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Perkembangan terkini teknologi dalam proses produksi thermoplastik menghasilkan
material unggulan yang dapat bermanfaat bagi industri‐industri. Di dunia industri global,
material‐material tertentu mampu menggantikan sebagian besar porsi material logam
seperti stainless steel. Walaupun demikian, perkembangan thermoplastik di Indonesia
masih tertinggal dari kebanyakan negara industri lainnya. Masih cukup banyak industri yang
menggunakan material berbahan dasar logam. Artikel ini akan membahas keunggulan
penggunaan material thermoplastik dibandingkan dengan material logam dari sudut
pandang biaya.
Biaya Pembelian
Satu cara mudah untuk menghitung biaya total produksi satu unit suku cadang adalah
dengan menambahkan biaya material dengan biaya produksi. Jika biaya produksi memiliki
banyak komponen biaya tidak langsung, seperti biaya tenaga kerja dan listrik, tidak
demikian dengan biaya material. Biaya material dapat dihitung dengan pasti dan harus
menjadi aspek pertama yang dievaluasi ketika memperhitungkan pengurangan biaya.
Dalam artikel ini, material yang diperbandingkan adalah SUS 316L dan GEHR PVC‐U. SUS
316L adalah material yang umum digunakan di industri pengolahan makanan karena
sifatnya yang higienis. Di akhir artikel, perbandingan biaya antara SUS304, PTFE, GEHR PE‐
UHMW, dan GEHR‐PP juga akan disajikan.

Perbandingan biaya pembelian material dimulai dengan informasi sebagai berikut:

Material

Specific
Gravity

Price/ Kg
Rp.

Stainless Steel

7.93

91.000

PVC‐U GEHR

1.36

98.000

PE‐UHMW GEHR

0.94

170.000

PTFE

2.20

120.000

Tabel 1. Informasi Material
Sekilas pandang, sangat mudah untuk berpikir bahwa GEHR PVC‐U lebih mahal
dibandingkan dengan SUS 316L, karena harga per kilogram PVC‐U Rp 7,000 lebih mahal
dibandingkan SUS 316L. Setelah ditelaah lebih lanjut, setelah memperhitungkan berat
jenis material, sangat mudah untuk mengambil kesimpulan bahwa harga PVC‐U lebih
murah karena beratnya yang jauh dibawah SUS 316L. Berapa besar penghematan yang
didapatkan jika menggunakan GEHR PVC‐U dibandingkan dengan SUS 316L?
Dan apakah mungkin GEHR PVC‐U memiliki higienitas yang sama dengan SUS 316L?

Pertanyaan kedua akan dijawab terlebih dahulu. Karena jika GEHR PVC‐U tidak mampu
menyamai sifat higienis SUS 316L, maka penghitungan penghematan biaya menjadi tidak
relevan. GEHR PVC‐U Round Rod sampai 160mm aman untuk produk makanan sesuai
dengan standar dari German Environmental Protection Agency (DVGW) of 2005, EEC 90/128
yang juga memiliki persetujuan dari U.S Foods and Drugs Administration FDA. National
Sanitation Foundation (NSF) as Food Equipment Materials. PVC‐U membutuhkan regulasi
yang ketat untuk produk makanan karena kandungan klorin yang dianggap beracun dan
berbahaya untuk manusia. Di sisi lain, PTFE atau Teflon dan PEUHMW tidak memerlukan
sertifikasi karena bahan bakunya yang secara umum aman (generally recognized as safe).
Setelah masalah higienitas GEHR PVC‐U dibahas, penghitungan penghematan biaya dapat
dilakukan. Seperti sudah dikatakan sebelumnya, berat GEHR PVC‐U jauh dibawah SUS316L
untuk dimensi yang sama. Perhitungan berat material disajikan pada Tabel 2. Untuk
kepentingan penghitungan, bentuk material berupa round rod / as dengan panjang dua
meter. Berat material dihitung menggunakan informasi berat jenis pada Tabel 1.

PVC‐U roller conveyor

Stainless steel roller conveyor

Dari Tabel 2, terlihat jelas bahwa biaya pembelian GEHR PVC‐U jauh lebih murah dibandingkan
SUS 316L. Ini merupakan hasil ketika berat jenis kedua material diperhitungkan dalam harga
pembelian. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, Gambar 1 memberikan perbedaan harga
antara GEHR PVC‐U dengan SUS 316L. Gambar 2 memberikan inefisiensi biaya karena
pemilihan material antara GEHR PVC‐U dan SUS 316L.

Dalam menghitung berat sebuah as, volume material harus dihitung lebih dahulu lalu dikalikan
dengan berat jenis material. Karena fungsi volume adalah fungsi polinom, Gambar 1.
menunjukan garis menanjak, menunjukkan semakin besar diameter, biaya marginal untuk
pembelian material menjadi semakin tinggi. Gambar 1. juga menunjukkan bahwa untuk
diameter besar, perbedaan harga antara GEHR PVC‐U dan SUS 316L melebar secara tidak
linear. Pertanyaan berikutnya adalah berapa banyak yang dapat dihemat dengan membeli
GEHR PVC‐U dibandingkan dengan SUS 316L? Gambar 2. menyediakan jawaban singkat.

Gambar 2 menyajikan biaya material dalam bentuk grafik. Harga satu unit GEHR PVC‐U
berada di titik P1, untuk SUS 316L di titik P2. Titik Q menunjukkan jumlah unit yang dibeli.
TC1 dan TC2 adalah titik ekuilibrium dari kedua pembelian material.
Jika Q = 10, P1 = Rp 203,800 dan P2 = Rp 501,400, maka biaya total pembelian adalah hasil
perkalian dari jumlah unit dengan harga per unit. Untuk GEHR PVC‐U = Rp 2.038.000
sedangkan untuk SUS 316L = Rp 5.014.000. Dari hasil penghitungan sederhana ini, dapat
disimpulkan bahwa ada potensi penghematan sebesar Rp 2.976.700 jika menggunakan
material GEHR PVC‐U dibandingkan SUS 316L. Jika kita menghitung luas area segitiga yang
dibentuk oleh titik 0‐TC1‐TC2, maka hasilnya adalah angka penghematan tersebut. Nilai ini
juga dikenal dengan nama deadweight loss, sebuah konsep yang digunakan untuk
menggambarkan inefisiensi. Dalam kasus ini, inefisiensi yang digambarkan berasal dari
pemilihan material.

Meningkatkan Efisiensi
Artikel ini telah menunjukkan bahwa pemilihan material yang tepat guna dapat menurunkan
biaya total yang dibutuhkan. Pemilihan material ini juga memiliki manfaat lebih jauh untuk
menekan biaya apabila biaya tidak langsung diperhitungkan.
Dibandingkan thermoplastik, proses pengerjaan material logam membutuhkan waktu yang
lebih panjang. Hal ini timbul karena sifat permukaan logam yang jauh lebih keras
dibandingkan thermoplastik. Jika waktu pengerjaan dapat diturunkan, misalnya dari tiga jam
menjadi hanya satu jam, secara langsung biaya produksi sebesar dua jam kerja dapat ditekan.
Pengurangan waktu pengerjaan juga dapat berarti peningkatan produktivitas. Dengan tiga
jam waktu pengerjaan, diasumsikan waktu kerja total satu orang pekerja 24 jam, makahanya
dihasilkan delapan unit produk per pekerja. Jika waktu pengerjaan menjadi satu jam, maka
produktivitas meningkat menjadi 24 unit produk per pekerja.
Area Aplikasi
Untuk industri pengolahan makanan, dimana regulasi atas keamanan material sangat
diperlukan, GEHR PVC‐U dapat menggantikan stainless steel untuk lingkungan pekerjaan
yang membutuhkan kontak langsung dengan makanan dan temperatur relatif rendah,
maksimal 65C.
Satu contoh yang dapat diambil adalah roller conveyor yang digunakan untuk membawa
produk dari satu titik ke titik yang lain. Roller yang biasanya dibuat dari SUS 316L dapat
digantikan dengan GEHR PVC‐U, dengan asumsi roller tersebut tidak mendapat tekanan yang
besar dan suhu pengerjaan maksimal 650C. Pemilihan material ini akan berujung pada biaya
pembuatan conveyor yang lebih rendah.

Contoh tersebut hanya satu contoh dari banyak yang lain. Apapun aplikasinya, sifat‐sifat unik
dari thermoplastik harus diperhatikan. Artikel ini telah menunjukkan bahwa ada perbedaan
harga yang jauh antara SUS 316L dan GEHR PVC‐U. Dan jika perbedaan harga ini dapat
dihilangkan, biaya dapat ditekan secara signifikan.
Perbandingan Lebih Lanjut
SUS 316L bukan satu‐satunya material yang umum digunakan dalam industri pengolahan
makanan. Material thermoplastics lainnya seperti PP, PE‐UHMW, PTFE (Teflon), dan PTFE‐
carbon juga dapat digunakan. Komparasi yang dilakukan antara GEHR PVC‐U dengan SUS316
dapat diaplikasikan pula kepada material‐material yang lain. Perbedaan berat jenis masing‐
masing material dapat berakibat pada perbedaan harga akhir yang cukup besar. Tabel 3.
memberikan perbandingan berat masing‐masing material, sementara Tabel 4. memberikan
perbandingan harga material per unit. Gambar 3 menggambarkan hubungan antara diameter
dan harga masing‐masing material.
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