya serap karbon aktif terhadap iodine ini 

mempunyai korelasi dengan luas permukaan dari karbon aktif. 

Dimana semakin besar angka iodine maka semakin besar 

kemampuan dalam mengadsorbsi adsorbat atau zat terlarut 

(Subadra dkk, 2005 dalam Budiono dkk, 2006). Karbon aktif 

dengan kemampuan menyerap iodine nya tinggi berarti memiliki 

luas permukaan yang lebih besar. 

     Karbon aktif dengan aktivasi menggunakan H3PO4 daya 

serap yang dihasilkan sudah memenuhi SNI yaitu minimal 750 

mg/g (Sembiring dan Sinaga, 2003) bahkan lebih besar dari 

1000 mg/g. Beberapa merk karbon aktif di pasaran seperti 

DAVINDO (PT. ADONAI PERKASA) memiliki daya serap kurang 
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lebih 1200 mg/g, KYODO YUSHI (PT. Home System Indonesia) 

memiliki daya serap antara 700-1000 mg/g, HAYCARB (Pure 

Water Care Water Treatment Management) memiliki daya serap 

antara 800-1150 mg/g. Daya serap tersebut dapat ditunjukkan 

dengan besarnya angka iod (iodin number) yaitu angka yang 

menunjukkan seberapa besar adsorben dapat mengadsorpsi 

iodine. Semakin besar nilai angka iod maka semakin besar pula 

daya adsopsi dari adsorben (Budiono, dkk. 2008). Besarnya 

daya serap terhadap iodin kemungkinan disebabkan senyawa 

hidrokarbon yang tertinggal pada permukaan arang terbuang 

pada waktu proses aktivasi, sehingga permukaannya menjadi 

aktif (Ketaren, 2008). Hasil uji daya serap terhadap iodin dapat 

dilihat pada Tabel 4.4. Hasil analisis daya serap iodine karbon 

aktif dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

Tabel 4.4. Daya Serap Terhadap Iodin Karbon Aktif 

Perlakuan aktivasi Bilangan iodin (mg/g) 

Arang sebelum diaktivasi 504 

H3PO4 1.196,05 

Sumber: Masella, 2011 

 

4.1.7 Rendemen Karbon Aktif 

     Pada penelitian ini rendemen dihitung sampai didapatkan 

karbon aktif granula tempurung kelapa. Penghitungan rendemen 

karbon aktif bertujuan untuk mengetahui jumlah karbon aktif 

yang dihasilkan setelah melalui proses produksi. Proses 

pembakaran/pengarangan menyumbang kehilangan massa 
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terbesar. Rendemen yang dihasilkan tidak mempengaruhi 

karakteristik produk karbon aktif, namun berpengaruh terhadap 

efisiensi produksi (Pari dan Sailah, 2001). Rendemen yang 

tinggi akan lebih menguntungkan perusahaan berkenaan 

dengan jumlah karbon aktif yang diperoleh. Rendemen karbon 

aktif dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5. Rendemen Karbon Aktif 

Perlakuan aktivasi Rendemen (%) 

Arang sebelum diaktivasi - 

H3PO4 26,67 

Sumber: Masella, 2011 

 

4.2 Hasil Analisis Kelayakan Pendirian Unit Pengolahan 

Limbah Tempurung Kelapa (Asap Cair dan Karbon Aktif) 

4.2.1 Analisa Kelayakan Teknis 

A. Penentuan Letak Lokasi Pendirian Unit Pengolahan 

Limbah Tempurung Kelapa (Asap Cair dan Karbon Aktif) 

 

     Faktor lokasi adalah faktor yang ikut secara langsung 

mempengaruhi kontinuitas dari kegiatan usaha karena lokasi 

proyek erat hubungannya dengan masalah pemasaran hasil 

produksi dan masalah biaya pengangkutan, di samping masalah 

persediaan bahan baku. Dalam penyusunan studi kelayakan 

bisnis dari sebuah gagasan usaha/proyek, faktor lokasi harus 

diperhitungkan dan dipertimbangkan secara tepat dan benar 

baik dilihat dari segi ekonomisnya maupun dari segi teknis, serta 
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kemungkinan pengembangan usaha di masa yang akan datang. 

Secara umum faktor-faktor yang ikut mempengaruhi lokasi 

proyek, antara lain daerah pemasaran, bahan baku, penyediaan 

tenaga kerja, fasilitas pengangkutan dan tersedianya 

pembangkit tenaga listrik (Ibrahim, 2009). 

     Lokasi industri asap cair tempurung kelapa yang potensial 

terletak di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara 

dengan pertimbangan Sulawesi Utara mempunyai lahan 

perkebunan kelapa terbesar setelah Riau yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.6. Produksi kelapa di seluruh Indonesia dapat 

dilihat pada Lampiran 3. Total produksi pada tahun 2011 

diperkirakan sebanyak 262.038 ton yang berarti terdapat sekitar 

31.444,56 ton/tahun tempurung yang dihasilkan. 

 

Tabel 4.6 Produksi Kelapa Terbesar di Indonesia Tahun 2010 

No. Provinsi Produksi (ton) 

1 Riau 554.690  
2 Sulawesi Utara 260.155  
3 Jawa Timur 250.790  
4 Maluku Utara 248.479  
5 Sulawesi Tengah 206.396  

Sumber: Direktorat Jendral Perkebunan (2010) 
 

     Selain itu Sulawesi Utara yang termasuk dalam lingkar 

Pasifik dan merupakan pintu gerbang dari dua jalur laut 

internasional yang menghubungkan Laut Pasifik dan Laut India. 

Secara geografis kabupaten Minahasa Selatan terletak antara 

0°, 47’ - 1°, 24’ Lintang Utara dan  124°, 18’ - 124°, 45’ Bujur 
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Timur. Letak geografis kabupaten Minahasa Selatan terletak 

pada posisi strategis karena berada pada jalur lintas darat trans 

Sulawesi yang menghubungkan jalur jalan seluruh provinsi di 

pulau Sulawesi. Pada pesisir jalur laut bagian utara merupakan 

daerah yang strategis untuk pengembangan produksi perikanan 

di kawasan timur Indonesia serta daerah perlintasan (transit) 

sekaligus stop over arus penumpang, barang dan jasa pada 

kawasan Indonesia tengah dan kawasan timur Indonesia 

bahkan untuk kawasan Asia Pasifik. 

 
Tabel 4.7 Total Produksi Kelapa provinsi Sulawesi Utara 

Tahun produksi kelapa Jumlah produksi (ton) 

2011 
2010 

262.038 
260.155  

2009 265.451  
2008 248.831  
2007 276.109  

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011 (2011) 

 

     Kabupaten Minahasa Selatan di Provinsi Sulawesi Utara 

menghasilkan total produksi kelapa sebanyak 49.350,30 

ton/tahun. Kabupaten Minahasa Selatan dipilih sebagai lokasi 

pendirian industri asap cair tempurung kelapa, hal ini 

dikarenakan Kabupaten Minahasa Selatan merupakan 

penghasil kelapa terbesar diantara daerah-daerah lain di 

Sulawesi Utara. Pendirian industri asap cair dekat dengan 

bahan baku yang memadai, sehingga akan sangat mendukung 
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jalannya proses produksi. Data produksi perkebunan rakyat per 

jenis tanaman di Sulawesi Utara dapat dilihat pada Lampiran 4. 

     Lokasi industri yang akan dibangun direncanakan dekat 

dengan sarana dan prasarana yang menunjang antara lain 

dekat dengan jalan, ada listrik dan air, sehingga masalah 

transportasi, kebutuhan listrik dan air untuk operasional cukup 

terjamin. Sulawesi Utara didukung dengan saran dan prasarana 

penunjang antara lain transportasi Darat, transportasi Laut dan 

transportasi Udara. Transportasi darat terdapat 12 buah terminal 

Bis yang representative dan tersebar di 9 kabupaten/kota. 

Transportasi laut terdapat 13 buah pelabuhan yang terdiri atas 

pelabuhan laut Bitung yang merupakan pelabuhan 

Internasional, Pelabuhan Manado, Pelabuhan Peta, Pelabuhan 

Likupang, Pelabuhan Siau, Tahuna, Lirung, Melonguane, 

Mangaran, Kawaluso, Karatung, Miangas dan Marore. 

Disamping itu terdapat 4 buah pelabuhan penyebrangan (ferry). 

Transportasi udara memiliki 3 buah pelabuhan udara yaitu 

Bandar Udara Sam Ratulangi Manado (Bandara Internasional), 

Bandar Udara Naha dan Bandar udara Melonguane (keduanya 

merupakan bandara lokal).  

     Sarana transportasi kususnya jalan di kabupaten Minahasa 

Selatan cukup menunjang aktifitas produksi asap cair. Jalan 

merupakan sarana strategis dan penting dalam menunjang 

perekonomian suatu daerah. Semua ruas jalan yang 

menghubungkan antar kecamatan di kabupaten Minahasa 
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Selatan telah disentuh dengan aspal. Kabupaten Minahasa 

Selatan diduduki oleh 75 buah jembatan, baik ukuran kecil 

maupun besar dengan panjang keseluruhan 670 m. Wilayah 

darat kabupaten Minahasa Selatan dilewati oleh ruas-ruas jalan, 

baik ruas jalan nasional, Propinsi maupun kabupaten. 

     Sarana transportasi pelabuhan laut sementara dalam 

penyelesaian yang berlokasi di kelurahan Kawangkoan Bawah 

kecamatan Amurang Barat. Pelabuhan ini memiliki fungsi 

sebagai pelabuhan feri dan tempat pendaratan ikan dan untuk 

kedepan diharapkan bisa menjadi pelabuhan samudra yang 

melayani kapal-kapal besar sehingga bisa mempercepat 

pertumbuhan ekonomi di Minahasa Selatan. Data pelabuhan di 

kabupaten Minahasa Selatan dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8 Nama-nama Pelabuhan di kabupaten Minahasa Selatan  

No.  Nama Pelabuhan  Lokasi Jenis Pelabuhan  

1. Pelabuhan 
penyeberangan 
Amurang 

Mobongo Pelabuhan 
penyeberangan 

2.  Pelabuhan Laut 
Amurang 

Mobongo Pelabuhan umum 

3. Pelabuhan PT. Cargill Mobongo Pelabuhan khusus 
4. Pelabuhan perikanan Mobongo Pelabuhan Khusus 
5. Pelabuhan PLTU 

Moinit 
Moinit Pelabuhan Khusus 

Sumber: Data November 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika kabupaten Minahasa Selatan. 

     Menurut Handoko (2004) faktor-faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi perusahaan adalah 

lingkungan masyarakat, kedekatan dengan pasar, tenaga kerja, 



71 
 

kedekatan dengan bahan mentah dan supplier, fasilitas dan 

biaya transportasi serta sumber daya-sumber daya alam 

lainnya. Pendirian industri asap cair tempurung kelapa di 

Kabupaten Minahasa Selatan  Provinsi Sulawesi Utara  dekat 

dengan lokasi industri minyak kelapa, dimana Sulawesi Selatan 

terdapat 4 Industri minyak kelapa antara lain PT. MULTI 

NABATI, PT. BIMOLI, PT. AMR, PT. CARGILL. Tempurung 

kelapa yang digunakan sebagai bahan baku produksi asap cair 

dipasok dari limbah industri minyak kelapa yaitu tempurung 

kelapa sisa pengolahan dari minyak kelapa. 

 

B. Penentuan Kapasitas Produksi 

 

     Direncanakan dalam proses produksi menggunakan 40 

tungku pirolisis dengan kapasitas @ 75 kg. Kapasitas 

didefinisikan sebagai suatu kemampuan pembatas dari unit 

produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Kapasitas 

dapat dilihat dari sisi masukan (input) atau keluaran (output). 

Rata-rata penggunaan kapasitas dapat diukur dengan 

persentase pemakaian kapasitas untuk berproduksi dibagi 

dengan kapasitas yang tersedia. Jika masih tersedia cadangan 

kapasitas maka disebut sebagai capacity cushion (Umar, 2009). 

     Kapasitas produksi dapat diartikan sebagai jumlah 

maksimum output yang dapat diproduksi dalam satuan waktu 

tertentu. Kapasitas produksi ditentukan oleh kapasitas 
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sumberdaya yang dimiliki seperti kapasitas mesin, kapasitas 

tenaga kerja, kapasitas bahan baku dan kapasitas modal 

(Yamit, 2003). Selain itu dapat juga dengan memperhatikan 

kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dalam proses 

produksi, kemampuan perusahaan dan kemungkinan adanya 

perubahan teknologi dimasa yang akan datang (Assauri, 2004). 

     Kapasitas produksi asap cair dan karbon aktif yang 

direncanakan adalah berdasarkan pertimbangan skala usaha 

menengah yaitu sebesar 1,5 ton/hari kapasitas bahan baku 

(tempurung kelapa) atau kapasitas per tahunnya sebesar 540 

ton yang akan menghasilkan 7.200 liter/tahun asap cair. 

Menururt Daryanto (2009) skala menengah memproduksi 100-

10.000 unit/tahun.. Neraca massa proses produksi dapat dilihat 

pada Lampiran 5. 

     Pada Tabel 4.6 telihat beberapa produsen karbon aktif dalam 

negeri dengan total kapasitas produksi sebesar 23.600 ton dari 

jumlah tersebut 11.000 ton adalah produsen karbon aktif 

dengan bahan baku tempurung kelapa jika dibandingkan 

dengan kapasitas produksi yang direncanakan yaitu 540 

ton/tahun maka masih memungkinkan produk karbon aktif ini 

memasuki pasar. 
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C. Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Pembantu 

 

 Bahan Baku 

     Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan asap cair 

dan karbon aktif adalah tempurung kelapa. Kebutuhan 

tempurung kelapa per harinya yaitu 1,5 ton atau 540 ton tiap 

tahunnya dengan asumsi 30 hari kerja selama 1 bulan.  Harga 

bahan baku tempurung kelapa Rp. 450,00/Kg. Kebutuhan 

tempurung kelapa dapat dilihat pada Lampiran 6. Bahan baku 

tempurung kelapa didapatkan dari sentra-sentra kelapa di 

provinsi Sulawesi Utara. Total produksi pada tahun 2011 

diperkirakan sebanyak 262.038 ton yang berarti terdapat sekitar 

31.444,56 ton/tahun tempurung yang dihasilkan sedangkan 

kebutuhan untuk memproduksi asap cair hanya 540 ton tiap 

tahunnya, sehingga ketersediaan bahan baku tempurung 

kelapa adalah sangat memadai. 

 Bahan  Pembantu 

     Bahan pembantu adalah bahan yang digunakan untuk 

melengkapi bahan baku sehingga akan diperoleh produk yang 

sesuai dengan kualitas dan spesifikasi yang diinginkan. Bahan 

pembantu yang digunakan dalam pembuatan asap cair adalah 

air sebanyak 2,256 m3 dan bahan pembantu yang digunakan 

dalam pembuatan karbon aktif adalah asam Phosphat 

(H3PO4). Kebutuhan aktivator kimia untuk bahan baku 1,5 
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ton/hari yaitu sebanyak 78,4 kg H3PO4 . Daftar Produsen 

Karbon Aktif Dalam Negeri dapat dilihat pada table 4.9. 

 

D. Pemilihan Jenis Mesin dan Peralatan  

 

     Kebutuhan mesin dan peralatan untuk proses pembuatan 

asap cair adalah peralatan sederhana karena dalam 

penggunaanya langsung bersentuhan dengan manusia secara 

terus menerus dan merupakan alat bantu yang digunakan 

manusia untuk mempermudah kinerja selama proses 

berlangsung (Soeharto, 2002). Mesin dan peralatan beserta 

spesifikasi dan fungsinya yang digunakan dapat dilihat pada 

Tabel 4.10. 

 

E. Teknologi Produksi 

     Proses produksi asap cair tempurung kelapa dalam skala 

industri menengah secara keseluruhan dapat dilihat pada 

Gambar 3.2 adapun proses pembuatan asap cair dan karbon 

aktif tempurung kelapa terdiri dalam tiga tahap, yaitu pembuatan 

arang tempurung kelapa, pengaktivasian arang tempurung 

kelapa serta penampungan hasil samping pembakaran arang 

tempurung kelapa yaitu asap cair. Dokumentasi proses 

pembuatan asap cair dan karbon aktif tempurung kelapa dapat 

dilihat pada Lampiran 7. 
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Tabel 4.9. Daftar Produsen Karbon Aktif Dalam Negeri 

No Nama 
Perusahaan 

Lokasi Kapasitas 
Produksi/th 

Keterangan 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
13 

PT. IKAINDO 
 
PT. United 
Karbon Industri 
PT. Tanso Purta 
Asia 
PT. Eratech Budhi 
Sadhana Yukti 
PT. Bintang  
Cikupa Wood 
Industri 
PT. Ebara  Prima 
Industri 
PT. Intan Prima 
Karbon Industri 
PT. Surya 
Mahakam Agung 
PT. Barito Murni 
Sakti Chemical 
PT. Surya 
Mahakam Agung 
PT. Hofker Putra 
Tani 
PT. Daiti Carbon 
PT. Mapalus 
Makawanua 
Charcoal 

Medan 
 
Deli  
Serdang 
Bandar 
Lampung 
Subang 
 
Tangerang 
 
 
Serang 
 
Gresik 
 
Mojokerto 
 
Barito 
Kuala 
Samarinda 
 
Kutai 
 
Pontianak 
Bitung 

4800 ton 
 
800 ton 
 
- 
 
- 
 
2400 ton 
 
 
600 ton 
 
2400 ton 
 
- 
 
4800 ton 
 
2400 ton 
 
600 ton 
 
- 
4800 ton 

Coconut 
Shell 
Coconut 
Shell 
- 
 
- 
 
Saw Dust 
 
 
Coconut 
Shell 
Saw Dust 
 
- 
 
Saw Dust 
 
Saw Dust 
 
Charcoal 
 
- 
Coconut 
Shell 

 Total  23.600 ton  

Sumber : Umar (2001) 
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Tabel 4.10 Spesifikasi Mesin dan Peralatan 

No Jenis 
Peralatan 

Fungsi  Spesifikasi 

1 Tungku 
pirolisis 

Alat pembakaran 
tempurung kelapa 
hingga menjadi arang 

40 Bahan besi 
t=90 cm 
d=55 cm 
kapasitas=75 
kg 

2 Sealer Mengemas arang 
tempurung kelapa 

1 Bahan besi 
Daya=500Wat
t, 220 volt 

3 Serok Memasukkan tempu-
rung ke tungku 
pirolisis dan 
menjemur arang 

4 Bahan plastik 

4 Timbangan 
besar 

Menimbang bahan 
baku dan bahan jadi 

2 Bahan besi 

5 Selang Alat untuk proses 
pembongkaran dan 
proses pencucian 

20 Bahan karet 
d=1” 
p=3 m 

6 Diesel Sumber energi 2 Daya =16 pk 
7 Mesin 

Pompa Air 
Menyedot air tanah 1 Daya 350 

Watt 
8 Hammermill Mengecilkan ukuran 

arang menjadi 
granula 

1 Bahan besi 
Daya=7,5 HP 
Kapasitas=20
0-600 kg/jam 

9 Bak aktivasi Tempat mengaktivasi 
arang menjadi arang 
aktif 

20 Bahan plastik 
d=100 cm 
t=90 cm 

10 Timbangan 
kecil 

Menimbang aktivator 
kimia 

1 Bahan besi 

11 Mesin 
pemecah 
kopra 

Alat untuk 
memisahkan 
tempurung  

1 Bahan= baja 
Daya=5,5 HP 
Kapasitas=1,5 
ton/jam 
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1. Pembuatan arang tempurung kelapa  

 Preparasi  

     Bahan baku tempurung kelapa dipersiapkan yaitu 

menghilangkan bahan-bahan yang mungkin terikut seperti 

kerikil, menjemur apabila bahan baku terlalu basah dan 

mengecilkan ukuran tempurung apabila terlalu besar. 

 Pembakaran  

 Bahan baku tersebut dimasukkan sedikit demi sedikit ke 

tungku pirolisis dan dilakukan pembakaran demikian 

seterusnya (pembakaran berlapis). Setelah bahan baku 

sudah memenuhi tungku api dimatikan hingga yang tersisa 

adalah bara. Kemudian tungku ditutup dan dibiarkan selama 

2 x 24 jam. Setelah 2 x 24 jam tungku dibongkar dan bahan 

baku dituangkan ke bawah dan dengan cepat disiram 

dengan air untuk mematikan baranya. Arang kemudian 

dijemur selama 6 jam.  

 

2. Pengaktivasian arang tempurung kelapa 

 Pengecilan ukuran 

Arang digiling  memperkecil ukurannya menjadi granula 

yaitu 0,2-5 mm.  

 Pengaktivasian 

Granula arang tersebut diaktivasi dengan aktivator kimia 

selama 24 jam. Setelah 24 jam arang dicuci sampai pH 

netral. Setelah itu dilakukan penjemuran selama 9 jam. 
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Setelah itu arang yang sudah diaktivasi tadi dikemas 

menggunakan sak plastik. 

 

3. Penampungan asap cair tempurung kelapa 

 Penampungan asap cair 

Selama proses pembakaran 2 x 24 jam berlangsung, 

asap dari proses pembakaran didinginkan dengan pipa 

kondensor dan ditampung menjadi asap cair. Pengambilan 

asap cair dari pipa pendingin dilakukan pagi, siang dan 

malam hari. Pengambilan asap cair dihentikan setelah 

tungku akan dibongkar. Asap cair yang sudah ditampung 

dikemas dalam botol plastik ukuran 330 ml. Gambar proses 

operasi karbon aktif dan asap cair dapat dilihat pada 

Lampiran 10. Rencana jadwal produksi asap cair dan karbon 

aktif dapat dilihat pada Lampiran 8 serta Gantt Chart proses 

produksi asap cair dan karbon aktif dapat dilihat pada 

lampiran 9. Operation process chart dapat dilihat pada 

lampiran 10. 

 

F. Struktur organisasi 

     Struktur organisasi yang digunakan pada produksi asap cair 

dan karbon aktif menggunakan bentuk organisasi garis atau lini. 

Hal ini dikarenakan jumlah karyawan sedikit, organisasi relative 

kecil, karyawan saling mengenal secara akrab serta spesialisasi 

kerja masih relatif rendah.  Kelebihan dari organisasi lini antara 
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lain tingginya rasa solidaritas, disiplin dan mudah diatur, proses 

pengambilan keputusan berjalan dengan tepat, adanya 

kesempatan yang luas bagi para anggota untuk 

mengembangkan bakatnya dalam organisasi tersebut, 

pemimpin mempunyai rasa  tanggung jawab dan terbuka, 

pengendalian secara ketat dapat dilaksanakan, pengambilan 

keputusan secara cepat, kesatuan pimpinan terletak dalam satu 

tangan, garis pimpinan tegas.  Bentuk organisasi garis terdiri 

dari direktur, bagian produksi, bagian penjualan, bagian 

keuangan, bagian personalia. Struktur organisasi produksi asap 

cair dan akarbon aktif tempurung kelapa dapat di lihat pada 

Lampiran 11. 

     Peran tenaga kerja dan biaya tenaga kerja dalam ketiga 

klasifikasi ini besar dalam teknologi manual, sedang dalam 

teknologi mekanis, dan berkurang mendekati nol dalam 

teknologi terotomasi (Assauri, 2004). Menurut Prawirosentono 

(2007) tenaga kerja bertindak sebagai operator yang 

mengoperasikan mesin-mesin produksi untuk mengolah bahan 

baku menjadi barang jadi sehingga untuk melakukan proses 

produksi diperlukan tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan. 

     Dengan kapasitas produk sebesar 1,5 ton/hari maka tenaga 

kerja yang dibutuhkan sebanyak  14 orang. tenaga kerja 

langsung pada bagian produksi, staff bagian penjualan, staff 

bagian keuangan, serta staff bagian personalia.  seperti tampak 

pada Tabel 4.11. Kebutuhan tenaga kerja terdapat pada 
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Lampiran 12. Uraian pekerjaan pada tiap bagian terdapat pada 

Lampiran 13. 

 

Tabel 4.11 Tenaga Kerja Produksi 

No. Bagian  Pendidikan Jumla
h 

1 Pimpinan perusahaan Min. D3/S1 1 
2 Staff bagian personalia Min. SMA 1 
3 Staff bagian keuangan Min. SMA 1 
4 Staff bagian penjualan Min. SMA 1 
5 Tenaga kerja langsung bagian 

produksi 
Min. SMA 10 

 Total  14 

 

G. Kebutuhan Utilitas 

 

     Utilitas adalah bagian yang sangat penting dalam kelancaran 

proses produksi kerana utilitas merupakan bagian dari 

penunjang beroperasinya mesin dan peralatan produksi 

(Rahayu dan Sari, 2008). Proses pembuatan asap cair 

tempurung kelapa membutuhkan air, minyak tanah, solar, 

bensin, listrik sebagai bahan pembantu dan sumber energi dari 

alat yang digunakan. Pedoman kebutuhan utilitas berdasarkan 

kapasitas harian 1,5 ton bahan baku tempurung kelapa. Adapun 

rincian kebutuhan utilitas terdapat pada Lampiran  14. 

a. Minyak tanah 

     Minyak tanah yang dibutuhkan selama proses produksi 

digunakan untuk proses pembakaran. Minyak tanah yang 

dibutuhkan sebanyak 5 liter/hari. Harga minyak tanah Rp 
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8.000,00/liter. Rincian kebutuhan minyak tanah terdapat 

pada Lampiran  14. 

b. Solar 

     Solar yang dibutuhkan selama proses produksi 

digunakan untuk proses pembakaran. Solar yang dibutuhkan 

sebanyak 5 liter/hari. Harga solar Rp 4.500,00/liter. Rincian 

kebutuhan solar terdapat pada Lampiran  14. 

c. Bensin  

Bensin yang dibutuhkan selama proses produksi 

digunakan untuk proses penggilingan. Bensin yang 

dibutuhkan sebanyak 2 liter/hari. 

d. Air 

     Air yang dibutuhkan selama proses produksi digunakan 

untuk proses pembakaran, pembongkaran, aktivasi dan 

pencucian. Kebutuhan air dalam 1 kali proses produksi 

adalah sebesar 7,056 m3 . Rincian kebutuhan air terdapat 

pada Lampiran  14. 

e. Listrik 

     Kebutuhan listrik dalam produksi asap cair ini dibutuhkan 

oleh sealer dengan jumlah 1 buah, daya 0,5 KW, dengan 

waktu pemakaian selama 1 jam sehingga konsumsi energi 

per hari 0,5 KWh. Hammermill dengan jumlah 1 buah, daya 

5,5875 KW, dengan waktu pemakaian selama 1 jam 

sehingga konsumsi energi per hari 5,5875 KWh. Mesin 

pemecah kopra dengan jumlah 1 buah, daya 4,0975 KW, 
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dengan waktu pemakaian selama 1 jam sehingga konsumsi 

energi per hari 4,0975 KWh. Mesin pompa air dengan 

jumlah 1 buah, daya 0,35 KW, dengan waktu pemakaian 

selama 1 jam sehingga konsumsi energi per hari 0,35 KWh. 

Penerangan gudang produk dengan jumlah 1 buah, daya 

0,02 KW, dengan waktu pemakaian selama 12 jam sehingga 

konsumsi energi per hari sebanyak 0,24 KWh. Penerangan 

kantor sebanyak 1 buah, daya 0,02 KW, dengan waktu 

pemakaian selama 12 jam sehingga konsumsi energi per 

hari 0,24 KWh. Penerangan WC dengan jumlah 1 buah, 

daya 0,01 KW, dengan waktu pemakaian selama 12 jam 

sehingga konsumsi energi per hari 0,12 KWh. Komputer 

dengan jumlah 1 buah, daya 0,4 KW, dengan waktu 

pemakaian selama 10 jam sehingga konsumsi energi per 

hari yang dibutuhkan sebanyak 4 KWh. Total daya listrik 

yang dibutuhkan untuk proses produksi asap cair per hari 

adalah sebesar 15,135 KWh, sehingga biaya listrik yang 

dibutuhkan per hari adalah sebesar Rp 22.782,975. Rincian 

kebutuhan listrik terdapat pada Lampiran  14. 

 

4.2.2 Analisa Kelayakan Finansial 

 

     Analisa kelayakan finansial dilakukan untuk menilai 

kelayakan pendirian agroindustri asap cair dan karbon aktif 

tempurung kelapa. Analisa finansial meliputi perhitungan biaya 
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produksi, Break Event Point (BEP),NPV, IRR, Net B/C, dan 

Payback period. Ringkasan biaya produksi dapat dilihat pada 

Tabel 4.12. Rincian biaya produksi dapat dilihat pada Lampiran 

15 sampai Lampiran 22.  

     Harga Pokok Produksi (HPP) dari produk karbon aktif 

dengan asap cair adalah Rp 191.502/unit dan Rp 63.834/botol, 

harga jual ditingkat produsen hingga pengecer adalah Rp 

268.103/unit atau Rp 13.406/kg dan Rp 89.368/botol dengan 

asumsi pengambilan keuntungan (mark up) sebesar 40% dari 

harga pokok produksi. Menurut Subanar (2002) besarnya mark 

up di tingkat produsen langsung ke konsumen sebesar 20%, jika 

melalui agen/pengecer mark up sebesar 40% dan bila pengecer 

menjual produk ke konsumen akhir mark up yang ditetapkan 

mencapai 70%. Dari harga jual tersebut, berarti keuntungan 

yang diterima produsen adalah sebesar 40% dari setiap unit 

produk yang terjual. Perhitungan Harga Pokok Produksi dapat 

dilihat pada Lampiran 19. 

     Break Event Point (BEP) merupakan titik impas dimana nilai 

penjualan atau pendapatan sama dengan total biaya. Hasil 

perhitungan BEP menunjukkan bahwa titik balik pokok akan 

dicapai pada volume penjualan 871 unit atau senilai Rp 

233.436.408 untuk produk karbon aktif dan volume penjualan 

2.613 unit atau senilai Rp 233.436.408 untuk produk asap cair 

usaha tersebut mencapai titik impas dimana usaha tidak 

mengalami kerugian maupun memperoleh keuntungan (Ibrahim, 
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2009). Perhitungan Break Event Point dapat dilihat pada 

Lampiran 20. 

 

Tabel 4.12 Ringkasan Biaya Produksi Karbon Aktif dan Asap Cair 

Tempurung Kelapa Hasil Produk. 

Jenis 
Jumlah 

Karbon Aktif Asap Cair 

Biaya tetap Rp 75.871.250 Rp 75.871.250 
Biaya tidak tetap Rp 1.302.941.871 Rp 1.302.941.871 
Total biaya Rp 1.378.813.121 Rp 1.378.813.121 
HPP Rp 191.502 Rp 63.834 
Harga jual Rp 268.103 Rp 89.368 
BEP unit 871 unit 2.613 unit 
BEP rupiah Rp 233.436.408 Rp 233.436.408 
Net B/C 3,51 3,51 
Payback period 1 tahun 7 bulan 25 

hari 
1 tahun 7 bulan 25 
hari   

NPV Rp 2.530.131.712 Rp 2.530.131.712 
IRR 90,98% 90,98% 

   

     Net B/C dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara 

keuntungan dengan biaya yang dkeluarkan selama proses 

produksi. Hasil perhitungan menunjukkan nilai Net B/C asap cair 

tempurung kelapa dan karbon aktif tempurung kelapa yaitu 

sebesar 3,51 Karena nilai Net B/C > 1 maka gagasan usaha 

tersebut layak untuk dikerjakan (Umar, 2009). Perhitungan Net 

B/C dapat dilihat pada Lampiran 22. 

     Payback Period merupakan metode yang digunakan untuk 

mengukur kecepatan pengenbalian modal investasi yang 

dinyatakan dalam tahun. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa 

nilai payback period dicapai pada 1 tahun 7 bulan 25 hari untuk 
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karbon aktif tempurung kelapa dan asap cair tempurung kelapa. 

Lama payback period lebih pendek dari pada umur proyek yang 

direncanakan yaitu 10 tahun sehingga dapat dikatakan proyek 

ini layak untuk dilaksanakan (Pujawan, 2004). Nilai waktu balik 

modal ini menunjukkan bahwa industri arang tempurung kelapa 

dan asap cair tempurung kelapa ini memberikan resiko yang 

kecil atau besar bagi uang yang ditanamkan oleh investor.  

Perhitungan Payback Period dapat dilihat pada Lampiran 22. 

     Net Present Value (NPV) yaitu selisih antara present value 

dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan-

penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Hasil 

pengujian terhadap NPV dari aliran kas selama 10 tahun 

proyeksi dengan discount faktor sebesar 11,76% memberikan 

nilai NPV asap cair tempurung kelapa  dan karbon aktif 

tempurung kelapa sama. Dengan asumsi arus kas masuk bersih 

pada karbon aktif tempurung kelapa dan asap cair tempurung 

kelapa yaitu sebesar Rp 1.683.823.532 serta investasi awal 

untuk karbon aktif tempurung kelapa dan asap cair tempurung 

kelapa sebesar Rp 1.101.026.458. Nilai NPV adalah positif atau 

sebesar Rp 2.530.131.712 untuk karbon aktif tempurung kelapa 

dan asap cair tempurung kelapa, karena NPV > 0 maka usulan 

proyek dapat diterima (Umar, 2009). Perhitungan Net Present 

Value dapat dilihat pada Lampiran 22. 

     Internal Rate of Return (IRR) dapat didefinisikan sebagai 

tingkat bunga yang menyebabkan nilai ekuivalen biaya atau 
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investasi sama dengan nilai ekuivalen penerimaan. Dari 

perhitungan coba-coba guna mendapat nilai NPV sama dengan 

nol maka memberikan nilai IRR karbon aktif tempurung kelapa 

dan asap cair tempurung kelapa 90,98% Jika nilai IRR >  tingkat 

suku bunga maka investasi dapat diterima (Ibrahim, 2009). 

Perhitungan Internal Rate of Return dapat dilihat pada Lampiran 

22. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

     Berdasarkan penelitian kualitas fisik dan kimia yang 

dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa produksi karbon aktif 

dan asap cair tempurung kelapa adalah layak secara mutu asap 

cair antara lain kadar fenol sebesar 1720,0 mg/l, Rendemen 

1,21, diperoleh nilai pH asap cair sebesar 4, kadar air karbon 

aktif 3,39%, daya serap karbon aktif terhadap iodine (kapasitas 

adsorbsi) dengan perlakuan aktivasi kimia H3PO4 1.196,05 serta 

rendemen karbon aktif 26,67% yang sesuai dengan standar 

asap cair dan karbon aktif yang ada di pasaran Indonesia. 

Identifikasi komponen asap cair dengan GC-MS yang 

menunjukkan bahwa terdapat 9 komponen yang dominan. 

     Kelayakan dari aspek teknis dan aspek finansial dari 

pendirian unit pengolahan limbah tempurung kelapa (asap cair 

dan karbon aktif) adalah layak. Kelayakan dari aspek teknis 

meliputi letak geografis industri yaitu di kabupaten Minahasa 

Selatan Provinsi Sulawesi Utara, potensi bahan baku yang 

memadai, kapasitas produksi sebesar 1,5 ton/hari yang dapat 

terpenuhi dan pemilihan teknologi yang sesuai.     Kelayakan 

dari aspek finansial meliputi produk karbon aktif tempurung 

kelapa diperoleh HPP Rp 191.502/unit, harga jual Rp 

268.103/unit, BEP 871 unit atau senilai Rp 233.436.408, dan 

untuk produk asap cair diperoleh HPP Rp 63.834/unit, harga jual 
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Rp 89.368/botol, BEP 2.613 unit atau senilai Rp 

233.436.408,sedangkan Net B/C, payback period, NPV,IRR 

karbon aktif dan asap cair adalah Net B/C 3,51, payback period 

1 tahun 7 bulan 25 hari, NPV sebesar Rp 2.530.131.712, IRR 

sebesar 90,98%.  

 

5.2 Saran  

     Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

diberikan saran perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai 

mesin dan peralatan yang mempunyai kapasitas lebih besar 

sehingga lebih mengefisienkan proses produksi serta metode 

dalam melakukan pembakaran tempurung kelapa.  
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Lampiran 1.  

Prosedur Analisa 

 

A. Kadar Fenol (Laboratorium Kualitas Air, Perusahaan Umum 

Jasa Tirta I) 

 

1. Siapkan 50 ml asap cair, blanko, dan standar yang telah 

didestilasi 

2. Pipet 1,25 ml larutan Ammonium Hidroksida dan tambahkan 

tetes demi tetes larutan buffet phosphate pada asap cair 

sampai pH 7,9 ± 0,1 lalu kocok. 

3. Pipet 0,5 ml larutan 4-Amino Antipyrine, kocok dan 0,5 ml 

larutan kalium ferri Sianida, tambahkan pada asap cair 

kemudian kocok dan tunggu 15-20 menit 

4. Ukur konsentrasinya pada Spektrofotometer dengan 

panjang gelombang  

500 nm 

Perhitungan: 

Perhitungan konsentrasi fenol dalam asap cair dengan 

menggunakan kurva kalibrasi, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk selisih konsentrasi maksimum fenol yang 

diperbolehkan antara dua pengukuran pada tes duplo asap 

cair adalah sebesar 10%. 
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2. Hasil analisa fenol apabila tidak diencerkan maka 

konsentrasi yang dilaporkan = konsentrasi yang terbaca 

pada alat. 

3. Apabila hasil analisa fenol lebih besar dari kurva kalibrasi 

larutan standar yang dibuat yaitu:  

Konsentrasi larutan standar 1,0 mg fenol (I), maka hasil 

analisa harus diulangi dengan mengencerkan asap cair , 

dimana hasil akhirnya adalah: konsentrasi yang dilaporkan = 

konsentrasi yang terbaca pada alat x factor pengenceran. 

4. Untuk pengukuran cek standar harus memenuhi persyaratan 

yang terdapat pada prosedur metode analisa, verifikasi dan 

validasi metode. 

 

B. Penentuan Rendemen (Taufiq, 1997) 

 

Besarnya rendemen yang dihitung berdasarkan persentase 

berat akhir yang dihasilkan terhadap berat bahan baku dan 

bahan tanbahan yang digunakan  

 

Rendemen =          Berat Akhir  x 100% 

                          Berat Bahan Baku 
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Lampiran 1.  

Prosedur Analisa (Lanjutan) 

 

C. pH (bahari, 1995) 

 

Dalam mengetahui nilai pH asap cair, sampel asap cair 

dioleskan pada kertas pH Merck. Kertas pH tersebut akan 

berubah warna. Kemudian warna tersebut dicocokkan dengan 

tabel skala warna yang telah ada nilai pH-nya.  

 

D. Analisa Angka Iodin untuk arang aktif (Darmawan, 2002) 

a. Menimbang 0,25 g karbon aktif yang sudah diayak dengan 

ayakan 30 mesh, masukkan dalam labu leher tiga 

b. Menambahkan 50 ml larutan Iodium 0, 4090 N 

c. Campuran diaduk dalam keadaan tertutup selama 15 menit, 

kemudian campuran disaring, ± 5 ml hasil penyaringan 

pertama dibuang, filtrat hasil penyaringan selanjutnya 

digunakan untuk analisis 
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Lampiran 1.  

Prosedur Analisa (Lanjutan) 

 

d. Memipet 5 mL filtrat hasil langkah (c) untuk dititrasi dengan 

larutan Na2S2O3 0,01 N dengan ditambah 2 ml larutan 

H2SO4 4N dan 2 ml larutan KI 20 %, hingga terjadi 

perubahan warna larutan menjadi kuning muda 

e. Menambahkan 1 ml indikator amylum 1 % (larutan menjadi 

biru tua). 

f. Titrasi dilanjutkan sampai warna biru tepat hilang. 

Kebutuhan larutan thiosulfat dicatat(a) 

g. Melakukan titrasi blanko (terhadap 10 ml iodium 0, 10 N). 

Kebutuhan larutan thiosulfat dicatat(b) 

h. Menghitung angka iodine karbon aktif 

Angka Iodin dihitung dengan rumus: 
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Lampiran 1.  

Prosedur Analisa (Lanjutan) 

 

Keterangan 

b= Jumlah volume titran yang dibutuhkn untuk titrasi 
blanko 

a= Jumlah volume titran yang dibutuhkan untuk 
titrasi sampel 

N= Normalitas Na2S2O3 
V=Volume larutan Iodium 
W=berat karbon aktif 

 

E. Analisa Kadar Air untuk Benda Padat (Sudarmadji, dkk. 

1984) 

     Sample ditimbang sebanyak 2 gram dan diletakkan dalam 

cawan petri yang telah diketahui berat keringnya. Dilakukan 

pengeringan dalam oven dengan suhu 100-105˚C selama 3-5 

jam. Selanjutnya didinginkan dalam eksikator dan ditimbang. 

Sampel dipanaskan kembali dalam oven selama 30 menit dan 

didinginkan serta ditimbang sampai mencapai berat konstan 

(selisih penimbangan berturut-turut kurang dari 0,02 g). 

Penentuan kadar air bahan ditentukan dengan persamaan 

sebagai berikut: 
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Kadar air (%)=  
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Lampiran 2.   

Hasil Analisa Mutu Produk Asap Cair dan Karbon Aktif 
 Kandungan Kimia Asap Cair yang Teridentifikasi dengan 

Teknik GCMS 
Nomor 
Peak 

Waktu 
Retensi 

Nama Senyawa Luas Puncak 
Peak Area (%) 

1. 12,264 3-Hydroxy-2-butanone 0,65 
2. 12,597 2-Propanone, 1-hydroxy-

(CAS) Acetol 
1,58 

3. 13,454 2-Cyclopenten-1-one (CAS) 
Cyclopentenone 

1,68 

4. 13,634 2-Methyl-2-cyclopenten-1-one 0,85 
5. 13,819 1-Hydroxy-2-butanone 1,62 
6. 14,399 Acetic Acid (CAS) Ethylic acid 49,54 
7. 14,999 2-Furancarboxaldehyde 

(CAS) Furfural 
8,98 

 
8. 15,664 Ethanone, 1-(2-furanyl)-

(CAS)2-acetylfuran 
0,69 

9. 15,768 Tetrahydrofurfurylalcohol 0,91 
10. 15,935 Propanoic acid (CAS) 

Propionic acid 
2,58 

11. 16,050 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one 0,47 
12. 16,358 2,3-Dimethyl-2-cyclopenten-

1-one 
0,33 

13. 16,665 2-Furancarboxaldehyde, 5-
methyl-(CAS) 5-methyl-2-
furfural 

0,34 
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Lampiran 2.   

Hasil Analisa Mutu Produk Asap Cair dan Karbon Aktif 
 Kandungan Kimia Asap Cair yang Teridentifikasi dengan 

Teknik GCMS (Lanjutan) 
Nomor 
Peak 

Waktu 
Retensi 

Nama Senyawa Luas Puncak 
Peak Area (%) 

14. 17,215 Butyric acid 0,65 
15. 17,561 2(3H)-Furanone, dihydro-

(CAS) butyrolactone 
0,35 

16. 17,875 Fulfuryl alcohol 1,74 
17. 20,292 Phenol, 2-methoxy-

(CAS)Guaiacol 
4,09 

18. 21,435 Benzene, 1,4-dimethoxy-
(CAS)DMB 

0,89 

19. 21,804 Phenol (CAS) Izal 20,91 
20. 22,312 Phenol, 4-ethyl-2-methoxy-

(CAS)p-Ethylguaiacol 
0,28 

21. 22,782 Phenol,4-methyl-(CAS)p-
Cresol 

0,45 

22. 22,889 Phenol, 3-methyl-(CAS)m-
Cresol 

0,40 
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Lampiran 2.  

Hasil Analisa Mutu Produk Asap Cair dan Karbon Aktif (Lanjutan) 
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Lampiran 2.  

Hasil Analisa Mutu Produk Asap Cair  dan Karbon Aktif (Lanjutan) 
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Lampiran 2.  

Hasil Analisa Mutu Produk Asap Cair dan Karbon Aktif (Lanjutan) 

 
Hasil Analisis Kadar Air Karbon Aktif 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
Rerata (%) 

1 2 

Arang  9,0400 8,3200 17,3600 8,680 

H3PO4 3,3500 3,4300 6,7800 3,390 

Sumber: Masella, 2011 

 
Hasil Analisi Daya Serap Terhadap Iodin Karbon Aktif 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
Rerata 

(%) 
1 2 

Arang  506,70 501,30 1.008,00 504,00 

H3PO4 1.192,90 1.199,20 2.392,10 1.196,05 

Sumber: Masella, 2011 
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 Sumber:  

 Sumber : Buku Statistik Perkebunan Tahun 2009-2011, Direktorat Jendral Perkebunan 

Sumber:  

 Sumber : Buku Statistik Perkebunan Tahun 2009-2011, Direktorat Jendral Perkebunan 
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Lampiran 4. 
Produksi Perkebunan Rakyat per Jenis Tanaman di 

Sulawesi Utara tahun 2010 

No. Kabupaten/Kota Kelapa  

 Kabupaten Produksi (Ton) 
1. Bolaang Mongondow 28.593,61 
2. Minahasa 18.554,45 
3. Kepulauan Sangihe 22.470,15 
4. Kepulauan Talaud 18.287,57 
5. Minahasa Selatan 49. 350,30 
6. Minahasa Utara 42.613,90 
7. Bolaang Mongondow Utara 12.993,06 
8. Kepulauan Sitaro 3.265,19 
9. Minahasa Tenggara 34.850,49 
10. Bolaang Mongondow Selatan 13.367,28 
11. Bolaang Mongondow Timur 8.891,36 
 Kota Produksi (Ton) 
1. Manado 3.476,05 
2. Bitung 9.831,66 
3. Tomohon 225,24 
4. Kotamobagu 999,83 

 Sulawesi Utara 267.770,14 

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara 
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Lampiran 5.  
NERACA MASSA PROSES PRODUKSI ASAP CAIR DAN 

KARBON AKTIF 
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A. Kebutuhan bahan baku dan bahan pembantu  

 

B. Kebutuhan bahan pengemas 
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LAMPIRAN 7.  
DOKUMENTASI PROSES PEMBUATAN KARBON AKTIF 

DAN ASAP CAIR TEMPURUNG KELAPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bahan baku 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tungku Pirolisis 

 
 
 
 
 
 
 
Penjemuran tempurung 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pemasukkan bahan 

 
 
 
 
 
 
 
Pembakaran 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pembakaran 
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Penggilingan 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivasi kimia 

 
 
 
 
 
 
 
Penjemuran 

 
 
 
 
 
 
 
Asap cair 
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LAMPIRAN 8. RENCANA JADWAL PRODUKSI 

Hari Jam Waktu Kegiatan Tenaga 
Kerja 

1 07.00-09.00 
09.00-09.10 
09.10-11.10 
11.10-11.20 
11.20 
11.20-13.20 
 
17.00-17.15 

2 jam 
10 menit 
2 jam  
10 menit 
2x24 jam 
2 jam 
 
15 menit 

Preparasi 
Penimbangan 
Pemasukkan bahan 
Pengukuran volume air 
Pembakaran 
Preparasi bahan untuk 
produksi berikutnya 
Pengambilan asap cair 

A 
B 
C-D 
A 
B 
A 
 
E 

2 07.00-07.15 
07.15-07.25 
07.25-09.25 
09.25-09.35 
09.35 
09.35-11.35 
 
12.00-12.15 
16.00-16.15 
17.00-17.15 

15 menit 
10 menit 
2 jam 
10 menit 
2x24 jam 
2 jam 
 
15 menit 
15 menit 
15 menit 

Pengambilan asap cair 
Penimbangan  
Pemasukkan bahan 
Pengukuran volume air 
Pembakaran 
Preparasi bahan untuk 
produksi berikutnya 
Pengambilan asap cair 
Pengambilan asap cair 
Pengambilan asap cair 

E 
B 
C-D 
A 
B 
A 
 
E 
E 
E 

3 07.00-07.15 
07.15-07.30 
07.30-09.30 
 
09.30-09.45 
09.45-15.45 
09.45-09.55 
09.55-11.55 
11.55-12.05 
12.05 
12.05-12.20 
15.45-16.00 
15.15-15.45 
 
15.45-16.45 
16.45 
16.45.17.00 

15 menit 
15 menit 
2 jam 
 
15 menit 
6 jam 
10 menit 
2 jam 
10 menit 
2x24 jam 
15 menit 
15 menit 
30 menit 
 
1 jam 
24 jam 
15 menit 

Pengambilan asap cair 
Pengambilan asap cair 
Preparasi bahan untuk 
produksi berikutnya 
Pembongkaran  
Penjemuran  
Penimbangan 
Pemasukkan bahan 
Pengukuran volume air 
Pembakaran 
Pengambilan asap cair 
Pengambilan asap cair 
Penimbangan aktivator 
dan air 
Penggilingan 
Aktivasi 
Pengambilan asap cair 

E 
E 
A 
 
F 
F 
B 
C-D 
A 
B 
E 
G-H 
A 
 
C-H 
D 
E 
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17.00-17.10 10 menit Pengambilan asap cair E 

4 07.00-07.15 
07.15-07.30 
07.30-09.30 
 
09.30-09.45 
09.45-15.45 
09.15-09.25 
09.25-11.25 
11.25-11.35 
11.35 
11.35 
13.00-13.15 
15.45-16.15 
 
16.15-17.15 
17.15 
15.45-16.00 
16.45-17.00 
16.46-17.00 
16.30 

15 menit 
15 menit 
2 jam 
 
15 menit 
6 jam 
10 menit 
2 jam 
10 menit 
2x24 jam 
15 menit 
15 menit 
30 menit 
 
1 jam 
24 jam 
15 menit 
15 menit 
15 menit 

Pengambilan asap cair 
Pengambilan asap cair 
Preparsi bahan untuk 
produksi berikutnya 
Pembongkaran 
Penimbangan 
Penjemuran  
Pemasukkan bahan 
Pengukuran volume air 
Pembakaran 
Pengambilan asap cair 
Pengambilan asap cair 
Penimbangan aktivator 
dan air 
Penggilingan  
Aktivasi 
Pengemasan asap cair 
Pengemasan asap cair 
Pencucian 
Pengangin-anginan 

E 
E 
A 
 
F 
F 
B 
C-D 
A 
B 
E 
E 
A 
 
C-H 
D 
G-H 
E 
C 
D 

5 07.00-16.00 
07.00-07.15 
07.15-07.30 
07.30-09.30 
 
09.30-09.45 
09.45-15.45 
09.15-09.25 
09.25-11.25 
11.25-11.35 
11.35 
11.35-11.50 
13.00-13.15 
15.45-16.00 
16.15-16.30 
 
16.45-17.00 

9 jam 
15 menit 
15 menit 
2 jam 
 
15 menit 
6 jam 
10 menit 
2 jam 
10 menit 
2x24 jam 
15 menit 
15 menit 
15 menit 
15 menit 
 
15 menit 

Penjemuran 
Pengambilan asap cair 
Pengambilan asap cair 
Preparasi bahan untuk 
produksi berikutnya 
Pembongkaran 
Penjemuran 
Penimbangan 
Pemasukkan bahan 
Pengukuran volume air 
Pembakaran 
Pengambilan asap cair 
Pengambilan asap cair 
Pengemsan asap cair 
Pengemasan karbon 
aktif 
Pengambilan asap cair 

D-G 
E 
E 
A 
 
F 
F 
B 
C-D 
A 
B 
E 
E 
G-H 
I-j 
 
E 
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17.15-17.30 
17.30 

15 menit 
15 menit 

Pencucian 
Pengangin-anginan 

C 
D 

6 07.00-16.00 
07.00-07.15 
07.15-09.15 
 
09.15-09.30 
09.30-15.30 
09.30-09.40 
09.40-11.40 
11.40-11.50 
11.50 
11.45-12.00 
14.00-14.15 
15.30-15.45 
16.15-16.30 
 
17.00-17.15 

9 jam 
15 menit 
2 jam 
 
15 menit 
6 jam 
10 menit 
2 jam 
10 menit 
 2x24 jam 
15 menit 
15 menit 
15 menit 
15 menit 
 
15 menit 

Penjemuran 
Pengambilan asap cair 
Preparasi bahan untuk 
produksi berikutnya 
Pembongkaran 
Peenjemuran 
Penimbangan 
Pemasukkan bahan 
Pengukuran volume air 
Pembakaran  
Pengambilan asap cair 
Pengambilan asap cair 
Pengambilan asap cair 
Pengemasan karbon 
aktif 
Pengambilan asap cair 

D-G 
E 
A 
 
F 
F 
B 
C-D 
A 
B 
E 
E 
G-H 
I-J 
 
E 

 
Keterangan: 
Produksi 1  
Produksi 2  
Produksi 3  
Produksi 4 
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Keterangan: Kapasitas 1.500 kg per hari produksi 

  Produksi 1  
  Produksi 2  
  Produksi 3  
  Produksi 4 
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Keterangan: Kapasitas 1.500 kg per hari produksi 

  Produksi 1  
  Produksi 2  
  Produksi 3  
  Produksi 4 
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Keterangan: Kapasitas 1.500 kg per hari produksi 

  Produksi 1  
  Produksi 2  
  Produksi 3  
  Produksi 4 
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 Keterangan: Kapasitas 1.500 kg per hari produksi 

  Produksi 1  
  Produksi 2  
  Produksi 3  
 Produksi 4 
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 Keterangan: Kapasitas 1.500 kg per hari produksi 

  Produksi 1  
  Produksi 2  
  Produksi 3  
  Produksi 4 
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Keterangan: Kapasitas 1.500 kg per hari produksi 

Produksi 1  
Produksi 2  

  Produksi 3  
  Produksi 4 
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Lampiran 10.  
OPERATION PROCESSN CHART 

 
Nama Obyek  : Pembuatan Asap Cair Tempurung  
Kelapa 
Nomor  Peta  : 1 
Dipetakan Oleh : Reni A 
Tanggal Dipetakan  : 20 Oktober 2011 
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Lampiran 11. 
STRUKUR ORGANISASI PRODUKSI ASAP CAIR DAN 

KARBON AKTIF 

 
Keterangan :  
TKL : Tenaga Kerja Langsung 

 



125 
 

A. Kebutuhan Tenaga Kerja 
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Lampiran 13.  
 

URAIAN PEKERJAAN PADA TIAP BAGIAN 
 

 Pimpinan perusahaan bertugas Mengkoordinasikan 
dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang 
administrasi keuangan, kepegawaian dan 
kesekretariatan serta kegiatan pengadaan dan peralatan 
perlengkapan,  merencanakan dan mengembangkan 
sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan 
kekayaan perusahaan, memimpin rapat umum, dalam 
hal: untuk memastikan pelaksanaan tata-tertib; keadilan  
dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara 
tepat; menyesuaikan alokasi waktu per item masalah; 
menentukan urutan agenda; mengarahkan diskusi ke 
arah konsensus; menjelaskan dan menyimpulkan 
tindakan dan kebijakan, bertindak sebagai perwakilan  
organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar. 

 Staff bagian personalia bertugas melaksanakan 
kegiatan kepersonaliaan yang meliputi pengadaan 
karyawan, peningkatan kualifikasi karyawan dan 
pengadministrasian data karyawan. 
 

 Staff bagian keuangan bertugas melaksanakan 
kegiatan administrasi keuangan perusahaan (jurnal entry 
sampai dengan arsip dokumen) untuk menjamin 
kelancaran, keakuratan dan ketertiban administrasi 
keuangan perusahaan. 

 Staff bagian penjualan bertugas Melakukan proses 
pembelian barang agar tersedianya barang sesuai 
dengan permintaan kebutuhan setiap departemen, agar 
operasional perusahaan dapat berjalan sesuai dengan 
tujuan yang telah ditetapkan 
 

 Tenaga kerja langsung bagian produksi bertugas 
melaksanakan kegiatan produksi secara keseluruhan 
dalam proses produksi asap cair. 
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A. Kebutuhan utilitas 
Kebutuhan minyak tanah 

 
Kebutuhan solar 

 
Kebutuhan bensin 
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Kebutuhan air 

 
Kebutuhan Listrik 
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LAMPIRAN 14. 

Kebutuhan Energi (Lanjutan) 

 

Biaya listrik per kWh   = Rp 765 

Biaya beban 1300 VA  = 40 (jam nyala) x daya tersambung 

(kVA) x biaya pemakaian 

          = 40 x 10,985 x 765 

         = Rp 336.141 

Total kebutuhan listrik per bulan = 15,135 x 30 hari 

     = 454,05 kWh 

Biaya listrik per bulan  = Biaya beban listrik + biaya     

pemakaian listrik 

    = Rp 336.141 + (454,05 x 765) 

    = Rp 683.489,25 

Biaya listrik per hari  = Rp 683.489,25 / 30 hari 

    = Rp 22.782,975 

Total biaya keseluruhan biaya utilitas per tahun 

Kebutuhan minyak tanah : Rp 14.400.000 

Kebutuhan solar  : Rp    8.100.000 

Kebutuhan bensin  : Rp    3.240.000 

Kebutuhan listrik  : Rp    8.201.871 + 

     Rp   33.941.871 
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Lampiran 15.  

RINCIAN BIAYA PRODUKSI 

RINCIAN MODAL TETAP 
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Lampiran 17.  
RINCIAN MODAL KERJA 
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Lampiran 18. 
BIAYA TETAP DAN TIDAK TETAP SELAMA 1 TAHUN 

Rincian Biaya Tetap Selama 1 Tahun 

no jenis biaya (Rp) 

1 pemeliharaan alat dan bangunan   

  tanah dan bangunan (2,5% dari nilai awal) 13437500 

  alat industri (2,5% dari nilai awal) 2052750 

  alat kantor (2,5% dari nilai awal) 150000 

  alat transportasi (2,5% dari nilai awal) 6750000 

2 penyusutan depresiasi 53481000 

  total 75871250 

 
Rincian Biaya Tidak Tetap Selama 1 Tahun 

no jenis biaya (Rp) 

1 bahan baku 807480000 

2 bahan pengemas 7920000 

 
biaya tenaga kerja 183600000 

3 biaya utilitas 
 

 
minyak tanah  14400000 

 
solar 8100000 

 
bensin 3240000 

 
listrik 8201871 

4 transportasi 270000000 

  total 1302941871 
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Lampiran 19. 
 

PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI (HPP) DAN 
HARGA JUAL 

 
Pada kapasitas normal diketahui: 

 
 

 Perhitungan Karbon Aktif Tempurung Kelapa: 
HPP per unit = TC/Q : Rp. 191.502 
Mark up  : 40% 
Harga jual per unit (P) : (Mark up x HPP)+HPP 

: (40% x Rp. 191.502)+     
191.502 

   : Rp. 268.103 
Harga jual per kg (1 unit @20kg) : Rp. 13.406 
 

 Perhitungan Asap Cair Tempurung Kelapa: 
HPP per unit = TC/Q : Rp. 63.834 
Mark up  : 40% 
Harga jual per unit (P) : (Mark up x HPP)+HPP 

: (40% x Rp. 63.834)+   
63.834 

   : Rp 89.368 
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Lampiran 20. 
PERHITUNGAN BREAK EVENT POINT 

 
A. Perhitungan Break Event Point (BEP) 

 
 Perhitungan Karbon Aktif Tempurung Kelapa: 

 
BEP (unit) = FC/(P-VC per unit) 

 = 75871250        = 871 
    268103 – 180965 
 

BEP (Rp) = FC/(1-VC per unit/P) 
 =  75871250 =Rp. 233.436.408 

     1-    180965 
 268103 

 
 Perhitungan Asap Cair Tempurung Kelapa: 
 
BEP (unit) = FC/(P-VC per unit) 
  =  75871250  = 2.613 

    89368 – 60322 
 

BEP (Rp) = FC/(1-VC per unit/P) 
  =  75871250 = Rp. 233.436.408 

   1-     60322 
            89368 
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Lampiran 22. 
PERHITUNGAN KRITERIA INVESTASI PRODUK ARANG 
DAN ASAP CAIR TEMPURUNG KELAPA  

A. Net Present Value (NPV)  

 
Rp 2530131712 

 
B. Internal Rate of Return (IRR)  
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Lampiran 22. 
PERHITUNGAN KRITERIA INVESTASI PRODUK KARBON 
AKTIF DAN ASAP CAIR TEMPURUNG KELAPA (Lanjutan) 

 
= 11,76% +     2530131712                  (91% - 11,76%) 
                  2530131712 – (-639489.0182) 
= 90,98%      

 
C. Net Benefit Cost Ratio (Net B/C) 

 
 =  3860676739 
     1101026458 
  = 3,51 

 
D. Payback Period (PBP) 
Initial investment = modal tetap + modal kerja 
   = Rp 989.846.000 + Rp 111.180.458 
   = Rp 1.101.026.458 

  

               = 1 tahun+( 1101026458 -0)  x 12 bulan 
           (1683823532 -0) 

         
    = 19.84661649 bulan 

      = 1 Tahun 7 Bulan 25 Hari 
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