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Abstrak 

 
Pig merupakan alat bantu yang digunakan untuk membersihkan permukaan dalam pipa, tetapi semakin 

teknologi berkembang pig mempunyai beberapa jenis salah satunya adalah smart pig. Smart pig ini selain 

dapat membersihkan permukaan dalam pipa dapat sekaligus memberi informasi keadaan permukaan 

dalam pipa yang sangat membantu dalam inspeksi dan perawatan system perpipaan. Selama ini masih 

terdapat 2 macam smart pig yaitu MLT (Magnetic Leak Test) dan UT (Ultrasonic Test). Pada tugas akhir 

ini, dilakukan pembuatan prototype smart pig untuk membantu inspeksi secara visual agar mengurangi 

adanya kegagalan didalam sistem perpipaan dan mengurangi biaya yg dikeluarkan untuk mengganti pipa 

yang rusak. Pembuatan smart pig ini membutuhkan biaya Rp 11.750.000,00, dengan waktu pengerjaan 

kurang lebih 4 bulan. Hasil pengujian smart pig ini menunjukkan bahwa adanya perubahan kecepatan 

dalam melaksanakan pigging tergantung dengan kebutuhan inspeksi, pig dapat dijalankan dengan 

kecepatan rendah untuk hasil inspeksi yang membutuhkan ketelitian lebih, dan pig dapat dijalankan dengan 

kecepatan tinggi yang akan menghasilkan kekuatan dorong yg dapat membantu pig untuk mendorong 

benda yang ditemukan didalam pipa pada saat inspeksi. 
 

Kata Kunci : Prototype, Smart Pig, Manufacturing, Pipelines, Visual Inspection 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 Industri – Industri saat ini khususnya 

dalaam bidang perminyakan hampir semuanya 

menggunakan system perpipaan untuk proses 

transportasi fluida baik itu jarak dekat atau jarak 

jauh dan memungkinkan adanya suatu 

penghalang yang menghambat laju fluida. Untuk 

menjamin tidak terjadi hal – hal tersebut dan 

system dapat berjalan dengan lancar, maka perlu 

dilakukan pemeriksaan rutin. Metodepigging 

merupakan salah satu metoda yang digunakan 

untuk pembersihan bagian dalam pipa. 

Perkembangan teknologi saat ini juga 

memungkinkan metoda pigging digunakan 

sebagai alat pendeteksi kebocoran korosi 

inspeksi bagian dalam pipa. 

 Pig yang merupakan komponen penting 

dalam metodepiggingdan komponen – 

komponen lain yang menunjang adalahpig 

launcher, pig receiver, pipa dan fitting. Pig 

sendiri memiliki berbagai macam bentuk dan 

fungsi yang berbeda, tetapi smart pig 

mengandung beberapa komponen yang dapat 

menunjang inspeksi meskipun dengan bantuan 

smart pig tetap sulit untuk menentukan hasil dari 

inspeksi. Hampir semua pig menggunakan udara 

bertekanan untuk mendorongnya dari pig 

launcher  hingga pig receiver, sehingga 

kecepatan laju pig ditentukan oleh besar tekanan 

yang dihasilkan oleh compressor untuk 

mendorongnya. 

 Code & Standard yang menjelaskan 

tentang metodepigging hanya pada lingkup pig 

launcher dan pig receiver saja. Peraturan untuk 

desain dan perancangan pig tidak dijelaskan 

secara mendetail pada Code & Standard 

(Intellegent Piging of Pressurized Natura Gas 

Pipelines Code Practice) yang merujuk pada 

NACE standard (Standard Recommended 

Practice Inline Inspection of Pipeline), ASME 

B31.8 2003 (Gas Transmission and Distribution 

Piping System). 
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2. METODOLOGI 

2.1. Diagram Alir 

 

 
2.2. Desain 

 
Gambar 1 Desain smart pigvisual inspeksi 

2.3. Komponen 

 Berdasarkan gambar 1 komponen 

utama smart pig adalah sebagai berikut : 

1. Balance Roller 

 Roller ini berfungsi mengimbangi 

kecepatan roda depan agar lebih stabil 

2. Surpressor RollerRoller ini berfungsi 

untuk menekan pig agar tepat pada 

tengah – tengah pipa, tidak terlalu   

kebawah atau keatas agar memudahkan 

driving roller 

3. Driving Roller 

Roller ini berfungsi sebagai kemudi 

yang akan menjalankan pig dari pig 

launcher ke pig receiver 

4. Brush 

Brush berfungsi sebagai alat bantu 

untuk membersihkan bagian dalam 

pipa, dan brush yg dipakai adalah kawat 

besi 

5. MotorStepper 

Motorstepper berfungsi untuk 

menggerakkan drivingroller 

6. Kamera 

Kamera merupakan alat yang digunakan 

untuk melihat secara langsung keadaan 

dalam pipa sekaligus sebagai media 

inspeksi visual. 

2.4. Jadwal Produksi 

  

Tabel 1 Jadwal produksi(a) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Manufaktur 

 Manufakturing alat ini memakan waktu 

kurang lebih 4 bulan dengan biaya Rp 

11.750.00,00, dengan waktu realisasi seperti 

pada tabel 2 Jadwal produksi (b), pada saat 

pembuatan alat terdapat kendala dalam 

keterlambatan komponen datang seperti motor 

dan kamera, dan juga beberapa hal terkait dengan 

hari raya dan puasa. Rincian biaya terdapat pada 

tabel 3 Rancangan Anggaran Biaya  

Tabel 2 Jadwal produksi (b) 
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Tabel 3 Rancangan anggaran biaya 

 

3.2. Pengujian Alat 

 Pengujian alat dilakukan dengan cara 

menjalankan alat pada pipa 6” PVC 2 meter 

seperti pada gambar 2 Pipa PVC 6” 2 Meter 

dengan variasi kecepatan pig 300 rpm, 600 rpm, 

950 rpm, dan 1300 rpm dengan hasil gambar 

setiap pig dapat dilihat pada Gambar 3 Pengujian 

Pig dan tabel 4 Hasil Pengujian Pig 

 
Gambar 2 Pipa PVC 6” 2 Meter 

 

Gambar 3 Pengujian Pig 

Tabel 4 Hasil Pengujian Pig 

Kecepat

an 

(RPM) 

Waktu 

Tepuh 

(DETIK) 

Keterangan 

300 10 

Tampilan gambar saat 

pengujian bagus kamera dapat 

mengikuti pergerakan pig 

dalam pengambilan gambar 

600 8 

Tampilan gambar saat 

pengujian terdapat penurunan 

fps dan kamera mulai terlihat 

beberapa detik terlmbat dari 

pergerakan pig 

950 7 

Tampilan gambar saat 

pengujian fps rendah dan 

kamera terlambat beberapa 

detik dari pergerakan pig 

1300 6 

Tampilan gambar jelek dengn 

fps rendah dan kamera terlihat 

jelas keterlambatan 

penangkapan gambar dari 

pergerakkan pig 

 

3.3 List of Error 

 Dari pengujian alat, ditemukan 

beberapa error yang terjadi. Beberapa error 

dapat ditanganin dan beberapa tidak sempat 

ditanganin Karena kurangnya waktu pengerjaan 

tugas akhir, list of error  dapat dilihat pada tabel 

5 list of error. 

 

Tabel 5 List of Error 

 

 

4. KESIMPULAN 

 Dari hasil manufaktur dan pengujian 

pada tugas akhir ini, dapat disimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut: 

1. Manufaktur smart pig membutuhkan 

waktu kurang lebih 4 bulan dengan 

kendala – kendala seperti keterlambatan 

material dating, hari raya dan puasa dan 
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hal – hal lainnya, dan membutuhkan 

biaya sebesar Rp 11.750.000,00. 

2. Pada pengujian smart pig untuk visual 

inspeksi memang paling bagus 

menggunakan kecepatan rendah yaitu 

600 rpm kebawah, tetapi jika pada saat 

inspeksi ditemukan benda dalam pipa, 

maka pig dapat mendorong benda 

tersebut dengan memakai kecepatan 

tinggi yaitu 600 rpm keatas. Sehingga 

untuk kecepatan pig semua tergantung 

oleh kebutuhan pada saat inspeksi 

dilapangan. 

3. Error yang didapat setelah pengujian 

beberapa telah ditangani karena 

material telah tersedia dan tidak perlu 

pemesanan kembali, tetapi untuk error 

yg tidak dapat ditangani dikarenakan 

material tidak tersedia, memakan waktu 

untuk pemesanan material yg 

dibutuhkan, dan memungkinkan untuk 

merubah desain pig untuk 

menyesuaikan dengan kondisi material 

yg akan dipesan. 
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Abstrak 

 

Penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk perencanaan general service system kapal bangunan baru KM. 

Sabuk Nusantara (Kapal Perintis 1200 GT) yang sesuai dengan persyaratan kelas Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). 

Perlunya dilakukan perencanaan karena proses fabrikasi sistem perpipaan dikerjakan tanpa menggunakan gambar 

representasi dari routing pipa atau gambar kerja isometri. Dengan adanya gambar representasi routing pipa yang 

akan terinstal di kapal, akan mempermudah dan mempercepat proses fabrikasi dan erection sistem perpipaan 

sehingga berpengaruh pada peningkatan produktivitas galangan kapal.Perencanaan sistem general service 

dilakukan dengan mendesain sistem bilga, ballast, dan pemadam hydrant menggunakan software AutoCAD Plant 

3D yang dapat menunjukkan model routing pipa yang akan terinstal di KM. Sabuk Nusantara 1200 GT. Kemudian 

dari hasil desain sistem general service dilakukan evaluasi desain dan peralatan pada sistem pemadam hydrant 

menggunakan software Pipe Flow Expert. Material pipa menggunakan pipa galvanis untuk memenuhi persyaratan 

spesifikasi teknis kapal. Dari hasil penelitian ini kemudian dapat diketahui model routing yang merepresentasikan 

jalur pipa general service system dengan visualisasi 3D, dan gambar kerja isometri sekaligus material take off. 

Spesifikasi pipa yang digunakan pada sistem bilga yaitu menggunakan pipa galvanis NPS 3 (header), dan NPS 

2,5 (branch) dengan schedule 20. Pada sistem ballast yaitu menggunakan pipa galvanis NPS 4 (header), dan NPS 

3 (branch) dengan schedule 20. Pada sistem pemadam hydrant yaitu menggunakan pipa galvanis NPS 2,5 (header), 

dan NPS 2 (branch) dengan schedule 20. Sistem general service menggunakan pompa sentrifugal merk Ebara 

dengan daya 5,55 kW (bilga), 18,5 kW (ballast), 15 kW (pemadam hydrant). Berdasarkan hasil simulasi evaluasi 

desain sistem pemadam hydrant disimpulkan bahwa telah memenuhi persyaratan Biro Klasifikasi Indonesia, tahun 

2016, volume III, section 12. Total biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan material general service system kapal 

KM. Sabuk Nusantara 1200 GT yaitu sebesar Rp. 749.112.000. 

 

Keywords :   Biro Klasifikasi Indonesia, Erection, Fabrikasi, General Service System, Isometri, Routing. 

 

1. PENDAHULUAN  
 

Galangan kapal baja di tahun 2016 

mengalami peningkatan produksi yang sangat 

signifikan. Hal ini untuk mendukung program 

Tol Laut pemerintah yang ingin mempermudah 

distribusi logistik antar pulau. Dengan demikian 

maka produktifitas galangan kapal perlu 

ditingkatkan agar dapat menyelesaikan 

pembangunan kapal bangunan baru tepat waktu. 

Dalam pembangunan kapal bangunan baru 

terdapat 6 (enam) pokok kegiatan yaitu design, 

fabrication, assembly, erection, outfitting, and 

launching. Outfitting merupakan proses 

pemasangan komponen kapal, meliputi hull 

outfitting, piping and electrical installation, 

accomodation, machinery outfitting, dan sistem 

propulsi. Dimulainya fabrikasi sistem perpipaan 

setelah tahap penyambungan antar 

block/erection selesai. Permasalahan timbul 

ketika terjadi keterlambatan dalam tahap 

erection, sehingga fabrikasi sistem perpipaan 

mailto:adhityapro@gmail.com1*
mailto:ekoprayitno@gmail.com2*
mailto:sudiyono@gmail.com3*
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mengalami keterlambatan pengerjaan. 

Bergantungnya proses fabrikasi sistem perpipaan 

pada tahap erection dikarenakan tidak adanya 

sebuah gambar representasi dari routing pipa 

atau gambar isometri yang nantinya digunakan 

sebagai acuan fabrikasi sistem perpipaan.  

Pada tugas akhir ini, dilakukan 

perencanaan sistem pelayanan umum atau 

general service system untuk kapal bangunan 

baru KM. Sabuk Nusantara (Kapal Perintis 1200 

GT). Perencanaan dilakukan dengan 

memperhatikan aspek-aspek yang disyaratkan 

oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan 

Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut (Owner). Penelitian ini tidak 

hanya melakukan desain general service system, 

akan tetapi juga menentukan spesifikasi pipa, 

spesifikasi pompa, dan menghitung biaya yang 

dibutuhkan untuk pengadaan material untuk 

general service system yang terdiri dari sistem 

bilga, ballast, dan pemadam hydrant yang 

selanjutnya dapat diaplikasikan untuk sister ship. 

2. METODOLOGI 
 

2.1. Diagram Alir 

 

2.2. Formula Matematika 
 

2.2.1 Diameter Pipa Bilga 
 
Berdasarkan apa yang telah disyaratkan 

oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) vol. 3 

section 11, perhitungan diameter pipa bilga 

sebagai berikut: 

dH = 1,68 . √(𝐵 + 𝐻). 𝐿 + 25     (1) 

dZ  = 2,15 . √(𝐵 + 𝐻). 𝑙 + 25      (2) 

Dimana:  

dH  = inside diameterof main bilge pipe 

(mm) 

dZ = inside diameter of branch bilge pipe 

(mm) 

L = panjang kapal LPP (m) 

B = lebar kapal (m) 

H = tinggi kapal (m) 

l  = panjang dari kompartemen kedap air 

 

2.2.2 Diameter Pipa Pemadam Hydrant 
 
Berdasarkan apa yang telah disyaratkan 

oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) vol. 3 

section 12, perhitungan diameter pipa pemadam 

hydrant sebagai berikut: 

dF  =  0,8 x dH   (3)  

Dimana: 

dH = inside diameter pipa bilga (header) 

 dF = inside diameter pipa hydrant (header) 

 

2.2.3 Ketebalan Pipa 
 
Berdasarkan apa yang telah disyaratkan 

oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) vol. 3 

section 11, perhitungan ketebalan pipa sebagai 

berikut: 

S = So + c + b                                                (4) 

Dimana: 

da  = outside diameter pipa) 

Pc = 16 bar (design pressure) 

σ perm= 80 N/mm2 (maximum design stress) 

V= 1 (faktor efisiensi pengelasan) 

c  = 3 (corrosion allowance) 

b  = 0 (faktor bending) 

So = 
(da .  Pc) 

(20 .  𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 .  𝑉)+𝑃𝑐

 

 

(5) 

 

2.2.4 Kapasitas Pompa 
 

Berdasarkan apa yang telah disyaratkan 

oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) vol. 3 

section 11, perhitungan kapasitas pompa sebagai 

berikut: 

Q = 5,75 x 10-3 x dH
2

 

  

(6) 

Dimana: 

Q      = kapasitas pompa 
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dH = inside diameter pipa (header) 

 

2.2.5 Bilangan Renold 
 

Untuk menentukan jenis aliran, apakah 

turbulen atau laminar. Dapat menggunakan 

perhitungan sebagai berikut. 

Re =  
𝑉𝑥𝐷ℎ

𝑉 ′
 (7) 

Dimana: 

Re = reynold number 

V = kecepatan aliran fluida (m/s) 

V’ = viskositas kinematik fluida 

Dh = diameter pipa  

 

2.2.6 Kerugian Gesek Akibat Pipa Lurus 

(Mayor Losses) 
 

Untuk mencari nilai kerugian gesek akibat 

pipa lurus dapat menggunakan persamaan 

berikut. 

hf mayor = 
10,67 𝑥𝑄1,85

𝐶1,85𝑥𝐷ℎ4,85 x L                                (8) 

Dimana: 

hf = head friction (kerugian head) 

Q  = kapasitas pompa (m3/s) 

C = Hazen-Williams coefficient 

(Galvanized iron = 120) 

Dh = inside diameter pipa (m) 

L = panjang total suction side (m) 

 

2.2.7 Kerugian Gesek Akibat Belokan 

(Minor Losses) 
 

Untuk mencari nilai kerugian gesek akibat 

aksesoris pipa dapat menggunakan persamaan 

berikut. 

hf minor = f . 
𝑣2

2 .  𝑔
                                               (9) 

Dimana: 

f = koefisien kerugian aksesoris pipa 

v = kecepatan aliran fluida (m/s) 

 

2.2.8 Head Total Pompa 

 
Untuk menghitung total head dari suatu 

pompa dapat ditentukan dari rumus Bernoulli 

berikut. 

H = Hs + Hp +HL + 
𝑉2

2 𝑥𝑔
                              (10) 

Dimana: 

H = head total 

Hs = head statis (m) 

Hp = head tekan (m) 

HL = head losses (suction &discharge), (m) 

V = kecepatan aliran (m/s) 

2.2.9 Daya Pompa 
 

Perhitungan daya pompa untuk 

menentukan jenis pompa yang tepat untuk 

sebuah sistem sebagai berikut. 

Pw = ρ x g x HPOMPA x Q                             (11) 

Dimana: 

Pw = daya motor (Watt) 

ρ = massa jenis air laut (kg/l) 

Q = kapasitas pompa (m3/s) 

P = 
𝑃𝑤

𝜂𝑝
                                                         (12) 

Dimana: 

P = daya pompa (kW) 

Pw = daya motor (Watt) 

ηp = efisiensi pompa 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1 Diameter Pipa Utama (Header) 
 
Hasil perhitungan diameter utama 

(header) pipa bilga yaitu 3 inch, pipa ballast yaitu 

4 inch, pipa pemadam hydrant yaitu 2,5 inch. 

 

3.2 Diameter Pipa Cabang (Branch) 
 

Hasil perhitungan diameter cabang 

(branch) pipa bilga yaitu 2,5 inch, pipa ballast 

yaitu 3 inch, pipa pemadam hydrant yaitu 2 inch. 

 

3.3 Ketebalan Pipa Utama (Header) 
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Hasil perhitungan ketebalan utama 

(header) pipa bilga, ballast, dan pemadam 

hydrant yaitu 4,5 mm (schedule 20). 

 

3.4 Ketebalan Pipa Cabang (Branch) 
 

Hasil perhitungan ketebalan cabang 

(branch) pipa bilga, ballast, dan pemadam 

hydrant yaitu 4,5 mm (schedule 20). 

 

3.5 Spesifikasi Pompa Bilga 
 

Setelah melakukan perhitungan untuk 

mencari spesifikasi pompa bilga yang tepat, 

diketahui kapasitas pompa 0,62 m3/min, head 

pompa 17 m, daya pompa 2,14 kW. Kemudian 

diputuskan untuk menggunakan pompa dengan 

merk EBARA yang selanjutnya melakukan 

pemilihan model pompa dengan cara penarikan 

grafik sebagai berikut. 

 

Gambar 1. Grafik performa pompa bilga. 

Dari grafik di atas dapat diketahui jenis 

pompa yang sesuai dengan kebutuhan 

operasional sistem bilga. Jenis pompa untuk 

sistem bilga adalah pompa sentrifugal dengan 

model 100x80 FS4JA 5 5.5 dengan kapasitas 

0,027 m3/s, head 24,7 m, daya 5,55 kW, putaran 

1450 rpm. 

 

 

3.6 Spesifikasi Pompa Ballast 
 

Setelah melakukan perhitungan untuk 

mencari spesifikasi pompa ballast yang tepat, 

diketahui kapasitas pompa 1,06 m3/min, head 

pompa 38 m, daya pompa 8,45 kW. Kemudian 

diputuskan untuk menggunakan pompa dengan 

merk EBARA yang selanjutnya melakukan 

pemilihan model pompa dengan cara penarikan 

grafik sebagai berikut. 

 

Gambar 2. Grafik performa pompa ballast. 

Dari grafik di atas dapat diketahui jenis 

pompa yang sesuai dengan kebutuhan 

operasional sistem ballast. Jenis pompa untuk 

sistem ballast adalah pompa sentrifugal dengan 

model 125x100 FS4KA 5 18.5 dengan kapasitas 

0,059 m3/s, head 38,5 m, daya 18,5 kW, putaran 

1450 rpm. 

3.7 Spesifikasi Pompa Pemadam Hydrant 
 

Setelah melakukan perhitungan untuk 

mencari spesifikasi pompa pemadam hydrant 

yang tepat, diketahui kapasitas pompa 0,62 

m3/min, head pompa 51 m, daya pompa 6,4 kW. 

Kemudian diputuskan untuk menggunakan 

pompa dengan merk EBARA yang selanjutnya 

melakukan pemilihan model pompa dengan cara 

penarikan grafik sebagai berikut. 

 

 

Gambar 3. Grafik performa pompa pemadam 

hydrant. 

 

Dari grafik di atas dapat diketahui jenis 

pompa yang sesuai dengan kebutuhan 

operasional sistem pemadam hydrant. Jenis 

pompa untuk sistem pemadam hydrant adalah 

pompa sentrifugal dengan model 80x65 FS2HA 
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5 15 dengan kapasitas 0,025 m3/s, head 63,1 m, 

daya 15 kW, putaran 2925 rpm. 

 

3.8 Biaya Pengadaan 
 

Hasil perhitungan biaya pengadaan sistem 

bilga yaitu Rp. 238.403.000, sistem ballast yaitu 

Rp 322.808.300, dan sistem pemadam hydrant 

yaitu Rp. 187.900.700. 

 

4. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa 

yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pipa yang digunakan untuk sistem bilga 

menggunakan pipa galvanis dengan 

diameter 3 inch (header) dengan ketebalan 

4,5 mm (schedule 20), dan diameter 2,5 inch 

(branch) dengan ketebalan 4,5 mm ( 

schedule 20). 

2. Pipa yang digunakan untuk sistem ballast 

menggunakan pipa galvanis dengan 

diameter 4 inch (header) dengan ketebalan 

4,5 mm (schedule 20), dan diameter 3 inch 

(branch) dengan ketebalan 4,5 mm 

(schedule 20). 

3. Pipa yang digunakan untuk sistem pemadam 

hydrant menggunakan pipa galvanis dengan 

diameter 2,5 inch (header) dengan ketebalan 

4,5 mm (schedule 20), dan diameter 2 inch 

(branch) dengan ketebalan 4,5 mm 

(schedule 20). 

4. Pompa yang digunakan untuk sistem bilga 

menggunakan pompa sentrifugal merk 

Ebara dengan model 100x80 FS4JA 5 5.5 

dengan kapasitas 0,027 m3/s, head 24,7 m, 

daya 5,55 kW, putaran 1450 rpm. 

5. Pompa yang digunakan untuk sistem ballast 

menggunakan pompa sentrifugal merk 

Ebara dengan model 125x100 FS4KA 5 18.5 

dengan kapasitas 0,059 m3/s, head 38,5 m, 

daya 18,5 kW, putaran 1450 rpm. 

6. Pompa yang digunakan untuk sistem 

pemadam hydrant menggunakan pompa 

sentrifugal merk Ebara dengan model 80x65 

FS2HA 5 15 dengan kapasitas 0,025 m3/s, 

head 63,1 m, daya 15 kW, putaran 2925 rpm. 

Berdasarkan hasil simulasi evaluasi desain 

sistem pemadam hydrant dengan 

menggunakan spesifikasi pompa tersebut, 

telah memenuhi persyaratan tekanan 

minimal di nozzle hydrant (Biro Klasifikasi 

Indonesia tahun 2016 volume III section 12). 

7. Biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan 

material sistem bilga yaitu sebesar Rp. 

238.403.000.  

8. Biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan 

material sistem ballast yaitu sebesar Rp. 

322.808.300. 

9. Biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan 

material sistem pemadam hydrant yaitu 

sebesar Rp. 187.900.700. 
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“ DesainInsulasidanExpansion looppada Penggantian Jalur Pipa Transfer 

Ammonia (NH3) Diameter 8 Inch 

(Studi Kasusdi PT.Petrokimia Gresik)” 
Bhima Lazuardi1*, George Endri Kusuma2, Nora Amelia Novitrie3 

 

Mahasiswa Teknik Perpipaan PPNS 1*, Staf Pengajar Teknik Perpiaan PPNS 2,3 

Teknik Perpipaan, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) 

bhimalazuardi03@gmail.com1* 

 

 

Abstrak 
 

               PT.Petrokimia Gresik berencana melakukan penggantian pipa transfer amoniak berukuran 8 

inch . General Arrangement dan routing pipa dari desain lama akan dirubah. Hal ini tentunya perlu 

dilakukan analisa khususnya dari sisi tegangan yang terjadi agar  memperoleh  desain terbaik . Pada 

penelitian ini  dilakukan analisa  desain expansion loop dan desain insulasi baru  pada pipa transfer 

amoniak 8” dengan  menggunakan perhitungan manual dan pemodelan software CAESAR II. 

Pemasangan expansion loop diperlukan untuk mengurangi tegangan dan displacement akibat beban 

ekspansi. 

Proses analisa dilakukan  perhitungan tegangan akibat beban sustain , occasional, ekspansi 

secara manual pada desain expansion loop berjenis ‘’Z’’ bend loop dan dilakukan perhitungan 

kehilangan panas dengan menggunakan temperature existing sesuai di lapangan, dengan insulasi 

Phenolic, Poliolefine, dan Polyisocanurate dengan tebal 55 mm, tebal 70 mm, tebal 85 mm. 3. Dari 

hasil perhitungan nilai tegangan pada desain expansion  loop jenis Z bend dengan radius 12 inchi, 

diketahui nilai  tegangan tertinggi akibat beban ekspansi yakni sebesar  4030.37 Psi untuk perhitungan  

manual dan 10758 psi untuk output software Caesar. Sedangkan untuk tegangan tertinggi akibat beban  

sustain  yakni 9811 Psi untuk perhitungan manual dan 4129 Psi untuk hasil output software. Sedangkan 

untuk tegangan tertinggi akibat beban  occasional   yakni  13149  Psi untuk perhitungan manual dan 

4126 Psi untuk hasil output software. Dari beberapa hasil tersebut desain Z Bend Loop diyakini masih 

aman. Untuk desain insulasi terbaik dipilih insulasi jenis phnolic foam dengan tebal 85 mm dengan nilai 

heat loss hanya sebesar 1144 watt. 

 

Kata kunci : PT. Petrokimia Gresik, Amonia, Heat loss,  pemodelan,  insulasi,  Stress analysis 

 

 

1. PENDAHULUAN 

    PT. Petrokimia Gresik memiliki   jalur  pipa 

transfer untuk ammonia dari tanki penyimpanan  

menuju  pelabuhan sepanjang total 1,8 km.  

Material  jalur pipa ini  adalah  berjenis ASTM  

A 333 grade 6 (sch 20)  dan terdapat  tiga ukuran 

pipa yang  masing-masing  mempunyai diameter 

berbeda, yaitu untuk pipa berdiameter 12 inch, 8 

inch, dan 4 inch. Akan tetapi, pada kondisi di 

lapangan jalur pipa transfer  berukuran 8 inch 

untuk ammonia mengalami kerusakan pada  

insulasi yang berjenis polyurethane dan jalur 

pipa akan dilakukan  pergantian. Maka, opsi 

untuk  menanggulangi masalah tersebut adalah 

dengan membuat desain baru. Adapun opsi yang 

digunakan untuk mengurangi beban ekspansi 

adalah dengan menambahkan design expansion 

loop sepanjang jalur pipa transfer.Opsi desain 

dari expansion loop yaitu berjenis ‘’Z’’ bend 

loop. Desain tersebut dipilih atas pertimbangan 

masih tersedianya tempat yang mencukupi. 

Adapun faktor lain yang harus diperhatikan 

adalah pemilihan jenis support pada expansion 

loop. Pada akhirnya opsi desain loop tersebut 

akan dianalisa tegangan (stress) dan pergeseran 

(displacement) yang terjadi. Dikarenakan jalur 

pipa ini menyalurkan fluida bertemperatur. Oleh 

karena itu, pada penelitian ini selain dilakukan 

mailto:bhimalazuardi03@gmail.com1*
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dianalisa tegangan (stress) dan pergeseran 

(displacement) yang terjadi akan dilakukan 

analisa dan perhitungan  untuk menemukan jenis 

insulasi yang baru. Peneliti diharuskan 

melakukan sebuah analisa berapa jumlah panas 

yang hilang akibat kerusakan insulasi dan 

melakukan perhitungan ulang untuk desain 

insulasi. dengan pemasangan insulasi tersebut 

haruslah diperhatikan juga karakteristik material 

insulasi terhadap jalur pipa untuk menghindari 

kerusakan terhadap material insulasi yang dapat 

merugikan di kemudian hari. 

 

2. METODOLOGI 

2.1 konduksi pada silinder lapis banyak 

Berkaitan dengan teori perpindahan panas 

konduksi dan tahanan thermal yang telah 

dibahas diatas, pada sub bab ini akan 

dijelaskan mengenai aplikasi dari dua teori 

tersebut dalam sistem perpipaan sehingga 

dapat diaplikasikan pada suatu pipa yang 

memiliki lapisan banyak. persamaan 2.2, 

2.2,2.3 sebagai berikut : 

 

Q= 
𝑇∞1−𝑇∞2

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
(2.2) 

Rtotal= . Rcyl1 + Rcyl2 + Rcyl3 + Rconv(2.3) 

Q = .
𝑙𝑛

𝑟2

𝑟1

2𝜋𝐿𝑘1
+

𝑙𝑛
𝑟3

𝑟2

2𝜋𝐿𝑘2
+

𝑙𝑛
𝑟4

𝑟3

2𝜋𝐿𝑘3
+

1

ℎ2𝐴4
(2.4) 

Dimana : 

Q= nilai kalor yang diperlukan (heat loss) 

(W) 

h1= heat transfer coefficient permukaan 

bagian dalam pipa (W/m2 °K) 

A1= luas permukaan perpindahan panas 

bagian dalam pipa (m2) 

h2= heat transfer coefficient permukaan 

bagian luar pipa (W/m2 °K) 

A2=luas permukaan perpindahan panas 

bagian luar pipa (m2) 

K= konduktivitas thermal (W/m °K) 

2.2      Angka nusselt 

           Untuk angka nusselt pada aliran 

turbulen menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Nu = 0.023 Re0.8 Prn                                       

(2.5) 

2.3      Heat transfer coefficient 

           Nilai heat transfer coefficient 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

h = k/D  Nu                                                        (2.6) 

Dimana : 

k  = thermal conductivity 

(W/mK) 

D  = inside diameter (m) 

Nu = nusselt number 

2.4  Pipe Support 

       Penyangga pipa dalam sistim perpipaan adalah 

sebuah alat yang berfungsi untuk menjadipenahan atau 

penumpu pipa yang melintas dari suatu tempat ke 

tempat yang lain.Sebuah support adalah sebuah 

komponen dari sistim perpipaan yang menyalurkan 

beban yang bekerja pada pipa ke struktur penyangga. 

Allowable pipe span =  √𝟎, 𝟑𝟑𝒙𝒁𝒙𝑺𝒉/𝑾       

(2.7) 

             Dimana : 

                          Z   =  Modulus section (in3) 

                          Sh =  Allowable stress hot (Psi) 

                          W  =  Berat pipa (lb/in) 

 

2.5 Beban pada Pipa 

      Pipe load adalah beban yang terjadi pada sistim 

perpipaan yang diteruskan ke srtuktur bangunan 

penumpu melalui peralatan penumpu atau restraint. 

Sistem perpipaan pada kondisi operasi tentunya 

mengalami berbagai macam beban.Beban yang 

dialami diantaranya beban akibat pipa itu sendiri, berat 

fluida yang mengalir, insulasi pipa, beban angina 

maupun gempa bumi. 

2.5.1 Beban Sustain (Sustained Load) 

        Beban sustain adalah beban yang 

bekerja secara terus-menerus pada 

pipa.Tegangan yang terjadi pada beban 

sustain merupakan hasil dari jumlah 

tegangan longitudinal SL akibat tekanan, 

berat, dan beban sustain lain dengan tidak 

melebihi dari Sh (SL<Sh).Nilai tegangan 

izin pada kondisi sustained load berdasarkan 

ASME B31.3 Appendix A Table A-1.Beban 

sustain menyebabkan terjadinya tegangan 
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antara lain axial stress, longitudinal pressure 

stress, dan bending stress. 

SL= 
𝐹𝑎𝑥

𝐴𝑚
+

𝑀𝑏𝑐

𝐼
+ 

𝑝𝑑𝑜

4𝑡
(2.8) 

 

Dengan : 

Fax  = Gaya aksial (lb) 

Am   = Luas penampang pipa (in2) 

M     = Momen bending (lb.in) 

c      = Jarak dari sumbu pipa (in) 

I       = Momen inersia penampang (in4) 

P      = Tekanan internal 

do    = Diameter luar pipa (in) 

t       = Tebal pipa (in) 

SL    = Tegangan longitudinal (Psi) 

2.5.2  Beban Okasional  

         Beban gempa biasanya juga disebut beban 

sesmic, disebabkan oleh bergeraknya tanah 

secara acak yang melalui anchor struktur/pipa ke 

tanah dan menyebabkan beban inersia dari 

struktur/pipa yang terinduksi. Tekanan gempa 

yang mengenai pipa dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan berikut : 

𝑆 = 0.75𝑖𝑥 12 𝑥
𝑊𝐿2

8𝑍
𝑥 1.5𝐺 

 (2.9) 

 

Dengan : 

S    = Seismic Stress (Psi) 

i     = Stress intensification factor 

W   = Berat pipa (lb/in) 

L    = Panjang pipa (in) 

Z    = Modulus section (in3) 

G   = Seismic acceleration 

 

2.5.3 Beban ekspansi Thermal 

Beban ekspansi merupakan beban yang 

timbul akibat ekspansi panas. Beban 

dapat disebabkan oleh Beban thermal 

akibat pembatasan gerak oleh tumpuan, 

beban ini (gaya dan momen) timbul jika 

ekspansi atau konstraksi bebas perpipaan 

akibat termal terhalang oleh 

tumpuan.Setiap material pipa mempunyai 

koefisien ekspansi yang berbeda. 

Perhitungannya menggunakan persamaan 

sebagai berikut : 

∆       =  
5𝑊𝐿4

384 𝐸𝐼
   

 (2.10) 

M      =  
6 𝐸𝐼∆

𝐿2    (2.11) 

S       =  
𝑖𝑀

𝑍
   

 (2.12) 

Dimana : 

M = Momen yang terjadi pada tumpuan (in-lb) 

I   = Momen inersia (in4) 

Z  = Modulus section (in3) 

    = Displacement (in) 

L  = Panjang pipa (in) 

E  = Modulus elastisitas (Psi) 

 

2.6 Resultan Tegangan 

Selayaknya tegangan yang terhitung harus 

dibandingkan dengan allowable material. Piping 

code allowable sebagaimana ditentukan diatas 

adalah semua berkaitan dengan uji tarik unaxial 

material, (yaitu Sc dan SH). Oleh karena itu 

tegangan yang terhitung harus juga berkaitan 

dengan uji tarik uniaxial. Resultan tegangan yang 

dihitung adalah nilai tegangan geser maksimum. 

Berikut adalah persamaannya : 

𝜏𝑚𝑎𝑥= 
(𝑆1−𝑆3)

2
   (2.12) 

S1= 
(𝑆𝑥+ 𝑆𝑦)

2 
 + √(

(𝑆𝑥−𝑆𝑦)

2

2

) + 𝜏2 

 (2.13) 

S3= 
(𝑆𝑥+ 𝑆𝑦)

2 
 - √(

(𝑆𝑥−𝑆𝑦)

2

2

) + 𝜏2 

 (2.14) 

 

Dimana :  

S1   = Tegangan Principal Terbesar 

S3   = Tegangan principal terkecil 

max = Tegangan geser maximum 

 

 

 

 

2.7 Diagram Alir 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil perhitungan analisa heat loss 

     Berikut ini adalah tabel 3.1 yang 

menunjukkan hasil perhitungan nilai heat loss 

dari 3 macam insulasi yaitu phenolic, 

polyolefine, polyisocanurate sebagai berikut: 

Tabel3.1 hasil perhitungan heat loss 

 

 

 

Gambar 4.2 Grafik Pengaruh Ketebala terhadap heat loss 

Pada analisa kehilangan panas dapat dilihat 

pada tabel 4.2 dengan menggunakan 

beberapa variasi material insulasi baru yaitu 

Phenolic Foam, Polyolefine, 

Polyisocanurate Foam dengan variasi 

ketebalan sebesar 55 mm, 70 mm, 85 mm 

didapatkan hasil seperti table 4.7 di atas 

dengan kerugian panas menggunakan bahan 

isolasi tebal 55 mm yang memiliki nilai 

terkecil adalah isolasi Phenolic Foam 

dengan hasil 1606,36 watt , lalu 

Polyisocanurate Foam dengan hasil 2273,92 

watt dan Polyolefine dengan hasil 3511,9  

watt . Analisa kerugian panas menggunakan 

bahan isolasi tebal 70 mm yang memiliki 

nilai terkecil adalah isolasi Phenolic Foam 

dengan hasil 1319.14 watt , lalu 

Polyisocanurate Foam dengan hasil 1868.63 

watt dan Polyolefine dengan hasil 2889,6 

watt. Sedangkan analisa kerugian panas 

menggunakan bahan isolasi tebal 85 mm 

yang memiliki nilai terkecil adalah isolasi 

Phenolic Foam dengan hasil 1144,41 watt , 

lalu Polyisocanurate Foam dengan hasil 

1621.79 watt dan Polyolefine dengan hasil 

2509.85 watt.  
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Ketiga bahan isolasi tersebut mampu 

meminimalisasi kehilangan panas (heat loss) 

dengan hasil yang bervariasi, namun hasil 

yang terbaik adalah pada bahan isolasi 

Phenolic Foam dengan  ketebalan 85 mm 

yang secara data spesifikasi dan hasil 

perhitungan memiliki nilai heat loss yang 

kecil hanya  sebesar 1144,41 watt  

dibandingkan lainya. Hal ini menunjukkkan 

bahwa, material  insulasi existing berjenis 

polyurethane disarankan untuk dilakukan 

pergantian dengan material baru.  Jadi 

semakin tebal insulasi, perpindahan panas 

semakin berkurang , dikarenakan ketebalan 

insulasi mempengaruhi besar tahanan termal 

pada pipa tersebut. Berdasarkan persamaan  

perpindahan panas, nilai tahanan thermal 

berbanding terbalik dengan perpindahan 

panas. Semakin  besar tahanan termal 

semakin berkurang perpindahan panas yang 

terjadi.  

3.2 stress due sustained load 

     Berikut ini hasil perhitungan Sustained 

load adalah total dari longitudinal stress 

yang diakibatkan oleh tekanan dan berat 

pada sistem perpipaan (ASME B31.3, 2010). 

Sehingga sustained load dapat dikatakan 

istilah lain dari longitudinal stress yang 

meliputi axial stress, pressure stress dan 

bending stress. 

Tabel 3.3 hasil stress due sustained load 

 

 

Gambar 4.5 Grafik tegangan akibat beban sustain (software) 

    Analisa tegangan  akibat  beban  sustain  

dapat dilihat pada gambar 4.12. Gambar 

tersebut menunjukkan nilai tegangan di 

setiap node pada desain Z bend loop. 

Dikarenakan semua desain memiliki 

dimensi yang  sama maka setiap desain 

memiliki nilai tegangan yang realtif  sama, 

hanya berbeda  di beberapa  node saja yang 

memiliki nilai tegangan yang berbeda. Hasil 

nilai tegangan yang dihasilkan oleh software 

CAESAR II  menunjukkan  semua  nilai  

tegangan di setiap node akibat beban sustain 

masih dibawah nilai  tegangan  izin yang 

disyaratkan oleh  ASME B 31.1. Sehingga 

desain tersebut dirasa cukup aman. 

Dapat dilihat nilai tegangan yang dihasilkan 

pada node 10-20 dan 40-50 memiliki nilai 

yang relatif sama karena tegangan yang 

terjadi pada sepanjang pipa lurus, terkecuali 

untuk 30 dan node 100. Nilai tegangan pada 

segmen tersebut mengalami kenaikan. Hal 

ini dikarenakan pipa pada node tersebut  pipa 

ditumpu oleh support dan masing-masing 

berada di dekat ellbow, yang juga 

mengharuskan support menahan gaya yang 

bekerja searah sumbu Y. Sehingga tegangan 

yang dihasilkan berbeda dengan tegangan 

yang terjadi sepanjang pipa lurus yang lain.  

Pada node 40-50 dan 70-80 berada pada pipa 

belok (ellbow) nilai tegangan tertinggi yang 

dihasilkan terletak pada node 79 yang berada 

belokan dengan radius 12 inchi atau pada hal 

ini segmen tersebut terletak pada bawah kaki 

loop. 

3.3 stress due occasional load 

berikut inisalah satu contoh perhitungan 

manual pada segmen 1 beban occasional 

yang dialami sistem perpipaan :  

Perhitungan segmen 1 

σb = 3230.40 

i = 1,15 

G  = 0.15 (seismic acceleration) 
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S           = 0,75x i x 12 x σb  x 1,5 G 

S           = 0,75 x 1,15 x 12 x 3235,40 x 1,5 x 

0.15 

S           = 6555,69 psi 

Occ       = S+Sus loads 

             = 3235,40 Psi + 6597.79 Psi 

             = 13149.48 Psi 

Tabel 4.12 hasil perhitungan stress due 

occasional loads 

 

Tahap berikutnya menganalisa nilai 

tegangan yang disebabkan oleh beban 

okasional. Beban okasional adalah beban 

yang tidak terjadi seterusnya. selama sistim 

beroperasi.Tegangan yang dianalisa pada 

tahap ini adalah beban akibat gempa. Dalam 

hal ini analisa yang dilakukan dengan 

menggunakan software CAESAR II. 

  

Gambar 4.6Grafik tegangan akibat beban 

gempa (software) 

Gambar 4.6 menunjukkan nilai tegangan 

akibat beban okasional gempa, semua nilai 

tegangan pada tiap node masih berada 

dibawah nilai tegangan  izin berdasarkan 

ASME B31.3. Nilai tegangan akibat beban 

gempa nilainya hampir sama dengan 

tegangan akibat beban sustain, akan tetapi 

ditambah dengan nilai beban gempa itu 

sendiri. Dapat dilihat dari grafik di  atas  nilai  

tegangan  akibat  beban okasional  yang di 

dapat dari software CAESAR II  adalah  

terbesar  terjadi  pada Node 100,  yaitu 

sebesar 4123 Psi, dan yang terkecil  pada 

node 40, yaitu  sebesar 2089  Psi. Nilai 

tegangan yang cukup besar lain dihasilkan  

pada node yang berada pada support. Seperti 

pada node 30  nilai tegangan yang dihasilkan 

sebesar 3631 Psi.  Untuk node  nilai 

tegangan akibat  beban  okasional, tegangan  

terbesar cenderung  terjadi  pada  node yang 

dekat dengan  support dan  anchor. Seperti  

hasil nilai tegangan pada node 100  yang  

juga  menimbulkan  gaya  searah sumbu  Y  

yang  terjadi  sebesar  1120 lb. Hal ini 

dikarenakan,  pada  saat terjadi  gempa 

anchor  menahan pipa yang bergerak akibat 

beban gempa. Maka dari itu, pada  node  

dekat anchor  nilai tegangan dan gaya yang 

dihasilkan cukup besar. 

3.4 Stress due to expansion load 

 Tabel 4.13 menunjukan hasil 

perhitungan manual stress due to expansion 

load dan software yang terjadi pada segmen 

1 sampai segmen 3 expansion loop. Berikut 

ini contoh perhitungannya untuk segmen 3 

straight pipe :  

Menentukan displacement pipa 

- Menentukan displacement pipa 

∆=
5Wl4

384 E I
 

∆=
5𝑥3,156𝑥142,114

384𝑥30.4𝑥106𝑥58,87 
 

∆= 0.00937 

-  Nilai thermal ekspansi 

M =
6EIΔ

L2
 

M = 4979,44 lb.in 

Segmen i G Bending Stress (psi) Occasional load manual (psi) Software (psi) Allowable stress (psi) acc

S1 1 0.15 6448.61 13149.48 3631 26600.00 yes

S2 1 0.15 332.53 4368.28 3741 26600.00 yes

S3 1 0.15 583.47 5127.40 4126 26600.00 yes
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S =
iM

Z
 

S =
1x4979,44 

13,65
 

S = 364.67Psi 

 

Tabel 4.13 hasil perhitungan stress due  

Expansion Loads 

 

     Analisa beban ekspansi  berikut ini  

ditujukan untuk membandingkan desain 

baru  Z  bend loop dengan  jalur sistem  

perpipaan  tanpa adanya expansion loop.  

Hal ini dikarenakan pada expansion  loop 

beban yang paling dominan  terjadi adalah 

beban dikarenakan adanya beban  ekspansi  

thermal. Dalam hal ini, analisa tegangan  

dilakukan dengan menggunakan software 

Caesar II. 

 

Gambar 4.7Grafik perbandingan 

teganganexpansion loads software Caesar II 

      Berdasarkan gambar 4.7  menunjukkan 

bahwa seluruh nilai tegangan yang muncul  

pada  jalur pipa tanpa menggunakan 

expansion  loop dan menggunakan Z bend 

loopmasih dibawah nilai tegangan izin untuk 

pembebanan ekspansi. Dapat dilihat pada 

seluruh node10-100 dapat diterima oleh 

code ASME B31.3. Untuk jalur pipa tanpa 

menggunakan  expansion loop  hasil  nilai  

tegangan  yang muncul  pada software 

Caesar II nilainya cukup besar dan  nilainya 

relatif  sama,  yaitu sebesar 17408.5 Psi. Hal 

ini, dikarenakan  pada contoh  kasus ini jalur  

pipa  tanpa  menggunakan  expansion loop 

adalah pipa lurus tanpa adanya belokan sama 

sekali dan efek lain yang ditimbulkan pada 

sistem perpipaan adalah anchor  harus 

menyerap gaya  yang  juga sangat besar  

dengan nilai sebesar 114508 lb.  

            Sedangkan,  nilai  tegangan  untuk 

jalur pipa dengan menggunakan expansion 

loop  dari  node 10-110  menunjukkan  nilai  

yang  cukup  fluktuatif.  Hal itu ditunjukkan 

dengan  nilai tegangan  yang  semula kecil  

pada node 10 sebesar 403 Psi menjadi  naik 

perlahan  sampai  node 49 sebesar 10758,2  

dan  turun  lagi  sampai dengan  node  60. 

Gambar 4.12 dapat juga disimpulkan  nilai 

tegangan maksimum  yang terjadi pada jalur 

pipa dengan menggunakan Z bend  loop 

yaitu sebesar 10758 Psi dan tegangan 

terkecil sebesar  641 Psi pada node 20. 

Kenaikan nilai tegangan tersebut disebabkan 

karena pada  segmen tersebut pipa 

mengalami ekspansi sehingga menyebabkan 

defleksi  yang  terjadi. Pada segmen tersebut 

defleksi diserap oleh belokan (elbow). Dapat 

dilihat nilai tegangan maksimum sebesar 

10758,2 Psi yaitu pada segmen belokan 

elbow dengan radius 12 inch. Jadi, dari 

beberapa analisa di  atas  pada jalur pipa 

disarankan untuk dipasang expansion loop.  

Karena  dengan  beberapa  

mempertimbangkan nilai tegangan yang 

dihasilkan  lebih  kecil  dan  expansion loop  

dapat menyerap beban ekspansi daripada 

jalur pipa hanya didesain lurus. 
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3.5 Resutant Tegangan 

      Perhitungan nilai resultan tegangan 

geser maksimum dapat diperoleh sebagai 

berikut : 

Diketahui : 

Sb = 4030.37Psi 

Sip = 1778.184 psi 

Sh = 3572,86 Psi 

St = 0,3327 Psi 

S1= 
(𝑆𝑏+𝑆𝑙𝑝+ 𝑆ℎ

)

2 
 + √(

(𝑆𝑏+𝑆𝐼𝑝−𝑆ℎ)

2

2

) + 𝜏2  

=
(4030.37+1778,184+3572,86)

2 
+

√(
(4030.37+1778,184+3572,86

2

2

) +  0,33272 

= 8007,65 Psi 

S3= 
(𝑆𝑏+𝑆𝑙𝑝+ 𝑆ℎ

)

2 
-√(

(𝑆𝑏+𝑆𝐼𝑝−𝑆ℎ)

2

2

) + 𝜏2  

=

(4030.37+1778,184+3572,86)

2 
√(

(4030.37+1778,184+3572,86

2

2

) +

 0,33272 

= 1373.98 Psi 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 
(𝑆1−𝑆3)

2
 

 = 
(8007,65 −1373.98 )

2
 

 = 3316,83 Psi 

Jadi, diketahui hasil dari perhitungan 

tegangan geser maksimum sebesar 3316,83 

Psi 

4. KESIMPULAN  

1. Heat Loss : dari hasil perhitungan manual  

nilai heat loss yang didapat  dari  material  

insulasi berjenis polyuethane dengan  tebal 

insulasi  55 mm  pada expansion  loop  jalur  

pipa ammonia existing sebesar 1940.79  

watt.  Dan untuk nilai heat  loss dengan  3 

jenis  material baru dengan 3 variasi 

ketebalan sebesar 55 mm, 70 mm, dan 85 

mm  memiliki nilai bervariatif antara lain  

untuk  material insulasi Phenolic Foam 

dengan tebal  55 mm nilai heat loss-nya 

sebesar 1606.36 watt,  70 mm nilai heat loss-

nya sebesar  1319.14 watt, dan 85 mm nilai 

heat loss-nya sebesar 1144.41 watt. 

Selanjutnya untuk  material insulasi 

Polyolefine  dengan tebal 55 mm nilai heat 

loss-nya sebesar 3511,82 watt,  70 mm nilai 

heat loss-nya sebesar  2889.59 watt, dan 85 

mm nilai heat loss-nya sebesar 2509.85watt.  

Dan yang terakhir untuk  material insulasi 

Polyisocanurate Foam dengan tebal 55 mm 

nilai heat loss-nya sebesar 2273.92 watt ,  70 

mm nilai heat loss-nya sebesar 1868.63 watt, 

dan 85 mm nilai heat loss-nya sebesar 

1621.79 watt. 

2.Desain Insulasi  baru: dari hasil 

perhitungan dapat disimpulkan bahwa,  nilai 

heat loss terkecil terdapat pada jenis material 

Phenolic Foam dengan ketebalan 85 mm 

yang menghasilkan nilai heat loss hanya 

sebesar 1144.41  watt, oleh karena itu desain 

baru insulasi disarankan menggunakan jenis 

material phenolic foam dengan ketebalan 85 

mm dengan metode MLI (Multi Layer 

Insulation) dengan lapisan terluar insulasi 

yaitu Almunium Sheet dengan tebal  3 mm 

sebagai pelindung dari insulasi utama agar 

tidak mudah rusak.    

3. Dari hasil perhitungan nilai tegangan pada 

desain expansion loop jenis Z bend dengan 

radius 12 inchi, diketahui nilai  tegangan 

tertinggi akibat beban ekspansi yakni 

sebesar  4030.37 Psi untuk perhitungan  

manual dan 10758 psi untuk output software 

Caesar. Sedangkan untuk tegangan tertinggi 

akibat beban  sustain  yakni 9811 Psi untuk 

perhitungan manual dan 4129 Psi untuk hasil 

output software. Sedangkan untuk tegangan 
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tertinggi akibat beban  occasional   yakni  

13149  Psi untuk perhitungan manual dan 

4126 Psi untuk hasil output software. Dari 

beberapa hasil tersebut desain Z Bend Loop 

diyakini masih aman dikarenakan masih 

berada di bawah masing-masing allowable 

streess. 

4. Dari hasil  perhitungan  resultant 

tegangan, diperoleh  nilai tegangan  geser 

maksimum pada expansion loop sebesar 

3316,83 Psi untuk Z Bend loop dengan  

radius 12 inchi. 
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Abstrack - The main steam pipe connected between the secondary superheater outlet to the turbine inlet. 

The piping system requires the flexibility calculations using computer analysis. Analysis is done to keep the piping 

system can operate safely in accordance with the limits on ASME B31.1. Stress analysis in this thesis focuses on 

the analysis of static voltage which includes a voltage due to sustained load, occasional load, and thermal 

expansion. From the above problems analyzed by comparing the results of running the manual calculation with 

CAESAR II 5.1 software. so that the bias voltage value corresponding known limitations ASME B31.1 code. Result 

obtained from this analysis is the comparison between the results of manual calculations and software. Due to 

sustained load voltage difference occurs in the lowest segment 1 with the results of manual calculations and results 

amounted to 1277.88 psi software amounted to 2316.9 psi. While the value of the highest voltage occurs in segment 

2 of 4552.62 psi on manual calculations and 4099.1 psi on a calculation software. For occasional tension voltage 

value is highest in segment 2 of 5130.12 psi on manual calculations and 4221.2 psi on a calculation software. 

While the value of the lowest voltage occurs in segment 1 with a value of 1835.17 psi on manual calculations and 

2146.7 psi on a calculation software. For the highest thermal stress occurs at node 1 with the results of manual 

calculations and results amounted to 70 417 psi software amounted to 8314.5 psi. While the value of the lowest 

voltage occurs in node 3 with manul calculations and results amounted to 4070.02 psi psi 3142.9 software. 

Nevertheless all voltages result in both manual and software is still in the allowable stress limits of the material 

used. To support the corresponding technical standards using a guide support with the force direction Y + and Z 

3 units with a minimum distance of 102.36 in. 

 

Keyword : Stress, sustained loads, occasional loads, thermal ekspansi, support. 

1. PENDAHULUAN  

Pipa main steam adalah suatu pipa yang 

mengalirkan fluida yang bertekanan tinggi dan 

bertemperatur tinggi. Dalam tahap perancangan 

sistem perpipaan perlu dilakukan perhitungan yang 

kompleks untuk menjaga agar sistem perpipaan 

aman pada waktu beroperasi.  

Salah satu perhitungan engineering yang vital 

dan menentukan keberhasilan suatu sistem 

perpipaan adalah perhitungan peletakan support dan 

analisa tegangan pipa (pipe stress analysis). Dalam 

hal yang ini dipakai jenis support constans spring 

hanger. penggunaan contains spring hanger 

dilakukan karena persentase variasi kondisi cold ke 

hot lebih kecil dari 6% dan jika pergerakan 

vertikalnya sangat besar lebih dari 50 mm. kedua 

kondisi ini pada umumnya terjadi pada pipa yang 

dekat dengan nozzle equipment yang critical. 

(equipment yang critical seperti reciprocating 

compressor, turbin, boiler) Untuk memenuhi suatu 

kriteria keselamatan kerja maka sistem perpipaan ini 

harus bisa menahan beban keseluruhan yang sedang 

berjalan atau bekerja terus menerus (working load), 

diantaranya beban statis (static load) dimana 

menghitung beban yang bekerja secara terus 

menerus maupun beban dinamis (dynamic load) 

menghitung beban yang berubah-ubah sesuai fungsi 

waktu. 

Jalur perpipaan ini berdiameter 8 inchi dan 

operating temperature sebesar 485° C, dengan 

demikian beban dan ekspansi panas yang diterima 

pipa sangat besar sehingga perlu adanya perhitungan 

dan simulasi yang tepat, antara lain perhitungan 

peletakan support yang berpengaruh penting 

terhadap keberhasilan sistem perpipaan. Maka dari 

itu pengerjaan tugas akhir ini menitikberatkan pada 

analisa tegangan pipa untuk memenuhi kriteria 

keamanan dari line pipe yang dianalisa. Standar yang 

akan digunakan sebagai acuan dalam dalam 

perhitungan analisa tegangan adalah ASME B31.1 

2014. 

mailto:Trihandikarachmanu31@gmail.com1*
mailto:Mardisantoso@ppns.com2*
mailto:Arum.up3d@gmail.com3*
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1 Berdasarkan latar belakang di atas 

maka tujuannya ialah menentukan jumlah dan 

posisi penyangga yang sesuai setandart teknis 

pada pipa main steam, menentukan 

perhitungan insulasi untuk jalur pipa main 

seam, menentukan nilai tegangan akibat 

sustained load yang terjadi pada pipa main 

steam, menentukan nilai tegangan akibat 

occasional load yang terjadi pada pipa main 

steam, dan menentukan nilai tegangan akibat 

ekspansi termal yang terjadi pada pipa main 

steam. 

 

2 2. TEORI PENELITIAN. 

2.1 Formula perhitungan insulasi 

Panas ditransfer oleh salah satu dari, atau 

kombinasi, konduksi, konveksi, dan atau radiasi. 

Konduksi hanya terjadi ketika ada kontak fisik. 

Panas ditransfer melalui logam yang paling sangat 

secara efisien karena logam adalah konduktor yang 

baik. Bahan isolasi yang baik adalah konduktor yang 

buruk. Konveksi, sehubungan dengan sistem isolasi, 

adalah gerakan udara pada atau sekitar permukaan 

tubuh terisolasi. Dan radiasi paling tepat 

digambarkan dengan mengacu pada kehangatan 

yang anda rasakan ketika anda berdiri di bawah sinar 

matahari atau dengan kebakaran. Panas yang 

ditransfer melalui isolasi terutama fungsi dari 

ketahanan isolasi terhadap ketebalannya, suhu 

operasi permukaan yang terisolasi, karakteristik 

permukaan membran luar (lihat daya pancar di atas), 

dan kondisi lingkungan yang terlibat. Konduktivitas 

termal, seperti didefinisikan di atas adalah laju 

perpindahan panas dalam satu arah (tegak lurus ke 

area) per satuan luas, per unit suhu diferensial per 

satuan ketebalan, per satuan waktu. Dalam sistem 

unit, kondiktivitas k = (W/(m2.K)). 

 

2.2 Formula perhitungan support 

Supoort adalah alat yang digunakan untuk 

menahan atau menyangga suatu sistem perpipaan. 

Support dirancang untuk dapat menahan berbagai 

macam bentuk pembebanan baik statis maupun 

dinamis. Penempatan support  harus memperhatikan 

dari pergerakan sistem perpipaan terhadap profil 

pembebanan yang mungkin terjadi pada berbagai 

kondisi. Berdasarkan pembebanannya penyangga 

pipa dapat dibagi menjadi dua yaitu pembebanan 

statis dan pembebanan dinamis [7]. Penyangga harus 

mampu menahan keseluruhan berat suatu sistem 

perpipaan, termasuk didalamnya berat pipa, insulasi, 

fluida yang terkandung, komponen, dan penyangga 

itu senidiri.  

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam 

mendesain piping support, antara lain [7] Berat pipa, 

jenis pipa, mencegah perambatan getaran, ekspansi 

pipa, jarak antar pipa. 

Untuk menghindari defleksi pada pipa, support 

yang baik perlu mempertimbangkan jarak antar 

tumpuan atau pipe span. Jarak ini dapat dihitung 

dengan persamaan berikut : 

𝐿𝑠 = √0,33𝑆𝑍ℎ 𝑊⁄  .............................. (2.1)                                                          

Keterangan: 

Ls = allowable pipe span (in) 

L   = panjang pipa (in) 

Z   = section modulus (in3) 

Sh  = allowable tensile stress pada temperatur 

tinggi (psi) 

W  = berat total pipa (lb/in) 

 

2.3 Formula perhitungan sustained load 

Sustained load 

𝑃𝐷𝑐

4𝑡
+

𝐹𝑎𝑥

𝐴𝑚
+

𝑀𝑏

𝑍
≤ 1 ∙ 𝑆𝐻 .....................(2.2) 

 

2.4 Formula perhitungan occasional load 

Occasional loads Seismic 

Ssustained + 
𝑀𝐵

𝑍
 ≤ k SH……………………………….(2.3) 

 

2.5 Formula perhitungan expansion thermal load 

Expansion thermal loads 

Sekspansi = f (1.25 Sc + 0.25 Sh).................(2.4)  

 

 

2.1 3. METODOLOGI. 

Diagram alir penilitian jurnal ini ditunjukkan 

pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 1 Diagram Alir Peneitian 

 

3 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Tebal insulasi 

Tebal insulasi yang digunakan adalah: 

∆𝑥  = 0,41m – 0,31m 

 = 0,1m 

  = 3,937 in 

Jadi untuk tebal insulasi yang digunakan adalah 

3,937 in dengan menggunakan jenis insuasi calcium 

silicate. 

4.2 Peletakan support 

Jumlah support = 
Lpipe

Lspan
  

   = 
1016,9in

273,8in
 

   = 3,02 ≈ 3 buah support 

Jadi untuk pemilihan support yang sesuai 

standart teknis adalah menggunakan contains spring 

hanger 1 unit dan guide support dengan arah gaya Y 

dan Z sebanyak 2 unit. Dengan jarak minimal 102.36 

in. 

 

 

4.3 Sustained load 

 

 

 

 

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa nilai 

tegangan terbesar terjadi pada segmen 2 dengan nilai 

4099.1 psi untuk perhitungan software dan 4552.62 

psi pada perhitungan manual. Tegangan ini terjadi 

karena moment bending pada segmen tersebut 

sebesar 37805,13lb.in. dikarenakan 2 elbow yang 

terpasang pada segmen menambah gaya ke arah 

sumbu Y-. Untuk nilai tegangan terkecil terjadi pada 

segmen 1 dengan nilai 1277.81 psi pada manual dan 

2316.9 pada software. Hal ini dikarenakan beban 

terbesar senilai 89.28 lb pada segmen tersebut 

ditahan oleh anchor yang kemudian diteruskan oleh 

support di ujung segmen.. 

 

4.4 Occasional Load 
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Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa 

tegangan occasional load  merupakan penjumlahan 

dari tegangan sustained load ditambah dengan beban 

gempa. Sehingga grafik yang terbentuk hampir sama 

dengan tegangan sustained load. Nilai selisih 

terendah yang terjadi pada segmen 3 dengan hasil 

perhitungan manual sebesar 2002.44 psi dan 

software 2141.2 psi, sedangkan selisih tertinggi 

berada pada segmen 2 dengan hasil perhitungan 

manual 5130.12 psi dan hasil software 4221.2 psi. 

Untuk perbedaan selisih tegangan antara 

perhitungan manual dan software disebabkan karena 

perbedaan metode, untuk perhitungan manual 

occasional load akibat beban gempa menggunakan 

metode simple beam formula and response spectrum 

sedangkan pada software CAESAR II 5.1 

menggunakan metode finite element analysis. 

Untuk hasil perhitungan nilai tertinggi yang 

terjadi pada segmen 2 dengan hasil perhitungan 

manual 5130.12 psi dan hasil software 4221.2 psi, 

tingginya nilai tegangan diakibatkan dari jarak antar 

support yang jauh sehingga menyebabkan nilai 

tegangan akibat beban gempa menjadi besar. 

4.5 Thermal load 

 

Dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui 

bahwa besarnya tegangan terbesar akibat beban 

thermal terdapat pada node 1 sebesar 7041.47 psi. 

Hal ini disebabkan karena segmen pada node 

tersebut menerima gaya searah sumbu X- (axial 

pipa) sebesar 313.67 lb. Gaya ini tertahan oleh 

anchor di ujung segmen yang mengakibatkan 

besarnya nilai tegangan pada titik tersebut. 

Sedangkan tegangan terkecil berada pada node 3 

sebesar 4070.02 psi. Hal ini disebabkan karena 

momen pada segmen tersebut dipengaruhi oleh gaya 

searah sumbu Y- dengan nilai 509.32 lb dan 

mempunyai lengan dari titik centroid sebesar 0.06 ft. 

nilai tersebut relative kecil dibandingkan dengan 

node yang lain. Perbedaan selisih antara perhitungan 

manual dan software di karenakan pada perhitungan 

manual menggunakan metode free body analisys 

sedangkan pada software CAESAR II menggunakan 

metode finite element metode  (FEM). 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Untuk pemilihan support yang sesuai standart 

teknis adalah menggunakan contains spring 

hanger 1 unit dan guide support dengan arah 

gaya Y dan Z sebanyak 2 unit. Dengan jarak 

minimal 102.36 in. 

2. Untuk ketebalan insulasi yang digunakan adalah 

3,937 in dengan menggunakan jenis insuasi 

calcium silicate 

3. Nilai tegangan tertinggi akibat sustained load 

pada hasil perhitungan manual terjadi pada 

segmen 2 sebesar 4552,62 psi dan hasil running 

software sebesar 4099.1 psi. Sedangkan nilai 

tegangan terendah terjadi pada segmen 1 dengan 

hasil perhitungan manual sebesar 1277,88psi 

4. dan hasil running software sebesar 2316.9 psi. 

5. Semua nilai tegangan diatas masih berada 

dibawah tegangan ijin sebesar 12700 psi sesuai 

standart ASME B31.1 dan dinilai aman untuk 

beroperasi. 

6. Nilai tegangan tertinggi occasional load akibat 

beban gempa berdasarkan perhitungan manual 

terjadi pada segmen 2 dengan nilai sebesar 

5130,12 psi dan pada perhitungan software 

sebesar 4221.2 psi. Sedangkan nilai tegangan 

terendah terjadi pada segmen 1 dengan nilai 

sebesar 1835,17 psi pada perhitungan manual 

dan 2146.7 psi pada perhitungan software. 

Semua nilai tegangan diatas masih berada 

dibawah tegangan ijin sebesar 14605 psi sesuai 
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standart ASME B31.1 dan dinilai aman untuk 

beroperasi. 

7. Nilai tegangan tertinggi akibat thermal ekspansi 

terjadi pada node 1 dengan hasil perhitungan 

manual sebesar 7041.47 psi dan hasil running 

software sebesar 8314.5 psi. Sedangkan nilai 

tegangan terendah terjadi pada node 3 dengan 

perhitungan manual sebesar 4070.02 psi dan 

hasil running software sebesar 3142.9 psi. 

Semua nilai tegangan diatas masih berada 

dibawah tegangan ijin sebesar 20675 psi sesuai 

standart ASME B31.1 dan dinilai aman untuk 

beroperasi. 

5.2 SARAN 

Dari tugas akhir ini terdapat beberapa usulan dan 

masukan untuk dilakukan pada riset selanjutnya 

antara lain: 

1. Perhitungan kerugian panas insulasi hanya 

dilakukan dengan perhitungan manual. 

Untuk penelitian selanjutnya disarankan 

untuk menggunakan analisa software 

sebagai perbandingan. 

2. Untuk nilai ekspansi thermal metode yang 

digunakan dapat diambil dari referensi lain 

selain ITT Grinnel. Seperti referensi 

karangan MW kellog sebagai pembanding. 
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Abstrak - Air merupakan kebutuhan pokok paling penting bagi kehidupan manusia, industri, dan lainnya. Oleh 

karena itu, ketersediaanya harus tetap terjamin. Banyak cara yang digunakan untuk mendistribusikan air bersih 

salah satunya dengan menggunakan sistem perpipaan atau jaringan perpipaan. Sistem distribusi air bersih 

merupakan salah satu bagian terpenting dari instalasi perpipaan pada gedung, sehingga perancangan sistem  

dilakukan dengan perhitungan yang tepat sesuai dengan fungsi gedung itu sendiri.  

Di PPNS (Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya) meningkatnya pengguna gedung perkuliahan serta fasilitas 

lainnya, mengakibatkan adanya lonjakan dalam pemakaian air bersih.. Oleh karenanya, perlu dilakukan 

perhitungan ulang sistem distribusi air bersih meliputi penaksiran kebutuhan air bersih, penentuan kapasitas dan 

dimensi dari tangki air, penentuan diameter pipa air serta pemilihan pompa air yang sesuai dengan head dan 

kapasitas yang dibutuhkan.  

Hasil yang didapatkan untuk mengatasi lonjakan kebutuhan air bersih adalah dengan memodifikasi sistem 

distribusi air bersih, seperti menambah  tangki air pada gedung perkuliahan M sebesar 4 m3 dan K sebesar 2,5 

m3. Dari hasil perhitungan penambahan tangki tersebut tiap gedung perlu adanya penambahan pompa boster 

dikarenakan head yang tersedia tidak mencukupi, serta menambah kapasitas pompa distribusi air bersih dari    

0,0055 m3/s  menjadi 0,01117 m3/s  

Kata Kunci : Sistem distribusi air bersih, debit aliran, head pompa 

 

1. PENDAHULUAN  

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia, 

sehingga ketersediaannya harus tetap terjamin . 

Untuk menjaga ketersediannya akan air bersih maka 

perlu adanya subuah sistem distribusi air bersih. 

Sistem distribusi air bersih umumnya merupakan 

suatu jaringan pemipaan yang tersusun atas sistem 

pipa, pompa, reservoir dan perlengkapan lainnya. 

Tujuan terpenting dari sistem penyediaan air bersih 

adalah untuk menyediakan air bersih dengan 

kualitas dan kuantitas yang baik. 

PPNS atau Politeknik Perkapalan Negeri 

Surabaya merupakan institusi pendidikan di bidang 

vokasional perkapalan dan berorientasi pada marine 

manufacture. Dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar PPNS dilengkapi beberapa fasilitas yaitu 

gedung kelas, bengkel, laboratorium, kantin dan 

mushola. Semua fasilitas bangunan tersebut tidak 

bisa lepas akan kebutuhan air bersih. Untuk 

memenuhi kebutuhannya akan air bersih, kampus 

PPNS selama ini memanfaatkan suplai air bersih dari 

PDAM. Sistem pendistribusiarmya yaitu suplai air 

dari PDAM ditampung di reservoir bawah, 

kernudian dipompakan ke reservoir atas (menara air) 

setelah itu air didistribusikan ke tiap daerah 

pelayanan dalam lingkungan kampus PPNS. Dilihat 

dari kondisi eksisting yang terjadi pada 

kenyataannya pendistribusian air bersih di PPNS 

tidak sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing 

keluaran (fixture  unit).  

Pada tugas akhir ini difokuskan pada redesain 

sistem perpipan pada jalur distribusi air bersih. 

Permasalahan utama di PPNS adalah kurang 

jelasnya sistem perpipaan yang mendistribusikan air 

bersih sehingga perlu penggambaran ulang untuk 

mengetahui gambar sistem yang jelas. Adanya 

pertambahan kebutuhan konsumsi akan air bersih, 

pada tiap unit beban  tidak bisa memenuhi kapasitas 

dan tekanan kerja pada tiap unit beban plumbing. 

Sering rusaknya pompa pengisi tangki tandon yang 

sering beroperasi terus-menerus dikarenakan jumlah 

kapasitas reservoir (menara air) kurang mencukupi 

dan tidak ada adanya tangki disetiap bangunan 

gedung, sehingga perlu adanya perhitungan ulang 

kapasitas dan jumlah tangki. Dari permasalahan 

yang timbul pada sistem perpipaan distribusi air 

bersih di PPNS, maka perlu adanya peninjauan 

kembali pada sistem perpipaan distribusi air bersih. 

Sehingga pada pemakaiannya tiap unit beban dapat 
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aksesorisjumlah
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2

minorf =

dipenuhi akan kapasitas dan head kerja sesuai 

National Standard Plumbing Code 2009. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka 

tujuannya ialah mendapatkan sistem perpipaan dan 

kapasitas tangki air bersih sesuai dengan National 

Standard Plumbing Code 2009, mengindentifikasi 

kesesuaian sistem perpipaan dan kapsitas air bersih 

terhadap National Standard Plumbing Code 2009, 

serta bagaimana modifikasi sistem distribusi air 

bersih untuk memenuhi standard National Standard 

Plumbing Code 2009 

2. TEORI PENELITIAN 

Sistem penyedia air bersih berfungsi untuk 

menyediakan aliaran air bersih dengan cara 

mengalirkan air dari sumber air kota, sumur atau 

tangki penyimpanan lainnya ke bagian-bagian 

gedung yang dikehendki. Ada beberapa model 

system dalam  penyedian air bersih, diantaranya 

adalah sistem sambungan langsung, sistem tangka 

atap, sistem tangka tekan, sistem tanpa tangka, 

Tekanan air yang yang kurang mencukupi akan 

menimbulkan kesulitan dalam pemakaian air. 

Tekanan yang berlebihan dapat menimbulkan rasa 

sakit bila terkena pancaran air serta mempercepat 

kerusakan alat plambing. Besarnya tekanan 

minimum untuk setiap alat plambing adalah 15 psig 

untuk Nasional Standart Plumbing Code 2009. 

Berikut ini merupakan rumus-rumus yang digunakan 

dalam pembuatan jurnal : 

 totalL  70)%-(60 totalefektif L = ...

...............................................................(2.1) 

..--.....(2.2) 

  

Persentase suplai air per jam= 
𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟𝑠𝑢𝑝𝑙𝑎𝑖

24 𝑗𝑎𝑚
.........(2.3) 

Banyaknya pemompaan = 
𝑄𝑑

𝑉𝑟𝑜𝑜𝑓𝑡𝑎𝑛𝑘
….............(2.4) 

Volume roof tank = Q x t  

                              =
𝐿/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡

𝑚3 x 30menit……...….(2.5) 

Adapun rumus untuk menentukan head pompa adalah 

sebagai berikut:

ΔH
2g

v
HHH

2

fs +++= .....................................(2.6) 

• H      = Head total 

• Hs     = Head statik pompa 

• v2/2g = Head kecepatan 

• ΔH    = Sisa tekan yang diinginkan (meter) 

( )
L

DC0,2785

Q
H

1,852,63

1,85

f 


= …….............(2.7) 

Keterangan:  Hf = Kehilangan Tekanan 

 Q  = Debit (m3/det) 

 C  = Konstanta (110,120,130) 

 D  = Diameter (m) 

 L   = Panjang (m) 

 

•  ..                                                  ..........….(2.8) 

Dimana: k = koefisien aksesoris 

 g = gravitasi (9,81 m/detik2) 

Diameter pipa keluar = 
2

1

vπ

Q4












........................(2.9) 

3. METODOLOGI. 

Diagram alir penilitian jurnal ini ditunjukkan pada 

gambar di bawah ini. 

Mulai

Identifikasi masalah & 
Penetapan Tujuan

Studi lapangan

Menghitung
Kebutuhan air bersih

Debit maksimal

Studi literatur

Pengumpulan Data

Perancangan Tangki Air 
Bersih

Perhitungan Pompa

Perhitungan Diameter

Simulasi dengan Pipe 
Flow Expert

Data:
• P&ID
• Denah
• Alat Sanitari

Mengidentifikasi kesesuaian rancangan dengan 
National Standard Plumbing Code 2009

Analisa dan rekomendasi

Kesimpulan dan saran

Selesai

Gambar.1 Diagram penelitian 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kesesuain Tangki Air Bersih berdasarkan 

NSPC 2009 

Kesesuaian water tower   terhadap NSPC 2009 

existing Menurut NSPC 2009 

10,4 m3 20,253 m3 

Dari tabel diatas diketahui kebutuhan tangki atas 

(water tower) menurut National Standard Plumbing 

Code 2009sebesar 20,25 m3, dilihat dari kodisi 

huniankepadatan 

efektif lantai luas
penghuniJumlah =
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existing yaitu sebesar 10,4 m3  sehingga tangki atas 

(water tower) belum memenuhi standard. 

4.2 Perbandingan hitungan manual dengan softwere 

pipe floe expert 

 
Berdasarkan gambar grafik 4.26 di atas diketahui 

pada kondisi existing nilai kapasitas air yang menuju 

beberapa bangunan tidak dapat dipenuhi. Hal itu 

disebabkan karena minimal diameter yang menuju 

bangunan tersebut tidak memenuhi. Sesuai 

persamaan dalam perhitungan kapasitas diketahui 

bahwa semakin besar diameter pipa yang 

mengalirkan fluida semakin besar pula kapasitas 

yang bisa dipindahkan. Oleh sebab itu dilakukan 

modifikasi existing dengan memperbesar diameter 

sesuai dengan  National Satandard Plumbing Code 

2009 untuk memenuhi kapasitas air yang diinginkan. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Setelah dilakukan perhitungan kebuthan air 

bersih, maka dapat ditentukan bahwa kebutuhan 

air bersih sebesar 102017,54 liter/hari. Sehingga 

dapat ditentukan kapasitas ground reservoir 

sebesar 103 m3. Maka dari itu kapasitas ground 

reservoir pada kondisi existing sesuai dengan 

ketentuan minimal kapasitas ground reservoir 

pada National Standard Plumbing Code 2009. 

2. Untuk perhitungan kapasitas minimum tangki 

atas (water tower) dengan pompa suplai yang ada 

di lapangan belum menyukupi dari kapasitas 

minimum yang mengacu pada National Standard 

Plumbing Code 2009 yaitu sebesar 20,253 m3. 

Sedangkan untuk mencukupi kapasitas minimum 

tidak memungkinkan penambahan kapasitas 

tangki atas sehingga perlu penambahn kapasitas 

pompa suplai sebesar 0,01117 m3/s dan 

penggantian diameter pipa suplai 4’’ untuk 

memenuhi batasan nilai kecepatan yaitu sebesar 

2,4 m/s 

3. Untuk perhitungan ulang diameter minimum 

dari kondisi existing yang   disesuaikan dengan 

national satandard plumbing Code 2009, dimana 

kecepatan maksimum yang dikehendaki oleh 

National Standard Plumbing Code 2009 sebesar 

2,4 m/s, didapatkan pada line number WT-22-

PVC, WT-21-PVC, WT-18-PVC WT-17-PVC, 

WT-15-PVC, WT-3-PVC dan WT-1-PVC belum 

belum memenuhi persyaratan tersebut, karena itu 

pada line tersebut harus dilakukan perubahan 

diameter. 
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Abstrak 

Faty Acid destiltion adalah  plant  proses minyak kelapa sawit  yang terdapat pada PT. WILMAR NABATI 

INDONESIA (WINA), pada  plant  tersebut terdapat line pipa yang memiliki fluida vapor& berdiameter 6  inch 

dengan kode line116SV203-150-16H20. Dengan desain awal line menggunakan exspansion joint, PT. WILMAR 

NABATI INDONESIA mengalami kendala yaitu Expansion joint  tidak datang, kemudian pihak engineering 

membuat desain baru yaitu Expansion loop .Line 116SV203-150-16H20 menghubungkan tangki menuju tangki, 

maka dari itu tekanan dan tegangan harus diperhatikan, jika tidak bisa berdampak pada kerusakan nozzle pada 

tangki. Pipa dengan material material ASTM A312 / ASME SA 312 TP 316L WEL 6 “ SCH 10S divariasikan dengan 

empat model Expansion loop  yaitu Vertical loop 1  (V1), Vertival loop 2  (V2), Horizontal loop 1  (H1) 

&Horizontal loop 2  (H2) kemudian dilakukan optimasi desain.  Empat desain Expansion loop  di lakukan 

perhitungan allowable stress&pressure drop . Expansion loop  dipilih dari keempat desain yang divariasikan 

dengan mempertimbangkan nilai pressure drop  dan allowable stressnya, perhitungan dilakukan dengan dua 

metode yaitu perhitungan secara manual dan software. Perhitungan teganganmenggunakan software CAESAR II 

sedangkan untuk perhitunganpressure drop  dengan menggunakan softwarePipe Flow Expert. Perhitungan 

allowable stress sesuai dengan ASME B31.3 dan pressure drop  menggunakan persamaan dari darcy wisbach. 

Nilai tegangan  pada empat desain masih di bawah allowable stress, namun desain yang dipilih adalah desain 

dengan nilai tegangan paling kecil yaitu terdapat pada ExpansionVertical loop 1 , nilai perhitungan manual thermal 

load  19833,815 Kpa, Occasional load  861 Kpa &Sustain load  538,100 Kpa. Nilai pada software CESAR II 

Thermal load  29553,4 Kpa, Occasional load  1592,4 Kpa, Sustain load  4392,10 Kpa. Nilai pressure drop  

perhitungan manual 0,00045 bar dan pada software pipe flow expert 0,0001 bar. Pada desain Vertical loop 1  

panjang total desain adalah 649,605 in, dengan allowable pipe span 4605,765mm dan jumlah support  4 buah. 

Kata Kunci : Expansion loop , pressure drop , allowable stress. 

 

1. PENDAHULUAN  

 PT. PRIMA DUTA KARYA(PT.PDK) 

adalah perusahaan General Contraktor & 

Supplay  , Khususnya jasa penyelenggaraan usaha 

teknik, konstruksi besi dan baja,instalasi-instalasi 

dan perbaikan dibidang mekanikal, pompa, 

piping, turbin dan sebagainya. PT.PDK sebagai 

perusahaan General Contraktor & Supplay    

banyak mengerjakan  plant  di berbagai 

perusahaan besar, salah satunya adalah  plant Faty 

Acid Destilation Upgrade (FA UPGRADE) pada 

PT. Wilmar Nabati Indonesia, GRESIK.  plant  

pada FA memilik  perancangan sistem perpipaan 

yang sangat kompleks. 

Untuk merancang sistem perpipaan dengan benar, 

seorang engineering perpipaan harus memahami 

perilaku sistem perpipipaan dan diperhatikan juga 

perhitungan pressure drop , Perhitungan Presure 

drop adalah  digunakan untuk menggambarkan 

penurunan tekanan dari satu titik dalam pipa atau 

tabung ke titik yang lain. Fleksibilitas dalam 

perencanaan dan desain pada sebuah sistem 

perpipaan harus dirancang agar mampu menahan 

beban yang terjadi. Pipa jika dipanaskan tentu 

akan mengalami pertambahan panjang. 

Sebaliknya jika didinginkan akan mengalami 

pemendekan. Pada akhirnya akan memberikan 

gaya reaksi pada sisi pipa yang tertahan. Jika 

beban yang diterima terlalu besar sehingga tidak 

sanggup untuk diterima, maka dapat 

menyebabkan kerusakan. Untuk itu perlu 

dilakukannya sebuah analisis kemampuan pipa 

untuk mengubah panjang dan deformasi elastis. 

Kondisi ini terjadi karena beban yang dipengaruhi 

oleh suhu tinggi selama operasi. Sistem perpipaan 

harus cukup fleksibel sehingga ekspansi termal 

atau pergerakan titik support  atau ujung pipa 

mailto:mhasan60872@gmail.com1*
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tidak akan menyebabkan kerusakan. Kegiatan 

engineering untuk memperoleh perilaku sistem 

perpipaan ini dikenal sebagai analisa tegangan 

pipa atau dahulu disebut juga analisa 

tegangan/fleksibilitas. (Tijara Pratama, 2004)  

Analisa tegangan  dan nilai pressure drop  

dilakukan dengan perhitungan manual &software 

sehingga didapatkan data informasi tegangan dan 

nilai pressure drop  yang terjadi pada pipa yang 

akan dipasang. Pada  plant  FA UPGRADE di PT. 

WILMAR NABATI INDONESIA (PT. 

WILMAR NABATI INDONESIA INDONESIA) 

terdapat pipa transfer berukuran 6 inch yang berisi 

proses vapor (SV) dari tangki 116D06 ke 116F20. 

Desain awal yang terdapat pada P&ID adalah 

menggunakan Expansion joint , namun terjadi 

kendala yaitu Expansion joint  tidak dating  yang 

sebelumnya telah di pesan oleh pihak PT. 

WILMAR NABATI INDONESIA, kendala diatas 

adalah murni kesalahan pemesanan. PT. 

WILMAR NABATI INDONESIA tidak 

melakukan pemesanan ulang Expansion joint  

karena membutuhkan biaya lagi dan waktu yang 

cukup lama,  dari kendala yang ada kemudian 

pihak PT. WILMAR NABATI INDONESIA 

harus mendesain ulang atau merekayasa agar line 

pada pipa tersebut tetap aman digunakan.  

PT.PDK sebagai kontraktor hanya menawarkan 

beberapa solusi yang optimal agar parameter yang 

didapat masih dalam kondisi allowable sterss   

dan pressure drop  yang diizinkan.  

Pada akhirnya, divisi engineering  mendapatkan 

keputusan  agar desain line tersebut menggunakan 

Expansion loop . Desain Expansion loop  pipa 

berdasarkan stress &pressure drop  yang terjadi 

pada line tersebut dengan perhitungan stress 

secara manual dan CAESAR II, sedangkan untuk 

perhitungan pressure drop  dihitung secara 

manual &softwarePipe Flow Expert. Dari studi 

kasus yang telah ditemukan, akan dihitung 

tegangan dan pressure drop  yang terjadi setelah 

dilakukan desain Expansion loop . Pada 

pemasangan Expansion loop  membutuhkan tata 

letak atau tempat yang cukup untuk di pasang , 

jarak anatar vessel 116D06 ke 116F20 pada  plant  

Faty Acid destilation masih memungkinkan untuk 

di pasang Expansion loop . 

2. METODOLOGI . 

2.1 Diagram Alir 

 

2.1.1 Identifikasi Masalah 

Tahap identifikasi awal ditujukan 

untuk menetapkan tujuan dan diadakan 

identifikasi mengenai permasalahan 

terhadap tugas akhir yang akan 

dikerjakan. Adapun isi dari tahap 

ini antara lain sebagai berikut : 

1. Identifikasi masalah dan penetapan 

tujuan 

Pada tahap ini dilakukan 

identifikasi beberapa permasalahan 

yang didapatkan pada saat 

melakukan pengamatan dan 

pemikiran sehingga bisa dilakukan 

sebuah penelitian. Pada tahap ini 

juga dilakukan penetapan tujuan 

tentang apa yang ingin dicapai dan 

manfaatnya bagi pihak terkait serta 

bagi penelitian selanjutnya. Tahap-

tahap ini merupakan dasar tentang 

apa yang dilakukan selama 

penelitian.Pada tugas akhir ini, 

diangkat permasalahan mengenai 

analisa tegangan&pressure drop  

dengan menggunakan software& 

manual. 

2.  Studi literatur 

Pada tahap ini dilakukan 

pengumpulan teori-teori yang 

berhubungan dengan tugas akhir ini 

yang nantinya akan digunakan 

sebagai acuan dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

Dalam penelitian ini teori-teori 

yang diangkat adalah teori yang 

berhubungan dengan kekuatan 

mekanik material. 

3.  Studi lapangan 

Pada tahap ini pengamatan 

dilakukan secara langsung terhadap 

kondisi aktual di lapangan selama 

melaksanakan On The Job 

Trainning di PT. PRIMA DUTA 

KARYA pada proyek 

pengembangan PT. WILMAR 

NABATI INDONESIA, GRESIK. 

4.  Studi Pustaka 

Studi perpustakaan merupakan 

suatu metode untuk mendapatkan 

data-data dari objek penelitian yang 

bersumber pada buku, manual 

instruksi, katalog, jurnal, maupun 

majalan yang membahas tentang 

objek penelitian.Dalam tahap ini 
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studi perpustakaan yang telah 

dilakukan ialah di perpustakaan 

POLITEKNIK ERKAPALAN 

NEGERI SURABAYA, dll. 

5.  Studi Internet 

Akses internet merupakan suatu 

cara untuk mendapatkan data yang 

erat hubungannya dengan proses 

pengerjaan tugas akhir. Selain itu 

studi internet juga difungsikan 

untuk mencari data-data 

pembanding yang akan digunakan 

selama proses pengerjaan tugas 

akhir berlangsung. 

2.2 Tahap Pengolahan Data 

Tahap pengumpulan data merupakan tahap 

untuk mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan permasalahan yang 

didapat.Data yang dikumpulkan berupa data 

primer dan data sekunder. Data-data tersebut 

dijabarkan dibawah ini: 

• Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini antara 

lain : Tanya jawab dengan staff 

engineering PT.PDK berkaitan dengan 

objek penelitian yaitu sistem perpipaan di 

PT. PRIMA DUTA KARYA pada proyek 

pengembangan PT. WILMAR NABATI 

INDONESIA, GRESIK. 

• Data sekunder 

Data spesifikasi teknis yang diteliti 

meliputi: mechanical data sheet, 

expansion bellows manufactured, 

isometric and P&ID, Inspection Report, 

material properties dll. 

2.3  Tahap Pengolahan Data 

Tahap pengolahan data merupakan tindak 

lanjut dari pengumpulan data yang telah 

dilakukan, hal-hal tersebut antara lain : 

1. Melakukan perhitungan minimum 

ketebalan material dan insulasi. 

2. Menentukan jumlah dan posisi 

peletakan support  

3. Menentukan dimensi sesuai dengan 

syarat fleksibilitas sistem perpipaan. 

4. Melakukan perubahan posisi support  

jika tegangan melebihi tegangan yang 

diijinkan. 

5. Melakukan desain Expansion loop  

dengan menggunakan software 

CAESAR II 7.0 dan menjadikanya 

dalam 4 variasi. 

6. Menganalisa tegangan dari output 

CAESAR II untuk menentukan desain 

yang akan dipilih. 

7. Menghitung besar pressure drop  pada 

desain expansionloop. 

8. Menganalisa tegangan secara manual 

pada desain Expansion loop  dan 

membandingkan dengan tegangan ijin 

material sesuai standar ASME B31.3  

9. Menghitung besar beban pada desain 

Expansion loop  dengan melihat output 

software CAESAR II 7.0 dan secara 

manual. 

 

2.4  Tahap Analisa dan Kesimpulan 

Tahap-tahap yang dilakukan meliputi: 

2.4.1 Analisa dan Rekomendasi 

Pada tahap ini dilakukan analisis 

terhadap data-data yang telah diolah 

kemudian dibandingkan. Tahap 

rekomendasi adalah hasil dari analisis 

pengolahan data meliputi perhitungan 

nilai tegangan pada alternatif desain 

Expansion loop  dan membandingkan 

kedua tegangan  Expansion loop  dan 

bellows dalam bentuk umur keduanya. 

2.4.2 Kesimpulan dan Saran 

Tahap ini merupakan tahap 

pengambilan kesimpulan dari analisis 

dan pengolahan data yang telah 

dilakukan. Saran dimaksudkan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya 

dengan obyek penelitian yang lebih 

luas dan sebagai bahan pertimbangan 

serta referensi kepada perusahaan 

untuk dapat diaplikasikan pada sistem 

perpipaan lain yang memiliki 

kesamaan.  

2.5 Formula Perhitungan manual 

2.5.1   Menentukan Jarak antar support & 

jumlah support . 

Allowable pipe span(Ls) =√0.4𝑍𝑆ℎ/𝑊 (1) 

Keterangan : 

Ls    = allowable pipe span (in) 

L      = panjang pipa (in) 

Sh          = allowable tensile stress pada 

temperatur  tinggi (psi) 

W     = berat total pipa (lb/in) 

Z      = section modulus (in3) 
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2.5.2 Tegangan statis pada line116SV203-150-

16H20 dilakukan perhitungan software 

CESAR II & manual Thermal load , 

Occasional load &Sustain load , dengan 

persamaan sebagai berikut dibawah ini: 

  

a. Occasional  load 

S = 0.75 i12 (WL^2)/8Z 1.5G                             

(2) 

Keterangan : 

S  = Seismic stress (psi) 

i   = Stress intensification factor 

W = Berat pipa (lb) 

Z  = Modulus penampang pipa (in4) 

L  = Panjang pipa (in) 

G = Seismic acceleration 

 

b. Thermal  load 

M =
6EIΔ

L2
                                                       (3) 

∆=
5WL4

384 E I
                                                   (3) 

S =
iM

Z
                                                           (4) 

 

Keterangan: 

Δ   = displacement (in) 

M  = momen yang terjadi pada 

tumpuan  (in.lb) 

I    = momen inersia (in4) 

L   = panjang pipa (in) 

E   = modulus elastisitas (psi) 

M  = momen yang terjadi pada 

tumpuan (in.lb) 

I    = Stress intensification factor (1 

from ITT Grinnel) 

Z    = section modulus (in3) 

 

 

 

c. Sustain load  

       Am              =  
1

4
 x 3,14 x (OD2 −

 ID2) (5) 

       Ai                =  
1

4
 x 3,14 x ID2 (6) 

σax             =
Fa

Am
  (7) 

σax             =
P x Ai

Am
  (8) 

σlp              =
P do

4t
  (9) 

Mmax       

=
WL2

8
                                          (10) 

σb             =
𝑀𝑚𝑎𝑥𝑥𝐶

𝐼
   

(11) 

Sustain     =  σax + σlp + σb        

Keterangan :  

W              = berat cross section pipa 

(lb/in) 

L               = panjang pipa (in) 

T               = Thicnes (in) 

 

2.5.3 Pressure drop  pada line 116SV203-150-

16H20 dapat di cari dengan perhitungan 

manual &software pipe flow expert, 

rumus manual sebagai berikut : 

∆𝑃 =
4𝑓∆𝐿𝜌𝑣2

2𝐷
               (12) 

P1  = tekanan awal,pa (bar) 

         P2 = tekanan akhir, pa (bar) 

∆𝐿 = panjang pipa (m) 

          D  = inside diameter, (m) 

          f = friction loss  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel hasil perhitungan jarak anatar support  

dan jumlah support  terdapat pada tabel 3.1 

Lspan dan jumlah support  

3.1 Jarak anatar support dan jumlah support  

 

 

3.2 Pemodelan empat desain Expansion loop  

menggunakan software CESAR II untuk mencari 

nilai tegangan,  software pipe flow expert (PIPE 

FLOW EXPERT )untuk mencari nilai pressure 

drop .  

Nama Notasi Besaran Satuan

Panjang L 649,605 in

Allowable pipe span(maksimal) - 4605,765 mm

Jumlah support(maksimal) NOS 4 buah

Panjang L 700,786 in

Allowable pipe span(maksimal) - 5070,781 mm

Jumlah support(maksimal) NOS 4 buah

Panjang L 688,975 in

Allowable pipe span(maksimal) - 4605,765 mm

Jumlah support(maksimal) NOS 4 buah

Panjang L 700,786 in

Allowable pipe span(maksimal) - 5070,781 mm

Jumlah support(maksimal) NOS 4 buah

VERTICAL LOOP 1

VERTICAL LOOP 2

HORIZONTAL LOOP 1

HORIZONTAL LOOP 2
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a. Desain Expansion loop  Verrtical 1(V1) 

 

 Pada desain V1didapatkan nilai tegangan mnual 

Thermal load   19833,8 Kpa, Occasional load  

861,0 Kpa&Sustain load  538,1 Kpa. Pada 

SoftwareThermal load  29553,4 Kpa, Occasional 

load  592,4 Kpa &Sustain load  4392,1 Kpa. Nilai 

pressure drop  manual 0,00012 bar 

&softwarePIPE FLOW EXPERT 0,0001 bar. 

b. Desain Expansion loop  Verrtical 1(V2) 

 

Pada desain V2 didapatkan nilai tegangan mnual 

Thermal load   27467,6 Kpa, Occasional load  

1069,8 Kpa&Sustain load  862,5 Kpa. Pada 

SoftwareThermal load  27429,4 Kpa, Occasional 

load  1993,5 Kpa &Sustain load  1004,1 Kpa. 

Nilai pressure drop  manual 0,00037 bar 

&softwarePIPE FLOW EXPERT  0,0002 bar. 

 

c.Desain Horizontal loop 1  (H1) 

 

Pada desain H1didapatkan nilai tegangan mnual 

Thermal load   41001,3 Kpa, Occasional load  

1397,3 Kpa&Sustain load  538,5  Kpa. Pada 

SoftwareThermal load  30285,8 Kpa, Occasional 

load  1377,6 Kpa &Sustain load  5615,8 Kpa. 

Nilai pressure drop  manual 0,00028 bar 

&softwarePIPE FLOW EXPERT  0,0003bar. 

d. Desain Horizontal 2 (H2) 

 

Pada desain HH2didapatkan nilai tegangan mnual 

Thermal load   41001,3 Kpa, Occasional load  

1397,3 Kpa&Sustain load  664,4  Kpa. Pada 

SoftwareThermal load  50255,4 Kpa, Occasional 

load  2865,2 Kpa &Sustain load  9644,4 Kpa. 

Nilai pressure drop  manual 0,00041 bar 

&softwarePIPE FLOW EXPERT  0,0002bar. 

4. KESIMPULAN 

Setelah dilakukan perhitungan dan analisa, maka 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Nilai jarak anatar support & jumlah 

support  yang terdpat pada tabel 3.1 

merupakan nilai maksimal yang boleh 

digunakan pada desain Expansion loop . 

2. Nilai tegangan  pada empat desain masih 

di bawah allowable stress, namun desain 

yang dipilih adalah desain dengan nilai 

tegangan paling kecil yaitu terdapat pada 

Expansion Vertical loop 1 , nilai 

perhitungan manual thermal load  

19833,815 Kpa, Occasional load  861 Kpa 

&Sustain load  538,100 Kpa. Nilai pada 

software CESAR II Thermal load  29553,4 

Kpa, Occasional load  1592,4 Kpa, Sustain 

load  4392,10 Kpa. Nilai pressure drop  

perhitungan manual 0,00045 bar dan pada 

software pipe flow expert 0,0001 bar. 
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Analisa Tegangan Pada Pipa Proses 4” Line P-239005-PR33-HC115 Di 

PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama 
Andri Suharsono1*, Raden Dimas Endro W, ST., MT2, Mardi Santoso , ST., M.Eng.Sc3 

1,2,3Program Studi Teknik Perpipaan, Jurusan Teknik Permesinan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri 

Surabaya, Surabaya 60111 

 

Email: *andrisuharsono.as@gmail.com1;  *dimasend@gmail.com2; *mardisantoso@gmail.com3 

 

Abstrak 
 

Trans Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI adalah perusahaan petrokimia dan refinery terbesar 

di Asia Tenggara dirintis pada tahun 1995 oleh Tirtamas yang termasuk pabrik penghasil produk-produk 

Aromatic. Dalam distribusinya PT.TPPI sangat mengandalkan system perpipaan untuk melancarkan 

transportasi fluida, namun kerusakan system perpipaan terjadi di PT.TPPI tidak dapat dihindari. Pada 

instalasi system perpipaan dari Heater02 menuju Reaktor mengalami retak (crack) dan mengakibatkan 

kebakaran.  Hal ini mengakibatkan kerugian besar karena pabrik berhenti beroperasi ±1 minggu.  

Dalam hal ini system perpipaan yang aman sangat penting untuk menunjang distribusi di PT.TPPI, 

oleh karena itu pada tugas akhir ini akan dilakukan analisa system perpipaan dari heater02 menuju 

Reaktor sebagai acuan untuk repair dan dengan mengunakan simulasi pada software Caesar II dan 

pengujian akan didapatkan nilai tegangannya. 

Dengan demikian, Analisa system perpipaan pada heater02 menuju reactor dapat digunakan sebagai 

acuan perusahaan agar tidak salah melakukan repair desain dan tidak menyebabkan kerusakan. 

Kata kunci :   Analisa jaringan pipa, CaesarII, Allowable stress, ASME B31.3,   Pengujian Impact 

 

1. PENDAHULUAN 

Trans Pacific Petrochemical Indotama atau 

TPPI adalah perusahaan petrokimia dan refinery 

terbesar di Asia Tenggara. Dalam menunjang 

distribusi produk-produk tersebut PT. Trans 

Pacific Petrochemical Indotama menggunakan 

sistem perpipaan. Namun yang terjadi pada 

PT.TPPI pipa proses penyalur hydrocarbon 

(C2H4) dari heater02 menuju reactor mengalami 

retak (crack) yang mengakibatkan kebocoran. Hal 

tersebut diduga terjadi karena ada beban dari luar 

yang membebani system perpipaan. 

Guna menghindari terjadinya kesalahan dalam 

melakukan perbaikan akan dilakukan analisa agar 

langkah perbaikan menjadi tepat dan diharapkan 

tidak kembali terjadi crack pada instalasi 

pipayang dapat menyebabkan kebakaran, 

kebakaran yang terjadi pada pipa penghubung dari 

heater02 menuju reactor yang dapat 

membahayakan serta merugikan perusahaan. 

 
Gambar 1 Crack pada elbow 90o 

 

Tujuan dalam penelitian iniakan dilakukan analisa 

tegangan pada desain menggunakan CaesarII 

untuk mengetahui tegangan tertinggi yang 

kemungkinan dapat terjadi ketika jalur pipa 

mendapat beban dari luar yang nantinnya beban 

tersebut didapatkan dari pengujian impack untuk 

mengetahui besar beban dari luar yang 

mempengaruhi kerusakan pada jalur pipa dari 

heater02-reaktor tersebut dan pengaruh 

pengantian schedule ketebalan pipa. 

 

 

 

 

 

2.  METODOLOGI 

2.1 Tentang CaesarII 

CAESARII adalah program computer untuk 

perhitungan Stress Analysis yang mampu 

mengakomodasi kebutuhan perhitungan Stress 

Analysis. Software ini  sangat  membantu  dalam  

Engineering terutama di dalam desain Mechanical 

dan  system perpipaan. Pengguna CaesarII dapat 

membuat permodelan system perpipaan dengan 

menggunakan “simple beam element” kemudian 

menentukan kondisi pembebanan sesuai dengan 

kondisi yang dikehendaki. Dengan 

memberikan/membuat inputan tersebut, CaesarII 

mampu menghasilkan hasil analisa berupa stress 

mailto:andrisuharsono.as@gmail.com1
mailto:dimasend@gmail.com2
mailto:mardisantoso@gmail.com3
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yang terjadi, beban, dan pergeseran terhadap 

system yang kita analisa. 

2.2 Kombinasi Load Case 

Standard load case yang direkomendasikan 

oleh Caesar II terdapat unsur berat (W), 

temperatur (T) dan tekanan (P). Combinasi load 

case yang terjadi adalah: 

1. Load case akibat hydrotest L1=WW+HP  

2. Load case akibat sistem bekerja (operating) 

L3= W+P+T 

3. Load case akibat sustained load L4= W+P 

4. Load case akibat operating dan occasional L5= 

W+P+T+U, L6= W+P+T+WIN 

6. Load case akibat occasional load L7= L5-L3, 

L8= L6-L3 

7. Load case akibat thermal expansion L11= L3-

L4 

Suatu sistem perpipaan dapat dikatakan aman 

apabila beban tegangan yang terjadi mempunyai 

nilai rasio lebih kecil atau sama dengan 1 dari 

tegangan yang diijinkan (allowable stress) oleh 

pipa yang dianalisa, sebagaimana telah ditetapkan 

dalam code maupun standard. Code adalah 

Dokumen yang mengatur persyaratan-persyaratan 

minimal dari suatu desain, material, fabrikasi, 

instalasi, pengetesan, inspeksi dalam sistem 

perpipaan (ASME, 2012).Standard adalah 

Dokumen yang mengandung peraturan desain dan 

konstruksi dan persyaratan individu dari 

komponen perpipaan seperti pipa, elbow, fitting, 

flange, valve, gasket dan lain-lain (ASME, 2012). 

Pemakaian code dan standard tersebut harus 

sesuai dengan proses pada sistem perpipaan yang 

digunakan. 

2.3 Pengujian  Impact 

Metode pengujian ini menggambarkan 

pengujian benturan dengan bentanganBahan 

logam dengan uji Charpy (simple-beam) danUji 

Izod (kantilever-balok).  

Pengujian ini berguna untuk melihat efek-efek 

yang ditimbulkan oleh adanya takikan, bentuk 

takikan, temperatur, dan faktor-faktor lainnya. 

Impact test bisa diartikan sebagai suatu tes yang 

mengukur kemampuan suatu bahan dalam 

menerima beban tumbuk yang diukur dengan 

besarnya energi yang diperlukan untuk 

mematahkan specimen dengan ayunan 

sebagaimana ditunjukkan pada Gambar2.12 

dibawah ini : (Sumber : ASTM E23 Impact Test) 

 
 

Gambar 2 Mesin Uji Impact 

Sumber : ASTM E23 Impact Test 

 

 

Besarnya energi Impact (joule) dapat dilihat 

pada skala mesin penguji. Sedangkan besarya 

energi Impact dapat dihitung dengan persamaan 

sebagai berikut: 

Eo =W.ho ………………… (1) 

E1 = W.h1 ………………… (2) 

∆E = Eo -E1 

 = W (ho- h1) …………… (3) 

dari Gambar 2.13 didapatkan maka di dapatkan 

persamaan : 

ho = ℓ - ℓcos α 

 = ℓ (1 - cos α) …………. (4) 

ℎ1 = ℓ - ℓcos β 

= ℓ (1 - cos β) …………..(5)  

dengan subtitusi persamaan 2.11 dan 2.13 pada 

2.14, maka di dapatkan persamaan : 

∆E = W ℓ( cos β - cos α )….. (6) 

Untuk mengetahui kekuatan Impact /Impact 

strength (Is) maka energi impact tersebut harus 

dibagi dengan luas penampang efektif specimen 

(A) sehingga : 

Is = ∆E/A 

= W ℓ( cos β - cos α )/A . (7) 

2.4 Metode Pengujian Impact 

Metode pengujian Impact dibedakan menjadi 

2 macam yaitu Metode Charpy dan Metode 

Izod 

1) Metode Charpy 

2) Metode Izod 

 
 

Gambar 3 Metoda pengujian charpy (a) dan 

izod (b) 



Proceeding 2𝑛𝑑 Conference of Piping Engineering and its Application    ISBN No. 978-602-60034-3-0 

Program Studi D4 Teknik Perpipaan - Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 

 

 

35 

 

 

3.1 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Pengujian Impact 

Hasil dari pengujian impact yang dilakukan di 

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dapat 

dilihat pada Tabel 1 dibawah ini 

 

Tabel 1 Hasil pengujian Impact 

Spesi

men 

Temperat

ur (oC) 

Impact hasil Uji 

(Joule) 

Impact hasil 

Uji (lb.in) 

1 527 123 1088,424 

2 527,5 124 1097,104 

 

3.2 Pemodelan Kondisi Existing 

Hasil dari pemodelan dengan CaesarII dengan 

nilai terbesar pada kondisi expansi dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini: 

 

(a) Input data Kondisi existing 

 

(b) Hasil pemodelan Kondisi existing 

 

Gambar 4 Pemodelan kondisi existing 

3.3 Pemodelan Schedule 80s 

Hasil dari pemodelan dengan CaesarII dengan 

schedul yang dirubah menjadi 80s nilai terbesar 

pada kondisi expansi dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini: 

 
(a) Input data Schedule 80s 

 
(b) Hasil pemodelan Schedule 80s 

Gambar 5 Pemodelan Schedule 80s 

3.4 Pemodelan Schedule 120s 

Hasil dari pemodelan dengan CaesarII dengan 

schedul yang dirubah menjadi 80s nilai terbesar 

pada kondisi expansi dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini:  

 

(a) Input data Schedule 120s 

 
(b) Hasil pemodelan Schedule 120s 

 

Gambar 6 Pemodelan Schedule 120s 

 

4.  KESIMPULAN 

Dari hasil yang didapatkan pada pemodelan 

caesarII dari desain existing dengan schedule 40s 

yang ditinggikan menjadi schedule 80s dan 120s 

bisa dijadikan penyelesaian dalam kasus ini, 

dikarenakan dengan peningkatan schedule 80s 

dan 120s nilai stress yang didapatkan dari 

pemodelan CaesarII tidak mengalami over stress. 

Namun, dari hasil yang didapatkan dari 

pemodelan pada schedule 80s dan 120s yang lebih 

baik ada pada schedule 80s, dikarenakan nilai 

stress factor paling tinggi ada pada node 88-89 

sebesar 90,26% dan pada schedule 120s ada pada 

node 120-130 sebesar 93,74%. Jadi dapat 

disimpulkan pengantian schedule 80s  dapat 

dijadikan penyelesaian dalam kasus yang ada 

pada PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama. 
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6.  DAFTAR NOTASI 

W = berat (lb) 

T = temperatur (oC) 

P = tekanan (Psi) 

Eo = energi awal  (J) 

E1 = energi akhir (J) 

W  = berat bandul (N) 

ho = ketinggian bandul sebelum dilepas (m) 

h1  = ketinggian bandul setelah dilepas (m) 

ℓ = panjang lengan bandul (m) 

α  = sudut awal (o) 

β = sudut akhir (o) 
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REDESAIN SALURAN DISTRIBUSI UDARA RUANG MUAT SAPI 

KAPAL LIVESTOCK VESSEL 
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Abstrak 

Kapal Livestock Vessel merupakan kapal yang memuat hewan sapi yang diproduksi oleh PT. Adi Luhung 

Sarana Segara Indonesia.Pada ruang muat terdapat 72 ekor dengan jenis sapi Fries Holland yang dapat 

menghasilkan panas diruang muat sapi geladak dasar. Desain saluran udara yangdigunakan untuk 

mendistribusikan udara di ruang muat sapi kapal Livestock Vesseltidak merata. Dalam hal ini saluran udara 

harus didesain ulang sesuai standart marine order 43. Pada tugas akhir ini akan dilakukan desain ulang 

saluran distribusi udara yang ada ruang muat sapi kapal Livestock Vessel. Desain saluran udara yang sudah 

ada setelah ditinjau ulang ternyata tidak sesuai dengan standart Marine Order 43. Dengan tujuan untuk 

mendapatkan pola aliran, tekanan udara, kecepatan udara, dan distribusi temperaturyang merata terjadi di 

ruang muat sapi  geladak dasar. Dalam mendesain saluran udara khususnya ukuran saluran udara 

menggunakan metode Static Regain panduan handbook Carrier part 2 air distribution.Didapatkan desain 

saluran distribusi baru yang menghasilkan kecepatan udara rata-rata 10 m/s, tekanan udara didalam ruangan 

sebesar 750 pascal yang terjadi pada outlet saluran distribusi udara dan temperature rata-rata 24℃yang 

adadiruang muat geladak ganda dasar kapal Livestock Vesseltelah memenuhi Marine Order 43 

denganmenggunakancomputational fluid dynamics dalam software ANSYS R 17.2. 

 

Kata kunci: Beban panas yang dihasilkan ruang muat sapi, Saluran udara, Metode Static Regain, 

Temperature ruang, Kapal livestock vessel, Computational fluid dynamic ANSYS 17.2 

1.   PENDAHULUAN  

Fungsi dari saluran udara (ducting) adalah untuk 

menyalurkan udara dari peralatan pengkondisian 

udara ke ruang muat sapi yang dikondisikan. 

Demi memenuhi fungsi tersebut, dalam 

pelaksanaannya sistem harus dirancang dengan 

menentukan luas ruangan yang tersedia, kerugian 

karena debit udara, gesekan, panjang,dan 

kecepatan. Dalam mendesain kriteria 

perancangan praktis dan juga pertimbangan 

keseimbangan antara biaya awal dan biaya 

operasi. Dalam merancang saluran udara di ruang 

muat menggunakan handbook carrier part 2 air 

distribution dengan tujuan untuk mendapatkan 

tekanan udara, kecepatan udara, dan temperature 

udara yang merata. 

2.  METODOLOGI  

2.1  Prosedur Penelitian  

Fungsi dari saluran udara adalah untuk 

menyalurkan udara dari peralatan pengkondisian 

udara ke ruangan yang dikondisikan. Demi 

memenuhi fungsi tersebut, dalam pelaksanaannya 

sistem harus dirancang dengan menentukan luas 

ruangan yang tersedia, kerugian karena gesekan 

(friction loss), dan kecepatan. Dalam mendesain 

kriteria perancangan praktis dan juga 

pertimbangan keseimbangan antara biaya awal 

dan biaya operasi. Selain itu, ditambahkan juga 

mengenai konstruksi yang direkomendasikan 

untuk berbagai variasi tipe sistem duct.  

2.2.  Beban panas  Internal  

Panas Internal adalah panas yang dihasilkan oleh 

segala yang ada dalam ruangan yang di 

mempengaruhi suhu dan kelembapan di ruangan . 
sin ℎ =sin 𝜓 x sin 𝛿 + cos 𝜓 cos 𝛿 cos 15 𝜏 

mailto:cakhasan1994@gmail.com1*
mailto:ekoprayitno@gmail.com2*
mailto:endahwismawati@email.com3*
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3.1.1 2.2.1. Panas Yang dihasilkan Sapi 

Kehilangan panas pada lingkungan kandang akan 

meningkat seiring dengan menurunnya bobot 

badan hewan pada kondisi temperatur lingkungan 

kandang yang semakin menurun. Produksi panas 

yang berhubungan dengan bobot badan hewan 

akan memperlihatkan penurunan kehilangan 

panas (heat loss) dengan peningkatan bobot 

badan.  Sebagai contoh sapi dengan bobot 400 – 

500 kg menghasilkan panas kisaran 2 W/kg. 

Dapat disimpulkan bahwa kenaikan suhu 

lingkungan akan menurunkan total panas yang 

diproduksi oleh sapi perah. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa ternak (sapi perah) akan 

mempertahankan panas tubuhnya sesuai dengan 

keadaan suhu lingkungan. Luas permukaan kulit 

sapi dengan berat 454,5 kg memiliki luas 

permukaan 4,3 𝑚2. 

2.2.2. Panas Lampu 

Panas dari lampu dalam satu ruangan bisa tidak 

diperlukan apabila ruangan tersebut didesain 

dengan penerangan dari sumber alam sebagain 

contohnya dalah jendela kaca “sky light” sehingga 

pada siang hari diasumsikan tidak perlu 

menggunakan penerangan lampu. Apabila 

ruangan menggunakan penerangan lampu maka 

beban panas dari lampu penerangan dapat 

diperhitungkan. 

2.3. Panas Eksternal  

Panas eksternal adalah panas yang dihasilkan oleh 

segala yang ada dalam ruangan yang di 

mempengaruhi suhu di ruangan. Untuk 

membehas panas yang dihasilkan dari beben 

panas eksternal menghitung pancaran yang 

dihasilkan mataharipada saat siang hari. 

2.3.1. Panas yang dhasilkan Matahari 

Panas matahari bisa sampai ke planet bumi tanpa 

zat perantara, perpindahan kalor dari matahari ke 

bumi adalah melalui pancaran atau radiasi. Josep 

stefan (1835 – 1893) berdasarkan pada hasil 

eksperimen menyatakan bahwa besarnya energi 

yang dipancarkan oleh per satuan waktu persatuan 

luas.Di buku Wiranto Arismunandar, Heizo 

Saito,1980, Sistim Penyegar Udarahalaman 112 

bab beban panas. Radiasi sangat dipengaruhi 

dengan kedudukan bidang yang terkena pancaran 

panas yang dikeluarkan matahari. Sesuai dengan 

kedudukan permukaan bidang terhadap arah 

datanganya radiasi, maka radiasi matahari 

langsung.Mencari ketinggian matahari dan azimut 

matahari dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

  

 

 

 

(2.1) 

 

Dimana:  

𝛼 : Azimut matahari 

ℎ :  Ketinggian matahari 

𝜓 :  Kedudukan garis lintang 

  (lintang Utara adalah positif, dan 

lintang selatan adalah negatif) 

𝛿 :  Deklinasi Matahari 

𝜏 :  Saat penyinaran matahari 

(dalam hal ini: pukul 12.00 siang adalah 0. siang 

hari (P.M) adalah positif, pagi hari(A.M) adalah 

negatif.) 

Sesuai dengan kedudukan permukaan bidang 

terhadap arah datangnya radiasi maka radiasi 

matahari langsung dapat dirumuskan dengan: 

𝐽𝛽 =  1164 𝑥 𝑃𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐  ℎx cos h x cos 𝛼 

    (2.2) 

 Dimana: 

 𝐽𝛽 : Radiasi matahari langsung pada 

bidang vertikal. (kcal/m2 jam) 

ℎ : Ketinggian matahari 

𝛼 : Azimut matahari 

P :  Permeabilitas atmosferik (0,6-

0,75 pada hari yang cerah). 

 1164  : konstanta panas matahari 

(radiasi matahari rata-rata tahunan di antariksa) 

(kcal/m2 jam) 

Sedangkan untuk radiasi matahari tidak 

langsung dapat dirumuskan dengan: 

  

  

 (2.3) 

 

Dimana: 

𝐽𝑠  : Radiasi matahari tidak langsung (kcal/m2 

jam) 

Menghitung volume udara 

cos 𝛼 =
sin ℎ sin 𝜓 − sin 𝛿

cos ℎ cos  𝜓
 

𝐽𝑠  = 1164
   1

2
sin ℎ x

   1−𝑃𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 ℎ

1−1,4 ln 𝑃
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3.1.2 Static regain 

Pada metode ini ukuran ducting didesain sesuai 

ukuran yang telah ditentukan dengan cara 

mengikuti procedure yang ada pada handbook 

Carrier part 2 air distribution. Sehingga kenaikan 

tekananstatic (static regain) akibat penurunan 

kecepatan didalam percabangan. Setelah 

mengalami percabangaan di rekomendasikan 

untuk dimensi mengalami reduksi sebesar ± 20% 

dari ukuran section sebelumnya. Akibatnya, 

tekanan statis dari ujung ducting akan mengalami 

penurunan atau kenaikan tekanan yang terjadi 

pada saluran udara yang dipengaruhi panjang dan 

pengecilan ukuran luas penampang. 

3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Perhitungan beban panas internal dan 

eksternal ruang muat sapi 

Desain ulang saluran udara dilakukan berdasarkan 

general arrangement ruang muat kapalgeladak 

ganda yang  disesuaikan dengan luas area yang 

tersedia di lapangan. Gambar 1 menunjukan 

desain saluran udara baru yang didesain sesuai 

Marine order 43 sehingga dapat mencukupi pada 

luas area yang tersedia. 

 

Tabel 1 Tabel beban panas sensibel ruang muat 

sapi Kapal Livestock Vessel 

 

 

Tabel 2 Tabel beban panas laten  ruang muat 

sapi Kapal Livestock Vessel 

 

No Nama  

Panas 

yang 

dilepas   Jumlah 

 Total 

Panas 

yang 

dilepas 

(Watt) (kW) 

1 Sapi 434,47 72 31,282 

  TOTAL  31,282 

3.2 Perhitungan desain saluran udara ruang 

muat sapi Kapal Livestock Vessel 

Dalam perhitungan desain ducting mengacu pada 

handbook Carrier yang menjelaskan tentang 

desain dimensi ukuran layout dacting. Dimana 

dalam penentuan keceatan mengacu pada 

kecepatan medium yang telah dijelaskan di buku 

“Investigation of Ventilation Efficacy on 

Livestock vessel” Sehingga didapatkan desain 

yang sesuai standart AMSA MO43. Untuk 

panduan desain saluran distribusi udara diruang 

muat kapal livestock vessel mengacu handbook 

Carrier Part 2 Air Distribution yang mengatur 

metode Static Regain pembuatan dimensi ducting. 

Luasan Ducting  =5392 cfm / 1982,7 fpm  = 

2,64 Sq ft 

Dari hasil perhitungan diatas didapatkan 

dimensi ducting seluas 2,64 Sq ft yang 

kemudian dicari diameter ekivalen (De) pada  

Circular equivalent diameter sehingga 

didapatkan diameter equivalent 22,1 

inchi.sehingga didapatkan dimensi saluran 

udara rectangular 16x28 in yang kemudian 

dijadikan sebagai dimensi ducting header. 

3.5 Analisa distribusi udara ruang muat sapi 

Dari pemodelan software Ansys 17.2 dapat 

diketahui hasil dari desain yang dibuat dengan 

metode static regain dengan panduan handbook 

carrier part 2 air distribution Prinsip dasar 

memperoleh data statis adalah ukuran dari duct 

ditambah dengan tekanan statis (diperoleh dari 

kecepatan reduksi) pada setiap cabang. Tekanan 

statis pada setiap cabang direcomendasikan 

memiliki kecepatan, tekanan yang tidak jauh 

berbeda .Prosedur yang digunakan untuk 

merancang sebuah sistem duct sesuai dengan 

prosedur yang telah dijelaskan, pilih terlebih 

dahulu kecepatan kipas (fan) . 

 

No Nama  

Panas 

yang 

dilepas   Jumlah 

 Total 

Panas 

yang 

dilepas 

(Watt) (kW) 

1 Sapi 443,57 72 31,937 

3 
Lampu 

Penerangan 
20,00 8 0,160 

4 

Radiasi 

matahari 

deck 

(starboard ) 

12440,25 1 12,440 

5 

Radiasi 

matahari 

deck ( 

portside ) 

6506,83 1 6,507 

TOTAL 51,044 
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Gambar 2 Grafik distribusi udara pada saluran udara 

Gambar 4 Grafik distribusi temperature pada ruang 

muat 

 

 

 

Gambar1 Saluran udara ruang muat 

  

 

 

 
Gambar 3 Temperature ruang muat sapi  

 

 

 

 

Gambar 5 Tekanan udara ruang muat sapi 

 

 

Gambar 6 Grafik distribusi tekanan pada ruang 

maut 

4  KESIMPULAN 

 Hasil dari pembahasan dan analisa yang telah 

dilakukan ini dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Total beban panas internal sebesar 

32,092 kW sedangkan untuk total 

beban panas ekstenal sebesar 18,947 

kW di ruang muat sapi. 

2. Redesain saluran distribusi udara pada 

ruang muat kapal Livestock vessel 

sudah memenuhi sesuai yang 

ditentukan standar AMSA MO43 

setelah di simulasikan pada software 

Ansys 17.2.  

3. Seperti pola aliran udara yang merata 

memenuhi ruangan, temperature 

ruangan 240𝐶, tekanan udara 300 Pa, 

dan kecepatan udara 10 m/s yang 

terjadi pada outlet saluran distribusi 

udara. Pada perhitungan desain saluran 

yang digunakan mengalami penurunan 

kecepatan pada titik outlet ducting 

sebesar 1,5 m/s yang yang terjadi pada 

outlet 15 dan outlet 8 disebabkan 

banyaknya branch dan panjang 

ducting. 

4. Dari pemodelan yang telah dilakukan 

desain saluran distribusi udara yang 

telah didesain pada ruang muat sapi 

kapal livestock vessel dengan kapasitas 
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supply udara sebanyak 5392 CFM dan 

temperature coil 7 °C yang didapatkan 

dari diagram psikometrik telah 

memenuhi kebutuhan temperature 

diruangan muat sapi. Temperature rata- 

rata ruangan sebesar 24,25 ° 𝐶 muat 

sapi kapal livestock vessel yang 

ditentukan  “AMSA MO43”. Dimana 

untuk bidang 1 adalah sebesar 24,2 °C, 

bidang 2 sebesar 24,3 °C, bidang 3 

sebesar 24°C, bidang 4 sebesar24°C, 

bidang 5 sebesar 25°C, bidang 6 

sebesar 23,8°C, bidang 7 sebesar 24°C, 

bidang 8 sebesar 23,9 °C, serta bidang 

9 sebesar 24°C. Dari data tersebut 

dapat diketahui bahwa nilai temperatur 

rata-rata tertinggi terletak pada bidang 

2 yaitu 24,25°C yang disebabkan total 

beban panas sapi yang saling 

berdekatan di daerah bidang tersebut.  

  

5.  DAFTAR NOTASI    

𝛼  = Azimut matahari   

P  = Permeabilitas atmosferik  

c = Panas jenis produk diatas temperatur 

beku (J/Kg ℃ )  

Q  = Besarnyapanasdipindahkan(W/m^2) 

h  = Ketinggian matahari   

RH  = Kelembabanrelatif(%) 

𝜏  = Saat penyinaran matahari  

𝜌  =Massajenisudara(kgm ^3) 

𝐽𝛽 = Radiasi langsung bidang 

vertical(kcal/m2 jam)   

 𝜓 =Kedudukan garis lintang 

K  = Konduktivitas (w)   

𝛿  = Deklinasi Matahari 

L = Panjang(m)    

𝒗𝒔 = Debit udara 

m = Massa benda yang mengeluarkan 

panas (Kg)   

v = Kecepatanudara(m/s) 
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Abstrak 

 Tangki timbun merupakan komponen penting dalam industri perminyakan. Khususnya pada 

penerimaan, penimbunan dan pendistribusian (P3). Disini PT.Pertamina Region V TBBM Tuban sebagai 

distributor Bahan bakar minyak (BBM) terbesar di Jawa Timur, berupaya untuk terus meningkatkan 

kualitas pelayanan pendistribusian BBM. Dalam hal ini juga menuntut peningkatan komponen yang 

menunjang kegiatan pendistribusian. Komponen penting yang dimaksud disini yaitu tangki timbun. Saat 

ini TBBM Tuban sudah memiliki 12 tangki timbun utama. Pembangunan tangki timbun baru berkapasitas 

50.000 kL akan dilakukan pada tahun 2017. Perencanaan desain dan pemodelan pada tangki timbun yang 

tepat, tentunya akan dapat mengurangi resiko kegagalan dalam proses fabrikasi.      

Dalam pembahasan disini cakupan perhitungan desain mencakup tebal pelat dari shell, annular bottom 

dan roof dengan metode One Foot method. Selain itu juga mencakup perhitungan akan stabilitas tangki 

terhadap angin dan stabilitas tangki terhadap gempa yang mengacu pada API 650. Setelah perhitungan 

manual selesai maka selanjutnya akan dimodelkan menggunakan software AMEtank. Selain aspek desain 

perhitungan akan aspek biaya investasi juga akan diperhitungkan. 

Dengan hasil akhir menghitung berapa ketebalan minimal dari setiap course pada shell, roof, Bottom 

dan annular Bottom. Menghitung berapa ketahanan tangki terhadap gempa dan angin. Menentukan berapa 

banyak anoda yang dibutuhkan dalam proteksi katodik dilanjutkan dengan memodelkan dengan software 

AMETank. 

Kata Kunci : Tangki timbun, AMEtank, Shell, annular bottom, roof.API 650 

 

 

1.PENDAHULUAN 

 Tangki timbun (Storage Tank) adalah salah 

satu komponen penting dalam perisdustrian di 

Indonesia, baik itu industri proses maupun 

industri distribusi. Penggunaan tangki timbun 

sebagai media penampungan hasil produksi dan 

bahan baku dirasa menjadi poin yang krusial 

keberadaanya dalam suatu industri. Dalam hal ini 

PT.Pertamina Regional V Terminal Bahan Bakar 

Minyak (TBBM) Tuban yang merupakan badan 

usaha milik negara yang berfungsi sebagai 

penerimaan, penimbunan dan pendistribusian atau 

yang biasa dikenal dengan P3. Dengan tujuan 

menjamin proses pendistribusian Bahan Bakar 

Minyak (BBM) tersalurkan dengan baik dan 

merata, untuk mensejahterakan masyarakat dalam 

hal energi.  Disamping juga sebagai badan usaha 

yang berfungsi mensejahterakan rakyat, 

PT.Pertamina selalu memperhatikan aspek 

ekonomis akan profit. Berupa penekanan akan 

outcome dan memperbesar income, guna 

meningkatkan pemasukan bagi kas negara. 

PT.Pertamina TBBM Tuban saat ini memiliki 

kapasitas penampungan total tangki hingga 

450.000 kL, digunakan menampung BBM jenis 

Solar, Premium dan Pertamax. Memiliki total 12 

tangki. Terdiri dari 3 buah tangki pertamax 

dengan kapasitas masing-masing 20.000 kL, 3 

buah tangki premium dengan kapasitas masing-

masing 30.000 kL dan 3 tangki solar dengan 

kapasitas masing-masing 50.000 kL. Sedangkan 3 

tangki yang lain masih dalam keadaan kosong 

yang terdiri dari tangki 7,9 dan 11 dengan 

kapasitas 50.000 kL. Perencanaan pembangunan 

tangki akan mengacu pada standart API 650 

Twelfth edition, addendum 2 2016, disertai 

dengan pemodelan tangki dengan software 

AMETANK. 
 

2.  METODOLOGI 

Penelitian ini berupa  desain dan perancangan 

tangki timbun kapasitas 50.000 kL. Perencanaan 

dan desain disini berdasarkan pada API 650. 

Dalam hal ini meliputi pemilihan material, 

menentukan jumlah course, perhitungan shell, 

roof, annular bottom dengan metode One Foot 

Methode, Perhitungan stabilitas tangki terhadap 

angin dan gempa, pemilihan komponen pada 

tangki dan perhitungan dari Bill of quantity. Yang 

pada akhirnya akan dimodelkan dengan software 

AMETank. Penelitian yang dilakukan yaitu 
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tentang perencanaan ekonomis,desain dan 

pemodelan tangki timbun dengan kapasitas 

50.000 kL. Waktu yang digunakan untuk 

melaksanakan penelitian dan pengumpulan data-

data yang diperlukan selama On The Job Training 

di PT. PERTAMINA TBBM Tuban. Pengerjaan 

laporan tugas akhir dilakukan dengan bimbingan 

dosen pembimbing jurusan teknik permesinan 

kapal program studi teknik perpipaan di 

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Langkah 

dalam melakukan penelitian ini telah disusun 

pada gambar 1. 

Mulai

Identifikasi dan 

merumuskan masalah

Studi Lapangan Studi Literatur

Pengumpulan data

Menghitung ketebalan shell, 

annular bottom dan roof 

Menentukan komponen yang 

akan di pasang pada tangki

Menghitung stabilitas angin 

dan gempa

Menghitung biaya investasi 

desain tangki

Analisa hasil 

perhitungan

Kesimpulan

Selesai

Menentukan proteksi katodik 

pada 1 unit tangki

Memodelkan menggunakan 

software AMEtank

Menggambar ukuran utama 

dari tangki

Menentukan Material

Data Primer Data Sekunder

 

Gambar 1 Diagram alir penelitian 

5.1 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 4. 1 Data Utama Tangki 
No Data  Keterangan 

1 Tank  

Size : 

Inside Diameter 

Height 

 

 

= 

= 

 

 

60  m 

19,24  m 

2 Maximum Liquid 

Level 

= 19.04 m 

3 Material = Plate - ASTM A 

573 Gr 70 

4 Corrosion 

Allowance 

= 2 mm 

5 Tank Volume = 50.000 kL 

 
3.1  Hasil Perhitungan Minimal Thickness 

Pada Tangki 

Dari hasil perhitungan Minimal Thickness 

didapatkan nilai sebagai berikut: 

Untuk mencari ketebalan minimal pada roof  

sesuai dengan API 650 para. 5.10.2.2, bahwa 

ketebalan minimal harus ditambah dengan 

CA ( Corrosion Allowance) 

a. troof = 7  mm 

 Untuk mecari ketebalan minimal pada 

bottom sesuai dengan API 650 para 5.4.1, bahwa 

ketebalan minimal bottom tidak boleh kurang dari 

6 mm. 

 

b. tBottom = 6  mm 

 Untuk menghitung ketebalan annular 

bottom pertama menghitung berapa produk stress 

dan hydrostatis stress pada course 1, selanjutnya 

mencari angka ketebalan minimal pada tabel API 

650 5.1 A. 

Produk stress = (Td-CA/t) x St 

Hydrostatis stress = (Tt/t) x St 

 

c. tAnnular Bottom = 16 mm 

 Untuk menghitung ketebalan minimal pada 

shell menggunakan one foot methode sesuai 

dengan API 650 dengan persamaan : 

t𝑑 = 
4.9.𝐷(𝐻−0.3)𝐺

𝑆𝑑
 + CA 

t𝑡 = 
4.9.𝐷(𝐻−0.3)

𝑆𝑡
 

 

d. tshell =  

 
Tabel 1. Minimal Thickness Pada Shell 

Course Tt (mm) Tt (API 

650) (mm) 

Minimal 

Thickness aktual 

1 26.77 26.77 28 

2 23.37 23.37 26 

3 19.97 19.97 22 

4 16.57 16.57 18 

5 13.17 13.17 14 

6 9.78 9.78 10 

7 6.97 8 8 

8 2.97 8 8 

  

 Untuk menentukan tipe,jenis dan ukuran 

manhole mengacu pada API 650 Fig. 5.6. 

Thickness ofshell manhole cover plate dan 

Thickness ofshell Bolting flange mengacu pada 

API 650 Tabel 5.3A, sedangkan  Dimension for 
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shell manhole neck thickness mengacu pada API 

650 Tabel 5.3A. 

 e. Manhole = Tipe    

    = Regular Type 

Reinforcement 

  Jenis    

    = Diamond Shape Reinforce 

Plate 

  Thickness ofshell manhole 

cover plate = 19 mm 

  Thickness ofshell Bolting 

flange    = 14 mm 

  Dimension for shell manhole 

neck thickness = 13 mm 

 

 

 

3.2  Hasil Perhitungan Stabilitas Tangki 

Terhadap Angin dan Gempa 

 Dari perhitungan stabilitas tangki terhadap 

angin dan gempa didapatkan nilai ketahan tangki 

terhadap angin (R wind overturning) dan nilai ketahan 

tangki terhadap gempa (WL) sebesar : 

Dalam menghitung ketahanan tangki terhadap 

angina pertama menghitung berapa momen 

angina yang mengenai tangki, selanjutnya 

menghitung berapa ketahanan tangki terhadap 

angina dengan persamaan berikut. 

R wind overturning  = 2/3 x ( w x D/2 ) 

R wind overturning  = 11994727800  N-m 

Pada pembahasan ini akan menghitung tentang 

Seismic moment ( Ms ) yang selanjutnya akan 

diketahui berapa ketahanan tangki terhadap 

gempa (WL) dengan perhitungan sebagai berikut. 

          Ms = Z x I x ( C1 x Ws x Xs + C1 x Wr 

x Ht + C1 x W1 x X1 + C2  x W2 x X2 ) 

Z  = Zone coefecient for zone 3,(API 

650 Tabel E-2 ) 

Z  = 0.3    

I  = 1.25    

S  = Site amplification factor,(API 

650 Table E-3 ) 

S  = 1.5    

C1 = Lateral earthquake force 

coefecient,(API 650 Para E.3.3.1) 

C1 = 0.6  

k  = 0.62,(factor dari D/H = 3118 dari 

figure E-4 ) 

 

WL  = 379096   N-m 

 

3.3  Hasil Perhitungan Kebutuhan Proteksi 

Katodik 

Proteksi katodik yang digunakan 

menggunakan ICCP (Impressed Current 

Cathodic Protection), dengan anoda tumbal DSA 

Titanium. Berikut ini merupakan perhitungan 

jumlah anoda tumbal yang dibutuhkan.  

Qmin = 
Ip

Io
    

     

    (1) 

Qmin = Jumlah anoda  

Ip  = Total kebutuhan arus proteksi (A) 

Io = Current output anode  (A)  

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui 

anoda tumbal DSA Titanium yang dibutuhkan 

dalam memproteksi 1 buah tangki timbun 

berjumlah 1 buah. 

 

3.4  Hasil Pemodelan AMETank 

 Pemodelan AMETank merupakan simulasi 

apakah desain yang telah diperhitungkan telah 

layak untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 

Berikut ini merupakan gambar dari hasil 

pemodelan AMETank. 

 

 
Gambar a  Front view

 Gambar b Top view 

 Gambar c Top view 

Dari Gambar a didapatkan simulasi 

pemodelan dari sudut pandang front view, 

Gambar b pandangan simulasi top view dan 

gambar c pandangan simulasi daro bottom view. 

 

3.5  Hasil Perhitungan Biaya Investasi 

Pada perhitungan investasi perhitungan 

meliputi Bill of quantity. Yang meliputi pelat 

material pada roof, bottom dan shell. Selain pelat 

ada pula komponen pada tangki seperti nozzle, 

manhole, stairway dengan total biaya investasi 

sebesar Rp 10.056.048.890 
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4.  KESIMPULAN 

A.  Dengan menggunakan metode perhitungan 1 

foot methode didapat ketebalan minimal shell 

sebagai berikut : Course 1 = 26,77 mm, 

Course 2 = 23,37 mm, Course 3 = 19,97 mm, 

Course 4 = 16,57 mm, Course 5 = 13,17 mm, 

Course 6 =  9,78  mm, Course 7 = 8 mm dan 

Course 8 = 8 mm. Sedangkan ketebalan 

minimal pada roof sebesar 7 mm, Bottom 

sebesar 6 mm dan annular bottom sebesar 16 

mm. 

B. Wind moment (339.823,037 N.m), lebih kecil 

dari moment overturning tangki terhadap 

angin (11.994.727.800 N.m). Sehingga tangki 

tidak membutuhkan anchorage. Tangki 

mampu untuk menahan momen guling gempa 

(379.096 N.m). lebih kecil dari moment 

overturning tangki terhadap gempa (161.932,1 

N.m), sehingga tangki tidak membutuhkan 

anchorage. 

C.  Pada saat pemodelan menggunakan 

AMETank, hasil input perhitungan manual 

tidak mengalami kendala pada simulasi 

sehingga tangki mampu untuk dilanjutkan 

pada tahap ereksi. 
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6.  DAFTAR NOTASI 

tr  =         ketebalan roof plate (inch) 

CA  =         corrosion allowance 

L   = ( 500 Dt )0.5, dalam mm. 

D   =  Diameter tangki dalam m. 

t   =  Tebal pelat dinding terbawah, 

dalam mm. 

H  =  Tinggi permukaan desain 

maksimum dari cairan, dalam 

mm. 

H1       =        Jarak vertical, antara penopang 

angin antara ( intermediet wind 

girder )  dengan topangel dari    

dinding tangki atau antara 

penopang angin dengan 

penopang angin puncak dari 

tangki tanpa tutup. 

t  =  Tebal ring dinding teratas yang 

diminta, kecuali apabila 

ditentukan lain, dalam mm. 

D     = Diameter nominal tangki. 

t𝑑  =  Design shell thickness 

t𝑡  =  Hydrostatic shell thickness 

D  =  Diameter 

H  =  Ketinggian 

G  =  Specific Gravity 

S𝑑  =  Allowable Stress forDesign 

Condition 

S𝑡  =  Allowable Stress 

forHydrostatic Condition 

Qmin =  Jumlah Anoda  

It   =  Total Arus Proteksi (A) 

Io  =  Keluaran Arus Anoda (A) 
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Abstrak 

Aplikasi dari sistem perpipaan untuk  jalur fluida banyak kita jumpai pada dunia industri. Salah 

satu parameter yang harus diperhitungkan yaitu adalah  fenomena  Water Hammer pressure pada sistem 

perpipaan tersebut. Fenomena ini terjadi karena adanya kenaikan gelombang tekanan yang dapat 

menyebabkan nilai negatif. Dampak dari fenomena tersebut sangat bervariasi mulai dari timbulnya getaran 

sampai pecahnya dinding pipa akibat besarnya gelombang dan tekanan yang terjadi. 

Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui serta menentukan distribusi tekanan akibat water 

hammer, tegangan  yang telah diprhitungkan akan di simulasikan dengan software caesar, serta memberikan 

solusi pada perusahaan agar mencegah terjadinya water hammer. 

Penelitian ini menunjukan bahwa tekanan terbesar terjadi pada katub penutup,terjadi kenaikan 

tekanan sebesar 148,7 bar dari tekanan operasi sebesar 63,27 bar. Dan untuk mengurangi lonjakan tekanan 

tersebut digunakan akumulator dari pemodelan software pipenet. Hasil penelitian dengan software 

menunjukan stress yang dihasilkan ketika terjadi efek water hammer sebesar 99514,2 KPa pada tekanan 

148,7  bar.Setelah memakai akumulator dengan dimensi diameter 40 inch dengan tinggi 1 m didapatkan 

hasil tegangan menurun sebesar 29661,7 KPa pada tekanan 69,2 bar. 

Kata kunci :CAESAR II,PIPENET,Stress,Water hammer

1. PENDAHULUAN  

 Semakin berkembangnya dunia industri 

masak ini dalam berbagai sektor, menjadikan 

aplikasi sistem perpipaan didalamnya sangat 

dibutuhkan perannya, terutama dalam memindahkan 

fluida dari satu titik ke titik lain. Berbagai 

keuntungan didapatkan dari penerapan sistem 

perpipaan di dunia industri, salah satunya dalam 

sector distribusi yang dapat diandalkan dalam 

distribusi avtur dari ISG Pelabuhan  Tanjung Perak 

yang akan mensuplai kebutuhan  avtur dari maskapai 

penerbangan yang terdaftar di Bandar Udara Juanda. 

Keuntungan dari penggunaan sistem perpipaan ini 

membuat PT. PERTAMINA (PERSERO) 

menjadikan PT. BARATA INDONESIA sebagai  

kontraktor dalam  realisasi projek pipanisasi Avtur 

dari Pelabuhan Tanjung Perak hingga Bandar Udara 

Juanda, dimana diharapkan dapat menambah 

efisiensi dari aktivitas distribusinya dibandingkan 

penggunaan truckline pada sistem pendistribusian 

Avtur sebelumnya.  

Dalam distribusi avtur dari ISG pelabuhan 

tanjung perak menuju bandara juanda sangat 

dihindari terjadinya fenomena  waterhammer karena  

apabila ini terjadi, maka akan menyebabkan 

pecahnya pipa yang berpengaruh pada sistem 

distribusi avtur tersebut. Water hammer adalah 

terjadinya kenaikan tekanan aliran fluida yang 

disebabkan oleh terhentinya atau dehintikannya 

aliran didalam pipa secara mendadak. Hal ini bias 

terjadi karena kesalahan operasional penutupan 

katup yang dilakukan secara mendadak. Oleh karena 

itu diperlukan adanya analisa potensi terjadinya 

water hammer akibat kesalahan operasional 

penutupan katup.  

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui 

potensi terjadinya water hammer dan pengaruhnya 

terhadap nilai tegangan yang diterima pipa, sehingga 

dapat ditentukan metode  penanggulangannya  agar 

dapat meminimalisir kegagalan sistem distribusi 

avtur dari ISG Pelabuhan Tanjung Perak menuju 

Bandar Udara Juanda. Daerah yang menjadi focus 

utama dalam penelitian ini yaitu line number PRK-

05-8” #600. Material yang digunakan adalah 

API5LX42(PSL42); 4inch; schedule 40 Metode yang 

digunakan  untuk menganalisa pengaruh water 

hammer terhadap kenaikan nilai stress pipa adalah 
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pendekatan pemodelan dan perhitungan dengan 

menggunakan software PIPE NET dan CAESAR II. 

 

2.2 Metode Perhitungan Water Hammer 

Berikut ini merupakan metode yang 

digunakan untuk menganalisa water  

hammer : 

• Kecepatan Suara Water Hammer 

• Penurunan kecepatan fluida 

• Tekanan kejut 

• Kenaikan tekanan saat terjadi water hammer 

2.2.1 Kecepatan Suara Water Hammer 

Persamaan berikut digunakan untuk 

menghitung kecepatan suara yang ditimbulkan 

oleh water hammer : (Caesar II, 2014) 

𝑎 =  √
𝐾

ρ 

1+(
𝐾

𝐸
)+(

𝐷

𝑒
)
  . . . . . . . . . .  . . . . . . 2.1  

Keterangan: 

a = kecepatan suara fluida (ft/s) 

ρ = massa jenis fluida (lb/ft3) 

K = bulk modulus (psi) 

E = modulus elastisitas material (psi) 

e = tebal pipa (ft) 

2.2.2 Penurunan kecepatan fluida 

Persamaan yang digunakan ialah : (Caesar II, 

2014) 

∆𝑉 =  
𝑚

ρ  x A
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 

Keterangan:  

∆v = penurunan kecepatan fluida (ft/s) 

m  = laju aliran massa (lb/s) 

ρ = masa jenis fluida (lb/ft3) 

A = luas penampang pipa (ft2)  

2.2.3 Tekanan kejut 

    Tekanan kejut karena penutupan katup 

secara tiba-tiba. Persamaan berikut untuk 

menghitung tekanan kejut yang terjadi saat 

water hammer muncul: (Caesar II, 2014) 

 

∆ρ =  ρ x α x ∆v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 

Keterangan: 

∆v  = penurunan kecepatan fluida (ft/s) 

α     = kecepatan suara fluida (ft/s) 

∆ρ  = tekanan kejut (psi)       

2.2.4 Kenaikan tekanan saat terjadi water 

hammer 

Kenaikan tekanan saat water hammer 

dihitung menggunakan software Caesar II 2014 

∆P =  tekanan normal +  ∆ρ . . . . . . . . 2.4 

Keterangan: 

∆P = tekanan total       

 ∆ρ  = tekanan kejut 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perhitungan kecepatan suara fluida 

Kecepatan suara digunakan untuk 

perhitungan pada software pipenet. 

Perhitungan Kecepatan suara seperti 

dibawah berikut : 

Mulai

Studi Literatur

Penetapan Masalah

Identifikasi Masalah

Pengumpulan Data

Data Sekunder :

1. Drawing Isometri

2. PFD & PNID

3. Data Material

4. Fluid Properties

Pengolahan Data

Perhitungan manual Water 

Hammer

Perhitungan Water Hammer 

menggunakan software 

PIPENET

Selisih 

perhitungan ≤ 

10% 

A

Tidak

Tahap identifikasi awal

Tahap Pengumpulan Data

Selesai 

Menghitung tegangan pipa 

menggunakan software 

CAESAR II

A

Memenuhi 

allowable stress
Perhitungan Support

Pemasangan Accumulator

Menghitung tegangan pipa 

menggunakan software 

CAESAR II

Kesimpulan dan Saran

Tidak 

Ya 

Tahap Analisa dan Pengolahan Data

Tahap Penarikan Kesimpulan dan Saran
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Massa jenis fluida (ρ fluida) : 830 kg/m3 

Bulk modulus fluida (K) : 1,78 x 105 psi 

Modulus elastisitas material (E) : 2,9 x 

107 psi 

D = 4,26 inch 

e = 0.24 inch 

𝛼 =  √
𝐾

ρ 

1+(
𝐾

𝐸
)+(

𝐷

𝑒
)
  = 

√

1,78 𝑥 105𝑙𝑏𝑓
𝑖𝑛²

 𝑥 144 
𝑖𝑛²
𝑓𝑡²

 𝑥 32 
𝑓𝑡𝑙𝑏𝑚

𝑠2.𝑙𝑏𝑓

51,815
𝑙𝑏𝑚
𝑓𝑡³

1+(
1,78 𝑥 105 𝑝𝑠𝑖

2,9 𝑥 10 ⁷ 𝑝𝑠𝑖
)+(

4,26 𝑖𝑛𝑐

0,24 𝑖𝑛𝑐
)

 

𝛼 =  √15819170,69
𝑓𝑡2

𝑠2

1,108
  = 3778,52  

𝑓𝑡 

𝑠 
 

3.1.1 Perhitungan Penurunan Kecepatan Fluida 

Penurunan kecepatan fluida dicari untuk 

mengetahui seberapa besar tekanan kejut akibat 

penutupan katup 

 

Pada gambar 3.1 adalah sebuah output dari 

pemodelan water hammer dengan 

menggunakan software pipenet dimana pada 

gambar 3.1 menunjukan maksimal pressure 

pada node 3 sebesar 148,7 bar dari tekanan 

awal sebesar 63,27 dimana lonjakan ini 

terjadi pada detik ke 5 dimana tekanan 

tersebut nantinya digunakan sebagai input 

pemodelan tegangan pada software caesar ii. 

Pada gambar 3.2 adalah sebuah output dari 

pemodelan akumulatordengan menggunakan 

software pipenet dimana pada gambar 3.2 

menunjukan maksimal pressure pada node 3 

sebesar 69,2 bar dari tekanan water hammer 

sebesar 148,7 bar. Akumolator yang 

digunakan memiliki diensi diameter 40 inch 

dan tinggi 1 m, sehingga desain tersebut 

adalah desain paling optimal. 

 

3.3 Hasil pemodelan software Caesar II 

 

Gambar 3.3 Kenaikan tekanan water hammer 

 

 

Gambar 3.4 Kenaikan tekanan water hammer 

Pada gambar 3.4 menujukan sebuah output 

dari pemodelan tegangandengan 

menggunakan software CAESAR II dimana 

pada gambar 4.3 menunjukan maksimal 

stress pada node 90 sebesar 99514,2 KPa, 

oleh karena itu perlu adanya peredam tekanan 

pada sistem untuk mengurangi tegangan pipa 

akibat water hammer menggunakan software 

pipenet . Pada gambar 4.4 menunjukan hasil 

pemodelan desain dengan mengguanakan 

akumulator dan  suport pada software caesar, 

nilai maksimal stres pada pipa terjadi pada 

node 100 sebesar 29661,7 KPa. Peletakan 

support berjarak 2,6 m dari discharge pompa. 

4. Kesimpulan  

Bedasarkan analisa yang telah dilakukan, 

maka dapat diambil kesimpulan antara lain 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan perhitungan besarnya nilai 

tekanan saat terjadinya water hammer 

mengalami kenaikan tekanan yaitu dari 63,27 

bar menjadi sebesar 142,7 bar. 

2. Berdasarkan pemodelan menggunakan 

sofware PIPENET didapatkan hasil kenaikan 

tekanan sebesar 148,7 bar dan perhitungan 

manual sebesar 142,76 bar. Selisih antara 

hasil perhitungan manual dan software 

PIPENET didapatkan  3,99%. 

3. Distribusi tegangan dari prmodelan software 

CAESAR II didapatkan tegangan maksimal 

sebesar 99514,2 KPa akibat terjadinya water 

hamer. 

4. Dari pemodelan variasi akumulator 

didapatkan hasil  terbaik penurunan tekanan 

tekanan water hammer menjadi 69,2 bar, 
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dengan dimensi akumulator diameter 40 inch 

dan tinggi 1 m. 
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V = kecepatan (rata-rata) fluida yang 

mengalir (ft/s) 

D  = diameter dalam pipa (ft) 

ρ = masa jenis fluida (lb/ft3) 

µ = viskositas dinamik fluida (lb/ft.s)  

m = adalah masa fluida (lb) 

V =  adalah volume fluida (ft3) 

Q = debit aliran (ft3/s) 

V = volume fluida (ft3) 

T = waktu (s)  

a = kecepatan suara fluida (ft/s) 

ρ  = massa jenis fluida (lb/ft3) 

K = bulk modulus (psi) 

E  = modulus elastisitas material (psi) 

e  = tebal pipa (ft) 

∆v = penurunan kecepatan fluida (ft/s) 

M = laju aliran massa (lb/s) 

ρ  = masa jenis fluida (lb/ft3) 

A = luas penampang pipa (ft2) 
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α  = kecepatan suara fluida (ft/s) 

∆ρ = tekanan kejut (psi)       

 

7. DAFTAR PUSTAKA 

1.ASME, (2010). B31.3 proces piping. USA: 

The America Society ofmechanical  Engineer 

 

2.ASME, (2010). B31.1 Power Piping. USA: 

The America Society ofMechanical Engineer 

 

3.Caesar II. (2014). User’s Guides. USA : 

Caesar II Coade,(1992).Pipestress analysis. 

USA: Coade Cesar II 

 

4.Coade,(1992).Pipe stress analysis. USA: 

Coade Cesar II 

 

5.P.E Sam Kannapan,(1985).Introduction 

to pipe strss analysis 

 

6.Zaruba, Josef. (1993).Water hammer in 

Pipe-Line System. Prague:Czechoslovak 

Academy of Sciences 

 

 

 



Proceeding 2𝑛𝑑 Conference of Piping Engineering and its Application    ISBN No. 978-602-60034-3-0 

Program Studi D4 Teknik Perpipaan - Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 

 

50 

 

Analisa Perbandingan Sistem Pengendali Buoyancy pada Jalur Pipeline di 

Lingkungan Rawa Menggunakan Metode Concrete Weight Coating dan Set 

On Weight 

 

Yayan Lutfi Syarafi1*, Pekik Mahardhika2, M. Choirul Rizal3 
 

Program Studi Teknik Perpipaan, Jurusan TPK, PPNS, Surabaya, Indonesia1* 

Jurusan TPK, PPNS, Surabaya, Indonesia 2 

Jurusan TPK, PPNS, Surabaya, Indonesia 3 

Email: Yayanlutfi19@gmail.com1*; pekikdhika02@gmail.com 2*; 

mochammadchoirulrizal@yahoo.com 3*; 

 

Abstrak 

 Proyek Pipeline jalur rawa milik PT. Citra Panji Manunggal mengalami gaya buoyancy. Gaya buoyancy 

tersebut dapat mengakibatkan kegagalan operasi karena pipa muncul ke permukaan rawa. Berdasarkan kondisi 

tersebut, metode pengendali buoyancy pipeline diperlukan agar pipeline dapat beroperasi dengan aman.Oleh 

karena itu, metode pengendali buoyancy pipeline dijadikan fokus dalam penelitian ini.  Metode pengendali 

buoyancy tersebut harus memenuhi kriteria code ASME B 31.8. Metode terefisien ditentukan berdasarkan 

perhitungan dari segi teknis dan ekonomisnya. Perhitungan teknis dilakukan dengan menghitung analisa tegangan 

secara manual dan menggunakan software CAESAR II. Hasilnya akan dibandingkan dengan kriteria yang 

diijinkan pada code ASME B31.8. Perhitungan biaya instalasi kedua metode pengendali buoyancy dilakukan 

untuk menentukan metode yang paling efisien.Perhitungan manual metode concrete weight coating menghasilkan 

nilai tegangan sebesar 21498,64 psi sedangkan metode set on weightsebesar 21499,18 psi. Pemodelan kondisi 

burried pada software CAESAR II menunjukkan nilai teganganconcrete weight coating sebesar 21838,53 psi 

sedangkan metode bolt on weightsebesar 21781,09 psi. Nilai tegangan tersebut memenuhi tegangan ijin pada code 

ASME B 31.8. Instalasi metode concrete weight coating membutuhkan biaya sebesar 4,6 milliar rupiah sedangkan 

metode concrete weight coating sebesar 5,6 milliar rupiah.Hasilnya, metode concrete weight coating merupakan 

metode pengendali buoyancy yang paling efisien untuk lingkungan rawa. 

 

Kata kunci : Biaya Instalasi, Buoyancy, Concrete Weight Coating, Lingkungan Rawa, Tegangan 

 

1.   PENDAHULUAN  

 Buoyancy merupakan daya tekan keatas 

terhadap pipeline yang berlawanan dengan massa 

benda dan efek gravitasi. Jika desain pengendali 

buoyancy tidak sesuai dengan lingkungan rawa maka 

dapat menyebabkan pekerjaan konstruksi menjadi 

terhambat dan hal itu menyebabkan pengendalian 

buoyancy pipeline mengalami kegagalan. 

Terhambatnya pekerjaan konstruksi juga dapat 

merugikan dari segi nilai ekonomi. Selain itu, 

penggunaan pengendali buoyancy yang tidak sesuai 

dengan lingkungan dapat menyebabkan pipa muncul 

ke permukaan karena terdorong oleh gaya buoyancy 

tersebut dan juga dikhawatirkan pipa bergerak atau 

bergeser dari posisi desain yang seharusnya sehingga 

pipa dapat terjadi buckling dan mengalami stress 

yang berlebihan sehingga mempengaruhi kualitas 

pipa pipeline, bahkan jika tekanan fluida didalam 

pipa cukup besar maka bisa menyebabkan pipeline 

pecah. Penelitian ini akan menganalisa perbandingan 

sistem pengendali buoyancy pada jalur pipeline di 

lingkungan rawa menggunakan metode concrete 

weight coating dan set on weight. Perhitungan biaya 

instalasi dilakukan untuk mendapatkan metode 

pengendali buoyancy yang paling efisien. 

 

2.  METODOLOGI  
 

mailto:Yayanlutfi19@gmail.com1*
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2.1  Prosedur Penelitian  

Desain concrete ditentukan dengan 

mempertimbangkan beban concrete yang 

dibutuhkan agar pipeline tidak mengalami gaya 

buoyancy sehingga didapatkan dimensi setiap sisi 

concrete, panjang dan ketebalan concrete. 

Perhitungan tegangan dilakukan secara manual dan 

software CAESAR II untuk memastikan pipeline 

dapat beroperasi dengan aman akibat pemberian 

beban concrete dan sesuai dengan kriteria yang 

diijinkan pada code ASME 31.8. Perhitungan biaya 

instalasi dari kedua metode dilakukan untuk 

mendapatkan desain yang paling efisien. 

 

 

 

 

Mulai

Identifikasi awal dan 

penetapan tujuan

Studi Literatur

Pengumpulan Data
Data 

Primer

Data 

Sekunder

Perhitungan gaya 

buoyancy pipeline 

(upward force)

Perhitungan beban concrete 

yang dibutuhkan (downward 

force)

Desain pengendali buoyancy 

dengan metode CWC, SOW, 

dan BOW

Perhitungan tegangan akibat 

diberi beban concrete

Perhitungan 

manual

Pemodelan 

CAESAR II

Sesuai Allowable 

stress material

A

 

 

• 2.2. Downward Force 

Downward force adalah gaya tekan kebawah yang 

dialami pipa karena beban yang mempengaruhi. 

Beban yang didapatkan pipa untuk penelitian ini 

meliputi beban pipa, beban corrosion coating dan 

beban tanah. 

Fd = Wp + Wcorr + Wsoil   

  (1) 

a. Berat Pipa (Wp) 

𝑊𝑝 =
𝜋

4
(𝑂𝐷2 − 𝐼𝐷2) × ρp × 𝐿𝑝

  (2) 

Persamaan 2 menunjukkan 

persamaan berat pipa. Sesuai dengan 

persamaan diatas, Wp merupakan 

berat pipa (kg), OD merupakan 

diameter luar (m), ID merupakan 

diameter dalam (m), ρp merupakan 

density pipa (k/m3) dan Lp merupakan 

panjang pipa. 

b. Berat corrosion coating (Wcorr) 

𝑊𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝜋

4
(𝑂𝐷2 + 2𝑡𝑐𝑜𝑟𝑟 −

𝑂𝐷2) × ρcorr × 𝐿𝑐𝑜𝑟𝑟 (3) 

Persamaan 3 menunjukkan 

persamaan berat corrosion coating. 

Sesuai dengan persamaan diatas, 

Wcorr merupakan berat corrosion 

coating (kg), OD merupakan diameter 

luar (m), ID merupakan diameter 

dalam (m), ρp merupakan density 

corrosion coating (k/m3) dan Lp 

merupakan panjang pipa. 

 

 

c. Berat tanah (Wsoil) 
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𝑊𝑠𝑜𝑖𝑙 = 𝑏 × ℎ × 𝐿𝑠𝑜𝑖𝑙 × 𝛾𝑠𝑜𝑖𝑙

  (4) 

Persamaan 4 menunjukkan 

persamaan berat tanah. Sesuai dengan 

persamaan diatas, Wsoil merupakan 

berat tanah (kg), b merupakan width 

soil load (m), h merupakan pipe depth 

cover (m), 𝛾𝑠𝑜𝑖𝑙 merupakan soil 

submerge density (k/m3) dan Lsoil 

merupakan panjang pipa. 

2.3.  Upward Force 

𝐹𝑢 =
𝜋

4
(𝑂𝐷2)ρw × 𝐿𝑝   

  (5) 

 Ketika air dipindahkan dan gaya apung lebih 

besar dari berat benda untuk memindahkan air, maka 

floatasi akan terjadi. Persamaan 5 menunjukkan 

persamaan upward force. Sesuai dengan persamaan 

diatas, Fu merupakan berat upward force (kg), OD 

merupakan diameter luar (m), ID merupakan 

diameter dalam (m), ρp merupakan density air 

(k/m3) dan Lp merupakan panjang pipa. 

2.4. Persayaratan Minimum Berat Terendam 

(Fd- Fu) ≥ 0.2 Fu    6) 

Kondisi ini dirancang dan diinstal dengab 

sistem gravitasi beban yang akan memastikan bahwa 

Pipeline memiliki minimal 20% gaya apung negatif 

dan mengabaikan perlawanan terangkat yang 

diberikan oleh backfill. 

2.5. Analisa Tegangan 

Tegangan yang terjadi di pipeline rawa adalah 

tegangan longitudinal. Tegangan longitudinal 

merupakan tegangan yang terjadi searah dengan 

sumbu pipa. 

𝑆𝐿 = 𝑆𝑝 + 𝑆𝑡 + 𝑆𝑏 + 𝑆𝑟   (7) 

Sesuai dengan persamaan (7) diatas, SL merupakan 

tegangan longitudinal pipeline (psi), Sp merupakan 

tegangan akibat internal pressure (psi), St 

merupakan tegangan akibat ekspansion thermal (psi) 

dan Sr merupakan tegangan aksial (psi). 

2.5.1. Tegangan Longitudinal Akibat Tekanan 

Internal (Sp) 

𝑆ℎ =
𝑃 𝐷

2𝑡
     (8) 

Sp = 0,3 x 𝑆ℎ    (9) 

 Persamaan (8)menunjukkan persamaan hoop 

stress. Sesuai persamaan (8), P merupakan tekanan 

internal (psi), D merupakan diameter luar (inch) dan 

t merupakan thickness pipa (inch).  Pada persamaan 

(9) merupakan persamaan tegangan akibat internal 

pressure. Nilai internal pressure adalah 0,3 dari 

hoop stress. 

2.5.2. Tegangan Longitudinal Akibat Ekspansi 

Termal 

𝑆𝑡 = 𝐸 × 𝑎 (𝑇1 − 𝑇2)   (10) 

 Persamaan (10) menunjukkan persamaan 

tegangan longitudinal akibat ekspansi thermal. 

Sesuai dengan persamaan (10), E merupakan 

modulus elastisitas pipa  (psi),  𝑎 merupakan 

koefisien ekspansion thermal dan T merupakan nilai 

temperature (0F) 

2.5.3. Tegangan Longitudinal akibat Bending 

𝐿𝑠 = 6,6 √𝐷     (11) 

𝑀𝑏 =  
𝑊 ×(𝑙𝑠)

8

2
    (12) 

𝑆𝑏 =  
𝑀𝑏

𝑧
     (13) 

 Persamaan (11)menunjukkan persamaan 

Length of allowable pipe span.Persamaan (12) 

merupakan persamaan momen bending. Sesusai 

dengan persamaan tersebut, W merupakan 

penjumlahan dari berat keseluruhan meliputi berat 

pipa, berat fluida dan berat concrete (lb). Sedangkan 

persamaan (13) merupakan persamaan tegangan 

akibat bending. Sesuai dengan persamaan (13), z 

merupakan selection modulus pipa (in3). 

  

3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Analisa Gaya Buoyancy 

Gaya buoyancy pada pipeline rawa dapat 

beroperasi aman jika memiliki nilai ratio 0,2. Pada 

tabel 1 dijelaskan besar nilai sebelum dan sesudah 

pipeline rawa mengggunakan metode concrete. 

Tabel 1 Nilai Gaya Buoyancy 

 

 

3.2     Desain Metode Pengendali Buoyancy 

Setalah mendapatkan nilai beban concrete 

yang dibutuhkan untuk mengendalikan buoyancy 

pipeline rawa maka dapat ditentukan dimensi pada 

kedua metode.  

Upward force (kN) Downward Force (kN) Upward force (kN) Downward Force (kN)

 Concrete Weight Coating 78,345 86,92 0,11 106,21 128,67 0,21

Set On Weight 78,345 86,93 0,11 86,43 106,52 0,23

Metode Pengendali Buoyancy
Sebelum Pemberian Concrete Ratio 

Buoyancy

Setelah Pemberian Concrete Ratio 

Buoyancy
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Gambar 1. Metode Concrete Weight Coating 

  

Gambar 2. Metode Set On Weight 

Sesuai gambar 1 didapatkan nilai dimensi 

concrete weight coating dengan panjang concrete 

11,30 m dan thickness sebesar 0,08 m. Gambar 2 

merupakan desain metode set on weight. Sesuai 

gambar 2 didapatkan nilai dimensi set on weight 

yang dijelaskan pada tabel 2. 

Tabel 2. Dimensi Set On Weight 

 

Sisi No Lebar (m) Tinggi (m) Luas (m2) 

1 0,400 1,200 0,480 

2 0,950 0,280 0,266 

3 0,400 1,200 0,480 

4 0,475 0,475 0,074 

5 0,475 0,475 0,074 

Luas sisi = 1,375 

5.2 3.3  Analisa Tegangan 

Perhitungan analisa tegangan pipa 

menggunakan perhitungan manual dansoftware 

CAESAR II didapatkan nilai tegangan yang aman 

yakni dibawah batasan stress pada code ASME 

B31.8, 2012.  

Tabel 3. Analisa Tegangan  

 

 

 

Gambar 3. Pemodelan CAESAR II CWC 

  

Gambar 4. Pemodelan CAESAR II  SOW 

 

Hasil perhitungan tegangan manual dan 

software CAESAR II mendapatkan nilai tegangan  

masih dibawah tegangan ijin yang sesuai dengan 

ASME 31.8, tahun 2012. Nilai tegangan izin yang 

disyaratkan sebesar 63000 psi, maka pipeline rawa 

menggunakan metode concrete weight coating dan 

set on weight dapat beroperasi dengan aman. 

3.8 Biaya Instalasi 

Biaya instalasi pada pipeline rawa 

mengunakan metode pengendali buoyancy 

memperhitungan pekerjaan pembesian, pekerjaan 

bekisting, pekerjaan pengecoran, pekerjaan hauling 

and stringing, pekerjaan fit-up & welding, pekerjaan 

NDT, pekerjaan field join coating, pekerjaan 

trenching, pekerjaan lowering dan pekerjaan 

backfilling. Biaya instalasi pada metode concrete 

weight coating membutuhkan biaya sebesar 4,60 

milyar rupiah dan metode set on weight 

membutuhkan biaya sebesar 5,67 milyar rupiah. 

Beban Internal (psi) Ekspansi thermal (psi) Beban Bending (psi) Aksial (psi)

Concrete Weight Coating 8284,86 101179,00 3034,78 0 21498,65 21838,53

Set On Weight 8284,86 101179,00 3035,32 0 21499,19 21781,09

Total Tegangan 

Efektif (psi)

Tegangan 

CAESAR II (psi)

Metode Pengendali 

Buoyancy

Perhitungan Manual Tegangan Pipeline 
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4.  KESIMPULAN 

 Hasil dari pembahasan dan analisa yang telah 

dilakukan ini dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Berdarkan hasil perhitungan, didapatkan 

nilai dimensi pada desain setiap metode 

pengendali buoyancy. Pada metode 

concrete weight coating didapatkan nilai 

dimensi concrete yaitu thickness concrete 

sebesar 0,08 m dan panjang concrete 11,30 

m. Nilai dimensi pada setiap metode 

pengendali buoyancy didapatkan 

berdasarkan nilai beban concrete yang 

dibutuhkan untuk mengendalikan buoyancy 

pipeline. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan manual dan 

CAESAR II dalam menentukan nilai 

longitudinal efektif, didapatkan nilai 

tegangan manual untuk metode set on 

weight sebesar 21499,18psi dan metode 

concrete weight coating sebesar 21498,64 

psi Sedangkan hasil perhitungan tegangan 

CAESAR II untuk metode set on weight 

sebesar 21781,09psi dan metode concrete 

weight coating sebesar 21838,53 psi. Nilai 

tegangan yang terjadi pada pipeline baik 

secara manual dan CAESAR II tidak 

melebih batas tegangan ijin yang 

disyaratkan dan pipeline dapat dinyatakan 

dalam batas aman. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan total biaya 

yang dibutuhkan untuk pengendali 

buoyancy di lingkungan rawa untuk 

metode set on weight biaya instalasi yang 

dibutuhkan sebesar Rp. 5.667.906.534,44 

dan untuk metode concrete weight coating 

biaya instalasi yang dibutuhkan sebesar Rp. 

4.605.884.667,90. 

4. Metode pengendali buoyancy di lingkungan 

rawa menggunakan metode concrete 

weight coating merupakan metode yang 

paling efisien dengan alasan biaya instalasi 

yang lebih murah dari pada metode set on 

weight. Selain dari segi biaya instalasi, nilai 

tegangan yang terjadi pada metode 

concrete weight coating memiliki nilai 

tegangan yang lebih rendah dari metode set 

on weight dan instalasi menggunakan 

metode concrete weight coating lebih 

mudah dan praktis dibandingan metode set 

on weight. 
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Abstrak 

Desain jalur pipa gas 8”-HG-5001-6A, 8”-HG-5003-6A, dan 10”-HG-5002-6A terhubung dengan separator 

SNO-V-5301 proyek Tomori Sulawesi. Analisa desain jalur pipa tersebut terdapat overstress akibat sustained 

load. External load yang diterima separator akibat beban dari sistem perpipaan tersebut memungkinkan penyebab 

terjadinya kegagalan pada shell separator seperti tegangan berlebih. Tugas Akhir ini bertujuan mendesain 

support baru, dan menganalisa tegangan jalur pipa gas baru menggunakan software Caesar II sesuai code ASME 

B31.3, serta analisa local stress shell percabangan nozzle separator akibat internal pressure dan external load 

dari sambungan sistem perpipaan menggunakan standard WRC 107, teori von misses Mechanical Metalurgy 

George E. Dieter dan pemodelan finite element software Ansys dengan variasi geometri shell attachment pejal, 

hollow, dan opening nozzle, untuk memastikan stress yang terjadi tidak melebihi allowable stress 

material.Tegangan maksimum desain baru jalur pipa akibat sustained load (8.818,4 psi) dan expansion load 

(10.049,4 psi). Local strees pada shell nozzle inlet WRC 107 (19.326,97 psi) pada posisi Cl, selisih hasil dengan 

FEM pejal (0,994%), FEM hollow (2,846%), FEM opening nozzle (0,424%), dan von misses (1,149%). 

Sedangkan, local strees pada shell nozzle outlet WRC 107 (19.673,86 psi) pada posisi Cl, selisih hasil dengan 

FEM pejal (0,274%), FEM hollow (1,637%), FEM opening nozzle (0,706%), dan von misses (2,916%). 

 

Kata kunci : Local stress shell nozzle, external load, tegangan sistem perpipaan, WRC 107, finite element 

method

. 

  1.  PENDAHULUAN  

Local stress yang terjadi pada shell percabangan 

nozzle pressure vessel separator akibat internal 

pressure dan external load line pipe proyek Tomori 

harus dianalisa karena dapat menyebabkan 

kegagalan. 

Petrovic [5] melakukan analisa tegangan pada 

pembebanan sebuah cylindrical vessel dengan gaya 

aksial dan transversal yang terjadi pada ujung bebas 

dari nozzle. Hasil tegangan yang dihasilkan dari 

fungsi algebraic tidak lebih dari 12,5% dan +12,8% 

dari finiteelement. Kesimpulan dari perbedaan antara 

tegangan dari pembacaan strain gauge pada 

eksperimen dan perhitungan stress maksimal adalah 

12%. 

Weiss e Joost [10] melakukan penelitian mengenai 

beban lokal yang berasal dari sistem perpipaan. Pada 

kebanyakan kasus reaksi  intersection dari socket 

dan vessel tidak diketahui. Mereka telah melakukan 

penelitian mengenai elasticfiniteelementanalysis 

yang dikombinasikan dengan investigasi eksperimen 

dan perbandingan hasil.   

Andrade and others [9] melakukan analisa 

perbandingan antara metode WRC 107, WRC 297, 

dan finiteelementmethod dalam menetukan nilai 

local stress cylindrical shell/nozzle akibat 
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externalloads. Untuk membuat perbandingan antara 

ketiga metode, model geometri pada nozzle yang 

digunakan adalah tanpa reinforcementplate. 

Pada penelitian ini akan dianalisa tegangan line pipe 

desain lama dan desain baru proyek Tomori, serta 

pengaruhnya terhadap local stress yang terjadi pada 

shell percabangan nozzle inlet dan nozzle 

outletseparator SNO-V-5301. Selain itu, pada 

penelitian ini akan dilakukan perbandingan tiga 

metode yaitu WRC 107, teori von misses, dan finite 

element method dengan variasi geometri attachment 

pejal, hollow dan opening nozzle. Variasi geometri 

dilakukan karena formula yang terdapat pada WRC 

107 untuk menghitung local stress shell pada 

percabangan nozzle, nozzle tersebut diibaratkan 

dengan attachment pejal. Sehingga perlunya analisa 

untuk membandingkan tiga metode tersebut dengan 

tiga variasi geometri. 

 

2. METODOLOGI  

2.1 Prosedur Penelitian  

Desain jalur pipa gas 8”-HG-5001-6A, 8”-HG-5003-

6A, dan 10”-HG-5002-6A terhubung dengan 

separator SNO-V-5301 proyek Tomori Sulawesi 

ditunjukan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Desain Line Pipe dan SeparatorSNO-V-

5301 

2.2 Formula Matematika 

Perhitungan allowable pipe span 

Perhitungan allowable pipe span (L) 

[4]berdasarkanmaksimum stress pada desain 

support sistem perpipaan dapat dihitung dengan 

menggunakan Persamaan (1) dan berdasarkan 

maksimum defleksi menggunakan Persamaan (2). 

𝐿 =  √
10 𝑍 𝑆ℎ

𝑤
   (1) 

𝐿 = √
128 ∆ 𝐸 𝐼

 𝑤

4
   (2) 

Perhitungan local stress WRC 107 [1] 

Perhitungan parameter cylindrical shell (γ ) dapat 

dihitung dengan menggunakan Persamaan (3) dan 

parameter round attachment  (β) menggunakan 

Persamaan (4). 

γ =
𝑅𝑚

𝑇⁄     (3) 

β =
0,875 𝑟𝑜

𝑅𝑚
   (4) 

Perhitungan nilai Stress Concentration Factor for 

membrane load (𝐾𝑛) dapat dihitung dengan 

menggunakan Persamaan (5) dan nilai Stress 

Concentration Factor for bending (𝐾𝑏) 

menggunakan Persamaan (6). 

𝐾𝑛 =  1 +  [
1

5,6 
𝑟

2𝑇

]
0.65

  (5) 

𝐾𝑏 =  1 +  [
1

9,4 
𝑟

2𝑇

]
0.8

  (6) 

Perhitungan umum tegangan (𝜎𝑖) pada WRC 107 

dapat dihitung dengan menggunakan Persemaan (7). 

𝜎𝑖 =  𝐾𝑛
𝑁𝑖

𝑇
 ±  𝐾𝑏

6𝑀𝑖

𝑇2   (7) 

Perhitungan tegangan geser akibat momen torsi 

(𝜏𝜙𝑥) pada WRC 107 dapat dihitung dengan 

menggunakan Persamaan (8), tegangan geser akibat 

𝑣𝑐 (𝜏𝑥𝜙) menggunakan Persamaan (9) dan tegangan 

geser akibat 𝑣𝐿 (𝜏𝜙𝑥) menggunakan Persamaan (10). 

𝜏𝜙𝑥 = 𝜏𝑥𝜙 =  
2𝑀𝑇

2 𝜋𝑟𝑜𝑇
   (8) 

𝜏𝑥𝜙 =  
𝑣𝑐

𝜋𝑟𝑜𝑇
cos 휃 (maksimum   (9) 

pada A dan B) 

𝜏𝜙𝑥 =  
𝑉𝐿

 𝜋𝑟𝑜𝑇
sin 휃 (maksimum   (10) 

pada C dan D)  

Perhitungan tegangan intensitas (S) pada WRC 107 

dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan 

(11) dan Persamaan (12). 

jika τ tidak sama dengan  0, 

S = (|0,5[𝜎𝑥 + 𝜎𝜙 ±

√(𝜎𝑥 − 𝜎𝜙  )2 + 4𝜏2]|,|√(𝜎𝑥 − 𝜎𝜙  )2 + 4𝜏2 |) (11) 

jika τ =  0, 

S= max (|𝜎𝜙| , |𝜎𝜙| , |𝜎𝜙 − 𝜎𝜙|)      (12) 

Perhitungan tegangan Von Misses (𝜎0) 

Perhitungan tegangan von misses [2] dapat dihitung 

dengan menggunakan formula (13) 
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𝜎0 = 
1

√2
[(𝜎𝑥 − 𝜎𝑦) + (𝜎𝑦 − 𝜎𝑧) + (𝜎𝑧 −

𝜎𝑥)2 + 6(𝜎𝑥𝑦
2 + 𝜎𝑦𝑧

2 + 𝜎𝑥𝑧
2]

1
2⁄     (13) 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Desain Sistem Perpipaan 

Analisa desain support lama line pipe dan WRC 107 

Berikut Gambar 2. Analisa desain support lama line 

pipe. 

 

Gambar 2. Analisa Desain Support Lama Line Pipe 

Dari hasil analisa software Caesar II tegangan 

terbesar pipa akibat sustained load (44.771,5 psi) di 

atas tegangan ijin material A106 gr B (20.000 psi), 

dan expansion load (633,9 psi) di bawah tegangan 

ijin ekspansi pipa (30.000 psi). Sehingga 

menyebabkan local stress WRC 107 [1] nozzle inlet 

(27639,86 psi) dan nozzle outlet (23369,04 psi) pada 

posisi Cu. 

Desain dan analisa support baru line pipe 

Dari hasil perhitungan Persamaan (1) dan Persamaan 

(2) didapatkan nilai allowable pipe span yang paling 

kecil antara pipe span maksimum stress dan defleksi 

yaitu sepanjang 15,03 m. Sehingga, terdapat 

penambahan 7 support U-bold. 

Berikut Gambar 3. Analisa desain support baru line 

pipe 

 

Gambar 3. Analisa Desain Support Baru Line Pipe 

Dari hasil analisa software Caesar II tegangan 

terbesar pipa akibat sustained load (8.818,4 psi) di 

bawah tegangan ijin material A106 gr B (20.000 psi), 

dan expansion load (10.049 psi) di bawah tegangan 

ijin ekspansi pipa (44.774 psi). Sedangan nilai 

defleksi terbesar (-0,456 inch) masih dibawah 

allowable deflection (1,5 inch). 

3.2 Perhitungan WRC 107 Desain Baru Line 

Pipe 

3.2.1 Local Stress Shell Nozzle Inlet 

Beban Nozzle 

Sambungan antara line pipe dan nozzle separator 

diibaratkan Anchor pada pemodelan software Caesar 

II. Maka didapat beban pada Tabel 1 dan Tabel 2. 

Tabel 1. Beban Nozzle Akibat Sustained Load Line 

Pipe 

BEBAN NOZZLE AKIBAT BEBAN SUSTAIN 

LINE PIPE 

N

o 

Noz

zle 

WRC 107 

VL 

(lb) 

P 

(lb

) 

VC 

(lb) 

ML 

(in.lb) 

MT 

(in.lb) 

MC 

(in.lb) 

1 Inle

t 

263

2 

-

63

98 

283 -

49764 

-

18153

6 

-

41841

6 

2 Out

let 

263 -

47

36 

745 -5844 -

39000 

-

25660

8 

Tabel 2. Beban Nozzle Akibat Expansion Load Line 

Pipe 

BEBAN NOZZLE AKIBAT BEBAN EKSPANSI 

LINE PIPE 

N

o 

Noz

zle 

WRC 107 

VL 

(lb) 

P 

(lb

) 

VC 

(lb) 

ML 

(in.lb) 

MT 

(in.lb) 

MC 

(in.lb) 

1 Inle

t 

127 -3 -2 8232 -

14388 

-96 

2 Out

let 

647 50

6 

-40 16740 -

38352 

28356 

Local stressnozzle inlet 

Perhitungan local stress shell akibat sustained load 

dan expansion load dihitung menggunakan standard 

WRC 107 [1].  

Hasil rangkuman local stress shell WRC 107 akibat 

sustained load,expansion load dan internal pressure 

terdapat pada Tabel 3. 

Tabel 3.Rangkuman local stress shell 

Type 

of 

Stress Values at ( lb / sq.in) 
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N

o 

Stress 

Int 

Locat

ion 

A

u 

Al Bu Bl Cu Cl Du Dl 

1 Circ. 

Pm 

(SUS) 

17

96

3.

39 

19

06

3.3

9 

17

96

3.

39 

190

63.3

9 

17963.

39 

19063.

39 

17963.

39 

19063.3

9 

2 Circ. 

Pl 

(SUS) 

37

.3

0 

37.

30 

51

.3

3 

51.3

3 

65.05 65.05 8.41 8.41 

3 Circ. 

Q 

(SUS) 

87

.3

2 

-

87.

32 

11

6.

66 

-

116.

66 

554.22 -

554.22 

-

263.04 

263.04 

4 Circ. 

Q 

(EXP

) 

12

.6

2 

-

0.2

7 

-

21

6.

14 

80.4

9 

-

904.67 

752.74 651.05 -601.31 

5 Long. 

Pm 

(SUS) 

89

81

.7

0 

89

81.

70 

89

81

.7

0 

898

1.70 

8981.7

0 

8981.7

0 

8981.7

0 

8981.70 

6 Long. 

Pl 

(SUS) 

34

.5

8 

34.

58 

38

.8

9 

38.8

9 

87.42 87.42 1.21 1.21 

7 Long. 

Q 

(SUS) 

12

8.

28 

-

12

8.2

8 

17

3.

99 

-

173.

99 

322.89 -

322.89 

-

118.92 

118.92 

8 Long. 

Q 

(EXP

) 

1.

25 

-

29.

63 

-

26

2.

58 

188.

77 

-

571.76 

356.64 368.24 -276.41 

9 Shear

. Pm 

(SUS) 

0.

00 

0.0

0 

0.

00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1

0 

Shear

. Pl 

(SUS) 

1.

47 

1.4

7 

-

1.

47 

-

1.47 

2.29 2.29 -2.29 -2.29 

1

1 

Shear

. Q 

(SUS) 

10

.1

8 

10.

18 

10

.1

8 

10.1

8 

10.18 10.18 10.18 10.18 

1

2 

Shear

. Q 

(EXP

) 

13

.8

0 

13.

80 

20

.7

9 

20.7

9 

24.34 24.34 10.24 10.24 

1

3 

Pm 

(SUS) 

17

96

3.

39 

19

06

3.3

9 

17

96

3.

39 

190

63.3

9 

17963.

39 

19063.

39 

17963.

39 

19063.3

9 

1

4 

Pm + 

Pl 

(SUS) 

18

00

0.

70 

19

10

0.7

0 

18

01

4.

72 

191

14.7

2 

18028.

45 

19128.

45 

17971.

80 

19071.8

0 

1

5 

Pm + 

Pl + 

Q  

(TOT

AL) 

18

10

0.

63 

19

01

3.1

1 

17

91

5.

24 

190

78.5

6 

17677.

99 

19326.

97 

18359.

82 

18733.5

3 

Dari hasil perhitungan WRC 107 didapat nilai local 

stress pada nozzle inlet (19.326,97 psi) pada posisi 

Cl. 

 

3.2.2 Local Stress Shell Nozzle Outlet 

Dari hasil perhitungan WRC 107 didapat nilai local 

stress pada nozzle outlet (19.673,86 psi) pada posisi 

Cl. 

3.3 Perhitungan Tegangan Von Misses 

Dari hasil perhitungan Persamaan (13) dapat 

diketahui bahwa tegangan von misses shell nozzle 

inlet (19.104,858 psi) dan nozzle outlet (19.100,105 

psi). 

3.4 Hasil Analisa Finite Element Ansys 

Local Stress Shell Nozzle Inlet 

Equivalent stress terbesar Gambar 4. FEM Pejal 

(19.519 psi) pada posisi Cl, Gambar 5. FEM Hollow 

(19.877 psi) pada posisi Cl, Gambar 6(a) dan 

Gambar 6(b). FEM opening nozzle(54.878 

psi)padaposisi edge antara shell dan opening nozzle 

akibat internal pressure, akan tetapi pada posisi Cl 

(19.245 psi). Nilai tersebut masih dapat diterima 

karena tidak melebihi nilai dari allowables stress 

yaitu 3SE [3] A516-70 (60000 psi). 

 

Gambar 4. FEM Pejal 

 

Gambar 5. FEM Hollow 

 

Gambar 6(a).FEM Opening Nozzle 
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Gambar 6(b).FEM Opening Nozzle 

Local Stress Shell Nozzle Outlet 

Equivalent stress terbesar FEM Pejal (19.620 psi) 

pada posisi Cl, FEM Hollow (19.996 psi) pada posisi 

Cl, dan FEM opening nozzle(54.810 psi)padaposisi 

edge antara shell dan opening nozzle akibat internal 

pressure, akan tetapi pada posisi Cl (19.535 psi). 

Nilai tersebut masih dapat diterima karena tidak 

melebihi nilai dari allowables stress yaitu 3SE [3] 

A516-70 (60000 psi). 

4.  KESIMPULAN 

Dari  pembahasan dan analisa yang telah dilakukan 

dapat diambil beberapa kesimpulan. 

Tegangan terbesar pipa desain lama akibat sustained 

load (44.771,5 psi)  di atas tegangan ijin material 

A106 gr B (20.000 psi), dan expansion load (633,9 

psi) di bawah tegangan ijin ekspansi pipa (30.000 

psi). Menyebabkan local stress shell WRC 107 

nozzleinlet (27639,86 psi) dan nozzle outlet 

(23369,04 psi) pada posisi Cu. 

Desain baru linepipe terdapat 7 penambahan support 

tipe U-bold dengan nilai maksimum pipe span 

sepanjang 15,03 m. 

Tegangan terbesar pipa desain baru akibat sustained 

load (8.818,4 psi) di bawah tegangan ijin material 

A106 gr B (20.000 psi), dan expansion load (10.049 

psi) di bawah tegangan ijin ekspansi pipa (44.774 

psi). Sedangan nilai defleksi terbesar (0,456 inch) 

pada arah –Y masih dibawah allowable deflection 

(1,5 inch). 

Local strees akibat beban desain baru line pipe pada 

shell nozzle inlet WRC 107 (19.326,97 psi) pada 

posisi Cl, selisih dengan FEM pejal (0,994%), FEM 

hollow (2,846%), FEM opening nozzle (0,424%), 

dan von misses (1,149%). Sedangkan, local strees 

pada shell nozzle outlet WRC 107 (19.673,86 psi) 

pada posisi Cl, selisih dengan FEM pejal (0,274%), 

FEM hollow (1,637%), FEM opening nozzle 

(0,706%), dan von misses (2,916%). 

 

5. DAFTAR NOTASI 

5.1 Notasi pipe span dan WRC 107 

L =pipe span (in) 

i = arah sirkumferensial ( ϕ )    

arah longitudinal ( x ), 

Z = modulus section(in3)   

w = total weight (lb/in) 

𝑀𝑇= moment torsi 

𝑆ℎ = allowable stress hot temp (psi) 

𝑣𝑐  = concentrated shear load  

in the circumferential direction (lb) 

∆ = deflection (in)    

E = modulus elasticity (psi) 

𝑣𝐿 = concentrated shear load  

in the longitudinal direction (lb) 

I = moment inertia (in4)    

𝑅𝑚 = rata rata radius shell (in) 

P = internal pressure (psi) 

T = tebal shell (in) 

𝐾𝑛 = stress concentration factor for membrane 

load 

𝑟𝑜 = outside radius  attachment /nozzle (in)  

𝑁𝑖 = tegangan membrane tiap satuan panjang arah i 

(lb/in) 

𝐾𝑏 = stress concentration factor for bending 

𝑀𝑖 =tegangan bending tiap satuan panjang arah i 

(lb.in/in) 

𝜎𝑥 = Longitudinal Stress (psi) 

𝑁𝑖 =tegangan membrane tiap satuan panjang arah i 

(lb/in) 

𝜎𝜙 = Circumferential Stress (psi) 

5.1 Notasi von misses 

𝜎𝑥 =Circumferential Stress Shell (psi) 

=
𝑃 𝑋 𝑅

𝑇
 

𝜎𝑦 = Longitudinal Stress Shell (psi) 
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= 
𝑃 𝑋 𝐷

4𝑇
 

𝜎𝑧 =Tegangan Circumferential Nozzle + external 

load (psi) 

𝜎𝑥𝑦= Tegangan Geser 𝑣𝑐 (psi) 

𝜎𝑦𝑧 =Tegangan Geser 𝑣𝐿 (psi) 

𝜎𝑥𝑧= Tegangan Geser Momen Torsi (psi) 
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Abstrak 

 

Berdasarkan studi fleksibilitas, sistem perpipaan yang terhubung dengan rotating equipmentperlu dianalisa 

secara statik dan dinamik. Resonansi akibat rotating equipment merupakan permasalahan getaran yang banyak 

tejadi. Analisa statik dan dinamik dilakukan menggunakan software CAESAR II meliputi analisa tegangan pipa 

berdasarkan standar ASME B3.13, beban nozzle pada pompa berdasarkan standar API 610, tegangan lokal pada 

nozzle vessel berdasarkan standar WRC 107, frekuensi alami dengan metode modal analisis berdasarkan standar 

API 610 dan DNV-RP-D101 dan respon kecepatan getaran dengan metode harmonik analisis berdasarkan 

standar API 618. Hasilnya dibandingkan untuk menunjukkan penyebab resonansi.  

   

Kata Kunci :Beban nozzle, Frekuensi alami, Harmonik analisis, Modal analisis, Beban ekspansi termal, Beban 

sustain. 

1. PENDAHULUAN  

Getaran pada sistem perpipaan dapat terjadi 

karena berbagai sumber, salah satunya pulsasi dari 

sebuah rotating equipment. Kerusakan pipa banyak 

disebabkan getaran akibat pompa. Ketika frekuensi 

alami sama dengan atau mendekati frekuensi yang 

dihasilkan oleh mesin/ frekuensi eksitasi, maka akan 

terjadi resonansi (Wu, et al., 2014) [6]. Resonansi 

mengakibatkan kerusakan parah pada sistem 

perpipaan. Pada penelitian ini, CAESAR II 

digunakan untuk menganalisa tegangan pipa, beban 

nozzle pada pompa, tegangan lokal pada nozzle 

vessel, frekuensi alami dan respon kecepatan 

getaran.  

 

2. METODOLOGI . 

2.1. Prosedur Penelitian  

Desain eksisting line 116OTH202-200-40C10 

merupakan sistem perpipaan dari discharge pump 

116G25A menuju Falling Film Evaporator 

116EO6A. Desain perpipaan tersebut menggunakan 

pipa 8 inchi schedule 20 material carbon steel A106 

Gr. B dengan desain temperatur 428⁰F dan desain 

pressure 72,5 psia mengalirkan fluida terminol. 

Analisa tegangan pada pipa line 116OTH202-200-

40C10 meliputi 5 aspek, yaitu analisa tegangan pada 

pipa, analisa beban nozzle pada pompa, analisa 

tegangan lokal pada nozzle vessel, analisa frekuensi 

alami dan analisa respon kecepatan getaran.  

2.2. Tegangan pada Pipa 

Tegangan pada pipa meliputi tegangan akibat 

pembebanan sustain dan ekspansi termal. Nilai 

tegangan pada pipa tidak boleh melebihi tegangan 

izin berdasarkan standar ASME B31.3 [3]. 

2.2.1. Tegangan akibat pembebanan sustain 

𝑆𝐿 =
𝐹𝑎𝑥

𝐴𝑚
+

𝑀𝑏.𝑐

𝐼
+

𝑃.𝑑𝑜

4𝑡
≤ 𝑆ℎ  (1) 

Persamaan (1) menunjukkan persamaan tegangan 

akibat pembebanan sustain. Dimana Fax merupakan 

gaya aksial karena beban tetap (lb), Am merupakan 

cross section area of pipe (in2), Mb merupakan 

momen bending (lb.in), c  merupakan jarak dari 

netral axis (in), I merupakan momen inersia 

penampang (in4), P merupakan design pressure 

(psig), do merupakan outside diameter (in), t 

merupakan ketebalan pipa (in), SLmerupakan 

tegangan longitudinal (psi), dan SH merupakan 

tegangan dasar yang diizinkan oleh material menurut 

Appendiks A ASME B31.3 (psi) 

2.2.2. Tegangan akibat pembebanan ekspansi 

termal 

mailto:v.azizah@live.com1*
mailto:adi_wirawan@ppns.ac.id2*
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𝑆𝐸 = √4𝑆𝑡
2 + 𝑆𝑏

2   (2) 

𝑆𝐴 = 𝑓(1.25𝑆𝑐 + 0.25𝑆ℎ)   (3) 

Persamaan (2) menunjukkan persamaan tegangan 

akibat pembebanan ekspansi termal dan persamaan 

(3) menunjukkan tegangan izin pembebanan 

ekspansi termal. Dimana 𝑆𝑡 merupakan tegangan 

momen puntir (lb/in2), 𝑆𝑏 merupakan tegangan 

bending (lb/in2), 𝑆𝐴 merupakan allowable stress 

untuk ekspansi termal (psi), Z merupakan section 

modulus of pipe (in3), f merupakan stress range 

reduction factor, 𝑆𝐶  merupakan basic allowable 

stress at minimum metal temperatur (psi), 𝑆ℎ 

merupakan basic allowable stress at maximum metal 

temperatur (psi).  

2.3. Beban Nozzle pada Pompa  

Penentuan beban nozzle yang diizinkan pada 

pump 116G25A mengacu pada standar API 610 [1]. 

Berdasarkan standar API 610 beban nozzle yang 

diizinkan pada flange discharge 4 inchi. 

2.4. Tegangan Lokal pada Nozzle Vessel  

Penentuan tegangan lokal yang diizinkan 

padanozzle vessel 116EO6A mengacu pada standar 

WRC 107 [5].Berdasarkan perhitungan software 

CAESAR II 2014 sesuai standar WRC 107. 

2.5. Frekuensi Alami 

Penentuan frekuensi alami yang diizinkan 

mengacu pada standar API 610 dan DNV-RP-D101. 

Di dalam API 610 part 6.9.2.6 tentang frekuensi 

alami, untuk memastikan sebuah sistem perpipaan 

tidak mengalami resonansi, nilai frekuensi alami 

suatu sistem perpipaan harus di bawah atau di atas 

±10% dari nilai frekuensi eksitasi. Di dalam DNV-

RP-D101 part 2.2.7.1 tentang Modal Analisis [4], 

nilai terkecil frekuensi alami suatu sistem perpipaan 

harus ≥ 4-5 Hz. Dengan speed pompa sebesar 1458 

rpm, maka besar frekuensi eksitasi adalah 24,3 Hz. 

Sehingga, dapat ditentukan nilai frekuensi alami 

perpipaan harus n < 24,3 Hz < n, dengan nilai mode 

terkecil tidak boleh kurang dari 4 Hz.  

2.6. Respon Kecepatan Getaran  

Penentuan kecepatan getaran pada pipa yang 

diizinkan mengacu pada standar API 618 [2]. Di 

dalam part 7.9.4.2.5.3.2 tentang Separator Margin, 

terdapat 2 point pemenuhan kriteria penerimaan, 

yaitu : 

1. Nilai frekuensi alami suatu sistem perpipaan 

sebaiknya lebih besar 2,4 kali dari maximum 

rated speed, sehingga nilai frekuensi alami 

perpipaan harus >58 Hz. Apabila point 1 tidak 

dapat terpenuhi, dapat mengikuti aturan point 2. 

2. Nilai frekuensi alami perpipaan harus di bawah 

atau di atas ±20% dari nilai frekuensi eksitasi, 

sehingga nilai frekuensi alami perpipaan harus n 

< 19,44Hz atau n > 29,16Hz.  

Pemenuhan kriteria batas izin kecepatan getaran 

diatur dalam standar API 618 [2] part 7.9.4.2.5.2.4 

tentang Piping Design Vibration Criteria sebagai 

berikut :  

• When the frequency is lower than 10 Hz, the 

allowable amplitude is 0,5 mm/s peak-peak 

value.  

• When the frequency is within 10-200 Hz, the 

allowable amplitude is 32 mm/s peak-peak 

value  

V=2πfA     (4) 

Persamaan (4) menunjukkan rumus perhitungan 

kecepatan getaran dimana V merupakan kecepatan 

getaran (mm/s), f merupakan frekuensi getaran (Hz), 

A merupakan amplitudo (mm). Gambar 1 

menunjukkan design vibration guidline sesuai 

standar API 618.  

 

Gambar 1. API 618 Piping design vibration at 

discrete frequencies 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Tegangan pada Pipa  
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Gambar 2(a). Tegangan akibat pembebanan 

sustain pada desain eksisting

 

Gambar 2(b). Tegangan akibat pembebanan 

ekspansi termal pada desain eksisting 

 

Gambar 2 (a) dan (b) menunjukkan tegangan akibat 

pembebanan sustain dan ekspansi termal pada desain 

eksisting. Hasil pemodelan desain eksisting 

menunjukan bahwa tegangan pada pipa memenuhi 

tegangan izin yang disyaratkan oleh ASME B31.3. 

Nilai tegangan pada pipa meliputi tegangan akibat 

pembebanan sustain dan ekpansi termal.  

3.2. Beban Nozzle pada Pompa 

 

Gambar 3. Beban nozzle pada pompa pada desain 

eksisting 

Gambar 3 menunjukkan beban nozzle pada pompa 

pada desain eksisting. Hasil pemodelan desain 

eksisting, menunjukkan bahwa beban nozzle pada 

pompa melebihi beban izin yang disyaratkan oleh 

API 610. Terjadi kegagalan pada nozzle discharge 

pompa. Hal ini disebabkan desain eksisting 

menggunakan pompa dengan nozzle discharge tipe 

top side, dimana gaya secara vertikal menyebabkan 

momen bending yang sangat besar. Terjadi 

pemusatan beban pada connection flange pada 

pompa dan pipa. Kegagalan akibat besarnya momen 

yang terjadi menyebabkan kerusakan yang lebih 

berat dari pada kerusakan akibat berat total pipa. 

Momen tersebut menyebabkan shaft missalignment 

dan deformasi casing pompa. Kerusakan ini 

memperngaruhi internal moving pompa sehingga 

menurunkan keandalan pompa. 

3.3. Tegangan Lokal pada Nozzle Vessel  

 

Gambar 4. Tegangan lokal pada nozzle vessel pada 

desain eksisting 

Gambar 4 menunjukkan tegangan lokal pada nozzle 

vessel pada desain eksisting. Hasil pemodelan desain 

eksisting menunjukkan bahwa tegangan lokal nozzle 

vesselmemenuhi tegangan izin yang disyaratkan 

oleh WRC 107. Gambar 6 menunjukkan besarnya 

tegangan akibat internal pressure (Pm), tegangan 

akibat primary local stress sustain (Pl) dan tegangan 

akibat secondary local stress sustain (Q) memenuhi 

batas yang diizinkan. 

3.4. Frekuensi Alami 

 

 

 

Gambar 5(a). Mode shape 

pada 13,443 Hz (Modal 

analisis di CAESAR II 

2014) 

 
 

Gambar 5(c). Mode shape 

pada 21,954 Hz (Modal 

analisis di CAESAR II 2014 

 

 

 

Gambar 5 (b). 

Mode sZhape pada 

152,595 Hz (Modal 

analisis di 

CAESAR II 2014) 
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Gambar 6. Frekuensi alami pada mode 1,3, dan 14 

(Modal analisis di CAESAR II 2014) 

   

 

Gambar 5 (a), (b) dan (c) menunjukkan mode shape 

pada berbagai frekuensi. Gambar 6 menunjukkan 

perubahan defleksi setiap node pada mode shape. 

Hasil pemodelan desain eksisting menunjukkan 

bahwa frekuensi alami pada mode terkecil 

memenuhi frekuensi izin yang disyaratkan oleh API 

610 dan DNV-RP-D101. Diantara mode shape 1 

dengan frekuensi sebesar 13,443 Hz (mode terkecil), 

mode shape 3 dengan frekuensi sebesar 21,954 Hz  

(mode dengan frekuensi mendekati frekuensi 

eksitasi), dan mode shape 14 dengan frekuensi 

sebesar 152,595 (mode terbesar), menunjukkan 

bahwa amplitudo terbesar terjadi pada mode shape 3. 

Hal ini membuktikan hipotesa bahwa frekuensi 

alami sistem perpipaan tidak boleh mendekati 

frekuensi eksitasi, karena dapat menyebabkan 

resonansi pada sistem tersebut.  

3.5. Respon Kecepatan Getaran 

Tabel 1 menunjukkan perhitungan beban 

harmonik pada desain eksisting.  

Tabel 1. Perhitungan beban harmonik. 

Nod

e 

Posis

i 

(tipe) 

Pha

se 

angl

e 

Arah 

beban 

harmoni

k 

Beban 

harmonik 

(lb) 

200 Flang

e 

pomp

a 

90 Y axis 94,027 

 

Harmonic force sebagai akibat getaran rotating 

equipment, berdasarkan hasil analisa getaran pada 

software CAESAR II 2014 di dapatkan hasil 

maksimum displacement  terjadi pada node 90 

dengan maksimum displacement  sebesar 0.3641 

inchi pada frekuensi 24.3 Hz dengan phase angel 

sebesar 90⁰. Respon kecepatan getaran pada sistem 

perpipaan sebesar 111.18 in/s, melebihi batas aman 

dengan maksimum kecepatan getaran sebesar 1.28 

in/s dari API 618, sehingga respon kecepatan getaran 

sistem perpipaan tersebut tidak memenuhi kriteria 

keamanan.  

3.6. Modifikasi Desain Perpipaan 

Gambar 7 menunjukkan beban nozzle pada 

pompa pada desain modifikasi. Modifikasi 

perpipaan dilakukan karena terjadi kegagalan pada 

nozzle discharge pompa dan respon kecepatan 

getaran pada pipa. Dilakukan beberapa modifikasi 

dan didapatkan desain modifikasi terbaik, yaitu 

desain modifikasi D-6. Tabel 2 menunjukkan 

frekuensi alami pada berbagai modus pada desain 

modifikasi D-6. Penambahan expansion loop 

menyebabkan nilai gaya dan momen pada nozzle 

pompa jauh lebih rendah dari desain eksisting. 

Beban nozzle pada pompa desain  modifikasi D-6 

tidak melebihi beban izin yang disyaratkan oleh API 

610. Selanjutnya dilakukan analisa frekuensi alami 

pada mode 1 sebagai modus dengan nilai frekuensi 

alami terkecil. Nilai frekuensi alami pada mode 1 

sebesar 2,401 Hz. Nilai ini tidak memenuhi kriteria 

penerimaan standar DNV-RP-D101 karena nilai 

frekuensi alami terkecil kurang dari 4 Hz. 

Berdasarkan hasil tersebut, modifikasi pada desain 

D-6 tidak dapat diterima.  

 

 

Gambar 7. Beban nozzle pada pompa pada desain 

modifikasi 

Tabel 2. Frekuensi alami pada berbagai modus 

pada desain modifikasi D-6 

Mo

de 

Frekuensi 

(Hz) 

Frekuensi 

(rad/sec) 

Period 

(sec) 

1 2,401 15,083 0,417 

2 6,314 39,67 0,158 

3 14,846 93,283 0,067 

4 16,684 104,827 0,06 

5 20,249 127,227 0,049 
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4. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian “Analisa Tegangan dan 

Frekuensi Alami pada Pipa Line 116OTH202-200-

40C10 di Plant Fatty Acid Fractionation Upgrade” 

yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Desain eksisting memiliki nilai tegangan akibat 

pembebanan sustain sebesar 1902,4 psi dan nilai 

tegangan akibat pembebanan ekspansi termal 

sebesar 19590 psi. Nilai kedua tegangan tersebut 

memenuhi tegangan izin berdasarkan standar 

ASME B31.3 sehingga hasil analisa tegangan 

dapat diterima. Nilai beban nozzle pada pompa 

tersebut tidak memenuhi batas izin berdasarkan 

standar API 610 sehingga hasil analisa beban 

nozzle tidak dapat diterima. Nilai tegangan lokal 

pada vessel tersebut memenuhi batas izin 

berdasarkan standar WRC 107 sehingga hasil 

analisa tegangan lokal pada vessel dapat 

diterima.  

2. Desain eksisting memiliki nilai frekuensi alami 

terkecil sebesar 13,443 Hz. Nilai frekuensi alami 

tersebut memenuhi batas izin berdasarkan 

standar API 610 dan DNV-RP-D101 sehingga 

hasil analisa frekuensi alami pada pipa dapat 

diterima.  

3. Desain eksisting memiliki nilai respon kecepatan 

getaran sebesar 111,18 in/s. Nilai respon 

kecepatan getaran tersebut tidak memenuhi batas 

izin berdasarkan standar API 618 sehingga hasil 

analisa respon kecepatan getaran pada pipa tidak 

dapat diterima.  

4. Desain modifikasi terbaik adalah desain 

modifikasi D-6. Desain tersebut memenuhi batas 

izin beban nozzle pada pompa sesuai standar API 

610, namun tidak memenuhi batas izin nilai 

frekuensi alami sesuai standar API 610 dan 

DNV-RP-D101 sehingga desain modifikasi D-6 

tidak dapat diterima 
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Abstrak 

 

 Penambahan pipeline dibutuhkan untuk meningkatkan flow rate natural gas kepada customer. 

Pipeline baru terkoneksi dengan metering regulating station (M/RS) yang berfungsi untuk mengukur laju aliran 

gas (metering) dan mengatur tekanan gas (regulating). Perubahan desain awal M/RS disebabkan oleh 

ketidaksesuaain luas area yang disepakati ketika tender dengan kondisi aktual di lapangan. Redesain dan analisa 

tegangan pipa dan flange desain M/RS baru dibutuhkan karena termasuk sistem dengan jalur kritis agar dapat 

beroperasi dengan aman.Analisa tegangan pipa dan flange leakage pada M/RS dilakukan dengan  menggunakan 

software CAESAR II. Kriteria nilai tegangan pada pipa dan flange harus memenuhi allowable stress pada code 

ASME B31.3 dan ASME Sec.VIII Div I untuk dapat diterima sebagai desain M/RS yang aman. Analisa biaya dari  

material take off  desain awal dibandingkan dengan redesain untuk mendapatkan desain yang terbaik.Proses 

redesain menghasilkan tiga alternatif desain baru sistem perpipaan  M/RS yang memiliki nilai tegangan pipa dan 

flange sesuai dengan batasan allowable stress pada code ASME B31.3 dan ASME Sec. VIII Div I. Desain baru 

sistem perpipaan M/RS dengan jumlah 19 support dipilih karena memiliki biaya yang lebih rendah dan aman 

berdasarkan analisa tegangan pipa dan flange.   

 

Kata kunci : Analisa Tegangan, CAESAR II, Flange Leakage, Metering Regulating Station (M/RS). 

 

1. PENDAHULUAN  

 

 M/RS berfungsi sebagai tempat untuk 

melakukan aktifitas pengukuran laju aliran gas 

(metering) dan mengatur tekanan gas (regulating). 

M/RS yang terpasang pada suatu lokasi disesuaikan 

dengan kebutuhan pelanggan dan disesuaikan 

dengan kondisi jaringan pipa natural gas yang 

berkaitan. Setelah dilakukan survey lokasi M/RS 

existing milik customer, luas area yang disepakati 

ketika tender memiliki ukuran yang tidak sesuai 

dengan kondisi aktual dilapangan. Penelitian ini 

akan menganalisa tegangan dan flange leakage pada 

desain ulang M/RS sesuai dengan luas area yang 

tersedia dan aman sesuai dengan batasan allowable 

stress pada code ASME B31.3 dan ASME Sec. VIII 

Div I. Perhitungan biaya dari material take off 

dilakukan untuk mendapatkan perbandingan biaya 

antara desain awal dan baru M/RS. 

2. METODOLOGI  

 

2.1 Prosedur Penelitian  

 Desain perpipaan M/RS menggunakan pipa 12 

inch, material API 5L grade X52 dengan desain 

temperatur 100⁰F dan desain pressure 1000 psi yang 

mengalirkan fluida natural gas. Analisa tegangan 

dan flange leakage dilakukan untuk memastikan 

sistem perpipaan M/RS dapat beropasi dengan aman. 

Analisa biaya material take off dari untuk 

mailto:yanuismawardani19@gmail.com1*
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mengetahui perbandingan biaya desain sistem 

perpipaan M/RS awal dan baru. 

2.2. Allowable Pipe Span 

 

• Berdasarkan limitation of stress 

𝐿 = √
0,33 𝑍 𝑆ℎ

𝑤 
  (1) 

• Berdasarkan Limitation of deflection 

𝐿 = √
∆ 𝐸𝑠 𝐼

22,5 𝑤

4
   (2) 

 Persamaan (2) dan (3) menunjukkan persamaan 

perhitungan allowable stress berdasarkan limitation 

of stress dan deflection. Dimana L 

merupakanallowable pipe span  (in), Z 

merupakan modulus of section pada pipa (in3), Sh 

merupakan allowable tensile stress pada material 

pipa (psi), w merupakantotal berat dibagi panjang 

pipa (lb/in), I merupakan area moment of inertia of 

pipe (in4), dan E merupakan modulus elastisitas dari 

material pipa (psi). 

2.3. Tegangan pada Pipa 

 Tegangan pada pipa meliputi tegangan akibat 

pembebanan sustain, ekspansi termal, operating, dan 

hydrostatic test. Nilai tegangan pada pipa tidak boleh 

melebihi tegangan izin berdasarkan standar ASME 

B31.3. 

 

2.3.1. Sustained Load 

𝑆𝐿 = √(𝐼𝑎(𝑆𝑝+𝑆𝑎) + 𝑆𝑏)2 + 4𝑆𝑡
2 < 𝑆𝐻  (3) 

 Persamaan (4)menunjukkan persamaan tegangan 

pipa akibat sustained load. Dimana SL merupakan 

tegangan longitudinal (psi), SH merupakan tegangan 

ijin pada suhu maksimum dari suatu material (psi), 

𝐼𝑎 merupakan sustained axial force index (psi), 𝑆𝑝

 merupakan longitudinal pressure stress (psi), 𝑆𝑎 

merupakan axial stress (psi), 𝑆𝑏 merupakan bending 

stress (psi), dan 𝑆𝑡 merupakan torsional stress (psi). 

 

2.3.2. Ekspansion Load 

𝑆𝐸 = √((𝑖𝑎𝑆𝑎) + 𝑆𝑏)2 + 4𝑆𝑡
2 < 𝑆𝐴 (4) 

 

𝑆𝐴 = 𝑓((1,25(𝑆𝑐 + 𝑆ℎ) − 𝑆𝐿) (5) 

 Persamaan (5) dan (6) menunjukkan persamaan 

tegangan pipa akibat ekspansion load. Dimana SE  

merupakan tegangan akibat ekspansion load (psi), 

SA merupakan allowable displacement stress range 

(psi), f merupakan stress range reduction factor, Sh 

merupakan basic allowable stress pada temperatur 

metal max (psi), Sc merupakan basic allowable 

stress pada temperatur metal min (psi), SL 

merupakan tegangan longitudinal (psi), 𝑖𝑎 

merupakan axial stressintensification factor (psi), 𝑆𝑎 

merupakan  axial stress (psi), 𝑆𝑏 merupakan bending 

stress (psi), dan 𝑆𝑡 merupakan Torsional stress (psi). 

2.3.3. Operating  

𝑆𝑜𝑝𝑒𝑐 = Sa +  Sp +  Sb  (6) 

 Persamaan (7)menunjukkan persamaan tegangan 

pipa akibat operating.Dimana Sa merupakan aksial 

stress (psi), Sp merupakan pressure stress (psi), Sb 

merupakan bending stress (psi). 

2.3.4. Hydrostatic Test 

𝑆ℎ𝑦𝑑  ≤  𝑆yield   (7) 

 Persamaan (8)menunjukkan persamaan tegangan 

pipa akibat hydrostatic test. Dimana 𝑆ℎ𝑦𝑑 

merupakan stress akibat hydrostatic test (psi), 𝑆yield 

merupakan strength material pada titik yield (psi). 

2.4. Tegangan pada flange 

2.4.1. Longitudinal hub stress  

𝑆𝐻 =
𝑓 𝑀𝑜

𝐿 𝑔1
2𝐵

 ≤  1,5 Sf  (8) 

 Persamaan (9)menunjukkan persamaan 

longitudinal hub stress. Dimana SH 

merupakanlongitudinal hub stress(psi), Sf 

merupakan allowable stress material flange(psi). 

2.4.2. Radial flange stress 

  𝑆𝑅 =
(1,33 𝑡𝑒+1) 𝑀𝑜

𝐿 𝑡2𝐵
 ≤  Sf (9) 

 Persamaan (10)menunjukkan persamaanradial 

flange stress. DimanaSR merupakan radial flange 

stress (psi), Sf merupakan allowable stress material 

flange(psi). 

2.4.3. Tangensial flange stress  

  𝑆𝑇 =
𝑌 𝑀𝑜

𝑡2𝐵
− 𝑍 𝑆𝑅  ≤  Sf (2.4)  (10) 

 Persamaan (11) menunjukkan persamaan 

tangential flange stress. Dimana ST merupakan 

tangensial flange stress (psi), Sf  merupakan 

allowable stress material flange(psi). 

 

2.4.4. Bolting Stress 

𝐵𝑠 =
𝑊𝑚1

𝐴𝑏
 ≤  2 Sb  (11) 

 Persamaan (12)menunjukkan persamaanbolting 

stress. DimanaBS merupakan bolting stress (psi), Sb 
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merupakan allowable stress material bolt (psi).

  

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Redesain  Metering Regulating Station 

(M/RS) 

 

 Desain ulang M/RS dilakukan berdasarkan 

general arrangement saat tender disesuaikan dengan 

luas area yang tersedia di lapangan. Gambar 1 

menunjukan desain M/RS baru yang didesain 

bertingkat sehingga dapat mencukupi pada luas area 

yang tersedia. 

 

 

Gambar 1. Redesain M/RS  

3.2 Tegangan Izin 

 

 Tegangan izin pada pipa dan flange ditentukan 

sesuai dengan persamaan 3 sampai dengan 12. Tabel 

1 dan 2 merupakan nilai tegangan izin pada pipa dan 

flange sesuai dengan code ASME B31.3 dan ASME 

Sec.VIII Div. I. 

Tabel 1.Nilai Tegangan Izin pada Pipa 

  

Tabel 2. Nilai Tegangan Izin pada Flange  

 

 

 

 

3.3 Allowable Span 

 

 Jarak yang diizinkan antar support dapat dihitung 

berdasarkan persamaan 1 dan 2. Pada Tabel 1 dan 2 

merupakan hasil perhitungan allowable span 

berdasarkan batasan tegangan dan defleksi. 

 

Tabel 3. Perhitungan allowable span 

Allowable span Nilai Satuan 

Berdasarkan batasan 

tegangan 

193,479 In 

Berdasarkan batasan 

defleksi 

93,042 In 

 

3.4 Analisa tegangan pipa  

 

Dari perhitungan analisa tegangan pipa 

menggunakan software CAESAR II pada 4 load case 

yakni hydrostatic test, sustained load, operating 

load dan ekspansion load didapatkan nilai tegangan 

yang aman yakni dibawah batasan stress pada code 

ASME B31.3.  

 

Gambar 2.Hydrostatic Test 
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Gambar 3.Sustained Load 

 

 

Gambar 4.Operating Load 

 

 

Gambar 5.Ekspasion Load 

 

3.7 Analisa flange leakage 

 

Dari perhitungan tegangan pada flange 

menggunakan software CAESAR II didapatkan nilai 

tegangan flange yang aman yakni dibawah batasan 

stress pada code ASME Sec. VIII Div. I. 

 

 

Gambar 6.Longitudinal Hub Stress 

 

 

 

Gambar 7. Radial Flange Stress 

 

Gambar 8.Tangential Flange Stress

 

Gambar 9.Bolting Stress 

3.8 Biaya Material take off 

 

 Biaya pada desain baru M/RS lebih rendah 

daripada desain awal M/RS yakni Rp 

4.219.647.903,00 (empat milyar dua ratus sembilan 

belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu 

sembilan ratus tiga) dan Rp 4.244.816.617,00. 

(empat milyar dua ratus empat puluh empat juta 

delapan ratus enam belas ribu enam ratus tujuh belas.  

 

4.  KESIMPULAN 
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 Hasil dari pembahasan dan analisa yang telah 

dilakukan ini dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Desain baru sistem perpipaan M/RS didapatkan 

tiga desain alternatif dengan perbedaan jumlah, 

posisi, dan letak support. Ketiga desain alternatif 

memiliki nilai tegangan pipa dan flange leakage 

dibawah allowable stress yang diatur dalam code 

ASME B31.3 “Process Piping” dan ASME Sec. 

VIII Div. I.  Dari tiga desain alternatif dipilih  

desain dengan 19 support yang memiliki nilai 

tegangan tertinggi akibat sustained load terjadi 

pada segment 8 yakni 11441 psi dengan 

allowable stress 22000 psi, akibat expansion 

load  terjadi pada 3745,05 psi dengan allowable 

stress 39117,5 psi, akibat hydrostatic test terjadi 

pada segment 3 dengan nilai 15928 psi dengan 

allowable stress 52214,8  psi, akibat operating 

pada segment 8 dengan nilai 9905,25 psi dengan 

allowable stress 0 psi. 

2. Analisa flange leakage pada desain sistem 

perpipaan M/RS masih dibawah allowable stress  

pada code ASME Sec. VIII Div. I dengan nilai 

tegangan longitudinal hub stress tertinggi berada 

pada flange nomor 20 sebesar 10926 psi dengan 

allowable stress sebesar 30000 psi, radial flange 

stress  berada pada flange nomor 20 sebesar 

10514 psi dengan allowable stress sebesar 20000 

psi, tangensial flange stress tertinggi berada pada 

flange nomor 20 sebesar 7225 psi dengan 

allowable stress sebesar 20000 psi, bolting stress 

tertinggi berada pada flange nomor 8 sebesar 

12700 psi dengan allowable stress sebesar 40000 

psi. 

3. Biaya pada desain baru dan awal  memiliki 

selisih Rp 25.168.714,00 (dua puluh lima juta 

seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus 

empat belas). 

  

5.  DAFTAR NOTASI 

 

L =allowable pipe span,(in)   

Z = modulus of section pada pipa (in3)  

Sh = allowable tensile stress pada material pipa 

(psi)   

W =total berat dibagi panjang pipa (lb/in)  

I = area moment of inertia of pipe (in4)  

E = modulus elastisitas (psi) 

SL = tegangan longitudinal (psi)   

SH = tegangan ijin pada suhu maksimum (psi) 

𝐼𝑎 = sustained axial force index (psi)  

𝑆𝑝 =longitudinal pressure stress (psi) 

𝑆𝑎 = axial stress (psi)     

𝑆𝑏 = bending stress (psi) 

𝑆𝑡 = torsional stress (psi)    

SE = tegangan akibat ekspansion load (psi) 

SA = allowable displacement stress range (psi) 

f = stress range reduction factor 

Sh = basic allowable stress pada temperatur metal 

max (psi) 

Sc = temperatur metal min (psi)  

𝑖𝑎 = axial stressintensification factor (psi)   

𝑆ℎ𝑦𝑑 = stress akibat hydrostatic test (psi) 

𝑆yield  = strength material pada titik yield (psi) 

SH = longitudinal hub stress(psi) 

Sf =allowable stress material flange(psi)  

SR = radial flange stress (psi) 

ST =tangensial flange stress(psi)   

BS = bolting stress (psi) 

Sb =allowable stress material bolt (psi). 
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Desain Sistem Hydrant pada Proyek Amura II di PT. 

Petrokimia Gresik  

Fathu Thoriq Achmad 1*, Priyo Agus Setiawan 2, Pranowo Sidi 3 

1,2,3Program Studi Teknik Perpipaan, Jurusan Teknik Permesinan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, 

Surabaya 60111 

 Email: *fathuthoriqachmad@gmail.com1;  *Priyoaguss@gmail.com2; *pransidi03@gmail.com3  

Abstrak 

   PT. AdhiKarya adalah perusahaan general kontraktor yang sedang mengerjakan plant AMUREA II di 

PT. Petrokimia Gresik. Plant tersebut belum tersedia sistem hydrant. Sistem hydrant sangat dibutuhkan di setiap 

plant, hal ini diperlukan pada setiap plant yang bertujuan untuk media pemadam pada saat terjadi kebakaran pada 

plant. Sistem hydrant harus didesain sesuai dengan standard NFPA 20, NFPA 24, SNI 03-1745-2000, dan SNI 03-

3989-2000. Pada plant AMUREA II akan didesain menggunakan sistem hydrant pillar.   

 Pada Tugas Akhir ini akan dilakukan desain sistem Pillar Hydrant. Metode iterasi digunakan untuk menentukan 

debit aliran hingga didapatkan hasil yang konvergen pada tiap percabangan yang berada di Plant AMUREA II. 

Serta melakukan pemodelan menggunakan software Pipe Flow Expert untuk mendapatkan head menggunakan 

perhitungan software.  

Didapatkan nilai aliran tertinggi pada pipa 5 sebesar 0.064556541 m3 dan yang terendah pada pipa 12 sebesar 

0.002333217 m3.Nilai head menggunakan perhitungan manual sebesar 49.463 m, perbandingkan hasil dengan 

perhitungan software pipe flow expert didapatkan nilail sebesar 51.660 m dengan daya pompa sebesar 42.316746 

kW. Serta hasil perhitungan biaya ekonomis antara material A 53 dan A 106 gr A. Maka material yang digunakan 

adalah A 53 dengan biaya sebesar Rp6.996.339.400. 

Kata Kunci : Desain, Perhitungan Ekonomis Material, Daya Pompa, Pipe Flow Expert, Iterasi, Hydrant. 

 

1.  PENDAHULUAN 

 

Sistem hydrant sangat dibutuhkan di setiap 

plant, hal ini diperlukan pada setiap plant yang 

bertujuan untuk media pemadam pada saat terjadi 

kebakaran pada plant tersebut. Kebakaran bisa 

terjadi karena hal yang sangat sederhana seperti 

halnya human error (kelalaian manusia), konsleting 

listik, dan lain-lain. Kebakaran dapat merugikan 

secara material dan non material. Sehingga dalam 

hal ini hydrant sangat diperlukan dalam setiap plant. 

Hydrant bisa terletak diluar bangunan dan didalam 

bangunan yang desain dari sitem hydrant tersebut 

harus dapat menjangkau segala sisi dari plant dan 

yang paling utama yaitu menjangkau titik api atau 

lokasi kebakaran. Hydrant bila memungkinkan 

terletak pada lokasi yang kemungkinan dapat 

terjadinya kebakaran. Hydrant pada umumnya 

berwarna mencolok (merah atau kuning) hal itu 

dikarenakan untuk memudahkan pemadam 

kebakaran dan orang-orang sekitarnya apabila 

petugas pemadam kebakaran belum datang. 

Sedangkan di Indonesia sendiri hydrant umumnya 

berwarna merah. Hydrant dibedakan menjadi dua 

tipe yaitu kebutuhan perkotaan (municipal system) 

dan kebutuhan pribadi (private system). Hydrant 

sendiri harus sesuai standard NFPA (National Fire 

Protection Association). 

2.  METODOLOGI 

2.1 Jumlah Pillar Hydrant 

Jumlah Pillar = 
𝐴

1000𝑚2
...................................(1)  

Cover area jangkauan terjauh 

 (Xt) = V0
2 x sin 2ᴓ0/g .................…..………(2) 

Cover area jangkauan tertinggi 

(Yt)=V0
2xsin2ᴓ0/2g....………………………(3) 

2.2 Head 

1. Head Total Pompa  

Head total pompa yang harus disediakan untuk 

mengalirkan jumlah air dapat ditentukan 

berdasarkan kondisi instalasi yang akan dilayani 

oleh pompa. Head total pompa dapat ditulis 

sebagai berikut:  

H=Hv+Hs+HL ……....………...……………(4)  

 Head ini adalah perbedaan tinggi antara muka 

air disisi keluar dan sisi isap, tanda positif dipakai 

apabila muka air disisi keluar lebih tinggi dari 

pada sisi isap.  

 

2. Head kerugian  

a) Kerugian Gesekan dalam Pipa (Major 

Losses)  

Kerugian gesekan didalam pipa bergantung pada 

panjang pipa. Untuk menghitung besarnya 

mailto:Email@email.com1*
mailto:budiprasojo1968@gmail.com2*
mailto:endahsaputra60@gmail.com3*
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kerugian akibat gesekan didalam pipa digunakan 

persamaan:  

ℎ𝑓 =  
𝑓

𝐷
𝑥

𝐿𝑣2

2𝑥𝑔
………….....……….……....(5)  

b) Kerugian Karena Perubahan Bentuk 

Geometri (Minor Losses)  

• Kerugian head pada katup (valve)  

Kerugian head pada katup dapat ditulis 

sebagai berikut:  

hf=k  …………………..…….……….(6) 

• Kerugian Head pada fitting  

Dalam aliran melalui jalur pipa, kerugian 

akibat gesekan juga akan terjadi apabila 

ukuran pipa, bentuk penampang, belokan, 

dan arah aliran berubah. Kerugian head 

transisi tersebut dinyatakan dalam 

persamaan:  

hf=𝑓
𝑉2

2𝑔
…………………....……………(7) 

c) Kerugian Head pada nozzle  

Kerugian head untuk pengecilan mendadak dapat 

dinyatakan pada persamaan:  

hf = f ………...…..……….……..……….(8)  

d) Kerugian Head pada Selang  

hf= ……......……………………….(9)  

3. Perbedaan head 

kecepatan 

a) Diameter 
pipa isap 

𝐷𝑖𝑠𝑎𝑝 = √
4 𝑥 𝑄

𝜋 𝑥 𝑉𝑠
…………….....…………………(10) 

b) Kecepatan aliran (V) 

𝑉 =
4 𝑥 𝑄

𝜋 𝑥 (𝐷)2…………………………………………(11) 

2.3 Daya pompa 

a) Putaran Spesifik (ns) 

 ns =
𝑛√𝑄

𝐻
3
4

…………......……………………..(12) 

Daya Fluida 

Daya fluida adalah energy yang secara aktif 

diterima oleh air akibat dari bekerjanya pompa. 

Daya fluida dapat dihitung menggunakan rumus 

berikut 

Pw = ρ x g x Q x H……….......……………..(13) 

b) Daya Pompa 
Daya pompa adalah daya yang harus tersedia dan 

digunakan oleh fluida. Daya ini adalah daya yang 

harus digerakkan oleh pompa. Maka dapat 

ditentukan menggunakan persamaan sebagai 

berikut : 

P =
𝜌 𝑥 𝑔 𝑥 𝑄 𝑥 𝐻

𝜂𝑝
……………..........……….…(14) 

c) Daya motor 

Daya motor adalah daya mula yang digunakan 

untuk memutar pompa. 

Pm = 
𝑃(1−𝛼)

휂𝑡
….………………………….……(15) 

2.3 Iterasi  

Persamaan pada Aliran dalam Pipa 

 Persamaan-persamaan dasar yang digunakan 

untuk menganalisa aliran fluida dalam pipa, 

diantaranya sebagai berikut : 

Persamaan untuk mengetahui Area,  

𝐴 =  
𝜋

4
𝑑2…………….…………………………(16) 

Persamaan untuk mengetahui nilai kecepatan aliran, 

𝑉 =
𝑄

𝐴
………….………………………..………(17) 

Persamaan bilangan Reynold, 

Re = 
𝑉𝑑

𝑣
 ….....…………………...………………(18) 

Dimana V adalah kecepatan aliran dalam pipa 

sedangkan d adalah diameter pipa. 

f adalah koefisien gesekan pipa, dapat ditentukan : 

- Untuk aliran laminar (Re < 2000) 

f = 
64

𝑅𝑒
 …………....……………………………...(19) 

- Untuk aliran turbulen Re > 4000, Colebrook (1939) 

merumuskan untuk menentukan harga f dengan 

metode interpolasi matematis: 
1

𝑓
1
2

 = -2.0 log (
휀/𝑑

3.7
+

2.51

𝑅𝑒𝑥𝑓1/2)………...………(20) 

Swamee-Jain memberikan pendekatan persamaan 

untuk menentukan koefisien faktor gesekan (f) 

f = (𝑙𝑛 (
휀

3.7𝑑
)

1.11

+
5.74

𝑅𝑒0.9)
−2

……………...…….(21) 

koefisien gesek (f) juga dapat ditentukan 

menggunakan moody diagram berdasarkan 

parameter bilangan Reynold dan kekasaran relatif 

permukaan pipa. 

f = Re;휀 𝑑⁄  ……………………………..………(22) 

3.3.3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Hasil Perhitungan jumlah Pillar Hydrant 

Jumlah pillar hydrant 

 = 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐴𝑟𝑒𝑎

1000𝑚2  = 
120000

1000𝑚2= 120buah 

 

3.2  Hasil Perhitungan Biaya Material 
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Gambar 1 Hasil perhitungan material 

 

Dari perhitungan biaya antara material A 53 dan A 

106 gr A, maka dipilih material A53. Karena biaya 

yang dikeluarkan lebih ekonomis. 

3.3 Hasil Perhitungan Head Total 

Perhitungan head loss suction 
 

Total HLsuction  = Hf + HLms 

 = 0.02519 m + 0.165 m 

= 0.190 m 

Perhitungan perhitungan head loss discharge 

Total HLd  = Hf + HLm 

 = 22.5064 m+ 15.691 m 

 = 38.198 m 

Perhitungan head total 

      Head total = Hv + Hs + HL.......…….(2.3) 

= 9.1757 m + 1.9 m +38.388 m 

= 49.463 m……….....…(4.11) 
 

3.4  Hasil Perhitungan Iterasi 

Nilai Q baru pada iterasi pertama dijadikan 

inputan pada Q0 pada proses iterasi selanjutnya. 

Hasil iterasi selanjutnya terdapat pada 

lampiran. Untuk hasil nilai Qbaru pada iterasi ke 

6 dapat dilihat pada Gambar 2 

     

              Gambar 2 Hasil nilai Qbaru 

4.  KESIMPULAN 

A.  Berdasarakan dua material yang dibandingkan 

yaitu material A 106 Gr A dan material A53, 

dipilih material A53 karena biaya yang 

dikeluarkan lebih ekonomis. 

B. Nilai debit pada masing-masing line terdapat 

pada Gambar 2. Debit terbesar berada pada line 

5 sedangkan debit terkecil pada line 12. 

5.  UCAPAN TERIMA KASIH 

Penulis menyadari penyelesaian jurnal ini tidak 

terlepas dari bimbingan dan motivasi dari berbagai 

pihak, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang 

sebesar-besarmya kepada: 

1. Kedua orang tua yang telah memberikan 

dukungan materi, motivasi, kasih sayang, do’a, 

dan nasehat hidup bagi penulis.  

2.  Bapak Priyo Agus Setiawan, selaku dosen 

pembimbing 1 yang telah memberikan 

bimbingan dan pengarahan selama penyelesaian 

jurnal tugas akhir. 

3.  Bapak Pranowo Sidi, selaku dosen pembimbing 

2 yang telah memberikan bimbingan dan 

pengarahan selama penyelesaian jurnal tugas 

akhir. 

4.  Senior teknik perpipaan yang mau berbagi 

pengalaman dan dukungan dalam pengerjaan 

jurnal tugas akhir. 

5. Teman-teman seperjuangan teknik perpipaan 

angkatan tahun 2013 yang telah memberikan 

motivasi, warna kehidupan, dan kebersamaan. 

6. Pembimbing dari PT. Adhi Karya yang namanya 

tidak dapat disebut satu persatu. 

7. Keluarga besar teknik perpipaan. 

 

 

 

 

 

 

6.  DAFTAR NOTASI 

No. Equipment Jumlah Harga satuan Total harga

1 pipa 10 inch sch 40 382 12,277,000.00  4,689,814,000.00  

2 reducer tee 75 1,329,100.00    99,682,500.00      

3 tee 26 1,499,500.00    38,987,000.00      

4 elbow 90 12 1,385,700.00    16,628,400.00      

5 elbow 45 7 944,800.00      6,613,600.00        

6 flange 10 inch 699 955,800.00      668,104,200.00     

7 gate valve 10 inch 21 38,293,200.00  804,157,200.00     

8 gate vale 4 inch 75 8,189,500.00    614,212,500.00     

9 flange 4 inch 300 193,800.00      58,140,000.00      

6,996,339,400.00  total

A53(black steel)

No. Equipment Jumlah Harga satuan Total harga

1 pipa 10 inch sch 40 382 10,323,560.00  3,943,599,920.00  

2 reducer tee 75 1,329,100.00    99,682,500.00      

3 tee 26 1,499,500.00    38,987,000.00      

4 elbow 90 12 1,385,700.00    16,628,400.00      

5 elbow 45 7 944,800.00      6,613,600.00        

6 flange 10 inch 699 955,800.00      668,104,200.00     

7 gate valve 10 inch 21 69,043,700.00  1,449,917,700.00  

8 gate vale 4 inch 75 17,917,900.00  1,343,842,500.00  

9 flange 4 inch 300 193,800.00      58,140,000.00      

7,625,515,820.00  total

A106 gr A

Q Asumsi (m3/s) iterasi 1 iterasi 2 iterasi 3 iterasi 4 iterasi 5 iterasi 6

1 0.0375 0.03942379 0.040212509 0.04028742 0.040294632 0.040295327 0.040295394

2 0.0375 0.03557621 0.034787491 0.03471258 0.034705368 0.034704673 0.034704606

3 0.0375 0.03557621 0.034787491 0.03471258 0.034705368 0.034704673 0.034704606

4 0.01875 0.014737632 0.015526352 0.015601263 0.015608474 0.01560917 0.015609237

5 0.01875 0.024686158 0.033184508 0.046129618 0.065067091 0.064822899 0.064556541

6 0.01875 -0.012813842 -0.004315492 0.008629618 0.027567091 0.027322899 0.027056541

7 0.01875 -0.020534166 -0.021116987 -0.032248608 -0.047698249 -0.039399397 -0.038262076

8 0.01875 0.014598008 0.00668248 0.00486899 0.001381157 -0.006673501 -0.007544464

9 0.01875 -0.025987142 -0.017504593 -0.016325098 -0.020048128 -0.024992407 -0.027825695

10 0.0234375 -0.014191707 -0.029123125 -0.034034766 -0.038911317 -0.046667248 -0.037305792

11 0.0140635 -0.019157301 -0.012141412 -0.009043261 -0.007654542 -0.007953269 -0.008243423

12 0.0046875 -0.010786153 -0.005040275 -0.000871884 0.001993605 0.002248741 0.002333217

13 0.0046875 -0.003845144 0.003170746 0.006268897 0.007657616 0.007358889 0.007068735

14 0.009375 0.008370148 0.009375 0.010379852 0.011384703 0.012389555 0.013394407

15 0.009375 0.008370148 0.007100137 0.008170377 0.009647146 0.010201009 0.01057564

16 0.009375 0.016316009 0.017586021 0.016515781 0.015039011 0.014485148 0.014110518

17 0.028125 0.026535061 0.01390052 0.01390052 0.008140071 0.008932358 0.007613655

18 0.028125 0.026535061 0.01390052 0.01390052 0.008140071 0.008932358 0.007613655

19 0.009375 0.001165745 0.013121678 0.013121678 0.028201387 0.032142566 0.034084535

20 0.01875 -0.008950806 -0.009629413 -0.006303299 -0.000310153 0.004423313 0.005046578

no. pipa
Laju aliran (Qoi baru) dalam m3/s
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A = Area (𝑚2)  

Hf = Head karena kerugian gesekan  

friction (m)  

L  = panjang saluran (m)  

D  = diameter dalam saluran (m)  

V = kecepatan rata-rata aliran  

G = kecepatan grafitasi(m/𝑠2)  

Ns  = Putaran spesifik 

 n  = putaran dalam 1 menit 

H  = Head Total (m)  

H1 = Kerugian head dipipa,   

katup,belokan dan 

sambungan (m)  

ΔHp = Perbedaan tekanan yang bekerja    

pada kedua permukaan air(m)  

Ha  = Head static total (m)  

Q  = Debit yang mengalir (m3/s) 

Vs  = kecepatan aliran pada pipa isap 

Q  = Debit yang mengalir (m3/s) 

Ρ = Massa jenis fluida 

Pm = Daya nominal penggerak mula 

(kW) 

α = Faktor cadangan sebesar 0.15 

karena menggunakan motor 

induksi 

ηt = Effisiensi transmisi sebesar 0.93   

karena menggunakan sabuk rata. 
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Analisa Redesain Support Pipeline Aboveground KM 00.950 – KM 01.100 

Jalur Balongan – Mundu di Pesisir Balongan 

Abdul Fajri Prasetyo1*, George Endri Kusuma2, Daisy Dwijati K. R. A.3 
 

1Program Studi Teknik Perpipaan, Jurusan TPK, PPNS, Surabaya, Indonesia 
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Abstrak 

 

Pipeline yang berada di KM 00.950 sampai ke KM 01.00 pada jalur pesisir daerah Balongan terkena abrasi. 

Abrasi tersebut mengakibatkan penurunan permukaan tanah sehingga pipeline yang sebelumnya dalam kondisi 

tertanam (buried) berubah menjadi pipeline aboveground yang tidak tersangga. Berdasarkan masalah tersebut di 

atas suatu desain support pipeline dijadikan fokus penelitian ini. Support pipeline tersebut harus memenuhi kriteria 

code ASME B 31.8. Analisa tegangannya dilakukan secara manual dan menggunakan software CAESAR II yang 

akan dibandingkan dengan kriteria penerimaan pada code ASME B31.8. Perhitungan dan pemodelan pada balok 

kolom beton menggunakan software SAP2000, yang akan digunakan sebagai penyangga pipeline aboveground. 

Desain support pipeline aboveground menghasilkan 7 buah support dengan jenis U-Bolt. Pemodelan kondisi 

redesain pada software CAESAR II menunjukkan nilai tegangan sebesar 11,6 % dari batasan allowable stress 

pada code ASME B 31.8. Nilai momen ultimate pada balok yang digunakan sebagai penyangga lebih kecil 

daripada momen balok yang direncanakan (Mu ≤ Mn), yaitu 401288,11 Nmm ≤ 2957880 Nmm sehingga mampu 

menyangga dengan aman.  

Keywords :Analisa tegangan, ASME B 31.8, Detail Engeneering Drawing (DED), desain support, pipeline 

aboveground. 

 

1. PENDAHULUAN  

Pipeline merupakan sistem jaringan 

penghubung untuk sarana transportasi fluida 

produksi dari satu tempat ke tempat lainnya. Pipeline 

yang berada pada jalur pantai beresiko terkena 

abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh 

tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat 

merusak. Permasalahan yang terjadi pada pipeline 

jalur Balongan – Mundu KM 00.950 sampai KM 

1.100 adalah pada saat muka air laut naik dan pantai 

mengalami abrasi. Hal ini menyebabkan penurunan 

permukaan tanah sedalam 2,2 m dan jarak muka 

tanah ke pipa setinggi 1,4 m. Kondisi pipeline 

setelah terkena abrasi dapat dilihat pada Gambar 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Gambar 1.1  jalur pipeline mengalami 

freespan karena tanah yang menjadi tumpuan 

tergerus oleh abrasi dan pipeline tersebut bergesekan 

dengan pipeline yang berada di bawahnya. 

Berdasarkan masalah tersebut pemasangan support 

perlu dilakukan. Support adalah alat yang digunakan 

untuk menyangga dan menahan sistem perpipaan. 

Support tersebut dirancang agar dapat menahan 

berbagai macam bentuk pembebanan baik karena 

berat pipa, fluida, maupun beban dari luar. 

 

2. METODOLOGI . 

2.1. Prosedur Penelitian  

Redesain pipeline dilakukan pada jalur 

Balongan – Mundu KM 00.950 sampai KM 1.100. 

Analisa penelitian dilakukan sesuai dengan referensi 

yang telah ditentukan. Tahapan tersebut menghitung 

secara manual jumlah dan posisi pipesupport untuk 

menyangga pipeline yang terkena abrasi. Kemudian 

perhitungan tegangan akibat beban sustain pada 

pipeline dilakukan baik secara manual maupun 

menggunakan software CAESAR II. Nilai 

perhitungan tersebut akan dievaluasi menggunakan 

mailto:abdul.fajri@gmail.com
mailto:kusuma.george@gmail.com
mailto:daisy.dwijati@gmail.com
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allowablestress material ASME B31.8.Perhitungan 

dan pemodelan pada balok kolom beton 

menggunakan software SAP2000, yang akan 

digunakan sebagai penyangga pipeline 

aboveground. 

2.2. PipeSpan 

2.2.1 Weight Total 

 

𝑊 = 𝑊𝑝𝑖𝑝𝑒 + 𝑊𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 + 𝑊𝐼𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖   (1) 

Persamaan (1) menunjukkan persamaan berat total 

dari pipeline. Dimana Wpipe merupakan berat dari 

pipa (lb/in), Wcontent merupakan berat fluida 

(lb/in), Winsulasi merupakan berat dari lapisan luar 

pipa (lb/in). 

2.2.2 Limitation of Stress 

𝐿𝑆 = √
0.33𝑍𝑠ℎ

𝑊 
     (2) 

Persamaan (2) menunjukkan persamaan limitation of 

stress. Dimana Z merupakan section Modullus (in3), 

Shmerupakan allowable tensile strees (psi), W 

merupakan berat total pipeline (lb/in). 

 

2.2.3 Limitation of Deflection 

𝐿𝑑 = √
∆𝐸𝐼

22,5 𝑊 

4
     (3) 

 

Persamaan (3) menunjukkan persamaan limitation of 

deflection. Dimana Δ merupakan allowable 

deflection (in), Emerupakan modulus elastisitas dari 

material pipa (psi),I merupakan area moment of 

inertia of pipe (in4), W merupakan berat total 

pipeline (lb/in). 

 

 

2.3. Analisa Tegangan 

2.3.1 Tegangan Hoop 

𝑠𝐻 =
𝑃𝐷

2𝑡
      (4) 

Persamaan (4) menunjukkan persamaan tegangan 

hoop. Dimana P merupakan tekanan desain (psi), 

Dmerupakan diameter pipeline (in), t merupakan 

tebal dinding pipeline (in). 

 

2.3.2 Tegangan Longitudinal 

𝑆𝐿 = 𝑆𝑝 + 𝑆𝑇 + 𝑆𝐵 + 𝑆
𝑋

≤ 0.9 𝑆𝑇   (5) 

Persamaan (5) menunjukkan persamaan tegangan 

longitudinal. Dimana SP merupakan tegangan 

longitudinal tekan (psi), ST merupakan tegangan 

termal (psi), SB merupakan tegangan tekuk (psi), SX 

merupakan tegangan aksial (psi), S merupakan 

specified minimum yield strength (psi), T merupakan 

temperature derating factor. 

 

2.4. Dimensi Balok dan Kolom 

Dimensi balok dan kolom dapat dikatakan 

aman apabila momen yang direncanakan lebih besar 

dari momen dari pipeline. 

∅𝑀𝑛 ≥ 𝑀𝑢     (6) 

Persamaan (6) menunjukkan kriteria penerimaan 

dimensi balok dan kolom. Dimana Mn merupakan 

moment ultimate akibat beban berfaktor (Nmm), Mu 

moment nominal yang dibutuhkan(Nmm). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Berat Total 

Berat total akan digunakan untuk perhitungan 

penentuan jarak antar support. Nilai berat total dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Berat Total 

Jenis 

Berat 
Nilai 

Satua

n 
Nilai 

Satua

n 

Berat 

Pipa 

2637,9

7 
Lb 

1196,56

3 
Kg 

Berat 

Fluida 
1,8718 Lb 0,849 Kg 

Panjan

g Pipa 
590,55 Inch 15000 Mm 

Total 

Weight 

2639,8

4 
Lb 

1197,41

1 
Kg 

Weight 

per 

Lenght  

4,4701

3 
lb/inch 0,0978 

Kg/m

m 

b. Jarak Antar Support 

Jarak antar support ditentukan menggunakan 

allowable spanberdasarkan batasan tegangan dan 

batasan defleksi yang dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Allowable Span 

Allowable span Nilai Satuan 

Berdasarkan batasan 

tegangan 

8544,8 mm 

Berdasarkan batasan 

defleksi 

2667,43 mm 

 

Hasil perhitungan jarak antar penyangga pada 

perhitungan diatas berdasarkan batasan tegangan 

dan batasan defleksi maksimal diambil diambil yang 

lebih kecil yaitu 2667,43 mm. Sehingga penentuan 

jarak penyangga pada pipeline aboveground tidak 

diijinkan melebihi 2667,43 mm. 

c. Analisa Displacement 

Nilai displacement redesain pipeline didapat 

dari pemodelan menggunakan software CAESAR II. 

Gambar displacement pipeline redesain dapat dilihat 

pada Gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3.1 Displacement pipeline redesain 

 

Berdasarkan Gambar 3.1 node 10 sampai 

node 20 merupakan bagian pipeline yang tertanam, 

kemudian node 20 sampai 120  adalah pipelinedalam 

kondisi diatas tanah (aboveground) dan node 120 

sampai 220 adalah pipeline tertanam (burried). 

Analisa ini hanya dilakukan pada pipeline 

aboveground yaitu pada node 20 sampai 120. Pada 

pemodelan ini pipeline aboveground sudah dipasang 

penyangga (support). Nilai displacemet pipeline 

kondisi redesain dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3 Displacement Redesign 

No. Node 
DX DY DZ 

(in) (in) (in) 

1. 20 -0,00 -0,0008 -0,00 

2. 30 -0,00 -0,0000 -0,00 

3. 50 0,00 -0,0000 0,00 

4. 60 0,00 -0,0000 -0,00 

5. 80 0,00 -0,0000 0,00 

6. 90 0,00 -0,0000 -0,00 

7. 110 -0,00 -0,0000 -0,00 

8. 120 0,00 -0,0016 -0,00 

 

Pada Tabel 3.3 nilai diplacement pipeline 

kondisi redesainlebih dominan bergerak pada arah 

sumbu Y daripada arah sumbu X dan Z. Nilai 

displacement terbesar terjadi pada sumbu Y node 

120 yaitu -0,0016 inch atau -0,04 mm. 

 

d. Analisa Tegangan 

Total tegangan longitudinal yang terjadi pada 

jalur pipeline dapat diketahui dengan cara 

menjumlahkan keseluruhan nilai tegangan 

longitudinal yang terjadi pada pipeline 

menggunakan persamaan 5. Hasil perhitungan total 

tegangan longitudinal dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3  Nilai Total Tegangan Longitudinal 

Segm

ent 
SP ST SB 

S

X 
SL 

Allow

able 

Stress 

(psi) 

1 1514

,7 

6457

,011 

22,2

78 

0 7993,9

89 

31500 

2 1514

,7 

6457

,011 

52,7

28 

0 8024,4

39 

31500 

3 1514

,7 

6457

,011 

58,1

33 

0 8029,8

44 

31500 

4 1514

,7 

6457

,011 

58,1

13 

0 8029,8

44 

31500 



Proceeding 2𝑛𝑑 Conference of Piping Engineering and its Application    ISBN No. 978-602-60034-3-0 

Program Studi D4 Teknik Perpipaan - Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 

 

79 

 

5 1514

,7 

6457

,011 

58,1

13 

0 8029,8

44 

31500 

6 1514

,7 

6457

,011 

47,5

87 

0 8019,0

81 

31500 

7 1514

,7 

6457

,011 

40,3

70 

0 8012,0

81 

31500 

8 1514

,7 

6457

,011 

40,3

70 

0 8012,0

81 

31500 

 

Berdasarkan Tabel 3.3 nilai total tegangan 

longitudinal terbesar berada pada segment 3,4 dan 5. 

Nilai tegangan total longitudinal seluruh segment 

pada kondisi redesain  masih dibawah allowable 

stress (tegangan yang diijinkan). 

e. Desain Kolom dan Balok 

Momen ultimate (Mu) merupakan momen akibat 

beban berfaktor. Nilai momen ultimate (Mu) didapat 

dari pemodelan menggunakan software SAP2000. 

Hasil  momen yang terjadi pada balok dan kolom 

dapat dilihat pada Gambar 3.2 dan  Gambar 3.3 

 

 

Gambar 3. 2 Hasil momen balok 

 

Gambar 3. 3 Hasil momen kolom 

Dari hasil pemodelan menggunakan software 

SAP2000 didapat nilai momen ultimate (Mu) pada 

balok yaitu 40,92 Kgfm atau 401288,11 Nmm 

sedangkan pada kolom didapat nilai momen ultimate 

(Mu) yaitu 20,99 Kgfm atau 9806.65 Nmm. 

Berdasarkan perhitungan manual didapat nilai 

Mn adalah  2957880 Nmm. Balok dapat dikatakan 

aman apabila momen ultimate yang dihasilkan dari 

beban pipeline kurang dari sama dengan momen 

balok yang direncanakan  (Mu ≤ Mn). 

 

Mu ≤ Mn 

401288.11 Nmm  ≤  2957880 Nmm 

 

Jadi dimensi balok yang direncanakan untuk 

menyangga pipeline aman untuk digunakan, karena 

nilai momen ultimate lebih kecil dari momen balok 

yang direncanakan. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, 

maka dapat diambil kesimpulan antara lain. 

 

1. Nilai perhitungan jarak antar penyangga 

berdasarkan batasan tegangan adalah 8544,8 mm 

dan berdasarkan batasan defleksi adalah 2667,43 

mm. Nilai jarak yang digunakan adalah nilai 

yang lebih kecil yaitu berdasarkan batasan 

defleksi 2667,43 mm. Dengan demikian pipeline 

aboveground dengan panjang 15000 mm 

menggunakan support jenis U-Bolt sebanyak 7 

buah. 

2. Nilai tegangan tertinggi pipeline aboveground 

pada kondisi desain, existing dan redesain adalah 

3534,3 psi, 5718,4 psi, 3671,6 psi. Dari ketiga 

kondisi tersebut masih dalam batasan aman 

sesuai dengan code ASME B 31.8 yaitu 31500 

psi.Nilai tegangan tertinggi yang terjadi pada 

kondisi existing berada di segmen 8. Kondisi 

tersebut terjadi setelah pipeline terkena abrasi 

oleh air laut dan melendut karena tidak adanya 

penyangga. 

3. Dimensi balok beton yang menyangga pipeline 

aboveground aman karena nilai momen ultimate 

lebih kecil dari momen balok yang direncanakan 

(Mu ≤ Mn), yaitu 333823,14 Nmm  ≤  2957880 

Nmm.    
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Abstrak 

 

Upheaval buckling sering terjadi pada kasus kegagalan pipeline penyalur crude oil, seperti yang terjadi pada jalur 

pipeline 16”–HL–4064–3B menyalurkan crude oil Sukowati A – Central Processing Area Mudi Tuban Jawa 

Timur. Upheaval buckling terjadi karena beban thermal expansion dan faktor – faktor eksternal seperti 

imperfection tanah dan faktor tanah yang bersifat gembur. Kasus tersebut sudah dilakukan mitigasi dengan 

memberikan downforce berupa 3 titik beton dengan berat masing – masing 2 ton. Fokus penelitian ini pada 

perhitungan dan pemodelan untuk mencari nilai tegangan yang mengacu pada ASME B31.4 dan nilai strain yang 

mengacu pada ASME B31.1 Power Piping Non-mandatory Appendix VII. Nilai efektivitas mitigasi didapat dari 

analisa teknis tegangan. Hasil perhitungan dan pemodelan software CAESAR II nilai tegangan akibat beban 

sustained tidak melebihi allowable stress sebesar 18900 Psi. Nilai tegangan akibat beban ekspansi melebihi 

allowable stress sebesar 25200 Psi. Hasil perhitungan dan pemodelan software ANSYS 14.5 untuk mencari nilai 

strain sebesar 3,25 x 10-4 in/in dan 3,067 x 10-5 in/in. Dari analisa efektivitas mitigasi didapatkan bahwa mitigasi 

yang dilakukan kurang efektif. 

 

Kata kunci : Efektivitas, Mitigasi, Pipeline, Strain, Stress, Upheaval buckling 

 

1 PENDAHULUAN 

Pipeline 16”-HL-4064-3B adalah sistem 

transportasi pipa yang dibangun oleh JOB PPEJ 

sepanjang 10,5 Km untuk menyalurkan crude oil 

dari sumur di Sukowati A Bojonegoro menuju 

Central Processing Area yang terletak di Mudi 

Tuban. Pipeline tersebut terpasang secara 

underground dengan temperatur design sebesar 250 

F dan tekanan design sebesar 1480 Psi yang telah 

terjadi upheaval bukling pada koordinat X 

603255,250 – 603267,089 dan koordinat Y 

9209987,443 – 9210007,076 area block valve 2 – 

block valve 3 yang ditunjukkan pada Gambar 1.1 

 

Gambar 1.1 Upheaval Buckling Pipeline 

mailto:anggaliharyakusuma@gmail.com1*
mailto:kusuma.george@gmail.com2*
mailto:mardisantoso@gmail.com3*
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Gambar 1.2 Mitigasi Upheaval Buckling 

Upheaval buckling adalah kegagalan suatu segmen 

pipeline yang mengalami deformasi global. 

Kegagalan pipeline tersebut terjadi karena faktor 

thermal expansion dan faktor eksternal seperti 

imperfection tanah yang sudah dilakukan mitigasi 

dengan memberikan timbunan tanah setinggi 1 meter 

dan 3 titik downforce masing – masing seberat 2 ton 

yang ditunjukkan pada Gambar 1.2. Oleh karena itu 

dilakukan analisa efekifitas mitigasi dan mencari 

nilai tegangan dan strain pada area yang terjadi 

upheaval buckling  

2 METODOLOGI 

2.1 Prosedur Penelitian 

Analisa efektivitas mitigasi upheaval buckling 

dilakukan pada pipeline 16”-HL-4064-3B antara BV 

2 – BV 3. Analisa penelitian dilakukan dengan 

tahapan yang telah ditentukan. Tahapan tersebut 

menghitung secara manual tegangan akibat beban 

sustained dan ekspansi dan dimodelkan dengan 

software CAESAR II mengacu pada code B31.4. 

Permodelan ANSYS untuk mendapatkan nilai strain 

pada area upheaval buckling dan perhitungan nilai 

strain mengacu pada ASME B31.1 Power Piping 

Non-mandatory Appendix VII. Analisa efektivitas 

mitigasi menggunakan metode paired t-test sample 

dan analisa teknis tegangan sebagai acuan utama. 

2.2 Analisa Tegangan 

2.2.1`Sustained Load 

Sustained load merupakan beban yang dialami 

oleh instalasi sistem pipa secara terus menerus. 

Beban ini merupakan kombinasi beban yang 

diakibatkan oleh tekanan internal fluida atau gas 

yang dialirkan dan beban berat yang ditunjukkan 

oleh persamaan 1. 

𝑆𝐿 =  𝑆𝐿𝑝 + 𝑆𝑏 < 0,75 𝑥 0,72 𝑥 𝑆𝑦 (1) 

2.2.2 Expansion Load  

Expansion load terjadi akibat perbedaan 

temperatur fluida atau gas yang dialirkan dengan 

temperatur dinding pipa yang ditunjukkan oleh 

persamaan 2. 

𝑆𝐸 = (𝑆𝑏
2 +  4𝑆𝑡

2)1/2 < 0,72 𝑆𝑦  (2) 

2.2.3 Hoop Stress 

𝑆𝐻 =
𝑃𝑖.𝐷

2𝑡
≤ 0.72SMYS   (3) 

Persamaan (3) menunjukkan persamaan 

tegangan hoop. Dimana P merupakan tekanan desain 

(psi), Dmerupakan diameter pipeline (in), t 

merupakan tebal dinding pipeline (in). 

2.2.4 Longitudinal Stress 

𝑆𝐿 = 𝑆𝐸 +  𝑣𝑆𝐻 + 
𝑀

𝑍
+  

𝐹𝑎

𝐴
   (4) 

Persamaan (4) menunjukkan persamaan 

tegangan longitudinal. Dimana SE merupakan 

thermal expansion stress (psi), SH merupakan 

hoop stress (psi), M/Z merupakan tegangan 

bending (psi), dan Fa/A merupakan tegangan 

aksial (psi). 

2.3 Gaya Aksial  

F = -PAi + υ-
 S𝐻  . As – E α(T2 – T1). As  (5) 

2.4 Gaya Friksi 

Pc =𝜔H     (6) 

Persamaan 6 menunjukkan Pc merupakan tekanan 

tanah yang bekerja pada pipa (psi), 𝜔 merupakan berat 

jenis pipa (lb/in3), H merupakan kedalaman pipa (in). 

2.5 Maximum Relative Strain 

ε = α (T – To )    (7) 

persamaan 7 menunjukkan ε merupakan nilai 

train (in/in), α merupakan Coefficient of thermal 

expansion (in/in/F), dan ( T – To) merupakan 

perbedaan temperatur saat instalasi dan operasi (C). 

 

3 HASIL DAN PEMBAHSAN 

3.1 Analisa Tegangan Sustained Load 

 

Gambar 3.1 Grafik Tegangan Sustained Load 

Berdasarkan Gambar 3.1 didapatkan grafik 

hasil perhitungan manual tegangan akibat 

beban sustained. Perhitungan beban 

sustained mengacu pada persamaan (1). 

Didapatkan beberapa nilai yang besar yaitu 

pada segmen 13 sebesar 7347,993 psi, 

segmen 143 sebesar 8077,898, dan segmen 
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180 sebesar 7901,084 psi. Nilai dari 

perhitungan manual akibat beban sustained 

seluruhnya tidak mengalami overstress yaitu 

masih dibawah 18900 psi. 

3.2 Analisa Tegangan Expansion Load 

 

Gambar 3.1 Grafik Tegangan Expansion  Load 

Berdasarkan Gambar 3.2 didapatkan grafik hasil 

perhitungan manual akibat beban ekspansi. 

Perhitungan tegangan akibat beban ekspansi 

mengacu pada persamaan (2). Nilai tegangan 

memiliki beberapa nilai 

yaitu pada segmen 13 sebesar 69506,916, 

segmen 143 sebesar 7896,137 psi 

dan segmen 180 sebesar 76167,022 yang 

seluruhnya melebihi allowable stress 

sebesar 25200 psi. 

3.3 Pemodelan CAESAR II 

 

Gambar 3.3 Pemodelan sebelum Buckling

 

, Gambar 3.4 Pemodelan saat Buckling, Gambar  

 

Gambar 3.5 Pemodelan sesudah Mitigasi Buckling 

 

3.4 Analisa Software Caesar 

3.4.1 Analisa Tegangan Sustained Load 

 

Gambar 3.6Sustained Load 

 

Berdasarkan Gambar 3.6 didapatkan tentang report 

stress sustained load dari ketiga pemodelan software 

CAESAR II bahwa tidak terdapat perbedaan. Nilai 

dari tegangan sustained load adalah 1383,6 psi dan 

tidak mengalami overstress karena tidak melebihi 

allowable stress yaitu 18900 psi sehingga upheaval 

buckling tidak terjadi akibat pengaruh sustained 

load. 

 

3.4.2 Analisa Tegangan Expansion Load 

 

 

Gambar 3.7Expansion Load 

 

Berdasarkan Gambar 3.7 didapatkan grafik report 

stress akibat expansion load. Nilai tegangan yang 

mengalami overstress pada node 130 sebesar 40598 

psi, dan pada area upheaval buckling 670, 680, 690 

sebesar masing – masing 30810,6 psi, 57781 psi, dan 

44721,9 pada pemodelan saat buckling dan sesudah 

mitigasi buckling. 

 

3.5 Analisa Nilai Strain 

3.5.1 Pemodelan ANSYS 14.5 

Berdasarkan Gambar 3.8 telah didapatkan 

pemetaan nilai strain dari pemodelan ansys 

dengan menggunakan solution equivalent 

elastic strain bahwa nilai strain terendah 

yaitu 4,9098 x 10-8 in/in yang ditunjukkan 
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dengan warna biru tua terdapat pada titik ke 

tiga sedangkan nilai strain tertinggi adalah 

3,067 x 10-5 in/in yang ditunjukkan oleh 

warna kuning yang terletak pada puncak 

areabuckling. 

 

 

Gambar 3.8 Pemodelan ANSYS 14.5 

3.5.2 Perhitungan Manual Nilai Strain 

Perhitungan maximum relative strain untuk 

thermal ekspansi yang menghasilkan thermal 

elongation pada underground pipeline dihitung 

menggunakan persamaan (7) sebagai berikut : 

ε = α (T – To )  

  

 ε = 6,5 x 10-6 (250 – 200 ) 

  

 ε = 3,25 x 10-4  in/in 

Nilai maksimal strain yang didapat adalah 3,25 x 10-

4 in/in. Indikasi nilai strain tertinggi adalah terletak 

pada puncak area upheaval buckling. 

3.6 Analisa Efektivitas Mitigasi Upheaval 

Buckling 

3.6.1 Analisa Teknis Tegangan 

Analisa efektivitas parameter tegangan 

dianalisa secara teknis dengan simulasi software 

Caesar. Simulasi dilakukan dengan beberapa variasi 

besar downforce dan lokasi titik downforce. Variasi 

besar downforce yaitu sebesar 2 Ton, 4 Ton, dan 6 

Ton serta variasi lokasi downforce pada titik 670, 

680, 690 dan 671, 680, dan 681. Beban yang 

dianalisa adalah akibat beban ekspansi. Beban akibat 

sustained tidak dianalisa karena tidak 

mempengaruhi upheaval buckling. 

3.6.6.1 Variasi Besar Downforce 2T, 4T, 6T pada 

Titik 670, 680, 690 

 

 

Gambar 3.9 Report Expansion Load 670,680,690 

Berdasarkan Gambar 3.9 didapatkan bahwa nilai 

tegangan masih melebihi allowable stress untuk 

semua titik yang diberikan downforce pada area 

upheaval buckling. Nilai tegangan tertinggi sebesar 

55465,2 psi terletak pada titik 680 dengan downforce 

sebesar 2 Ton. Nilai tegangan pada seluruh titik 

berturut – turut turun setelah downforce diganti 

menjadi 4 Ton dan 6 Ton tetapi nilai tegangan masih 

melebihi allowable stress sebesar 25200 psi. Berikut 

adalah Tabel 4.1 menunjukkan ringkasan analisa 

teknis titik 670, 680, dan 690. 

Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Analisa Teknis 

Tegangan Titik 670, 680, 690 

Beban 

(Ton) Titik 

Tegangan 

(psi) 

Allowable 

stress 

(psi) Keterangan 

2 670 29575,2 25200 Overstress 

4 670 28617 25200 Overstress 

6 670 27864,6 25200 Overstress 

2 680 55365,2 25200 Overstress 

4 680 53154,9 25200 Overstress 

6 680 49543,8 25200 Overstress 

2 690 44558,1 25200 Overstress 

4 690 44491,3 25200 Overstress 

6 690 45053,9 25200 Overstress 

3.6.6.2 Variasi Besar Downforce 2T, 4T, 6T 

pada Titik 670, 680, 690 
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   Gambar 3.9 Report Expansion Load 

671,680,681 

Berdasarkan Gambar 3.9 didapatkan bahwa nilai 

tegangan masih melebihi allowable stress untuk titik 

680 yang diberikan downforce pada area upheaval 

buckling. Pada titik 671 dan 681 nilai tegangannya 

tidak melebihi allowable stress. Nilai tegangan 

tertinggi sebesar 55589,5 psi terletak pada titik 680 

dengan downforce sebesar 2 Ton. Nilai tegangan 

pada titik 680 berturut – turut turun setelah 

downforce diganti menjadi 4 Ton dan 6 Ton tetapi 

nilai tegangan masih melebihi allowable stress 

sebesar 25200 psi. Berikut adalah Tabel 4.2 

menunjukkan ringkasan analisa teknis titik 671, 680, 

dan 681. 

 

Tabel 4.2 Hasil Ringkasan Analisa Teknis 

Tegangan Titik 671, 680, 681 

Beban 

(Ton) Titik 

Tegangan 

(psi) 

Allowable 

stress 

(psi) Keterangan 

2 671 16684,7 25200 safe 

4 671 16659,4 25200 safe 

6 671 16832,3 25200 safe 

2 680 55589,5 25200 overstress 

4 680 53677,9 25200 overstress 

6 680 52486,8 25200 overstress 

2 681 10338,7 25200 safe 

4 681 9459,7 25200 safe 

6 681 8546,2 25200 safe 

 

4 KESIMPULAN 

1. Hasil perhitungan dan pemodelan untuk 

mencari nilai tegangan pada pipeline 16”-

HL-4064-3B pada area block valve 2 – block 

valve 3 adalah sebagai berikut. 

a.   Perhitungan manual akibat beban sustained 

seluruhnya tidak mengalami overstress 

yaitu masih dibawah  18900 psi dengan 

nilai tertinggi pada segmen 143 sebesar 

8077,988 psi. Perhitungan nilai tegangan 

akibat beban ekspansi melebihi allowable 

stress sebesar 25200 psi dengan nilai 

tetinggi pada segmen 143 sebesar 

78296,137 psi.  

b.  Nilai tegangan akibat beban sustained untuk 

ketiga pemodelan nilainya sama yaitu 

sebesar 1383,6 psi dan tidak melebihi 

allowable stress sebesar 18900 psi. 

c.  Nilai tegangan akibat beban ekspansi untuk 

ketiga pemodelan melebihi allowable stress 

sebesar 25200 psi. Overstress terletak pada 

node 670, 680, 690 area upheaval buckling 

dengan nilai tertinggi sebesar 64316,3 psi 

pada node 680 pemodelan sesudah mitigasi 

upheaval buckling.  

2 Hasil perhitungan manual nilai strain sebesar 

3,25 x 10-4 in/in. Nilai perhitungan manual 

tidak berbeda jauh dari nilai maksimal pada 

pemodelan software Ansys sebesar 3,067 x 

10-5 in/in yang terletak pada puncak area 

buckling sedangkan nilai terendah dari hasil 

pemodelan sebesar 4,9098 x 10-8 in/in. 

3.   Mitigasi upheaval buckling yang telah 

dilakukan oleh perusahaan adalah kurang efektif. 
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Abstrak 

 Di PT. PERTAMINA Terminal BBM Tuban tidak luput dari sistem perpipaan. Pada jalur aboveground 

khususnya pada jalur penyaluran dan penerimaan telah terpasang support yang mempunyai jarak antar support ± 

12 meter antar support, baik untuk pipa dengan diameter 32 inchi sampai dengan pipa dengan diameter 6 inchi, 

mengingat pada ASME B31.4 telah mengatur batasan tegangan pada setiap pipa serta untuk melihat pada MSS 

SP69 dimana dalam standart menjelasankan bahwa jarak antar support memiliki batasan tertentu. Penentuan jarak 

support yang tepat sangatlah penting karena penentuan jarak support sangat berpengaruh terhadap tegangan yang 

terhadap sistem perpipaan. 

Perhitungan yang dilakukan adalah perhitungan tegangan akibat beban sustain, menggunakan software 

Caesar II dan perhitungan manual terhadap pipa dengan diameter 32 inchi. Nilai tegangan kemudian dianalisa 

menggunakan standard ASME B31.4. Selanjutnya pemaksimalan jarak support dihitung berdasarkan limitation 

allowabledeflection dan limitation of stress. 

  Dari hasil penelitian ini didapatkan jarak antar support baru yaitu 22.36 meter dengan memertimbangkan 

nilai defleksi dan tegangannya. Nilai tegangan tertinggi akibat beban sustain pada jarak support lama terdapat pada 

segmen 44 yaitu sebesar 7306,095  psi dan pada jarak support baru terdapat pada segmen 21 yaitu sebesar 

13380,673 psi , nilai defleksi tebesar pada jarak antar support lama terdapat pada node 670 sebesar - 0,1253 dan 

tebesar pada jarak antar support baru terdapat pada node 420 sebesar -0,6749 kearah sumbu Y. 

 

Kata Kunci :Support, Analisa Tegangan, Deflection, Sustained Load. 

 

1.  PENDAHULUAN 

Pada jalur perpipaan di Terminal BBM Tuban 

untuk penggunaan jarak supportnya diambil jarak 12  

meter untuk jarak antar support, baik untuk diameter 32 

inchi sampai 6 inchi, serta banyaknya penambahan 

fitting baru pada jalur perpipaan ini mengakibatkan 

beban pada sitem perpipaan akan bertambah sedangkan 

untuk supportnya masih tetap dengan jarak yang sama 

antar support.  Serta perlu adanya perhitungan tentang 

support tersebut, mengingat bahwa jarak antar support 

bisa dihitung dengan menggunkan rumus tertentu 

sehingga tegangan pada jalur pipa tersebut akan 

memenuhi tegangan yang  sudah diatur dalam Standart 

B31.4. 

Penentuan jarak support yang tepat sangatlah 

penting karena penentuan jarak support sangat 

berpengaruh terhadap tegangan yang terhadap sistem 

perpipaan. Dalam peneletian ini pemaksimalan jarak 

support dihitung berdasarkan limitation allowable 

deflection dan limitation of stress. 

Tujuan penelitian ini pada akhirnya dari kedua 

desain jarak antar support yaitu eksiting dan desain 

baru tersebut kemudian nantinya akan dilakukan 

analisa tegangan akibat beban sustain dan defleksi 

sehingga akan diketahui jarak support yang optimum 

dimana nilai tegangan akibat beban sustain dan defleksi 

masih dibawah allowablenya. 

 

2.  METODOLOGI 

 Tegangan adalah besaran vektor yang selain 

memiliki nilai juga memerlukan arah.  Nilai dari 

tegangan didefinisikan sebagai gaya (F) persatuan luas 

(A). Untuk mendefinisikan arah pada tegangan sebuah 

sumbu pipa dibuat saling tegak lurus seperti terlihat 

pada Gambar 2.1 dibawah ini.Sumbu ini terletak di 

bidang tengah dinding pipa dan salah satu arahnya yang 

sejajar den panjang pipa disebut sumbu axial atau 

longitudinal. 

2.1  Tegangan pada Pipa 

Tegangan pada pipa dikategorikan menjadi 

dua kategori dari tegangan. Pertama tengan yang 

diakibatkan oleh tekanan baik dari dalam pipa maupun 

dari luar pipa. Kedua, tegangan yang datang dari gaya-

gaya dan momen-momen yang bekerja pada sumbu x, 

y dan z yang diakibatkan oleh berat total, pemuaian 

panas, angin, gempa bumi dan yang lainnya (ITT 

Grinnell Industrial, 1981). 

2.1.1 Tegangan Longitudinal (Longitudinal 

Stress) 

1. Gaya aksial 

 Selain dipengaruhi oleh tegangan longitudinal 

kompresif akibat pengaruh ekspansi termal, gaya 

aksial efektif pada pipa yang berada pada kondisi 

mailto:aththar95@gmail.com1*
mailto:mardisantoso@gmail.com2
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restraint juga dipengaruhi oleh tekanan internal di 

dalam pipa. Pada pipa kondisi tertahan, maka pada 

dinding pipa akan terbentuk tegangan kompresif 

pada arah longitudinal dapat menggunakan 

persamaan berikut. 
𝑆𝐿𝑎𝑥 =  𝐹𝑎𝑥 𝐴𝑚⁄   (1) 
Dimana  

Fax = gaya dalam axial   

Am = luas penampang material 

2. Tekanan Dalam Pipa 

Tekanan dalam ini dikarenakan fluida yang ada 

didalam pipa, fluida ini akan memberikan tekanan 

baik searah dengan panjang pipa dan kesegala 

arah permukaan pipa. Didapatkan rumus sebagai 

berikut . 

𝑆𝑝 =  𝑃𝑑𝑜 4𝑡⁄  (2) 
Sp= tegangan longitudinal akibat beban dalam  

P  = tekanan dalam akibat fluida   

t   = ketebalan dinding pipa   

3. Tegangan longitudinal akibat momen bending. 

Momen bending menghasilkan distribusi tegangan 

yang linear dengan tegangan terbesar berada pada 

bagian terluar permukaan terjauh dari sumbu aksis 

bending, dapat menggunakan persamaan berikut. 

𝑆𝑏 =  𝑀𝑏𝑐 𝐼⁄   (3) 

Mb = moment lendutan pada sebuah penampang 

pipa  
c   = jarak dari sumbuh netral ke titik yang 

diperhatikan   

I   = moment inersia dari penampang pipa  

 

    

2.2 Pipe Support 

Penyangga pipa dalam sistem perpipaan adalah 

sebuah alat yang berfungsi untuk menjadi penahan 

atau penumpu pipa yang melintas dari suatu tempat 

ke tempat yang lain. Sebuah support adalah sebuah 

komponen dari sistim perpipaan yang menyalurkan 

beban yang bekerja pada pipa ke struktur 

penyangga. Penempatan support harus 

memperhatikan dari pergerakan sistem perpipaan. 

Untuk jarak antar support sendiri berdasarkan 

pendekatan limitation allowable deflection dan 

limitation of stress yang diambil dari buku Sam 

Kannapan dapat menggunakan persamaan berikut : 

a. Base on limitation of stress 

𝐿 = √
0,4 𝑥 𝑍 𝑥 𝑆ℎ

𝑤
  (4) 

b. Base on limitation allowable deflection 

𝐿 =  √
∆ 𝑥 𝐸 𝑥 𝐼

13,5 𝑥 𝑤

4
   (5) 

Dimana  

∆ = Allowable Defleksi  

E = Modulus elastisitas 

W = weight per lenght 

2.3 Defleksi 

Secara definisi, defleksi adalah fenomena 

dimana material logam mengalami perpanjangan 

atau perenggangan ketika terjadi peningkatan 

temperatur ataupun karena berat yang diberikan 

kepada material logam tersebut. Kebanyakan 

material logam akan memanjang atau mengkerut 

secara proporsional pada segala arah secara 

linear ketikadiberi panas. 

 

6.1 2.4 Perhitungan Berat 

Pipa 

 Berat total pipa dalam kasus ini terdapat dua 

komponen utama, yaitu berat fluida yang mengalir 

di dalam pipa dan berat  dari pipa itu sendiri.untuk 

perhitungan berat total pipa seperti berikut. 

• 𝑠𝑒𝑙𝑓 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑓 𝑝𝑖𝑝𝑒 =  𝜋 𝑥 0.25 (𝑂𝐷2 −
 𝐼𝐷2) 𝑥 𝜌𝑝𝑖𝑝𝑎 𝑥 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑖𝑝𝑎 (6) 

• 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡       =

 𝜋 𝑥 0.25 (𝐼𝐷2) 𝑥 𝜌𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎𝑥 𝑥 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑖𝑝𝑎

 (7) 

 

2.5 Beban pada Pipa 

Pipe load adalah beban yang terjadi pada sistim 

perpipaan yang diteruskan ke srtuktur bangunan 

penumpu melalui peralatanpenumpu atau restraint. 

Sistem perpipaan padakondisi operasi tentunya 

mengalami berbagai macam beban. Beban yang 

dialami diantaranyabeban akibat pipa itu sendiri, 

berat fluida yangmengalir, insulasi pipa, beban 

angina maupun gempa bumi. 

2.5.1 Beban Sustain (Sustained Load) 

Beban sustain adalah beban yang bekerja secara 

terus-menerus pada pipa. Tegangan yang terjadi 

pada beban sustain merupakan Jumlah dari seluruh 

tegangan logitudinal (SL) akibat tekanan, berat dan 

akibat beban sustain yang lain tidak boleh melebihi 

Sh, dimana Sh adalah basic allowable stress pada 

kondisi atau suhu logam maksimum. 

Sl =
F

Am

+
Mb

z
+

Pdo

4t
≤ Sh (8) 

Dimana : 

Sl = tegangan akibat beban sustain  
AM = luas penampang pipa 

F =  gaya dalam axial 

Mb = momen bending 

P = tekanan kerja 

do = diameter outside 

z = section modulus 

t = tebal pipa 

Sh = Allowable stress material 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Nilai Tegangan Akibat Beban Sustained 

Kondisi Eksisting 

3.1.1 Tegangan Akibat Gaya Aksial 

Dari hasil perhitungan sesuai persamaan 1 

didapatakan nilai tegangan akibat gaya aksial 

sebesar 1648,955 psi 
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3.1.2 Nilai Tengangan Longitudinal Akibat Tekanan 

Dari hasil perhitungan sesuai persamaan 2 

didapatakan nilai tengangan longitudinal akibat 

tekanan sebesar 1729,6 psi. 

3.1.3 Nilai Tengangan Bending 

 Nilai dari tegangan bending berbeda untuk setiap 

segmenhal ini dikarenakan untuk menentukan 

nilai tegangan bending terdapat fungsi dari 

panjang pipa. 

nilai dari total  longitudinal stress terbesar pada segmen 

44 yaitu 7306,095 psi dan terkacil pada segmen 59 

yaitu sebesar 3421,434 psi, sehingga dapat diketahui 

nilai untuk masing-masing segmen masih dibawah dari 

nilai allowable stress pada standard ASME B31.4. 

3.2 Penetuan Posisi Support 

3.2.1 Penetuan Posisi Support Berdasarkan Limitation 

Allowable Deflection 

Sesuai dengan persaman 5 didapatkan hasil untuk 

jarak posisi antar support berdasarkan limitation 

allowable deflection sebesar L  = 880,314 inchi. 

3.2.2 Penetuan Posisi Support Berdasarkan Limitation 

of Stress 

Sesuai dengan persaman 4 didapatkan hasil untuk 

jarak posisi antar support berdasarkan limitation 

of stress sebesar L  = 1004,988 inchi. 

 Sehingga span yang dipilih yang yaitu 

880,314 inchi yang memiliki NOS 30 buah 

dengan pertimbangan memaksimalkan jarak 

tidak overstress atau masih dibawah 

allowablenya dan tidak terjadi defleksi yang 

tidak melebihi dari 1 inchi. 

3.3  Nilai Tegangan Akibat Beban Sustained 

Kondisi Terpasang 

3.1.1 Tegangan Akibat Gaya Aksial 

Dari hasil perhitungan sesuai persamaan 1 

didapatakan nilai tegangan akibat gaya aksial 

sebesar 1648,955 psi 

3.1.2  Nilai Tengangan Longitudinal Akibat Tekanan 

Dari hasil perhitungan sesuai persamaan 2 

didapatakan nilai tengangan longitudinal akibat 

tekanan sebesar 1729,6 psi. 

3.1.3 Nilai Tengangan Bending 

Nilai dari tegangan bending berbeda untuk setiap 

segmenhal ini dikarenakan untuk menentukan 

nilai tegangan bending terdapat fungsi dari 

panjang pipa. 

nilai dari total  longitudinal stress terbesar 

pada segmen 21 yaitu 13380,673  psi dan terkacil 

pada segmen 59 yaitu sebesar 3417,025  psi, 

sehingga dapat diketahui nilai untuk masing-

masing segmen masih dibawah dari nilai 

allowable stress pada standard ASME B31.4. 

3.4  Analisa Pipe Span Kondisi Eksisting Dan Baru 

Terhadap Tegangan Akibat Beban Sustain. 

3.4.1 Pada Perhitungan Manual 

 

Gambar 3.1 Nilai Tegangan Akibat Beban 

Sustain Manual Pipe Span Existing

 
Gambar 3.2 Nilai Tegangan Akibat Beban 

Sustain Manual Pipe Span Baru 

Pada desain jarak support baru semuanya 

mengalami kenaikan tetapi masih dalam 

allowable hal ini dikarenakan memaksimalkan 

jarak antar support sehingga mengurangi support 

yang akan tetapi pengurangan support tersebut 

masih tergolong aman. Untuk nilai tegangan yang 

terbesar pada kondisi eksisting yaitu pada segmen 

44 sedangkan untuk kondisi jarak antar support 

baru pada segmen 21 hal ini kedua segmen 

tersebut terdapat dua percabangan sehingga pada 

kedua segmen tersebut mengalami peninggkatan 

tegangan sedangkan untuk tegangan terendah 

pada kodisi eksisting pada segmen segmen 59 

sedangkan untuk kondisi jarak antar support baru 

pada segmen 31 keduanya dikarenakan memiliki 

jarak support yang dekat sehingga tegangan yang 

terjadi menjadi kecil. 

 

 

3.4.2 Pada Pemodelan CAESAR II 

 

Gambar 3.3 Nilai Pemodelan Tegangan Akibat 

Beban Sustain Pipe Span Existing 
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Gambar 3.4 Nilai Pemodelan Tegangan Akibat 

Beban Sustain Pipe Span Baru 

Pada desain jarak support baru semuanya 

mengalami kenaikan tetapi masih dalam 

allowable hal ini dikarenakan memaksimalkan 

jarak antar support sehingga mengurangi support 

yang akan tetapi pengurangan support tersebut 

masih tergolong aman. Untuk nilai tegangan yang 

terbesar pada kondisi eksisting yaitu pada segmen 

44 sedangkan untuk kondisi jarak antar support 

baru pada segmen 21 hal ini kedua segmen 

tersebut terdapat dua percabangan sehingga pada 

kedua segmen tersebut mengalami peninggkatan 

tegangan sedangkan untuk tegangan terendah 

pada kodisi eksisting pada segmen segmen 59 

sedangkan untuk kondisi jarak antar support baru 

pada segmen 31 keduanya dikarenakan memiliki 

jarak support yang dekeat sehingga tegangan yang 

terjadi menjadi kecil.   

Sehingga untuk perhitungan manual dan 

software menunjukan hasil yang aman untuk 

kondisi jarak antar support yang baru baik nilai 

tegangan dan defleksi. Hal ini dapat mengurang 

pemakaian support dan tidak terpaku pada 

penggunakan support yang semuanya 

menggunakan 12 meter antar support. 

 

4. KESIMPULAN 

1. Dari hasil perhitungan manual nilai tegangan 

tertinggi pada kondisi pipe support eksisting 

terbesar pada segmen 44 yaitu 7306,095 psi 

dan terkacil pada segmen 59 yaitu sebesar 

3421,434 psi. Untuk hasil pemodelan 

CAESAR II pada kondisi eksisting terbesar 

pada Segmen 44 yang memiliki nilai tegangan 

akibat beban sustain yang terbesar yaitu 6329,8 

psi dan nilai tegangan terkecil pada segmen 59 

yaitu sebesar 1750 psi 

2. Dari hasil perhitungan allowable spacing yang 

baru dikarenakan memaksimalkan jarak antar 

pipe support, diketahui jarak antar pipe support 

pada pipa dengan diameter 32 inchi material 

API 5L Grade B terdapat 2 jarak support akan 

tetapi yang diambil yang terkecil yaitu 880,314 

in (22.36 meter) antar support dengan NOS 30 

buah akan tetapi pemasangan menyesuaikan 

lapangan. perhitungan pipe support ini 

bedasarkan limtation of stress dan limitation of 

deflection. 

3. Dari hasil perhitungan manual nilai tegangan 

tertinggi pada kondisi pipe support baru yaitu 

terbesar pada segmen 21 yaitu 13380,673 psi 

dan nilai terendah pada segmen S31 yaitu 

3417,025 psi. Untuk hasil pemodelan 

CAESAR II terbesar pada atau Segmen 21 

yaitu sebesar 9876 psi sedangkan untuk nilai 

tegangan terendah pada segmen 31 yaitu 

sebesar 1745,2 psi  
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6. DAFTAR NOTASI 

 

SL = tegangan Logitudinal [psi] 

SR = tegangan sirkumferensial [psi] 

SC = tegangan Radial [psi] 

ST = tegangan Geser [psi] 

Fax = gaya dalam axial [psi.inchi2] 

Am  = luas penampang material [inchi2] 

P  = tekanan dalam aksial [psi] 

Ai  = luas penampang pipa [inchi2] 

t    = ketebalan dinding pipa [inchi] 

Mb = moment lendutan pada sebuah penampang pipa 

[lb.inc] 

I  = moment inersia dari penampang pipa [inchi4] 

Ro  = radius luar pipa [inchi] 
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Z  = modulus permukaan (section modulus) [inchi3] 

P = tekanan desain [kg/mm2] 

SA = tegangan yang diizinkan akibat beban berulang 

[psi] 

Sc  = tegangan izin pada temperatur dingin [psi] 

Sh  = tegangan izin pada temperatur operasi [psi] 

f  = faktor stress range reduction 

Sl  = tegangan akibat beban sustain [psi] 

Am  = luas penampang pipa [inchi2] 
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Abstrak 

 

Pipeline atau jaringan  pipa adalah sistem jaringan penghubung untuk sarana transportasi fluida hasil produksi 

dari satu tempat ke tempat lainnya, dimana pipa-pipa tersebut biasanya terletak didalam tanah atau biasa disebut 

buried pipe, juga bisa ditempatkan di atas permukaan tanah atau juga bisa disebut above ground. Pada saat ini 

PT. Citra Panji Manunggal tengah melaksanakan konstruksi, salah satunya adalah pembangunan Transmission 

gas pipeline dari Terminal RGT2 ke existing Peninsular Gas Utilisation (PGU) proyek PT. Petronas Malaysia. 

Proyek tersebut melewati selat Mendana sejauh ± 285 meter  dengan metode yang dipakai adalah horizontal 

directional drilling (HDD). Pada desain HDD tersebut dapat di optimalkan dengan cara merubah entry point dan 

exit point sehingga proses construction akan lebih efisien dan pemborosan material dapat diminimalisir.Metode 

analisa desain pada tugas akhir ini dilakukan dengan cara perhitungan manual dan juga menggunakan software 

Pipeline Toolbox dengan keluaran yaitu Total Pull Force, Individual Load, Combined load, dan tegangan 

operasi.Pada penelitian ini diharapkan agar desain Horizontal Directional Drilling (HDD) mampu dijakan 

referensi untuk desain HDD yang lebih optimal. Hasil perhitungan manual dan menggunakan software Pipeline 

Toolbox harus memenuhi allowable pada setiap poin. Dari hasil penelitian kali ini didapat desain yang paling 

optimal yang terdapat pada variasi angle entry point 9° dan exit point 19° dengan panjang pipa yang dibutuhkan 

untuk HDD sepanjang 401 m. 

 

Kata Kunci: Pipeline, horizontal directional drilling (HDD), Analisa desain, software Pipeline Toolbox. 

 

1. PENDAHULUAN  

Proses pengerjaan pipeline project melibatkan 

sistem perpipaan yang cukup kompleks dan rumit. 

Dalam pelaksanaannya, jaringan pipa gas akan 

melewati daerah-daerah seperti sungai, jalan raya, 

dan kereta api. Salah satu metode yang biasa 

digunakan untuk melewati atau crossing sungai, jalan 

raya, dan rel kereta api adalah metode Horizontal 

Directional Drilling (HDD).Pada penelitian ini akan 

menganalisa efektivitas desain horizontal directional 

drilling (HDD) river crossing pada Kp 47+250 – Kp 

48+000 di proyek PT. Petronas, berapa tension 

maksimal dan radius bending maksimal yang 

diperbolehkan untuk crossing tersebut. Analisa ini 

dilakukan untuk mengetahui desain yang paling 

efisien sehingga akan meminimalisir biaya yang 

dikeluarkan selama proses proyek berjalan. 

 

2. METODOLOGI 

2.1. Prosedur Penelitian  

Desain horizontal directional drilling (HDD) 

river crossing pada Kp 47+250 – Kp 48+000 

merupakan pipeline dari Terminal RGT2 ke existing 

Peninsular Gas Utilisation (PGU) proyek PT. 

Petronas Malaysia. Pipa gas dibangun sepajang 72 

Km berkapasitas 1400 MMSCFD Natural Gas 

dengan debit awal sebesar 700 MMSCFD natural 

gas.Desain tersebut menggunakan pipa 36 inchi 

material API 5L X70 mengalirkan fluida natural gas. 

Analisa pada desain HDD meliputi 4 aspek, yaitu 

analisa beban tarik,analisa tegangan individual load, 

analisa tegangan combined load dan analisa tegangan 

pada saat operasi. 

2.2. Analisa Beban Tarik 

mailto:dennycahyo01@gmail.com1*
mailto:heroe_p@na.its.ac.id2*
mailto:dimasend@yahoo.com3*
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Metode perhitungan yang dijelaskan disini 

dimulai dari perhitungan finite difference dari gaya 

tarik yang dibutuhkan untuk menginstal bagian pipa 

dari entry point ke exit point dari lubang percontohan 

atau pilot hole. Perhitungan dilakukan dengan cara 

menentukan beban tarik maksimal yang diasumsikan 

terjadi saat pipa masuk dari entry point.(Utility and 

Pipeline Applications, 2005) 

2.2.1. Beban tarik pada bagian lurus 

T2  = T1 + |fric| + DRAG ± Ws x L sin θ (3) 

Persamaan (1) menunjukkan setiap bagian yang lurus, 

tegangan diujung T2, ditentukan dari keseimbangan 

gaya statis. DimanaT2 merupakan tegangan (atau 

beban tarik) pada ujung kiri dari bagian lurus, 

diperlukan untuk mengatasi hambatan dan gesekan 

(lbs), T1 merupakan tegangan (atau menarik beban) 

pada ujung kanan, ini diasumsikan nol untuk section 

pertama dari lubang (lbs), Fric merupakan gesekan 

antara pipa dan tanah(lbs), DRAG merupakan drag 

fluidic antara pipa dan cairan pengeboran (lbs), Ws 

merupakan banyak berat (terendam) efektif pipa 

ditambah isi internal pipeline (lbs/ft), L merupakan 

panjang dari section (feet), θmerupakan sudut dari 

sumbu lubang lurus relatif terhadap horizontal (nol 

sama dengan horizontal, 90º sama dengan vertikal). 

 

2.2.2. Beban tarik pada bagian lengkung 

 

 

Gambar 2.1 Model bagian lengkung 
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   (3) 

     

     (4) 
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Persamaan (2) menunjukkan persamaan beban tarik 

pada saat lengkung, dimana h merupakan 

displacement (feet), T merupakan  average dari T1 

and T2. Persamaan (3) merupakan turunan dari 

persamaan (1), dimana R merupakan radius of 

curvature of the curved section between point 2 and 3 

(feet), α merupakan included angle of the curved 

section (degrees). Persamaan (5) merupakan turunan 

dari persamaan (1), dimana Larc merupakan R x θ x 

(π/180) (feet). Persamaan (6) merupakan turunan dari 

persamaan (4), dimana E merupakan Modulus Young 

untuk baja (2,9 x 107 psi)., t merupakan tebal dinding 

pipa (inch) 

2.3. Analisa Tegangan Pada Pipa 

Kasus kondisi tegangan critical untuk pipa 

berada pada saat kombinasi tensile, bending dan hoop 

terjadi pada waktu yang sama. 

 

i.Individual Load 

 Untuk lokasi yang dipilih dalam profil jalan 

yang dibor yang dicurigai sebagai lokasi tegangan 

kritis, pertama menghitung tekanan individual untuk 

kondisi pembebanan tertentu (tarik, bending, hoop 

stress) dan membandingkan terhadap tingkat 

allowable untuk tegangan tersebut. (Utility and 

Pipeline Applications, 2005) 

• Tensile stress   

 ft = T/A     (9) 

 Ft = 0.9 x SMYS   (10) 

Persamaan (9) dan (10) menunjukkan persamaan 

beban tarik pada saat instal pipa, dimana Ft 

merupakan allowable tensile stress (psi), ft 

merupakan  tensile stress (psi). T merupakan tension 
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pada point interest (lb), dan A merupakan Persamaan 

luas penampang dinding pipa (in) 

• Bending stress 

fB = (ExDx12)/(24xR)  (11) 

FB = 0.75 x SMYS  (12) 

for D/t  ≤ 1,500,000/SMYS 

FB = [0.84 - {1.74 x SMYS x D/(E x 

t)}] x SMYS(13) 

for 1,500,000/SMYS < D/t ≤  3,000,000/SMYS 

FB = [0.72 - (0.58 x SMYS x D/(E x 

t)}] x SMYS(14) 

for 3,000,000/SMYS < D/t ≤ 300,000 

Persamaan (11) dan (13) menunjukkan persamaan 

tegangan bending pada saat instal pipa, dimana FB 

merupakan allowable bensding stress (psi), fb 

merupakan  bending stress (psi). 

• Hoop stress 

 FH = (Δp x D)/ (2 X T) 

Dimana Δp (psi) adalah sama dengan perbedaan 

antara tekanan hidrostatik yang diberikan oleh 

lumpur pengeboran di hole acting pada bagian luar 

pipa dan tekanan dari air, lumpur atau acting air di 

dalam pipa, di kedalaman tempat tujuan (Δp 

menghasilkan tegangan external hoop diambil 

sebagai positif). 

external mud pressure  = mud wt  (lbf/ft3) x depth (ft) 

Allowable Hoop Buckling Tress sebagai berikut: 

 FH< FHC/1.5   (15) 

Dimana FHC, adalah fungsi dari THE, sebagai berikut 

 FHE = 0.88 x E x (t/D)2  (16) 

dan, 

 FHC =  FHE     (17) 

for 0.55 x SMYS < FHE ≤ 1.6 x SMYS 

Untuk elastic hoop buckling, 

 FHC = 0.45 x SMYS + 0.18 x FHE  (18) 

for 0.55 x SMYS < FHE ≤ 1.6 x SMYS 

 Fhc = 1.31 x SMYS/[l.15 + (SMYS/FHE)]

    (19) 

for 1.6 x SMYS < FHE ≤ 6.2 x SMYS  

 FHC = SMYS   (20) 

for FHE> 6.2 X SMYS 

 

Persamaan (15) dan (16) menunjukkan persamaan 

tegangan hoop pada saat instal pipa, dimana FHE 

merupakan Elastic hoop buckling stress, FHC 

merupakan  Critical hoop Buckling Stress. 

 

ii.Combined Load 

Setelah memriksa beban tunggal dan lulus, 

maka harus diperiksa untuk keamanan di bawah 

beban dikombinasikan dengan melakukan dua cek 

kesatuan; pertama kondisi ganda beban (tension plus 

bending) dan pada akhirnya beban interaktif 

seluruhnya yang diperiksa harus sesuai kombinasi 

tensile, bending dan hoop stress. (Utility and Pipeline 

Applications, 2005) 

 Untuk memeriksa kombinasi dari stress, 

tensile, dan bending, adalah: 

 [ft/(0.9xSMYS)]+ [fb/FB] ≤ 1.0 (21) 

Untuk memeriksa kombinasi penuh dari tensile, 

bending dan external hoop stresses, adalah: 

 A2 + B2 + 2v x [A] x B ≤ 1  (22) 

Dimana,  

 A = (Ft + Fb - 0.5 x Fh) x 1.25/SMYS 

 (23) 

 B = 1.5 x Fh/Fhc   (24) 

v = Poisson’s ratio (0.3 for steel) 

2.4. Beban Operasi dan Analisa Tegangan 

Beban opeerasi yang di alami pada pipeline 

dengan metode HDD tercantum di bawah ini: 

• Hoop stress, dari fluid, 

FH = (∆p x D)/(2 x T)  (25) 

Dalam hal ini ∆p adalah sama dengan perbedaan 

antara tekanan hidrostatik yang diberikan oleh air 

tanah yang bekerja pada bagian luar pipa dan tekanan 

dari fluida (gas) yang mengalir dalam pipa. 

Perhatikan bahwa untuk analisis ini ∆p menghasilkan 

tegangan tensile external hoop diambil sebagai 

positif. 

• Bending Stress di pipa sesuai bentuk 

lubang yang sudah di bor, 

FB = (E x D)/(24 x R)  (26) 
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• Thermal Stress yang dihasilkan dari 

perbedaan antara suhu kontruksi dan 

suhu operasi. 

FT = (E x k) x (T1-T2)   (27) 

Dimana, 

k = the coefficient of thermal expansion for 

steel (0.0000065 inches per inch per ºF) (ASME 

B31.8) 

TI = Constructed temperature in ºF 

T2 = Operating temperature in ºF 

• Total Longitudinal Compressive 

Stress  

FL = Bending Stress + Thermal Stress + 

(Hoop Stress x Poisson’s ratio)  

 (28) 

• Maximum shear stress  

Shear stress = (FH - FL)/2  (29) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Pulling Load dan Tegangan Operasi 

 
     Gambar 1. Total Pull Load 

 
Gambar 2. Tegangan pada saat operasi

  

Gambar 1  menunjukkan gaya total (beban tarik) 

diperlukan untuk menarik pipa melalui borehole 

adalah penjumlahan semua kebutuhan gaya baik lurus 

maupun bagian melengkung pada pipeline. Hasil 

Pulling Load  dari beberapa variasi menunjukkan 

bahwa semua beban memenuhi izin yang di syaratkan 

oleh PRCI hand book. Gambar 2 menunjukkan 

tegangan yang terjadi pada saat operasi. Dari hasil 

analisa terdapat 3 tengan yang terjadi pada saat 

operasi, yang pertama adalah bending stress, yang 

kedua adalah external hoop stresss, dan yang ketiga 

adalah thermal stress. 

3.2. Panjang Desain  

 

 

Gambar 3. Panjang dari beberapa variasi 

Gambar 3 menunjukkan hasil dari beberapa variasi 

yang dilakukan dengan melihat panjang sebagai hasil 

akhir desain. Hasil yang paling efektif didapat pada 

variasi dengan entry point 9° dan exit point 19° 

dengan panjang pipa yang dibutuhkan ± 400 m. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian “Analisa Efektivitas Desain 

Horizontal Directional Drilling (HDD) River 

Crossing pada KP 47+25  - KP 48+000 di Project PT. 

Petronas Malasyia” yang telah dilakukan didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Semakin besar sudut pada bending horizontal 

directional drilling maka semakin kecil gaya tarik 

yang diperlukan untuk menarik pipa, dari analisa 

didapat sudut yang paling optimal adalah variasi 

entry point 9° dengan exit point 19°. 

2. Semakin besar sudut pada bending horizontal 

directional drilling maka semakin kecil gaya tarik 

yang diperlukan untuk menarik pipa, namun pada 

variasi sudut exit 16° mengalami kenaikan 

kembali karena pada ujung pipa keluar tidak 

tedapat bagian pipa yang lurus. Gaya tarik dari 

desain paling optimal dengan variasi sudut entry 

point 9° dengan exit point 19° yaitu sebesar 

1.523,06 kN, gaya tersebut masih diterima karena 

berada di bawah allowable sebesar 11.412,54 kN. 

3. Tegangan dari desain paling optimal dengan 

variasi sudut entry point 9° dengan exit point 19° 

yaitu tegangan tensile 4.794,58 psi, bending 

31.479 psi, dan hoop stress 1.313,99 psi, dari hasil 

tersebut berada dibawah allowable dari masing-

masing tegangan sehingga variasi tersebut 

diterima. 

4. Pada saat operasi semakin besar sudut pada 

bending horizontal directional drilling maka 

semakin besar tegangan yang dihasilkan pipa. 

Pada analisa kali ini Max Shear Stress yang paling 

mendekati allowable yaitu variasi sudut entry 

point 9° dengan exit point 19° dengan hasil 



Proceeding 2𝑛𝑑 Conference of Piping Engineering and its Application    ISBN No. 978-602-60034-3-0 

Program Studi D4 Teknik Perpipaan - Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 

 

96 

 

sebedar 30.168,1 psi sedangkan Max allowable 

shear stress sebesar 31.500 psi, maka dari itu 

desain tersebut bisa digunakan untuk HDD. 

5. Dari hasil analisa didapat desain paling optimal 

dengan variasi sudut entry point 9° dengan exit 

point 19° dengan panjang pipa yang dibutuhkan 

sepanjang 401 m.  
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Abstrak 

Water sprinkler system adalah sistem pemadam kebakaran otomatis pada kapal ternak yang menggunakan fire 

sprinkler sebagai sensor yang mendeteksi panas ketika terjadi kebakaran. Pada desain yang sudah ada terjadi 

ketidakwajaran yaitu terjadi pembesaran pipa dari fresh water hydrophore ke pipa utama yaitu dari diamter 1-1/2” 

ke 3” dengan . Hal ini mungkin dapat mengakibatkan penurunan tekanan dan debit air pada sistem sehingga 

dilakukan redesain pada sistem tersebut mengganti pipa dari fresh water hydrophore dengan pipa 1-1/2”. 

Hal yang dilakukan adalah redrawing pada water sprinkler system kemudian dilanjutkan perhitungan tentang head 

loss pada sistem tersebut yang digunakan untuk mencari kebutuhan daya pompa yang dibutuhkan dan juga 

perhitungan tekanan kerja pada sistem, perhitungan dibantu dengan software pipe flow expert. Kemudian hasil 

perhitungan akan  dibandingkan dengan daya pompa yang sudah ada sehingga bisa diketahui selisih dari desain 

yang baru dan desain yang lama. Dari hasil redesain water sprinkler system didapat bahwa tekanan ujung sprinkler 

terjauh adalah 5,034 bar dan telah memenuhi standart BKI yaitu minimal adalah 1,75 bar, headloss hasil redesain 

adalah 49,36 m maka daya pompa yang baru didapat adalah 26,9 kW dengan merek GRUNDFOS tipe 4AEF9. 

 

Kata kunci :Fire sprinkler, water sprinkler system, head loss, freash water hydrophore. 

 

 

1. PENDAHULUAN  

Program tol laut dilaksakan untuk membangun 

transportasi laut dengan kapal atau sistem logistik 

kelautan, yang melayani tanpa henti dari Sabang 

hingga Merauke. Salah satunya adalah kapal ternak 

atau  livestock vessel yang berfungsi khusus untuk 

mengangkut dan mendistribusikan hewan ternak 

khusunya sapi. Pada tahun 2015 silam Indonesia 

meluncurkan kapal ternak untuk pertama kalinya 

dan kapal tersebut dikerjakan oleh perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pembuatan dan perawatan 

kapal. Water sprinkler system merupakan salah satu 

komponen penting di dalam kapal ternak. Kapal 

ternak memerlukan water sprinkler system sebagai 

pemadam api otomatis ketika terjadi kebakaran di 

dalam kapal. Sistem ini bermula dari tanki air tawar 

kemudian dipompa menuju fresh water hydrophore 

tank. Pada fresh water hydrophore tank air akan 

disimpan dengan tekanan yang sudah ditentukan 

sehingga bisa menjangkau pada sistem yang berada 

pada deck yang paling atas. 

Namun pada saat melakukan On Job Training 

di perusahaan galangan kapal, ditemukan kegagalan 

saat melakukan pengujian water sprinkler system 

pada kapal ternak. Debit air pada sprinkler deck 

paling atas tidak memenuhi standard, hal ini 

dikarenakan pipa dari fresh water hydrophore tank 

sebesar 1-1/2” menuju pipa pecabangan sebesar 3” 

kemudian bercabang lagi sebesar 2-1/2”, seharusnya 

pipa percabangan harus sama atau lebih kecil agar 

tekanan, kecepatan dan debit pada sistem tersebut 

sama atau lebih besar. Perancangan ulang 

dibutuhkan untuk merancang ulang water sprinkler 

sistem dengan mengganti pipa utama 3” dengan pipa 

1-1/2” dan percabangannya 2-1/2” dengan pipa  3/4 

“. Setelah melakukan perancangan ulang dilanjutkan 

dengan menghitung head loss mayor, head loss 

minor dan tekanan pada sistem dan daya pompa 

yang baru.  
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Setelah perancangan ulang yaitu mengganti 

pipa utama 3” dengan 1-1/2” dan pipa cabang 2-1/2” 

dengan ¾” perhitungan dilakukan maka diketahui 

hasil dari desain yang baru yaitu headloss total yaitu 

sebesar 70,362 m. Tekanan pada sprinkler pada deck 

paling atas atau deck C adalah sebesar 5,034 bar dan 

daya pompa pada sistem yang baru adalah sebesar 

26,9 kW. Berdasarkan BKI rules for Machinery 

Installations (Part 1, Vol III), sec 12  tekanan water 

sprinkler system harus mampu bekerja pada tempat 

spray nozzle tertinggi yaitu 1,75 bar berarti redesain 

sistem tersebut sudah memenuhi standart. 

 

2. METODOLOGI . 

2.5. Prosedur Penelitian  

Redesain water sprinkler system dilakukan 

dengan cara menggambar ulang gamar isometri 

water sprinkler system pada kapal ternak sehingga 

dengan mengganti pipa 3” menjadi 1-1/2” atau 1” 

dan 2-1/2” menjadi ¾”. Kemudian menghitung 

headloss mayor dan headloss minor pada sehingga 

bisa ditemukan nilai headloss totalnya. Stelah itu 

menghitung tekanan sistem dan menentukan daya 

pompa baru. 

2.6. Headloss 

2.2.1 Headloss Mayor 

 

ℎL = 𝑓
𝐿

𝐷

𝑉2

2𝑔
     (1) 

Persamaan (1) menunjukkan persamaan menhitung 

headloss mayor. Dimana f adalah faktor gesekan 

(tanpa dimensi), L adalah panjang pipa (m), D 

adalah diameter dalam pipa (m2), v adalah kecepatan 

fluida (m/s), g adalah percepatan gravitasi (m/s2). 

 

2.2.2 Headloss Minor 

ℎ = 𝐾
𝑉2

2𝑔
     (2) 

Persamaan (2) menunjukkan persamaan menhitung 

headloss minorr. Dimana K adalah koefisien fitting 

(tanpa dimensi), v adalah kecepatan fluida (m/s). 

 

2.2.3 Head Tekanan 

ℎ𝑃 =
𝑃2−𝑃1

2𝑔
    (3) 

 

Persamaan (3) menunjukkan persamaan head 

tekanan. Dimana P merupakan tekanan (Pa), g 

adalah percepatan gravitasi (m/s2). 

2.2.4 Head Kecepatan 

ℎ𝐾 =
𝑉22−𝑉12

2𝑔
    (4) 

Persamaan (4) menunjukkan persamaan head 

kecepatan. Dimana v merupakan kecepatan (m/s), g 

adalah percepatan gravitasi (m/s2). 

2.2.5 Head Ketinggian 

∆𝑍 = 𝑍1 − 𝑍2    (5) 

Persamaan (5) menunjukkan persamaan head 

ketinggian. Dimana Z merupakan ketinggian (m). 

2.2.6 Headloss Total 

H = hL + h + Z + hP + hK   (6) 

Persamaan (6) menunjukkan persamaan headloss 

total. Dimana hL adalah penjumlahan headloss 

mayor r (m), h merupakan headloss minor (m), Z 

adalah head ketinggian (m), hP adalah Head tekanan 

(m), hK adalah head kecepatan (m). 

2.3 Reynolds Number 

2.3.1 Bilangan Reynolds 

𝑒 =
𝑉𝐷

ʋ
     (7) 

Persamaan (7) menunjukkan persamaan Reynolds. 

Dimana v merupakan kecepatan fluida (m/s), 

Dmerupakan diameter pipeline (m), ʋ merupakan 

kekentalan kinematik (m2/detik). 

2.4 Faktor Gesekan 

2.4.1 Faktor Gesekan Pada Aliran Laminar 

𝑓 =  
64

𝑅𝑒
     (8) 

Persamaan (8) menunjukkan persamaan faktor 

gesekan pada aliran laminar. Re merupakan reynolds 

number (tanpa dimensi). 

2.4.2 Faktor Gesekan Untuk Aliran Turbulen 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑝𝑖𝑝𝑒 𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑛𝑒𝑠𝑠 =  
ℰ

𝐷
  (9) 

 

Persamaan (9) menunjukkan persamaan faktor 

gesekan pada aliran turbulen. ℰ merupakan relatif 

roughness (mm), D merupakan diameter dalam pipa 

(mm). 
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2.5 Tekanan Pada Sistem 

2.5.1 Tekanan 

𝑃1

𝜌𝑔
+

𝑣1
2

2𝑔
+ 𝑍1 =

𝑃2

𝜌𝑔
+

𝑣2
2

2𝑔
+ 𝑍2 + ℎ𝐿 (10) 

Persamaan (9) menunjukkan persamaan Bernoulli. ℰ 

merupakan relatif roughness (mm), P merupakan 

tekanan (Pa), ρ merupakan masa jenis fluida (kg/m3), 

g merupakan percepatan gravitasi (m/s2), Z 

meruapakan ketinggian (m), v merupakan kecepatan 

fluida (m/s), hL merupakan headloss akibat gesekan 

pipa maupun fitting (m). 

2.6 Daya  

2.6.1 Daya Fluida 

Pw = ρ x g x Q x H   (11) 

Persamaan (1) menunjukkan persamaan Bernoulli. ρ 

merupakan masa jenis fluida (kg/m3), g merupakan 

percepatan gravitasi (m/s2),Q meruapakan debit 

(m3/s), H merupakan headloss total (m). 

2.6.2 Daya Pompa 

𝑃𝑤 =  
𝜌 𝑥 𝑔 𝑥 𝑄 𝑥 𝐻

ɳ
   (12) 

Persamaan (12) menunjukkan persamaan Bernoulli. 

ρ merupakan masa jenis fluida (kg/m3), g merupakan 

percepatan gravitasi (m/s2),Q meruapakan debit 

(m3/s), H merupakan headloss total (m), ɳ 

merupakan efisiensi pompa (%). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Headloss Total 

Headloss total sistem digunakan untuk 

menghitung daya pompa yang dibutuhkan. Nilai 

Headloss total dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Headloss Total 

Deck C 

Lin

e 

No 

Diamet

er (in) 

Debit 

(m³/s) 

Kecepat

an (m/s) 

Headlo

ss (m) 

FW

-

SP-

DC

-01 

¾ 
0,000040

8 
0,1176 

1,1180

9 
1-1/2 

0,000485

7 
0,3698 

Deck B 

FW

-

SP-

DB

-06 

1-1/2 0,000121

44 

0,09246 6,0193

44 

FW

-

SP-

DB

-05 

¾ 
0,000040

8 
0,1176 

3,0048

25 
1-1/2 

0,001254

8 
0,30819 

FW

-

SP-

DB

-04 

¾ 0,000040

8 
0,1176 

1,0410

4 1-1/2 0,001255 0,9554 

FW

-

SP-

DB

-03 

¾ 0,000040

8 
0,1176 

5,8174

6 1-1/2 1,63345 0,00214

54 

Deck A 

FW

-

SP-

DA

-06 

¾ 0,000040

8 
0,1176 

2,3195 
1-1/2 0,000242

88 

0,11766

7 

FW

-

SP-

DA

-03 

¾ 0,000040

8 
0,1176 

5,2015 
1-1/2 0,000489

6 

0,216 

FW

-

SP-

DA

-04 

¾ 0,000040

8 
0,1176 

3,0399

5 1-1/2 0,000489

6 

0,3727 

FW

-

SP-

DA

-05 

¾ 0,000040

8 
0,1176 

2,1083 
1-1/2 0,000445 0,339 

FW

-

SP-

DA

-02 

¾ 0,000040

8 
0,1176 

4,561 
1-1/2 0,000267

2 

2,0341 
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FW

-

SP-

DA

-01 

   

2,062 1-1/2 0,002672 2,0341 

Bottom Deck 

FW

-

SP-

BD

-02 

¾ 0,000040

8 
0,1176 

1,6482 
1-1/2 0,000404

8 

0,3082 

FW

-

SP-

BD

-01 

1-1/2 0,004372 3,329 

11,896 

Headloss Total 49,36 

FW

-

PM

-

BD

-01 

1-1/2 0,0233 17,739 21,002 

Headloss Total dengan suction 70,362 

 

Hasil perhitungan headloss di atas 

berdasarkan perhitungan headloss mayor dan 

headloss minor sehingga bisa diambil bahwa 

headloss total sistem hasil redesain dengan 

headloss suction pompa adalah 70,362 m. 

 

b. Nilai Tekanan Pada Sprinkler Tertinggi 

Nilai tekanan pada sprinkler tertinggi apada 

sistem dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Nilai Tekanan 

Tekanan Nilai Satuan 

Berdasarkan 

perhitungan 

manual 

5,034 Bar 

 

Hasil perhitungan tekanan pada perhitungan 

diatas berdasarkan hukum Bernoulli maka didapat 

tekanan pada sprinkler pada tempat paling tinggi 

atau deck C yaitu sebesar 7,2 bar. 

  

3.3 Nilai Daya Pompa 

Nilai daya pompa hasil redesain dapat dilihat 

pada Tabel 3.3 

 

Tabel 3.3 Nilai Daya Pompa 

Daya Pompa Nilai Satuan 

Perhitungan daya 

pompa 

26,9 kW 

4.  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

 

1.  Nilai perhitungan headloss total dari sistem yang 

baru dengan mengganti pipa 3” dengan 1-1/2” 

dan pipa 2-1/2” dengan ¾” adalah sebesar 49,36  

m. Jika ditambah dengan headloss pipa hisap dan 

tekan pompa maka didapat headloss total adalah 

70,362 m 

2.  Tekanan pada sprinkler yang berada di deck C 

jika semua sistem sprinkler berfungsi adalah 

sebesar 5,034  bar dan telah memenuhi standad 

BKI yaitu minimal tekanan pada sprinkler 

tertinggi adalah sebesar 1,75 bar 

3.  Daya pompa yang dibutuhkan untuk menjalankan 

sistem yaitu adalah 26,9 kW dan dipilih pompa 

dengan merk GRUNFOZ dengan tipe 4AEF9. 
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Abstrak 

 

Pada saat penentuan rute pipa tidak jarang ditemukan kasus dimana rute pipa yang akan ditentukan bertemu 

dengan sebuah objek existing seperti pipa bawah laut dan kabel bawah laut. Oleh karena itu pipeline diusahakan 

tidak terlalu dekat dengan lokasi objek existing dengan jarak aman vertikal (clearance) pipa minimal 0.3 meter 

(DNV OS-F101). Nilai tegangan didapat dengan memodelkan crossing pipeline pada Autopipe. Variasi dilakukan 

dengan menggunakan 3 support, 4 support dan 3 kondisi pembebanan, antara lain instalasi, hydrotest, dan operasi. 

Analisa penurunan tanah dilakukan dengan menentukan nilai immediate settlement dan nilai consolidation 

settlement. Hasil analisa menunjukan nilai tegangan pada pipa sebelum dan sesudah settlement masih dalam batas 

aman berdasarkan ASME B.31.4. Dengan unity check 0.96 pada kondisi hydrotest untuk 4 support sebelum 

settlement, dan unity check 0.91 pada kondisi hydrotest pada 3 support setelah settlement. Total penurunan tanah 

yang terjadi pada support tipe concrete sleeper sebesar 401.927 mm dengan nilai clearance 491.927 mm.  dan 

pada support tipe concrete mattress sebesar 334.319 mm dengan nilai clearance 265.681 dengan nilai clearance 

265.681 mm. Dari nilai clearance pada support utama maka jarak aman vertikal (clearance) 0.3 m antar kedua 

pipa aman dan tidak terlampaui selama masa operasi. 
 
Keywords:Clearance; Crossing Pipeline, Settlement, Stress Analysis, Pipeline Support 

 

1. PENDAHULUAN 
 
Pada saat penentuan rute pipa,tidak jarang 

ditemukan kasus dimana rute pipa yang akan 

ditentukanbertemu dengan sebuah objek existing 

seperti pipa bawah laut dan kabelbawah laut. Maka 

dengan banyaknya faktor yang dipertimbangkan 

dalampemilihan rute pipa dapat dimungkinkan 

adanya kondisi silangan (crossing)diantara pipeline. 

Crossing sendiri merupakan kondisi dimana terdapat 

lebih dari satujalur pipa bawah laut yang saling 

berdekatan dalam kondisi vertikal. Mediaantara 

crossing tersebut dapat berupa concrete mattress 

maupun concretesleeper atau dengan melakukan 

burial dibawah seabed. Selain itu 

pipelinediusahakan tidak berada terlalu dekat 

dengan lokasi struktur lain ataupipeline lain (Det 

Norske Veritas 2000; DNV OS F-101, Submarine 

PipelineSystems), dengan jarak vertikal minimal 

yang memisahkan antara pipa satudengan yang 

lainnya sejauh 0,3 m. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruhdari settlement (penurunan 

tanah) di bawah struktur crossing pipelinedengan 

variasi 3 buah dan 4 buah support yang 

berupaconcrete sleeper dan concrete mattress 

terhadap nilai stress pipa danclearance antara kedua 

pipa yang saling bersilangan. Analisastress dan 

settlement dilakukan dalam 3 kondisi, antara lain 

kondisiinstalasi, kondisi hydrotest, dan kondisi 

operasi. Hal tersebut dikarenakandi 3 kondisi 

tersebut pipeline mengalami perlakuan berbeda. 

Oleh karenaitu perlu adanya analisa per kondisi agar 

diketahui hasil analisa secara lebihspesifik 

(Arifianti, 2011). 

 
2. METODOLOGI 

Analisa dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh soilsettlement atau penurunan tanah yang 

terjadi pada support crossing pipelinepada nilai 

stress dari pipeline yang ada diatasnya. Lalu 

dilakukanperbandingan antara sebelum dan sesudah 

settlement selama masa operasiapakah batas aman 

sebesar 0.3 m terlampaui atau tidak. 

2.1 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini terdiri dari 4 

komponen utama, yaitu perhitungan stress pada 

pipa sebelum settlement, perhitungan 

besarsettlement yang terjadi dibawah struktur 

support pipa, perhitungan stresssetelah terjadi 

settlement, dan pengecekan clearance antar 

kedua pipa. Perhitungan stress dilakukan dengan 

memodelkan crossing pipeline pada software 

Autopipe. Akan tetapi sebelumnya dilakukan 

dahulu perhitungan span untuk mendapatkan 

panjang bentang bebas yang diijinkan. 

Perhitungan settlement dilakukan dengan 

menghitung immediate settlement dan 

consolidation settlement. Clearance didapat dari 

mailto:andrawahyu11@gmail.com1
mailto:heroe_p@na.its.ac.id2
mailto:bagiosoim@gmail.com3
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nilai total settlement yang terjadi pada support 

utama. 
 
2.2 Calculation 

1. Pipe Span 

Perhitungan yang tepat diperlukan dalam 

menentukan panjangmaksimum dari bentang 

bebas yang diakibatkan oleh pipa 

tersupporttersebut sehingga aman dari 

kemungkinan terjadinya kegagalan struktur. 
 

𝐿𝐶 =  √
𝐶𝑒 𝑈𝑟 𝐷

2𝜋𝑈𝑐 
√

𝐸𝐼

𝑀𝑒 
 (2.1) 

𝐿𝐶 =  √
𝐶𝑒 

2𝜋𝑓𝑛 
√

𝐸𝐼

𝑀𝑒 
 (2.2) 

2. Stress Analysis 
 
Menurut ASME B.31.4-2012-Pipeline 

Transportation Systems forLiquid and Slurries 

Chapter IX mengenai Offshore Liquid Pipeline 

Systems,telah dijelaskan mengenai Analisa stress 

yang terjadi pada pipa antara lainhoop stress, 

longitudinal stress, dan combine stress. 
 

𝑆ℎ ≤  𝐹1(𝑆𝑦) (2.3) 

𝑆ℎ = (𝑃𝑖 +  𝑃𝑒)
𝐷−𝑡

20𝑡
 (2.4) 

|𝑆
𝐿
| ≤  𝐹2𝑆𝑦 (2.5) 

2 [(
𝑆𝐿−𝑆𝐻

2
)

2

+ 𝑆𝑡
2]

1/2

≤  𝐹3𝑆𝑦

 (2.6) 

(𝑆ℎ
2 − 𝑆𝐿𝑆𝐻 + 𝑆𝐿

2 + 3𝑆𝑡
2)1/2 ≤  𝐹3𝑆

 (2.7) 

3. Settlement 

Penambahan beban di atas pemukaan tanah 

dapat menyebabkan lapisan tanah di bawahnya 

mengalami pemampatan. Ketika nilai beban 

(load) per unit area pada pondasi bertambah 

secara kontinyu maka nilai settlement juga akan 

bertambah. 

 

𝛥𝐻 = 𝑞𝐵
1−µ2

𝐸𝑠
𝐼𝑤 (2.8) 

𝑆𝑐𝑝 =  
𝐶𝑐 𝐻

1+ 𝑒𝑜
log (

𝑃𝑜+ Δ𝑃

𝑃𝑜
) (2.9) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Pipe Span 

Salah satu faktor yang mempengaruhi besaran 

nilai stress adalah panjang span atau bentang bebas. 

Maka dari itu perlu dihitung berapa nilai panjang 

span agar nantinya nilai stress tidak melebihi batas 

maksimum sesuai standar yang digunakan yaitu 

ASME B31.4. Dari perhitungan yang dilakukan 

pada pipa baik kondisi instalasi, hydrotest, dan 

operasi maka diperoleh nilai-nilai yang ditunjukan 

pada tabel 3.1 di bawah ini. 

Tabel 3.1 Hasil perhitungan span pada 3 kondisi 

secara statis dan dinamis 
 

Parameter 

Phase 

Installation Hydrotest Operating 

m m m 

Cross-

Flow 
23.829 22.604 23.629 

In-Line 16.132 15.303 13.518 

Static 49.598 41.151 45.45 

 

3.2 Analisa Stress Sebelum Settlement 

Nilai stress didapat dengan cara memodelkan 

crossing pipeline pada software Autopipe dengan 2 

variasi jumlah support, yaitu 3 support dan 4 

support. Hasil dari nilai stress sebelum settlement 

bisa dilihat pada tabel 3.2 dan 3.3 dibawah ini 

 

Tabel 3.2 Nilai Stress dengan 4 support 

 

Description Units Value Allowable 

Installation Mpa 299.14 322.68 

Hydrotest Mpa 310.10 322.68 

Operation Mpa 216.25 322.68 

 

Tabel 3.3 Nilai Stress dengan 3 support 

 

Description Units Value Allowable 

Installation Mpa 274.80 322.68 

Hydrotest Mpa 286.68 322.68 

Operation Mpa 192.67 322.68 

 

3.3 Analisa Settlement 

Perhitungan nilai settlement dilakukan pada 2 

jenis support yang digunakan, yaitu concrete sleeper 

dan concrete mattress, dan dalam 3 kondisi 

pembebanan yaitu kondisi instalasi, kondisi 

hydrotest, dan kondisi operasi. Hasil perhitungan 

immediate settlement dapat dilihat pada table 3.4 dan 

3.5. 

Tabel 3.4 Nilai Immediate Settlement 

Phase 

Concrete 

Sleeper 

Concrete 

Mattress 

mm mm 
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Installation 16.52 26.67 

Hydrotest 33.75 50.38 

Operation 66.35 103.52 

 

Tabel 3.5 Nilai Consolidation Settlement 

Phase 
Concrete 

Sleeper 

Concrete 

Mattress 
 mm mm 

Installation 66.357 67.468 

Hydrotest 73.314 75.153 

Operation 81.689 84.739 

 

3.4 Analisa Stress Setelah Settlement 

Hasil dari nilai stress setelah settlement bisa 

dilihat pada tabel 3.6 dan 3.7 dibawah ini. 

Tabel 3.6 Nilai Stress dengan 4 support 

Description Units Value Allowable 

Installation Mpa 269.97 322.68 

Hydrotest Mpa 278.38 322.68 

Operation Mpa 175.64 32..68 

 

Tabel 3.7 Nilai Stress dengan 3 support 

 

Description Units Value Allowable 

Installation Mpa 278.76 322.68 

Hydrotest Mpa 293.38 322.68 

Operation Mpa 183.09 322.68 

3.5 Analisa Clearance Pada Crossing Pipeline 

Dari hasil total settlement yang terjadi pada 

masing-masing jenis support selama 3 kondisi antara 

lain instalasi, hydrotest, dan operasi dapat diketahui 

apakah jarak aman vertikal tersebut aman sampai 

masa akhir operasi dari pipa yang saling bersilangan. 

Nilai total settlement dari masing masing jenis 

support dapat dilihat pada table 3.8 dibawah ini. 

Tabel 3.8 Nilai Total Settlement 

 
Concrete 

Sleeper 

Concrete 

Mattress 

mm mm 

Total 

Settlement 
401.927 344.319 

 

4. KESIMPULAN 
 

Hasil dari pembahasan dan analisa yang telah 

dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Nilai stress paling besar yang didapat pada 

kondisi crossing dengan 4 support adalah 310.10 

Mpa pada saat hydrotest, dan 286.68 Mpa saat 

hydrotest dengan 3 support. Keduanya masih 

memenuhi batas izin sebesar 322.68 Mpa sesuai 

dengan ASME B31.4. 

2. Nilai total settlement yang terjadi pada concrete 

sleeper sebagai support utama sebesar 401.927 

mm, dan pada concrete mattress sebagai support 

pendukung sebesar 344.319 mm. 

3. Nilai stress paling besar yang didapat pada 

kondisi crossing setelah settlement dengan 4 

support pada saat hydrotest sebesar 278.38 Mpa 

dan 293.38 Mpa saat hydrotest dengan 3 support. 

4. Nilai clearance yang didapat pada concrete 

sleeper sebagai support utama sebesar 498.073 

mm, dan pada concrete mattress sebagai support 

pendukung sebesar 255.681 mm. Dari nilai 

clearance pada support utama dapat disimpulkan 

bahwa jarak aman vertikal antar pipa pada 

kondisi crossing sebesar 300 mm aman sampai 

masa akhir produksi. 

5. UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Dalam penyelesaian Jurnal ini tentunya tidak 

lepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis 

ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Allah SWT atas berkat, rahmat, dan 

anugerah-Nya yang tak terkira pada penulis 
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6. DAFTAR NOTASI 

 

LC : Panjang span (m) 

Ce  : 9.87 (pinned-pinned) 

Me  : Masa efektif pipa 
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Ur : Reducedvelocity 

fn : Frekuensi natural (in-linemotion) 

𝐹1 : Hoop Stress Design Factor (0.72) 

𝑆𝑦 : SMYS (psi) 

𝑆ℎ : Hoop Stress (psi) 

F2 : Longitudinal stress design factor (0.80) 

SL : Maximum longitudinal stress (psi) 

𝐹3 : Combined stress design factor (0.80) 

𝑆𝑡 : Torsional stress (psi) 

𝛥𝐻 : Penurunan segera (mm) 

𝑞 : Besarnya tegangan kontak (kN/m2) 

𝐵 : Lebar Pondasi (m) 

𝐼𝑤 : Faktor kekakuan  pondasi 

𝜇 : Poisson’s ratio of soil 

𝐸𝑠 : Sifat elastisitas tanah 

𝑆𝑐𝑝 : Perkiraan konsolidasi (m) 
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Abstrak 

 

Pada jalur demethaniser flux drum menuju off gas exchanger di PT Candra Asri Petrochemical, etylene dialirkan 

melalui pipa A312 gr tp 304 sepanjang 257,87 meter. Namun pada saat beroperasi, pipa mengalami kompresi yang 

mengakibatkan perubahan displacement sebesar -364.87 mm. Penunjangnya (Support) tidak dapat mengakomodir 

perubahan tersebut sehingga pipa mengalami pembengkokan. Nilai  displacement yang ditentukan oleh pihak 

kontraktor  sebesar +/- 40 mm. Perubahan desain, perhitungan tegangan, dan displacement dilakukan untuk 

mengatasi masalah tersebut di atas. Perhitungan tegangan dilakukan secara manual dan menggunakan software 

CAESAR II. Laluperhitungan ekonomis dilakukan untuk mengetahui penambahan material dan biaya pemasangan 

pada desain baru. Hasilnya, 4 buah expansion loop ditambahkan pada desain baru.Hasil perhitungan displacement 

manualnya sebesar -39,05 mm dan -39,44 mm pada perhitungan software. Hasil perhitungan tegangan maksimal 

akibat sustain load 10798.8Psi, occasional load 21318 Psi dan thermal load 24070 Psi. Nilai tegangan desain  pada 

sistem  tidak melebihi nilai tegangan ASME B31.3 sehingga sistem tersebut dinyatakan aman. Pipa sepanjang 

22,24 meter dan  24 buah fitting elbow 90˚ juga harus ditambahkan pada desain baru tersebut. Anggaran biayanya 

sebesar Rp 3.991.000 atau $ 307 

Kata kunci : Expansion loop, Cryogenic Pipe, Desain Ulang , Analisa Tegangan, Analisa biaya, CAESAR II 

1. PENDAHULUAN  

 PT IKPT (Inti Karya Persada Teknik) mendapat 

proyek Candra Asri Petrochemical Ethylene Cracker 

Complex Expansion Project (CAPEx) di PT Candra 

Asri Petrochemical Anyer, Jawa Barat dari tahun 

2013 hingga 2016. Perubahan displacemen pada pipa 

yang terlalu besar dapat menjadi masalah yang serius 

karena dapat menyebabkan kegagalan sistem, pada 

masa garansi terjadi suatu masalah pada sistem 

perpipaan pada line number 2P-4326N-B11K-R yang 

terletak di pipe rack. Pipa line number 2P-4326N-

B11K-R mengalami kompresi saat pipa dialiri fluida 

dingin dengan temperatur operasional -105,8°C dan 

mengalami ekspansi saat line tidak beroperasi. 

Akibatnya Support tidak bisa mengakomodir 

perubahan displacement yang melebihi lebar beam 

pipe rack, sehingga beberapa support terjatuh. Pada 

saat ekspansi, support yang jatuh tersebut mengunci 

pergerakan pipa sehingga semakin jauh jarak support 

dengan anchor semakin besar perubahan 

displacement yang terjadi. Berdasarkan client 

specification, line number 2P-4326N-B11K-R tidak 

termasuk critical line list. Sehingga perhitungan 

tegangantidak diperlukan dan hanya dilakukan 

perhitungan pipe span. IKPT sebagai pihak 

kontraktor pada Candra Asri PetrochemicalEthylene 

Cracker Complex Expansion Project (CAPEx) 

melakuakn penjauan kembali  dilakukan berupa 

perhitungan ulang dan redesain. Pada jurnal tugas 

akhir ini akan dilakukan perbandingan  desain, 

kalkulasi tegangan, dan analisa biaya. Sehingga dapat 

diketahui desain optimal yang dapat diaplikasikan 

pada sistem perpipaan naphtha cracker 

2. METODOLOGI  

2.1 Prosedur Penelitian  

Penelitian yang dilakukan pada tugas akhir ini 

secara umum digunakan untuk merubah desain dari 

jalur pipa sepanjang 257.87 m yang terletak diatas 

pipe rack di kompleks industry Canda Asih 

Petrochemical. Perubahan desain dilakukan karena 

terjadi perubahan displacement yang melebihi batas 

toleransi contractor sebesar +/- 40 mm yang 

mengakibatkan pembengkokan pada pipa line 

number 2P-4326N-B11K-R.  Untuk mengatasi 

perubahan displacement yang terlalu besar, tugas 

akhir ini mencoba membandingkan desain 1 dengan 
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desain 2.  Perubahan desain dengan penambahan 

expansion loop. Perbandingan desain 1 dan 2 akan 

dianalisa menggunakan software Caesar ll  untuk 

mengetahui tegangan dan displacement pipa. 

2.2 Tegangan izin 

• Untuk kondisi occasionalload 

S occasional = 1.33𝑆ℎ    (1) 

• Untuk kondisi Thermal load 

S ekspansi = 𝑓(1.25𝑆𝑐 + 0.25𝑆ℎ)   (2) 

Nilai tegangan ijin yang digunakan sebagai acuan 

adalah nilai tegangan ijin berdasarkan desain 

temperatur. Nilai tegangan ijin dari setiap kondisi 

berbeda. Untuk kondisi sustained load nilai tegangan 

ijin material  sesuai dengan tegangan ijin pada ASME 

B31.3.Untuk kondisi sustained load nilai tegangan 

ijin tidak boleh lebih dari tegangan ijin berdasarkan 

ASME B31.3. untuk kondis occasional dan Thermal 

mengacu pada persamaan (1) dan (2) 

2.3.  Tegangan pada Pipa 

Tegangan pada pipa meliputi tegangan akibat 

pembebanan sustain, ekspansi termal, operating, dan 

hydrostatic test. Nilai tegangan pada pipa tidak boleh 

melebihi tegangan izin berdasarkan standar ASME 

B31.3. 

2.3.1. Sustained Load 

σL =
𝑀𝐶

𝐼
+

𝐹

𝐴
+

𝑃𝑑𝑜

4𝑡
    (3) 

Sustained load adalah total dari longitudinal 

stress yang diakibatkan oleh tekanan dan berat 

pada sistem perpipaan (ASME B31.3 2010), 

sehingga dapat dikatakan istilah lain dari 

sustained load adalah longitudinal stress, jenis 

tegangan dari longitudinal stress meliputi axial 

stress,pressure stress, dan bending stress ketiga 

persamaan ini ditunjukkan pada persamaan (3) 

2.3.2. Occasional load – seismic 

𝐒 = 𝟎. 𝟕𝟓𝒊𝟏𝟐
𝑾𝑳𝟐

𝟖𝒁
𝟏. 𝟓    (4) 

Dalam merancang suatu sistem perpipaan, 

tidak akan lepas dari perhitungan mengenai beban 

dinamis yang terjadi. Salah satu beban dinamis 

tersebut adalah seismic load(Piping Handbook).. 

Besarnya tegangan akibat seismic load dapat 

dirumuskan dalam persamaan (4) 

2.3.3. Thermal Load 

M =
6𝐸𝐼𝛥

𝐿2   (5) 

Δ  = α x L x ( To – Ti )  (6) 

S =
𝑖𝑀

𝑍
  (7) 

Akibat dari temperatur fluida alir dan sifat 

material pipa, dapat menyebabkan terjadinya 

perpanjangan pada pipa (ekspansi) Untuk metode 

guided cantilever momen yang dihasilkan akibat 

pengaruh defleksi ditunjukkan pada persamaan 

(5)dan (7). Sementara untuk perhitungan 

displacement ditunjukan pada persamaan (6) 

  

3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Redesain  Desain 2 

Desain ulang dilakukan berdasarkan kebutuhan 

displacement yang ditentukan oleh kontraktor serta 

disesuaikan dengan luas area yang tersedia di 

lapangan. Gambar 1 menunjukan desain baru yang 

didesain memiliki 4 buah expansion loop guna 

menyerap displacement yang terjadi 

 

 

Gambar 1. Redesain Jalur 2P-4326N-B11K-R 
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3.2 Tegangan Izin 

Tegangan izin pada pipa ditentukan sesuai 

dengan persamaan 3 sampai dengan 12. Tabel 1 dan 

2 merupakan nilai tegangan izin pada pipa dan 

sesuai dengan code ASME B31.3 dan ASME 

Sec.VIII Div. I. 

Tabel 1. Nilai Tegangan Izin pada Pipa 

Parameter Besaran Satuan 

Sc 20000 Psi 

Sh 20000 Psi 

F 1  

S expansion 30000 Psi 

S occasional 26600 Psi 

 

3.4 Analisa tegangan pipa  

Dari perhitungan analisa tegangan pipa 

menggunakan softwareCAESAR II pada 3 load case 

yakni, sustained load, occasioanal load dan thermal 

load didapatkan nilai tegangan yang aman yakni 

dibawah batasan stress pada code ASME B31.3.  

 

. Gambar 2 (a) Sustain Load 

 

Gambar 2(b) Occasional Load 

 

. 

Gambar 2(c). Thermal load 

Gambar 2 (a) (b) dan (c) menunjukkan tegangan 

akibat pembebanan sustain, occasional dan thermal 

pada kondisi redesain. Hasil pemodelan desain 2 

menunjukan bahwa tegangan pada pipa memenuhi 

tegangan izin yang disyaratkan oleh ASME B31.3. 

Nilai tegangan pada pipa meliputi tegangan akibat 

pembebanan sustain load, occasionalload dan 

thermal load.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Displacement pipa 
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. 

Gambar 3. Displacement 

Gambar 3 menunjukkan nilai displacement yang 

terjadi pada kondisi redesain. Hasil pemodelan desain 

2 menunjukan bahwa penambahan expansion loop 

pada pipa memenuhi nilai displacement yang 

disyaratkan oleh kontraktor sebesar +/- 40 mm. Nilai 

displacement pada  desain baru yakni -39,05 mm  

pada segmen 18 perhitungan manual dan sebesar -

39,44 mm pada perhitungan software sehinggadesain 

dinyatakan aman 

 

 

4.  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, 

maka dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai 

berikut:  

1. Besar tegangan maksimal yang terjadi pada line 

number 2P-4326N-B11K-R akibat sustain load 

sebesar 15924.5 Psi,  akibat occasional load sebesar 

21318 Psi dan akibat thermal load sebesar 22692.5 

Psi. Nilai tegangan desain  pada sistem  tidak ada 

yang melebihi nilai tegangan yang diizinkan (over 

stress) sehingga sistem dinyatakan aman. Nilai 

displacement yang terjadi sebesar -364,87 mm pada 

segmen 11 perhitungan manual dan sebesar -257.7 

mm pada perhitungaan software. Nilai displacement  

pada sistem melebihi nilai yang diizinkan kontraktor 

(over displacement) yaitu sebesar +/- 40 mm ke arah 

samping dan +/- 20 mm keatas  

2. Pada line number 2P-4326N-B11K-R dilakukan 

penambahan 4 buah expansion loop guna 

mengakomodir perubahan displacement. Nilai 

displacement pada  desain baru yakni -39,05 mm  

pada segmen 18 perhitungan manual dan sebesar -

39,44 mm pada perhitungan software. Pengaruh 

perubahan desain terhadap tegangan maksimal akibat 

sustain load adalah sebesar 10798.8 Psi, akibat 

occasional load sebesar 21318 Psi, akibat thermal 

load sebesar 24070 Psi. Nilai tegangan desain  pada 

sistem  tidak ada yang melebihi nilai tegangan yang 

diizinkan (over stress) sehingga sistem dinyatakan 

aman 

3. Desain 2 mengalami penambahan pipa 

sepanjang 22,24 meter dan  fitting elbow 90˚ pada 

desain dua mengalami penambahan 24 buah. 

Anggaran biaya yang dikeluarkan untuk desain 2 

sebesar Rp 3.991.000 atau $ 307 

  

5.  DAFTAR NOTASI 

Sh = basic allowable stress pada temperatur metal 

max (psi)  

Sc  = temperatur metal min (psi)  

Ai  = luas area diameter dalam pipa (in2)  

Am  = luas area cross section pipa (in2) 

P    = pressure (psi)    

W  = berat pipa (lb/in) 

L = panjang pipa per node (in)   

I =  Momen inersia penampang (in4) 

Mb =  Momen bending (in-lb)   

t     = Tebal pipa (in)   

S   = Seismic stress (psi)    

i   = Stress intensification factor 

W  = Berat pipa (lb)  

   

Z   = Modulus penampang pipa (in4) 

 

L   = Panjang pipa (in)  

   

G  = Seismic acceleration 

 

Δ    = displacement (in)   

  

α = Koefisien Thermal Expansion 

 

To = Temperatur Operasi (°F)  

  

Ti = Temperatur Instalasi (°F) 

 

M   = momen yang terjadi pada tumpuan (in-lb) 

 

I  = momen inersia (in4) 
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L    = panjang pipa (in)   

  

E    = modulus elastisitas (psi) 

 

Z     = section modulus (in3) 
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Abstrak 

Pada penelitian ini, proyek PT.ZEE INDONESIA melingkupi jalur yang menyambungkan antara Mopu dan subsea 

manifold berisi fluida yang diasumsikan crude oil bersuhu 120℃ dengan dimensi flexible pipe sebesar 10” dan 

12”. Pada tahap engineering atau analisa ditemukan adanya over stress  sebesar 2161 MPa yang berada pada 

sambungan antara flexible pipe dengan subsea manifold. Allowablestress dari material flexible pipe tersebut 

sebesar 103,4 MPa sehingga pipe support perlu dipasang pada jalur tersebut. Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah pemodelan konfigurasi catenary free hanging dan lazy wave. Support yang efisien dari segi 

pemasangan dan biaya adalah concrete matress support. Pemodelan software ORCAFLEX menghasilkan besar 

tegangan yang dinamis dan posisi tegangan terbesar. Penelitian ini dilanjutkan dengan perhitungan manual 

tegangan statis sehingga hasil perhitungan secara manual dan menggunakan software dapat divalidasi. 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisa pemodelan tersebut dapat disimpulkan bahwa konfigurasi yang nilai 

tegangannya berada di bawah tegangan ijin adalah konfigurasi Lazy Wave dengan matress support yang 

menghasilkan nilai tegangan von mises sebesar  2,648 Mpa. Model konfigurasi Free Hanging menghasilkan nilai 

tegangan Von Mises sebesar 261,500 Mpa. Jadi pemodelan yang cocok untuk kasus ini adalah konfigurasi lazy 

wave dengan matress support. 

Kata kunci : Analisa Tegangan, Matress Support, Flexible Pipe. 

 

1.   PENDAHULUAN  

Overstress dalam dunia industry sangat dihindari 

karena hal ini dapat menyebabkan kebocoran atau 

kegagalan dalam sistem perpipaan. Dalam dunia 

offshore terhdapat beberapa metode untuk 

menghindari terjadinya overstress yaitu dengan 

pemasangan support, terdapat beberapa tipe support 

yang umum digunakan yaitu seperti sleeper support, 

pyramid bag support dan concrete matress support, 

namun support yang digunakan pada penelitian ini 

adalah concrete matress support karena dinilai lebih 

layak digunakan unuk material flexible pipe. 

Concrete matress support dinilai lebih mudah dalam 

segi pemasangan dan juga murah dari segi biaya 

dibandingkan dengan pyramid bag support. Kasus 

ini menggunakan konfigurasi free hanging catenary 

dan lazy wave..Dalam kasus ini material flexible pipe 

menggunakan pvdf 740 dan fluida yaitu crude oil 

dengan suhu 120 ℃. Dan diharapkan overstress yang 

terjadi dapat berkurang hingga dibawah allowable 

dari pipa. 

2.  METODOLOGI  

2.1  Prosedur Penelitian  

Pemoodelan konfigurasi free hanging dan lazy wave 

dilakukan dalam software orcaflex untuk 

menghasilkan tegangan dinamis yang terjadi serta 

posisi node yang mengalami stress paling tinggi. 

Setelah melakukan pemodelan maka dilanjutkan 

dengan melakukan perhitungan manual untuk 

memvalidasi antara perhitungan software dan 

manual tersebut.  

2.2. Gaya pada pipa 

Terdapat beberapa gaya yang bekerja pada pipa yaitu 

gaya Tarik dan gaya horizontal berikut adalah 

formula dari masing masing gaya yang terjadi. 

a. Gaya horizontal pipa (Fh) 

mailto:Fiqihazmi@gmail.com%201*
mailto:mustaghfirin@gmail.com
mailto:ekoprayitno@gmail.com2*
mailto:daisy.dwijati@gmail.com
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𝐹ℎ = 𝑅𝑐𝑣x 𝑊𝑠𝑤   (1) 

Persamaan 1 menunjukkan 

persamaan gaya horizontal pada pipa. 

Sesuai dengan persamaan diatas, Fh 

merupakan gaya horiontal (kN), 𝑅𝑐𝑣 

(m), 𝑊𝑠𝑤 merupakan berat pipa 

terendam full of water (fluid) (kN/m) 

 

b. Gaya tarik pipa (T) 

𝐹ℎ + (𝑊𝑠𝑤𝑥 𝑑 )  (2) 

Persamaan 2 menunjukkan 

persamaan gaya Tarik pipa (N). 

Sesuai dengan persamaan diatas, 

Wsw merupakan berat pipa terendam 

berisi fluida (Kn/m), dan d 

merupakan kedalam tiap node pada 

pipa (m). 

c. Momen Inersia (I) 

(𝐷0
4 − 𝐷𝑖

4) 𝑥 
𝜋

64
   (3) 

Persamaan 3 menunjukkan 

persamaan momen inersia. Sesuai 

dengan persamaan diatas, 𝐷0  

merupakan diameter luar pipa (m), 𝐷𝑖 

merupakan diameter dalam pipa (m). 

2.3.  Perhitungan Catenary 

Pada perhitungan ini terdapat beberapa point 

perhitungan, berikut adalah perhitungannya, 

a. Jarak horizontal (XTDP) 

𝑇

𝑤
X 𝑐𝑜𝑠ℎ−1 (

 𝑧 𝑥 𝑤

𝑇ℎ
+ 1)  (4) 

Persamaan 4 menunjukan perhitungan 

desain catenary, dimana T adalah 

tegangan tarik (N), z adalah 

kedalaman node (m), dan w adalah 

berat pipa terendam (N/m). 

 

b. Panjang kurva atau catenary hingga 

TDP 

𝑇

𝑤
X sinh (

𝑤 𝑥 𝑋𝑇𝐷𝑃

𝑇ℎ
)   (5) 

 

Persamaan 5 menunjukan berapa 

panjang kurva hingga ke TDP atau 

touch down point. Dimana (T) adalah 

gaya tarik (N), w adalah kedalaman 

setiap node (m), XTDP adalah jarak 

horizontal antar node (m). 

 

c. Tegangan tarik ujung SCR   

𝑇 = √𝑇𝑣𝑎2 + 𝑇ℎ𝑎2   (6) 

Pada persamaan 5 digunakan untuk 

menghitung tegangan Tarik pada 

ujung SCR dimana, Tva adalah w x 

XTDP dan Tha adalah gaya Tarik 

pada pipa.  

 

d. Momen bending  

𝑀 =
𝐸 𝐼

𝑅
    (7) 

휃 =
𝑆

𝑅
    (8) 

Variable R atau radius kurva harus 

diketahui terlebih dahulu sehingga 

perhitungan diawali dengan 

persamaan 8. Dimana E adalah 

modulus elastisitas atau modulus 

young (Mpa), I adalah momen inersia 

(𝑚4), R radius kurva (m). 

2.4. Perhitungan Tegangan Von Mises.  

a. Hoop Stress   

    

(𝑃𝑖 − 𝑃0)
𝐷0

2.𝑡
  

  (9) 

Perhitungan di atas menunjukan 

formula untuk mengkalkulasi hoop 

stress yang dimana 𝑃𝑖adalah tekanan 

internal (𝑁
𝑚𝑚2⁄ ), 𝑃0adalah tekanan 

eksternal (𝑁
𝑚𝑚2⁄ ) dimana tekanan 

eksternal ini mengikuti tekanan pada 

tiap node yang terbagi dalam beberapa 

meter kedalaman yang berbeda. 

 

b. Radial Stress 

𝜎𝑟 =
(𝑃0𝐷0+𝑃𝑖𝐷𝑖)

D0+Di
   (10) 

 

Persamaan 10 menunjukan 

perhitungan radial stress yang dimana 

𝑃𝑖adalah tekanan internal (𝑁
𝑚𝑚2⁄ ), 

𝐷𝑖adalah diameter dalam (m) 

𝑃0adalah tekanan eksternal (𝑁
𝑚𝑚2⁄ ) 

dimana tekanan eksternal ini 

mengikuti tekanan pada tiap node 

yang terbagi dalam beberapa meter 

kedalaman yang berbeda dan 𝐷0 

adalah diameter luar flexible pipe (m). 
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c. Axial stress 

σA  =
DiMb

2 x I
 + 

𝑇𝑎

𝐴
   (11)

  

persamaan 11 menjelaskan 

perhitungan axial stress yang dimana 

Di adalah diameter dalam pipa (m), 

Mb adalah momen bending pipa pada 

tiap node (Kn.m), T adalah gaya tarik 

pipa (Kn), I adalah momen inersia 

(𝑚4) dan A adalah luas penampang 

pipa (𝑚𝑚4). 

 

d. Von Mises Stress 

 √2𝜎𝑣 =

√( 𝜎𝑟 − 𝜎ℎ)2 + (𝜎ℎ − 𝜎𝑎)2 + (𝜎𝑎 − 𝜎𝑟)2
 (12) 

Persamaan 12 ini adalah persamaan 

terakhir yang dikalkulasi yang 

nantinya akan menemukan hasil akhir 

untuk divalidasi dengan software 

orcaflex. Dimana 𝜎𝑟 adalah radial 

stress (𝑁
𝑚𝑚2⁄ ),  𝜎ℎ adalah hoop 

stress (𝑁
𝑚𝑚2⁄ ) dan 𝜎𝑎adalah axial 

stress (𝑁
𝑚𝑚2⁄ ). 

 

  

3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Analisa  

Pada studi kasus ini terdapat 2 model catenary yaitu 

Free hanging  Catenary dan konfigurasi Lazy Wave. 

Kedua konfigurasi ini dianalisa agar mendapatkan 

nilai tegangan yang di bawah allowable yaitu sebesar 

103,4 Mpa. setelah dilakukan pemodelan dan 

perhitungan manual pada konfigurasi free hanging 

catenary dihasilkan nilai tegangan yang masih di 

atas nilai allowable yaitu sebesar 261500 kPa atau 

261,500 Mpa tegangan itu terjadi pada ujung riser 

atau pada node 1, nilai tersebut dihasilkan pada 

software orcaflex, sedangkan apabila di hitung 

manual nilai dari tegangan Von Mises konfigurasi 

Free hanging catenary adalah sebesar 96126 kPa. 

Sehingga error yang terjadi antara perhitungan 

manual dengan software adalah sebesar 63%. 

Berikut adalah table analisa perbandingan 

perhitungan software dan perhitungan manual. Lalu 

pada konfigurasi Lazy wave dilakukan pula 

perhitungan melalui software dan manual, hasil dari 

perhitungan manual adalah sebesar 2648,02 kPa 

hasil perhitungan ini telah berada di bawah nilai 

tegangan yang diijinkan yaitu sebesar 103,4 Mpa. 

pada konfigurasi ini pula dilakukan perhitungan 

menggunakan bantuan software orcaflex dan 

dihalikan tegangan von mises sebesar 2206,521 kPa. 

Sehingga eror yang di hasilkan pada perhitungan 

antara manual dan software adalah sebesar 16 % 

 

 

 

Gambar 1. Pemodelan orcaflex free hanging 

Catenary 

 

 

 

 

Gambar 2. Pemodelan orcaflex free hanging 

catenary 3d 

Pada pemodelan free hanging catenary dibagi 

menjadi 15 node yang seperti pada gambar dibawah 

ini  
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Gambar 3. Node pada free hanging 

 

Berbeda dengan free hanging  pemodelan lazy wave 

dibagi menjadi 2 segmen dan pada tiap segen dibagi 

lagi menjadi beberapa node. Pada segmen 1 terbagi 

menjadi 9 node dan pada segmen 2 terbagi menjadi 

17 node. Berikut adalah gambar detail dari node 

tersebut. 

 

 

 

 

Gambar 4. Pemodelan konfigurasi Lazy Wave 

 

 

 

 

Gambar 5. Pembagian node pada lazy wave, segmen 

1 (kiri) segmen 2 (kanan). 

 

4.  KESIMPULAN 

 Hasil dari pembahasan dan analisa yang telah 

dilakukan ini dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan bentuk, panjang dan faktor 

lingkungan, tegangan von mises pada Free 

Hanging Catenary sangat besar dan 

melampaui tegangan ijin yaitu sebesar 

261,500 Mpa sedangkan tegangan ijin pada 

kasus ini sebesar 103,4 Mpa. Maka Free 

hanging catenary tidak di anjurkan untuk 

kasus ini. 

2.  Hasil perhitugan kedua yaitu 

menggunakan model lazy wave, dan pada 

model ini dihasilkan tegangan von mises 

sebesar 2648 kPa dan hasil ini telah 

memenuhi atau berada di bawah nilai 

tegangan ijin sebesar 103,4 Mpa. jadi 

konfigurasi yang cocok adalah Lazy Wave. 

3. Hasil perhitungan manual dengan hasil dari 

program orcaflex terlihat terdapat 

perbedaan yang cukup besar. Hal ini 

dikarenakan program orcaflex mempunyai 

kemampuan melakukan iterasi untuk 

mendapatkan bentuk catenary yang paling 

ideal berdasarkan data-data input, dan data 

lingkungan. Pada orcaflex juga di analisa 

secara dinamis yang mengutamakan factor 

lingkungan, sedangkan perhitungan manual 

tidak mengutamakan data lingkungan atau 

ahanya perhitungan statis. Dalam 

perhitungan manual ini dibagi sebanyak 15 

segmen pada riser sepanjang 150 m. 
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Abstrak 

Tie-in Spool merupakan salah satu komponen yang terdapat pada sistem offshore pipeline. Tie-in spool 

memiliki fungsi yaitu menyerap ekspansi thermal pada subsea pipeline akibat induksi temperatur. Ekspansi pipa 

dapat menyebabkan overload dan kerusakan offshore platform atau subsea structure yang terhubung dengan 

jaringan pipa. Dalam karakteristiknya, tie-in spool merupakan pipa yang stiff. Selain itu juga terdapat banyak bend 

dan sambungan yang dapat mengakibatkan terjadinya konsentrasi tegangan pada tie-in spool. Oleh karena itu maka 

perlu dilakukannya perhitungan pipa pada saat kodisi hydrotest dan operasi antara lain yaitu perhitungan wall 

thickness, on-bottom stability, thermal expansion, dan yang terakhir yaitu pemodelan pada software. Hasil yang 

didapat pada perhitungan maksimum tebal pipa adalah 8,13 mm. Sedangkan tebal pipa nominal yang dipilih 

berdasarkan standard adalah 8,7 mm. Kestabilan pipa yang diperoleh dari analisa on-bottom stability yaitu 

stabilitas vertikal sebesar 0.47 dan stabilitas lateral sebesar 0.27 atau masih bias dikatakan pipa masih dalam 

keadaan stabil. Ekpansi yang terjadi pada ujung pipa yang dianalisa yaitu sebesar 46.4 mm. Dalam pemodelan 

software diperoleh bahwa nilai tegangan yang terjadi pada sistem pipeline masih berada di bawah allowable stress.   

 

Kata kunci : ekpansi thermal, hydrotest, operasi ,stress, tie-in spool 

1. PENDAHULUAN  

Sistem pipeline merupakan nadi dalam suatu 

pengeboran minyak dan gas alam. Dalam 

peranannya system pipeline berfungsi untuk 

mendistribusikan fluida dari tempat satu ke tempat 

lainnya seperti dari suatu platform ke platform 

lainnya. Dalam system pipeline terbagi menjadi dua 

segmen yaitu sistem subsea pipeline dan system riser 

pipeline. Dalam suatu desain system riser pipeline 

terdapat berbagai komponen diantaranya yaitu riser 

pipeline, support clamp, tie-in spool, flange dan 

anchor blok.  Dari komponen-komponen tersebut, 

bagian tie-in spool harus dilakukan analisa secara 

detail karena merupakan bagian yang sangat rentan 

terjadi kerusakan. Dalam desain tie-in spoolterdapat 

banyak bend dan sambungan. Selain itu tie-in spool 

juga memiliki fungsi menyerap thermal expansion 

yang terjadi pada sistem pipeline. Adanya pressure 

dan temperatur pada tie-in spool dapat 

mengakibatkan terjadinya tegangan pada pipa. 

2.  METODOLOGI  

2.1. Identifikasi Masalah 

Pada pengerjaan tugas akhir ini, yang perlu 

dilakukan pertama kali yaitu menentukan  

permasalahan yang akan dibahas. Tahap ini yaitu 

menggagas tujuan yang ingin dicapai dan manfaat 

bagi pihak terkait serta bagi peneliti selanjutnya. 

Dasar kegiatan yang dilakukan selama penelitian 

juga dibahas pada tahap ini. Selain itu pada tahap  ini 

juga membahas tentang literature yang digunakan 

dan dipelajari, seperti buku-buku mengenai pipeline 

engineering, tugas akhir sebelumnya yang berkaitan 

dengan pembahasan ini, serta sumber lain seperti 

code dan standard sebagai yang harus dipenuhi.   

 

2.2. Pengumpulan data 

Data yang dihimpununtuk penelitian ini antara 

lain data pipa seperti jenis material pipa dan 

karakteristik pipa. Kemudian data lingkungan 

mailto:bektinurp@gmail.com
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Gambar 2. 1Jenis-jenis propagation 

buckling 

berupa kedalaman laut, data arus, data gelombang 

dan temperature lingkungan. 

 

2.3. Perhitungan Wall Thickness 

Dalam menentukan perhitungan wall thickness 

adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan 

yaitu pressure containment, hydrostatic collapse 

pressure, Propagation buckling, dan buckling due to 

combined bending and external pressure. Rumus 

perhitungannya yaitu seperti dibawah ini: 

• pressure containment 

Pressure containment merupakan salah satu 

persyaratan dalam penentuan tebal pipa. 

Pressure containment yang digunakan 

berdasarkan pada ASME B 31.8 seperti pada 

persamaan 1 untuk ketebalan pipa berdasarkan 

pressure containment pada saat operasi dan 2 

untuk ketebalan pipa berdasarkan pressure 

containment pada hydrotest.   

tcont =  
PDi  .OD

2 .SMYS.fd .Tdf
 (1) 

thydro =  
PDdh .OD

2 .SMYS.fh
 (2) 

 

• hydrostatic collapse pressure 

Runtuhnya pipa dapat terjadi ketika tekanan 

eksernal yang disebabkan oleh tekanan 

hidrostatik karena kedalaman air melebihi 

tekanan internal dan cukup untuk membuat 

deformasi pada pipa. The collapse pressure pipa 

harus melebihi tekanan eksternal disepanjang 

pipa, sebagai berikut: 

 

Po − P1 ≤ foPc (3) 

 

Persamaan berikut digunakan untuk mendekati 

tekanan runtuhnya: 

Px  = 2 . E1 .
(

tn
OD

)
3

( 1− v2)
 (4) 

 

Py  =  2. S. (
tn

D
) (5) 

 

Pc  =  
Py .  Pe

√Py
2+ Pe

2
 (6) 

 

•  Propagation buckling 

Propagation buckling adalah perambatan 

deformasi bentuk pada penampang melintang 

pipa yang memanjang dan merambat di 

sepanjang pipa. Prinsip propagation buckling 

adalah adanya tekanan yang dapat 

menimbulkan propagation buckle (tekanan 

inisiasi buckle) yang nilainya lebih besar dari 

tekanan yang diperlukan untuk mencegah 

terjadinya perambatan buckle tersebut. 

 

 
 

 

 

 

Pp  = 24 . SMYS . ft . (
tn

OD
)

2 .4

 (7) 

 

Pi − Po ≥  fpPP (8) 

 

• buckling due to combined bending and external 

pressure 

Perhitungan buckling disini merupakan 

perhitungan kombinasi antara nilai bending 

strain dan tekanan eksternal. Perhitungan ini 

berasal dari API RP 1111 sect. 4.3.2.2. 

εb(t) =  
t

2 .OD
 (9) 

 

gδ = (1 + 20 . δ)−1

 (10) 

 

εinst =  ε1 . f1

 (11) 

 

εinp =  ε2 . f2

 (12) 

 

ε

εb
+  

Pi−Po

fc .Pc
≤ gδ

 (13) 
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2.4. Perhitungan On-bottom Stability 

• Stabilitas Vertikal 

Pada stabilitas vertikal dilakukan analisa 

apakah pipa akan tenggelam atau mengambang 

di dalam air. Gaya yang menentukan stabilitas 

pipa pada tahap ini adalah gaya buoyancy atau 

gaya angkat dan gaya berat dari pipa tersebut. 

Pada perhitungan ini dapat diketahui apakah 

pipa memerlukan berat tambahan atau tidak, 

serta besarnya berat tambahan yang diperlukan 

untuk menjaga pipa tetap stabil. 

 

γ
W

 .
b

Ws+b
 ≤ 1.1

 (14

) 

 

• Stabilitas Lateral 

Pada bagian ini dianalisa stabilitas pipa dalam 

arah lateral. Faktor yang mempengaruhi 

stabilitas pipa dalam arah lateral adalah 

besarnya ombak dan arus. Analisa stabilitas 

pipa dalam arah lateral memiliki dua metode, 

yaitu metode absolut dan metode umum. 

Metode yang dipilih untuk digunakan pada 

analisa ini adalah metode absolut. Metode 

absolut menggunakan kesetimbangan gaya 

untuk memastikan stabilitas pipa. Proses 

iterasi pada metode ini digunakan agar syarat 

terpenuhi dengan mengganti tebal beton yang 

dibutuhkan. 

γsc .
F∗

Y+ µ .F∗
Z

µ .ws+FR
 ≤ 1.1

 (15

) 

 

 

2.5. Perhitungan Thermal expansion 

Tujuan dari perhitungan ekspansi termal adalah 

untuk mendapatkan nilai ekspansi termal pada 

kedua ujung pipa. 

 

∆Lh = ∫ εnet. dx
Lh

0

 (16

) 

∆Lc = ∫ εnet. dx
L

L−Lc

 (17

) 

2.6. Perhitungan Tegangan  

Tegangan yang terjadi pada pipa dihitung 

berdasarkan persamaan yang dimuat dalam 

ASME B31.8 Offshore  

• Tegangan hoop 

σh = (Pi − Pe)
D

2t

 (18

) 

• Tegangan Longitudinal 

𝜎𝐿 = 𝜎𝑎 + 𝜎𝑏

 (19

) 

• Tegangan Kombinasi 

σc = 2√(
𝜎ℎ+𝜎𝐿

2
)

2

+ (𝜎𝑡)²

 (20

) 

Persamaan (17), (18), dan (19) Menunjukkan 

perhitungan tegangan akibat pembebanan dan 

lingkungan. Dimana nilai P merupakan tekanan 

kerja sistem (inch),𝐷𝑜 diameter luar pipa (inch) 

 

3. HASIL dan PEMBAHASAN 

 

3.1 Perhitungan Tebal pipa 

Tebal pipa dihitung berdasarkan persamaan 

(1) sampai (12). Berdasarkan perhitungan yang telah 

dilakukan, didapatkan tebal minimum pipa sebesar 

8.131 mm . dengan mempertimbangkan nilai yang 

ada pada API 5L maka diambil nominal thickness 

sebesar 8.7 mm.  

 

Tabel 3.1 Perhitungan Wall Thickness 

 

3.2 Perhitungan On-bottom stability 

Perhitungan stabilitas pipa bawah laut 

dilakukan dengan menggunakan standar DNV RP 

F109 (ON-Bottom Stability Design of Submarine 

Pipeline). Kestabilan pipa ditinjau dari safety factor 
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stabilitas vertical dan lateral. Berikut adalah 

beberapa variabel penting yang diperoleh dari 

perhitungan stabilitas pipa bawah laut : 

Tabel 3.2Hasil Perhitungan on-bottom Stability 

 

 

3.3Perhitungan Thermal Expansion 

Setelah dilakukan perhitungan ekspansi 

termal, maka didapat panjang ekspansi yang terjadi 

pada ujung-ujung pipa dan anchor length untuk 

setiap variasi ketebalan seperti pada tabel di bawah 

ini 

Tabel 3.3 Hasil Perhitungan thermal expansion 

 

 

3.6 Analisa Tegangan Pipa 

 

Perhitungan tegangan dilakukan dengan 

menggunakan simulasi software. Perhitungan juga 

dilakukan dengan menggunakan  secara manual. 

Tabel 3.4 Perhitungan software tegangan pada  pipa 

 

 

 

 

Tabel 3.5 Perhitungan manual tegangan pada  pipa 

 

 

 

Gambar 3.1perbandingan software dengan manual 

 

 

4.  KESIMPULAN 

1. Tebal dinding pipeline yang didapatkan adalah 

8.7 mm (0.342 inc). Tebal ini memenuhi semua 

kriteria yang diberikan oleh ASME B31.8 dan 

API RP 1111 tentang minimum wall thickness, 

hoop stress, collapse due to external pressure, 

buckling due to combined bending and external 

pressure, dan propagation 

2. Dalam analisa On-Bottom Stability secara umum 

diperoleh bahwa dengan ketebalan concrete 25 

mm dalam kondisi operasi, berat pipa dapat 

menahan gaya-gaya yang bekerja di dasar laut. 

Dimana hal ini ditunjukkan dengan adanya nilai 

safety factor untuk stabilitas vertical sebesar Sv 

= 0.427 dan stabilitas lateral sebesar Sl = 0.27 

atau nilai tersebut kurang dari batas stabilitas 

yaitu = 1.1 

3. Dari analisa thermal expansion yang dihitung 

dengan menggunakan software mathcad 

diperoleh nilai thermal expansion dalam kondisi 

operasi sebesar 46.44 mm sehingga diperoleh 

nilai panjang anchor sebesar 137m. Sedangkan 

dalam kondisi hydrotest  diperoleh nilai thermal 

expansion  sebesar 43.263 mm sehingga 

diperoleh nilai panjang anchor sebesar 88 m. 

4. Dalam kondisi hydrotest dengan ketebalan 8.7 

mm di peroleh nilai tegangan maksimum untuk 

masing-masing hoop stress = 52 Mpa, 

longitudinal stress = 101 Mpa, dan combined 
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stress =138 Mpa. Sedangkan dalam kondisi 

operasi diperoleh nilai tegangan maksimum 

untuk masing-masing hoop stress = 36 Mpa, 

longitudinal stress = 110 Mpa, dan combined 

stress = 212 Mpa. 

5. Dalam analisa tegangan axial pada tie-in spool , 

semua nilai tegangan masih berada dibawah 

batas ambang atau masih dibawah allowable 

stress yang sesuai dengan ASME B31.8 sehingga 

dapat dikatakan kalau sistem ini masih aman.  
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Abstrak 

 

Dalam proses instalasi pipa bawah laut, banyak sekali resiko yang dapat mengakibatkan struktur pipa gagal, 

yang dapat mengakibatkan kerugian waktu, material dan lain-lain yang berujung pada kerugian berbentuk materi. 

Instalasi pipa bawah laut mendapatkan banyak pengaruh dalam proses instalasinya, mulai dari tekanan dalam 

laut yang harus di perhitungkan besarnya, kecepatan arus, besarnya gelombang, dan tentunya faktor kedalaman 

laut yang berbeda-beda. Analisa ini dibantu dengan software pemodelan instalasi yaitu OFFPIPE V3.02 yang 

merupakan software khusus untuk instalasi pipeline bawah laut. Software tersebut mampu mengakomodir analisa 

statis serta dinamis. Keluaran dari software tersebut berupa stress, strain, maksimal bending, axial tension yang 

akan digunakan untuk menghitung combined load yang sesuai standard DNV. Tegangan yang terjadi pada 

pipeline terhadap variasi kedalaman laut 10 m dan 20 m pada daerah overbend dan sagbend masih memenuhi 

kriteria sederhana DNV OS F101 yaitu <0.250% untuk statis dan <0.305% untuk dinamis. Namun pada desain 

30 m regangan yang terjadi lebih dari kriteria sederhana. Dalam perhitungan local buckling pada main pipeline, 

kasus desain 1 dan 2 tidak berpotensi terjadi buckling karena nilai local controlled condition dan displacement 

controlled condition <1. Namun pada kasus desain desain 3 nilai dari perhitungan LCC >1, maka pada desain 

tersebut perlu didesain ulang lagi. 

Keywords:Analisa Tegangan, buckling, submarine pipeline, S-Lay, OFFPIPE

 

1. PENDAHULUAN  

Pipeline dugunakan untuk berbagai maksud 

dalam pengembangan sumber daya alam di lepas 

pantai, termasuk pipa transportasi untuk ekspor, pipa 

penyalur untuk mengangkut produksi dari suatu 

platform ke pipa ekspor. Terdapat banyak 

konfigurasi pipeline, salah satunya adalah single 

pipeline dan piggyback pipeline. Konfigurasi 

piggyback pipeline  dengandua atau lebih dalam satu 

operasi telah menjadi hal yang biasa dilakukan pada 

projek offshore oil and gas. Konfigurasi piggyback 

pipeline merupakan konfigurasi yang dimana ada 

dua diameter pipa yang berbeda di sepanjang pipa 

dengan diameter pipa yang besar sebagai penopang 

diameter pipa yang kecil. Konfigurasi tersebut 

mengurangi biaya instalasi, meningkatkan reliabiliti 

operasi dan mengurangi waktu perbaikan. 

 

 

Metode instalasi pipa bawah laut bermacam-

macam, salah satunya yaitu metode S-Lay. Instalasi 

yang menggunakan metode S-Lay memiliki 

tegangan yang besar dari pada metode lainnya 

dengan kondisi axial tension agar pipa yang akan 

disambung tidak lepas dan jatuh ke dasar laut. Pada 

proses ini, pipa bawah laut banyak sekali resiko yang 

dapat mengakibatkan struktur pipa gagal, yang dapat 

mengakibatkan kerugian waktu, material dan lain 

sebagainya yang berujung pada kerugian berbentuk 

materi, sedangkan pipa laut kebanyakan dipasang 

dalam kondisi kosong, sehingga pipa tersebut 

dibebani tekanan hidrostatis yang tinggi. Oleh 

karena itu kemungkinan buckling (tekuk) di bawah 

combined loading menjadi pertimbangan saat 

instalasi. Selain itu kondisi lingkungan juga akan 

memberikan beban hidrodinamis berupa gerakan 

pada laybarge dan kestabilan pipeline. Akibatnya 

beban dinamis ini akan mengakibatkan tegangan 
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(tension dan bending) pada daerah tertentu 

sepanjang pipeline saat instalasi. 

Metode instalasi yang digunakan dalam Tugas 

Akhir ini berdasarkan projek ialah metode S-Lay. 

Tugas akhir ini dilakukan untuk menganalisa 

tegangan pipeline untuk menggelar pipa hingga 

kedalaman laut 30 m. Studi kasus yang digunakan 

dalam tugas akhir ini adalah proyek Pipeline 

Installation yang dilakukan oleh PT. ZEE 

INDONESIA terhadap pipeline milik PT. XXX, 

dimana pipeline tersebut dalam konfigurasi 

Piggyback. Software yang digunakan pada studi ini 

adalah OFFPIPE Versi 3.02 dengan menggunakan 

metode Finite Emelent Model. Untuk mengetahui 

tegangan pipa dari barge hingga ke seabed dan limit 

state mengacu pada standar DNV OS F101. 

2. METODOLOGI 

2.1 Kriteria Penerimaan 

Kriteria sederhana penggelaran pipa (laying) 

digunakan sebagai pendahuluan kriteria sederhana 

untuk mengecek local buckling selama awal tahap 

desain. Untuk beban statis dihitung regangannya 

harus memenuhi kriteria (pada daerah 

overbend,sagbend dan ujung stinger). Untuk beban 

perhitungan regangan statis harus memenuhi kriteria 

I dan untuk perhitungan regangan dinamis harus 

memenuhi kriteria II yang ditunjukkan dalam tabel 1 

berikut ini [2]. 

Tabel 1. Kriteria Regangan Pada DNV OS F101 

Kriteri

a 

X70 X65 X60 X52 

I 0.270

% 

0.250

% 

0.230

% 

0.205

% 

II 0.325

% 

0.305

% 

0.290

% 

0.260

% 

 

2.2 Analisa Model 

Dalam model ini, titik seperti itu bertepatan 

dengan jalan di kapal, titik A pada Gambar. 1, jadi 

adalah mungkin untuk mengasumsikan bahwa pada 

titik ini momen tekuk adalah nol [1]. 

 

Gambar 1.Free-body diagram for the suspended 

span 

Rentang pipa yang diletakkan di dasar laut 

dimodelkan sebagai balok pada pondasi elastis, 

mengadopsi model Winkler: karena panjangnya 

lebih panjang dari rentang pipa yang ditangguhkan, 

ia dapat diperlakukan seperti balok panjang yang tak 

terbatas [1]. 

 

Gambar 2. Free Body Diagram on The Touch Down 

Point 

 

2.3 Analisa Buckling DNV OS-F101 

2.2.1 Load Controlled Condition 

Bagian pipa yang dikenai momen bending, gaya 

aksial yang efektif dan tekanan internal yang 

berlebih harus di desain memenuhi persamaan serta 

digunakan untuk daerah sagbend [2] berikut : 

{𝛾
𝑚

. 𝛾
𝑆𝐶

.
|𝑀𝑆𝑑|

𝑎𝑐 .  𝑀𝑝(𝑡2)
+ {

𝛾𝑚.𝛾𝑆𝐶.𝑆𝑆𝑑(𝑝𝑖)

𝑎𝑐.𝑆𝑝(𝑡2)
}

2

}

2

+

(𝑎𝑝.
𝑝𝑖−𝑝𝑒

𝑎𝑐 .𝑝𝑏(𝑡)2
)

2

≤ 1

(1) 

Bagian pipa yang terkena momen bending, gaya 

aksial yang efektif dan tekanan eksternal yang 

berlebih harus di desain [2] memenuhi persamaan 

berikut: 

{𝛾
𝑚

. 𝛾
𝑆𝐶

.
|𝑀𝑆𝑑|

𝑎𝑐 .  𝑀𝑝(𝑡2)
+ {

𝛾𝑚.𝛾𝑠𝑐.𝑆𝑠𝑑

𝑎𝑐 .𝑆𝑝(𝑡2)
}

2

}

2

+

(𝛾
𝑚

. 𝛾
𝑆𝐶

.
𝑝𝑒−𝑝𝑚𝑖𝑛

𝑝𝑐(𝑡2)
)

2

≤ 1

 (2) 

Jika pipeline ditambahkan beban aksial, tekanan 

dan momen juga mempunyai beban titik lateral, ini 

harus termasuk dalam pembaruan dari kapasitas 

momen plastis [2] sebagai berikut : 

𝑀𝑝,𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑙𝑜𝑎𝑑 = 𝑀𝑝. 𝑎𝑝𝑚 (3) 

 

2.2.2 Displacement Controlled Condition 
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Kriteria ini dipilih untuk pertimbangan 

terjadinya buckling dan menjelaskan kondisi 

pembebanan pipeline akibat longitudinal 

compressive strain (bending moment dan gaya tarik 

aksial efektif) dan eksternal overpressure. 

Pipa dikenai longitudinal compressive strain 

(momen bending dan gaya aksial) dan internal 

overpressure harus didesain memenuhi kriteria 

berikut ini pada semua cross section. Perhitungan ini 

digunakan untuk mengechek daerah overbend [2]. 

휀𝑆𝑑 ≤ 휀𝑅𝑑 =
휀𝑐(𝑡2,𝑝𝑚𝑖𝑛−𝑝𝑒)

𝛾휀

  (4) 

𝐷/𝑡2 ≤ 45, 𝑝𝑖 ≥ 𝑝𝑒  (5) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam pembahasan ini, diperoleh nilai Load 

Controlled Condition sebagai berikut : 

Tabel 2. Hasil Perhitungan Local Controlled 

Condition (LCC) 

Design 

Case 

Pipeline 

Section 

Water 

Depth 

(m) 

Heading 

Env. 
Node Lc 

1 

KP 

71.00 to 

KP 

65.00 

10 

0 17 0.205 

45 17 0.212 

90 17 0.214 

135 17 0.177 

180 17 0.189 

225 17 0.203 

270 17 0.183 

315 17 0.212 

2 

KP 

65.00 to 

KP 

62.00 

20 

0 30 0.453 

45 30 0.442 

90 30 0.442 

135 30 0.427 

180 30 0.433 

225 30 0.449 

270 30 0.415 

315 30 0.471 

3 

KP 

62.00 to 

KP 

54.50 

30 

0 30 2.596 

45 30 2.637 

90 30 2.745 

135 30 2.547 

180 30 2.544 

Design 

Case 

Pipeline 

Section 

Water 

Depth 

(m) 

Heading 

Env. 
Node Lc 

225 30 2.584 

270 30 2.541 

315 30 2.627 

Pada table 2, menunjukan loadcombination pada 

daerah sagbend. Diperoleh hasil perhitungan Local 

Controlled Condition dalam kondisi dinamis dengan 

kedalaman 10 m, 20 m, 30 m. pada kedalaman 30 m 

nilai LCC >1, maka pada kedalaman 30 m perlu 

adanya desain ulang. 

Dan diperoleh nilai Displacement Controlled 

Condition sebagai berikut : 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Displacement 

Controlled Condition (DCC) 

Design 

Case 

Pipeline 

Section 

Water 

Depth 

(m) 

Heading 

Env. 
Node εsd 

1 

KP 

71.00 to 

KP 

65.00 

10 

0 17 0.00036 

45 17 0.00036 

90 17 0.00036 

135 17 0.00036 

180 17 0.00036 

225 17 0.00036 

270 17 0.00036 

315 17 0.00036 

2 

KP 

65.00 to 

KP 

62.00 

20 

0 30 0.00302 

45 30 0.00307 

90 30 0.00307 

135 30 0.00302 

180 30 0.00298 

225 30 0.00309 

270 30 0.00300 

315 30 0.00313 

3 

KP 

62.00 to 

KP 

54.50 

30 

0 30 0.00537 

45 30 0.00539 

90 30 0.00543 

135 30 0.00534 

180 30 0.00532 

225 30 0.00540 

270 30 0.00533 

315 30 0.00538 
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Pada table 3, menunjukkan perhitungan load 

combination pada daerah overbend. Diperoleh 

hasil perhitungan DCC pada setiap kedalaman 

<1, maka semua desain pada daerah overbend 

aman untuk dilakukan instalasi. 

 

4. KESIMPULAN 

Setelah dilakukan perhitungan dan 

analisa, maka didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Tegangan yang terjadi pada pipeline 

saat instalasi terhadap variasi 

kedalaman laut 10 m dan 20 m pada 

daerah overbend dan sagbend masih 

memenuhi kriteria sederhana DNV OS 

F101 yaitu <0.250% untuk statis dan 

<0.305% untuk dinamis. Namun pada 

desain 3 regangan yang terjadi lebih 

dari kriteria sederhana. 

2. Pada desain 1 dan 2 tegangan yang 

diterima oleh pipa telah memenuhi 

standard DNV OS F101. Sehingga 

sesuai analisa yang dilakukan, pipeline 

aman untuk diinstal. Namun pada 

desain 3, tidak memenuhi kriteria, 

sehingga perlu adanya penggantian 

barge yang mampu untuk menginstal 

pipa pada kedalaman 30 m. 

3. Dalam perhitungan local buckling pada 

main pipeline, kasus desain 1 dan 2 

tidak berpotensi terjadi buckling karena 

nilai local controlled condition dan 

displacement controlled condition <1. 

Maka pada desain tersebut sudah layak 

untuk dilakukannya instalasi pipa di 

bawah laut. Namun pada kasus desain 

desain 3 nilai dari perhitungan LCC >1, 

maka pada desain tersebut perlu 

didesain ulang lagi. 

4. Pada kedalaman 30 m berpotensi 

terjadinya buckling. Dikarenakan 

dalam analisa didapatkan nilai >1. 

 

5. DAFTAR NOTASI 

𝛾𝑚 = faktor ketahanan material 

𝛾𝑆𝐶  = faktor ketahanan keamanan 

𝑎𝑐 = parameter tegangan aliran (maks. 1.2) 

𝑎𝑝 = faktor tegangan dalam kriteria beban 

kombinasi 

𝑎𝑝𝑚 = faktor pengurangan momen plastis 

untuk beban poin 

𝑀𝑆𝑑 = momen bending desain 

𝑀𝑝 = kapasitas plastis momen 

𝑝𝑒 = tekanan eksternal 

𝑝𝑚𝑖𝑛 = tekanan internal minimal 

𝑝𝑐 = tekanan collapse karakteristik 

𝑆𝑠𝑑 = gaya aksial efektif desain 

𝑆𝑝 = kapasitas plastis gaya aksial 

휀𝑆𝑑 = design compressive strain 

𝛾𝜀 = faktor ketahanan regangan 

휀𝑐 = karakteristik ketahanan bending 

strain 

t2  = ketebalan dinding pipa 
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Abstrak 

Sistem perpipaan line 8”-SL-1001-11 (H50) pada proyek Urea Bulk Storage 6 (UBS 6) merupakan 

jalur perpipaan penyalur steam dari jalur perpipaan proses utama menuju ke air heater. Pada desain awal line 

8”-SL-1001-11 (H50) yang disimulasikan menggunakan software Caesar II terjadi indikasi over stress akibat 

penempatan support dan gate valve yang tidak sesuai. Tugas akhir ini memperhitungkan tegangan akibat beban 

sustain, beban ekspansi thermal, dan beban occasional sesuai ASME B31.3. Berdasarkan hasil perhitungan 

yang telah dilakukan dengan software, nilai tegangan akibat beban sustain, beban ekspansi thermal, dan beban 

occasional masih dibawah batas tegangan ijin. Perhitungan penurunan tekanan (pressure drop) dan tebal 

insulasi juga dilakukan untuk menjaga tekanan dan suhu steam agar tidak berubah fase menjadi cair dan sesuai 

dengan spesifikasi air heater. Persamaan Darcy Weisbach digunakan untuk menghitung nilai pressure drop, 

dan didapatkan hasil ∆P desain lama sebesar 88499.198 Pa dan ∆P desain baru sebesar 97665.6 Pa. Adapun 

metode perhitungan tebal insulasi dilakukan dengan cara menghitung perpindahan panas konveksi, konduksi 

dan radiasi. Dari hasil perhitungan perpindahan panas didapatkan tebal insulasi untuk masing-masing diameter 

pipa sebesar 50 mm dengan material calsium silicate.  

 

Kata kunci : Caesar II, Pressure Drop, Tebal insulasi, Tegangan Pipa, Urea Bulk Storage. 

1.   PENDAHULUAN  

Urea Bulk Storage (UBS) merupakan 

tempat penyimpanan sementara urea. Temperatur 

dari UBS haruslah terjaga pada range 30-40 ◦C oleh 

karena itu dibutuhkan udara panas untuk 

mempertahan suhu ruangan dari UBS. Sistem 

perpipaan line 8”-SL-1001-11 (H50) merupakan jalur 

perpipaan penyalur steam dari jalur perpipaan proses 

utama menuju ke air heater yang selanjutnya 

dialirkan menuju ke UBS. Pada desain awal line 8”-

SL-1001-11 (H50) yang disimulasikan menggunakan 

software Caesar II terjadi indikasi over stress akibat 

penempatan support dan gate valve yang tidak sesuai. 

Tugas akhir ini memfokuskan pada perhitungan nilai 

tegangan yang sesuai dengan code ASME B31.3 

Process Piping.  Peletakan dari support dan main gate  

valve dipertimbangkan agar tidak terjadi tegangan 

yang berlebih/over stress. Selain itu perhitungan tebal 

insulasi optimal dan pressure drop juga perlu 

dilakukan agar mengetahui kedua nilai tersebut pada 

jalur baru dari taping point menuju ke air heater. 

Pentingnya dalam melakukan desain ini adalah untuk 

mendapat jalur perpipaan suplai steam ke air heater 

yang akan digunakan untuk menjaga temperatur UBS 

6 tetap 30-40 ◦C. 

 

2.  METODOLOGI  

2.1 Prosedur Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai 

desain ulang sistem perpipaan. Adapun metodologi 

penyelesaian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  

1. Mensimulasikan jalur eksisting 

menggunakan software Caesar II 

kemudian dicek dengan allowable 

stress (𝑆𝐿 <𝑆𝐴).  

2. Menghitung allowable span pada jalur 

perpiaan line 8”-SL-1001-11 (H50). 

mailto:januar19.ghifary@gmail.com%201*
mailto:ekoprayitno@gmail.com2*
mailto:endahwismawati@email.com3*
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3. Melakukan desain ulang pada jalur 

perpipaan line 8”-SL-1001-11 (H50). 

4. Perhitungan tegangan pada pipa line 

8”-SL-1001-11 (H50) kemudian dicek 

dengan allowable stress. 

5. Perhitungan pressure drop dan heat 

transfer yang terjadi pada line 8”-SL-

1001-11 (H50). 

2.2 Allowable Span 

• Limittation stress  

𝐿 𝑆𝑝𝑎𝑛 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 =  √
0.4 𝑥 𝑍 𝑥 𝑆

𝑊𝑜
 (1) 

• Limittation deflection 

𝐿 𝑆𝑝𝑎𝑛 𝐷𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 =  √
∆ 𝑥 𝐸 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛  𝑥 𝐼

13,5 𝑥 𝑊𝑜
 (2) 

• Nominal support 

𝑁𝑜𝑠 =
𝐿 𝑝𝑖𝑝𝑒

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝐿 𝑠𝑝𝑎𝑛
 (3) 

 

Persamaan (1), (2) Menunjukkan batasan nilai 

span. Dimana S merupakan nilai Allowable Stress 

Material (Mpa), E modulus elastisitas (Pa), Wo berat 

per panjang pipa (kg/m), Z section modulus (m3), 

Inersia silinder (m4) 

2.3 Perhitungan Tegangan Akibat Pembebanan 

Tegangan akibat beban dihitung berdasarkan 

persamaan yang dimuat dalam ASME B31.3 

Process Piping 

• Tegangan Akibat Beban Sustain 

𝑆𝐿 =
𝑃𝐷𝑜

4𝑡
+

0.75 𝑖 𝑀𝐴

𝑍
≤ 1.0 𝑆ℎ (4) 

Persamaan (4) menunjukkan perhitungan 

tegangan akibat pembebanan. Dimana nilai P 

merupakan tekanan kerja sistem (inch),𝐷𝑜 diameter 

luar pipa (inch), 𝑀𝐴, 𝑀𝐴, 𝑀𝑐 Resultan momen beban 

(lb.inch), Z Section Modulus (inch4), 𝑆ℎ Allowable 

Stress Material Hot Working (Psi), 𝑆𝐴Allowable 

Stress Displacment (Psi), 𝑖 intensitas factor. 

2.4 Heat transfer 

untuk mendapatkan nilai tebal insulasi dapat dihitung 

dengan menggunakan metode heat transfer 

2.4.1 Konveksi dalam 

• 𝑁𝑢 =
ℎ 𝐷

𝐾
= 0.023 𝑅𝑒 0.8𝑃𝑟0.33 (

𝜇

𝜇𝑤
)

0.14

 (5)

  

Persamaan (5) menunjukkan perhitungan 

konveksi dalam pipa. Dimana Nu merupakan nusselt 

number, Re nilai reynold, Pr nilai prndtl, h laju 

perpindahan panas (W/m2℃), K nilai konduktivitas 

thermal (W/m2℃), D diameter pipa (m) 

2.4.2 Konveksi Luar Alami 

• 𝛽 =
1

(
𝑇𝑜+𝑇∞

2
)

 

(6)

  

• 𝐺𝑟 = (
𝑋3

3 𝜌 2 𝑔 𝛽 (𝑇𝑜−𝑇∞)

𝜇 𝑎𝑖𝑟2 )

 

(7) 

• 𝑅𝑎𝑑 = 𝐺𝑟 𝑥 𝑃𝑟

 

(8) 

• 𝑁𝑢 = {0.6 +
0.387 𝑅𝑎𝐷

1/6

[1+(
0.559

𝑃𝑟
)

9/16
]

8/27}

2

 

(9)  

Pada persamaan (6), (7), (8) dan (9) 

menunjukkan perhitungan konveksi luar alami. 

Dimana nilai 𝛽 Koefisien ekspansi thermal (℃-1), 

𝜇 𝑎𝑖𝑟 visikositas kinematik udara (kg/ms), Rad 

Rayleigh number, Gr Grushof number, 𝑇𝑜 suhu 

fluida(℃), 𝑇∞ suhu lingkungan (℃). 

2.4.3 Radiasi 

• ℎ𝑟 = 휀 𝜎 (𝑇𝑜 + 𝑇∞)(𝑇𝑜
2 + 𝑇∞

2) (10) 

Pada persamaan (10) menunjukkan perhitungan 

radiasi. Dimana 휀 emisivitas cladding, 𝜎 konstanta 

blotzman 5.67x10-8 W/m2 K4. 

2.4.4. Heat Losses 

• 𝑄 =
2𝜋𝐿(𝑇1−𝑇4)

𝑙𝑛(
𝑟2
𝑟1)

𝑘𝐴
+

𝑙𝑛(
𝑟3
𝑟2)

𝑘𝐵
+

𝑙𝑛(
𝑟4
𝑟3)

𝑘𝐶

 (11) 

Persamaan (11) menunjukan perhitungan Heat 

Losses dimana KA,KB,KC merupakan konduktivitas 

material (W/m2 ℃), r jari jari silinder (m), L panjang 

bidang (m), T1 temperatur dalam silinder (℃), T2 

temperatur luar silinder (℃).  

2.5 Pressure Drop 

2.5.1 Bilangan Reynold  

• 𝑅𝑒      =  
𝜌.𝐷.𝑉

𝜇
                                              (12)
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Pada persamaan (12) menunjukkan perhitungan 

bilangan Reynold. Dimana Re Reynold number, 𝜌 

densitas fluida (
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ), D diameter pipa (m), V 

kecepatan fluida (m/s), 𝜇 Viskositas dinamik (kg/ms). 

2.5.2 Headloss Mayor 

• 𝐻𝐿𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 = 𝑓.
𝐿

𝐷
.

𝑣2

2𝑔
                                   (13)

  

 

Pada persamaan (13) menunjukkan perhitungan 

headloss mayor. Dimana 𝐻𝐿𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 headloss mayor, f 

friction factor, L panjang pipa (m), v kecepatan fluida 

(m/s), D diameter pipa (m), g percepatan gravitasi 

(𝑚
𝑠2⁄ ). 

2.5.2 Headloss Minor 

• 𝐻𝐿 = 𝐾
𝑣2

2𝑔
                                                        

(14) 

 

Pada persamaan (14) menunjukkan perhitungan 

headloss minor. Dimana 𝐻𝐿 headloss minor, K  

koefisien gesek, v kecepatan fluida (m/s), g 

percepatan gravitasi (𝑚
𝑠2⁄ ). 

2.5.2 Pressure drop (∆P) 

• ∆𝑃 =  ⍴𝑔𝐻𝐿                                                     

(15) 

• ∆𝑃 =  ⍴𝑔𝛴𝑧                                                     

(16) 

Pada persamaan (15) dan (16) menunjukkan 

perhitungan pressure drop. Dimana 𝜌 densitas fluida 

(
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ), g percepatan gravitasi (𝑚
𝑠2⁄ ), 𝐻𝐿 Headloss 

mayor maupun minor, z elevasi pipa (m). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Perhitungan Allowable Span 

Jarak yang diizinkan antar support dan jumlah 

kebutuhan ssupportdapat dihitung berdasarkan 

persamaan (1), (2) dan (3). Hasil perhitungan 

ditunjukkan pada tabel 3.1. 

 

Tabel 3. 1 Perhitungan Allowable Span 

Allowabele Span Nilai  Satuan  Keterangan 

Berdasarkan batasan 

tegangan  
239.06 in 

Pipa 8" 
Berdasarkan batasan 

defleksi 
6182616.906 in 

Number of support 122 buah  

Berdasarkan batasan 

tegangan  
206.81 in 

Pipa 6" Berdasarkan batasan 

defleksi 
0.838 in 

Number of support 3 buah  

Berdasarkan batasan 

tegangan  
168.693 in 

Pipa 4" Berdasarkan batasan 

defleksi 
0.788 In 

Number of support 3 buah  

 

3.2Perhitungan Pressure Drop 

Perhitungan insulasi didasarkan pada sub bab 2.5 

Pressure Drop. Adapun hasil perhitungan pressure 

drop desain lama maupun desain baru sebagai 

berikut: 

Tabel 3. 2 Perhitungan Pressure Drop 

Pin (Pa) ∆P (Pa) Pout (Pa) Ket. 

400000 88499.198 311500.802 Desain Lama 

400000 97665.6 302334.4 Desain Baru 

 

Dari tabel di atas didapatkan bahwa pada desain 

lama penurunan tekanan yang terjadi pada sistem 

sebesar 88499.198 Pa sehingga tekanan keluar 

sistem/tekanan masuk air heater sebesar 311500.802 

Pa. Adapun pada desain baru penurunan tekanan yang 

terjadi pada sistem sebesar 97665.6 Pa sehingga 

tekanan keluar sistem/tekanan masuk air heater 

sebesar 302334.4 Pa. 

3.3 Perhitungan Tebal Insulasi Optimal 

Perhitungan tebal insulasi optimal dilakukan 

dengan menggunakan metode perpindahan pana 

konveksi, konduksi dan radiasi. Dari perhitungan 

perpindahan panas tersebut maka didapatkan nilai 

tebal insulasi optimal. Berikut ini adalah tabel 

perhitungan perpindahan panas pada line 8”-SL-

1001-11 (H50): 
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Tabel 3. 3 Perhitungan Perpindahan Panas Pipa 8 

 

Tabel 3. 4 Perhitungan perpindahan panas pipa 6 

 

Dari tabel 3.3 dan 3.4 didapatkan nilai 

perpindahan panas secara konduksi dan konveksi 

untuk masing-masing tebal insulasi. Semakin tebal 

insulasi maka nilai konduksi akan semakin kecil. 

Akan tetapi, semakin tebal insulasi maka nilai 

konveksi akan semakin besar.  

Adapun nilai tebal insulasi optimal didapatkan 

dari grafik berikut: 

Dari gambar 3.1 dan 3.2 terdapat perbandingan 

antara tebal insulasi terhadap nilai konduksi dan 

konveksi. 

 
Gambar 3. 1 Perbandingan Tebal Insulasi Terhadap 

Nilai Konduksi dan Konveksi Pipa 8”

 
Gambar 3. 2 Perbandingan Tebal Insulasi Terhadap 

Nilai Konduksi dan Konveksi Pipa 6" 

 

Perpotongan grafik nilai konduksi dan nilai 

konveksi merupakan nilai tebal insulasi optimal. Jadi 

tebal insulasi optimal untuk masing-masing diameter 

pipa adalah 50 mm.  

3.4 Hasil Simulasi Line 8”-SL-1001-11 (H50) pada 

Software Caesar II 

Untuk mengetahui hasil simulasi line 8”-SL-1001-11 

(H50) dapat dilihat pada gambar 3.3 dan 3.4  

 

 

Gambar 3. 3 Simulasi Line 8"-SL-1001-11 (H50) 

Menggunakan Software Caesar II (Part 1) 

Tebal 

insulasi 

(mm)

Qkonduksi 

(W/◦C)
Qkonveksi2 

(W/◦C)

Qkonveksi1 

(W/◦C)

25 1270.67 1583.413 63791.063

30 1079.181 1640.643 63791.063

40 839.279 1755.102 63791.063

50 694.822 1869.56 63791.063

60 598.132 1984.019 63791.063

65 560.821 2041.249 63791.063

70 528.768 2098.478 63791.063

75 500.925 2155.707 63791.063

80 476.505 2212.937 63791.063

90 435.659 2327.396 63791.063

Pipa 8"

Tebal 

insulasi 

(mm)

Qkonduksi 

(W/◦C)

Qkonveksi2 

(W/◦C)

Qkonveksi 

(W/◦C)

25 4.589 8.517 230.778

30 3.915 8.858 230.778

40 3.07 9.54 230.778

50 2.56 10.219 230.778

60 2.218 10.897 230.778

65 2.086 11.235 230.778

70 1.972 11.573 230.778

75 1.787 12.248 230.778

80 1.71 12.585 230.778

90 1.641 12.921 230.778

Pipa 6"
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Gambar 3. 4 Simulasi Line 8"-SL-1001-11 (H50) 

Menggunakan Software Caesar II (Part 2) 

 

4.  KESIMPULAN 

1. Setelah dilakukan perhitungan allowable span, 

maka pada desain baru didapatkan jarak antar 

support pipa 8 inchi sebesar 6.072 m, jarak antar 

support pipa 6 inchi sebesar 5.25 m dan jarak antar 

support pipa 4 inchi sebesar 4.28 m. Selain itu 

terdapat perubaan jalur pada node 10-30 serta 

pemindahan letak gate valve agar valve tersebut 

tidak mengalami kerusakan. 

2. Pada desain lama longitudinal stress terbesar 

terjadi pada node 900-910 yakni 39895.15 psi. 

Sedangkan setelah didesain ulang nilai tegangan 

di setiap node berada dibawah nilai allowable 

stress (𝑆𝐿  <𝑆𝐴). 

3. Pada desain lama nilai displacement terbesar yang 

terjadi adalah dx=136.115 mm pada node 858. 

Dy=32,33 pada node 1029 dan dz=400.377 mm 

pada node 868. 

4. Pada jalur dari taping point menuju ke air heater 

E-401, tekanan fluida steam yang masuk sebesar 

400 kPa sedangkan tekanan fluida steam yang 

keluar (tekanan masuk air heater) sebesar 311.5 

kPa.  

5. Setelah melakukan perhitungan dan analisa 

perpindahan panas yang terjadi pada jalur 

perpipaan dari taping point menuju ke air heater 

E-401 didapatkan tebal insulasi optimal pada pipa 

8 inchi sebesar 50 mm, pada pipa 6 inchi sebesar 

50 mm dan pada pipa 4 inchi sebesar 50 mm.   

5.  DAFTAR NOTASI 

P = Tekanan internal operasi kerja (Psi) 

𝐷𝑜 = Outside Diameter (inch) 

𝐷𝑖 = Inside Diameter (inch) 

𝑠 = Allowable Stress Material (Psi) 

𝑅𝑒 = Reynold Number  

𝐻𝐿 = Headloss (m) 

K = Koefisien Gesek 

z = Elevasi Pipa (m) 

∆𝑃 = Pressure Drop (Pa) 

𝑆𝐿 = Tegangan Akibat Sustain Load (psi) 

h = Laju perpindahan panas (W/m2℃) 

A = Luas perpindahan panas (m2) 

𝑇𝑜 = Temperatur fluida (℃) 

𝑇∞ = Temperatur lingkungan (℃) 

𝜇 = Visikositas kinematik Fluida (kg/ms) 

k = Konduktivitas Thermal (W/m2℃) 

g = Percepatan gravitas (m/s2) 

β = Expansion thermal (℃-1) 

휀 = Emissivitas material 

𝜎 = Konstanta Boltzman (W/m2-K) 
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Pramudhyia Bagas Kuncoro. 1*, Heroe Poernomo2, M. Choirul Rizal3 
 

Program Studi Teknik Perpipaan, Jurusan TPK, PPNS, Surabaya, Indonesia1* 

Jurusan TPK, PPNS, Surabaya, Indonesia 2 

Jurusan TPK, PPNS, Surabaya, Indonesia 3 

Email: pramudhyiabagaskuncoro@gmail.com1*; heroe_p@na.its.ac.id2*; 

mochammadchoirulrizal@yahoo.com 3*; 

 

Abstrak 

Pada jalur distribusi natural gas, jalur pipa harus melewati sungai (river crossing pipeline). Pipa yang terpendam 

di sungai harus memenuhi kriteria nilai negative buoyancy yang ditentukan oleh klien sebesar 10%. Pada desain 

awal sesuai permintaan klien, continous concrete weight digunakan untuk mengatasi buoyancy yang terjadi. Akan 

tetapi pada saat konstruksi pihak kontraktor menggunakan set-on saddle weight untuk mengoptimalkan waktu 

pengerjaan dan efisiensi biaya.Analisa teknis dan ekonomis dilakukan dari metode continous concrete weight dan 

set-on saddle weight , serta metode alternatif yang ditawarkan yaitu geo-textile fabric weight. Perhitungan manual 

dilakukan untuk mengetahui  primary and secondary stress sedangkan analisanya menggunakan software untuk 

mengetahui efek yang ditimbulkan akibat beban tambahan dari pemberat pada pipa.Hasil perhitungan tegangan 

pipa secara manual dan secara software dari ketiga metode anti buoyancy tersebut masih berada pada batas aman 

yang diijinkan oleh  standard  ASME B31.8. Metode yang paling efisien dari segi teknis dan ekonomis adalah 

metode geotextile fabric weight dengan hasil perhitungan manual tegangan total longitudinal efektif sebesar 

4762,594 psi. Hasil perhitungan tegangan menggunakan software sebesar 6876,12 psi. Sedangkan jumlah biaya 

instalasi yang harus dikeluarkan untuk metode tersebut adalah Rp.222,420,485. Jumlah unit yang digunakan 

adalah dua unit geotextile fabric weight. 

 

Kata kunci : Buoyancy, metode anti-buoyancy, natural gas, primary and secondary stress, river crossing 

pipeline. 

 

1. 

  PENDAHULUAN  

  Jalur pipa distribusi natural gas pada KP 

0+100 harus melewati sungai (river crossing 

pipeline). Pipa yang terpendam di sungai harus 

memenuhi kriteria nilai negative buoyancy yang 

ditentukan oleh klien sebesar 10%. Terdapat 

beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

menangani buoyancy. .Metode awal yang disarankan 

oleh klien adalah continuous concrete weight, 

metode yang digunakan oleh kontraktor adalah set 

on saddle weight, dan metode alternatif adalah geo 

textile fabric weight. Penelitian ini akan menganalisa 

nilai buoyancy yang terjadi dari ketiga metode 

tersebut. Tegangan primary dan secondary 

diperhitungkan untuk mengetahui nilai tegangan 

yang terjadi akibat penambahan pemberat pada pipa. 

Nilai tegangangan yang terjadi harus memenuhi 

batas nilai yang diijinkan oleh ASME B31.8. Analisa 

akibat penambahan pemberat juga dilakukan 

menggunakan software CAESAR II. Perhitungan 

biaya instalasi dari ketiga metode tersebut dilakukan 

untuk mendapatkan perbandingan biaya yang lebih 

ekonomis dari ketiga metode tersebut. 

2.  METODOLOGI  

2.1  Prosedur Penelitian  

Desain pipeline distribusi natural 

gasmenggunakan pipa 16 inchi material API 5L 

grade X46 dengan desain temperatur 129,2 ⁰F dan 

desain pressure 684 psi yang mengalirkan fluida 

natural gas. Analisa nilai buoyancy dilakukan dari 

ketiga metode tersebut. Analisa tegangan primary, 

mailto:pramudhyiabagaskuncoro@gmail.com1*
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secondary, serta menggunakan software CAESAR 

IIdilakukan untuk memastikan pipeline yang 

menerima beban tambahan dari pemberat  dapat 

beroperasi dengan aman. Analisa biaya instalasi dari 

ketiga metode anti buoyancyjuga dilakukan untuk 

mengetahui perbandingan biaya yang lebih 

ekonomis dari ketiga metode tersebut. 

2.2. Buoyancy 

Perhitungan buoyancy dilakukan untuk 

mendapatkan nilai buoyancy yang dialami oleh pipa. 

Hasil perhitungan tersebut digunkan untuk 

mendapatkan nilai safety factor yang terjadi. Rumus 

yang digunakan untuk mendapatkan nilai safety 

factor buoyancy adalah sebagai berikut : 

• Safety Factor Buoyancy 

 𝑆𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑆𝐹) =

 
𝐷𝑜𝑤𝑛 𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒

𝑈𝑝 𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒
=

𝑊𝑇

𝐹𝐵
=

(𝑊𝑒𝑓𝑓+𝑊𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)

𝐹𝐵
..........(1) 

Persamaan (1) menunjukkan persamaan perhitungan 

untuk mendapatkan nilai safety factor buoyancy. 

Nilai safety factor minimal yang diijinkan adalah 

1,1. Dimana 𝐹𝑏𝑝𝑖𝑝𝑒 merupakan berat air yang 

tergantikan atau nilai buoyancy (kg/m), Wtotal 

merupakan berat total pipa (kg/m), Weff merupakan 

berat efektif pipa (kg/m), dan SF merupakan safety 

factor buoyancy (1,1). 

2.3.  Metode Anti Buoyancy 

 Terdapat tiga metode anti buoyancy yang 

digunakan untuk menangani buoyancy yang terjadi. 

Ketiga metode tersebut harus memenuhi safety 

factor yang diminta yaitu sebesar 1,1 atau nilai 

negative buoyancy 10% agar pipa tidak mengalami 

buoyancy.  

2.3.1. Concrete Weight Coating 

• Berat Concrete Weight Coating 

𝑊𝑐𝑜𝑛𝑐 =  
𝜋

4
(𝑂𝐷𝑐𝑜𝑛𝑐2 −  𝐼𝐷𝑐𝑜𝑛𝑐2) ×

 𝜌
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒

 ................................................(2) 

Persamaan (2), menunjukkan persamaan 

perhitungan nilai berat concrete weight coating 

persatuan panjang. Dimana Wconcrete merupakan 

berat concrete persatuan panjang (kg/m), ODconc 

merupakan diameter luar concrete (m), IDconc 

merupakan diameter dalam concrete (m),  𝜌
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒

 

merupakan massa jenis concrete (kg/m³).  

2.3.2. Set On Saddle Weight  (SOSW) dan 

Geotextile Fabric Weight (GFW) 

  Perhitungan untuk berat set-on saddle weight 

dan geotextile fabric weight yang cukup untuk 

memenuhi nilai negative buoyancy sebesar 10%. 

Perbedaan perhitungan antara 2 metode tersebut 

terletak pada massa jenis pemberat yang digunakan.  

Persamaan dasar yang dapat digunakan adalah 

sebagai berikut (Connors, 2004)  

• Total Weight Required 

      𝑇𝑊𝑅 = [(𝐹𝐵 − (𝑊𝑃𝑖𝑝𝑒)] × (1 +

𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑏𝑢𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐𝑦)..................................(3) 

• Weight Submerged 

               𝑊 = 𝑉 × (𝜌𝑝𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 − 𝜌𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟)......(4) 

• Spacing Or Span 

               𝑆𝑝𝑎𝑐𝑖𝑛𝑔 =
𝑊

𝑇𝑊𝑅
 ............................(5) 

Persamaan (3), (4), dan (5)menunjukkan persamaan 

perhitungan nilai massa pemberat yang dibutuhkan 

serta jarak peletakannya. Dimana TWR merupakan 

berat yang dibutuhkan untuk memenuhi nilai 

negative buoyancy persatuan panjang (kg/m), 𝐹𝑏𝑝𝑖𝑝𝑒 

merupakan berat air yang tergantikan atau nilai 

buoyancy (kg/m), Wpipe merupakan berat pipa 

persatuan panjang (kg/m) dimana 𝜌
𝑝𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡

 

merupakan massa jenis pemberat (kg/m³). 𝜌
𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

 

merupakan massa jenis air (kg/m³). V merupakan 

volume pipa (m³). dan W merupakan berat pemberta 

yang terendam (kg). 

2.4. Primary Stress 

 Primary stress merupakan resultan gaya 

internal yang dapat menyebabkan perubahan ukuran 

atau bentuk pada pipa. Tegangan ini diakibatkan 

oleh tekanan internal fluida, berdasarkan ASME 

B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping 

System terbagi menjadi : 

2.4.1. Longitudinal StressRestrained Pipe 

                 𝑆𝑝 = 0,3 𝑆𝐻...................................(6) 

Persamaan (6)menunjukkan persamaan longitudinal  

stress. Dimana SP merupakanlongitudinal 

stress(psi), SH merupakan Hoop stress (psi). 

2.4.2. Longitudinal Stress Akibat Exspansion 

Thermal 

  𝑆𝑇 = 𝐸𝑎 ( 𝑇1 −  𝑇2 )......................(7) 
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Persamaan (7)menunjukkan persamaanlongitudinal 

stress akibat ekspansion thermal. DimanaST 

merupakan thermal expansion stress (psi), E 

merupakan modulus elastisitas pipa (psi), a 

merupakan koofisein ekspansi termal. T1 

merupakan temperatur instalsi ºF, dan T2 merupakan 

temperatur  operasi ºF. 

2.4.3. Bending Stress  

  𝑆𝐵 =
𝑀𝐵

𝑍
..........................................(8) 

Persamaan (8)menunjukkan persamaan bending 

stress. DimanaSB merupakan bending stress(psi), 

Mb  merupakan moment bending (lb-in), dan Z 

merupakan pipe section modulus (in³). 

2.4.4. Total Longitudinal Stress InRestrained Pipe 

𝑆𝐿 =  𝑆𝑝 + 𝑆𝑇 +  𝑆𝐵.......................(9) 

Persamaan (9)menunjukkan persamaantotal 

longitudinal stress in restrained pipe. DimanaSL 

merupakan total longitudinal stress in restrained 

pipe (psi), SP merupakan longitudinal 

stressrestrained pipe  (psi), ST merupakan expansion 

thermal stress (psi), dan SB merupakan bending 

stress (psi). 

2.4.5. Allowable Stress 

  𝑆𝐿  ≤ 0,9 𝑆𝑇 .................. (10) 

Persamaan (10) menunjukkan persamaan allowable 

stress yang diijinkan oleh ASME B31.8. Dimana SL 

merupakan longitudinal stress in restrained pipe 

(psi), S merupakan specified minimum yiled strength 

(psi), dan T merupakan temperature derating factor 

(psi). 

2.5. Secondary Stress 

Secondary stress merupakan tegangan yang timbul 

pada dinding pipa disebabkan oleh beban selain 

tekanan internal fluida, misalnya karena beban 

backfill (urukan), dan beban dari pemberat pipa. 

2.5.1. Ovality 
∆𝑦

𝐷
=

𝐷1𝐾𝑃

(𝐸𝐼)

𝑅3 +0.061𝑥𝐸′
.................................................(11) 

Persamaan (11) menunjukkan persamaan prediksi 

ovality yang terjadi akibat beban eksternal berupa 

beban tanah dan pemberat. Dimana ∆y merupakan 

Vertical deflection pipa (in), D merupakan diameter 

luar pipa (in), D1 merupakan deflection lag factor 

(1.0-1.5), K merupakan konstanta bending (0.1), P 

merupakan tekanan pada pipa akibat beban tanah + 

pipe weighting (psi), R merupakan radius pipa (in), 

E merupakan modulus young pipa (psi), I merupakan 

inersia dinding pipa (in³), dan E’ merupakan 

modulus of soil reaction (psi).  

3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Buoyancy  

Perhitungan safety factorbuoyancy pada pipa 

sebelum menerima beban tambahan ditentukan 

dengan menggunakan persamaan 1. Tabel 3.1 

menunjukkan hasil perhitungan safety factor 

buoyancy sebelum pipa menerima beban beban 

tambahan dari pemberat. Nilai buoyancy 

dipengaruhi oleh berat keseluruhan pipa. 

Tabel 3. 4 Hasil Perhitungan Safety Factor 

 

 

3.2. Metode Anti Buoyancy  

3.2.1. Concrete Weight Coating  

  Perhitungan massa concrete weight coating 

digunakan untuk mendapatkan nilai safety factor 

buoyancy menggunakan persamaan 2. Tabel 3.2 

menunjukkan hasil perhitungan massa dari concrete 

weight coating yang digunakan untuk mendapatkan 

niai safety factor setelah pipa menerima beban 

tambahan dari pemberat. 

Tabel 3. 5 Hasil Perhitungan Comcrete Weight 

Coating 

 

Buoyancy Calculation 

Paramater Nilai 

W_Total 125.160 kg/m 

F_buoyancy 131.963 kg/m 

W_Efective -6.803 kg/m 

Safety Factor (1,1) 0.897 

Concrete Weight Coating 

Paramater Nilai 

W_Total 296,98 kg/m 

F_buoyancy 131.963 kg/m 

W_Efective 117,92 kg/m 

Safety Factor (1,1) 2,32 
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3.2.2. Set On Weight dan Geotextile Fabric Weight 

  Massa pemberat yang dibutuhkan untuk 

memenuhi nilai safety factor sebesar 1,1, serta jarak 

peletakan antar pemberat dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan 3,4, dan 5. Hasil 

perhitungan terdapat pada tabel 3.3. 

Tabel 3. 6 Hasil Perhitungan Metode SOW dan 

GFW 

Parameter 
Nilai 

Unit 
SOW GFW 

W_Required 7,482 7,482 kg/m 

W_Submerged 213,325 213,452 Kg 

Spacing 28,510 28,523 M 

 

3.3. Perhitungan Stress 

   Stress yang terjadidiakibatkan oleh tekanan 

internal pipa dan eksternal pipa. Hasil perhitungan 

untuk primary dan secondary stress didapatkan dari 

persamaan 6,7,8,9,10, dan 11. Tabel 3.4 merupakan 

hasil perhitungan untuk primary stress dan 

secondary stress. 

Tabel 3. 7 Hasil Perhitungan Primary Stress dan 

Allowable Stress 

 

3.4. Analisa Software CAESAR II  

Tabel 3.5menunjukkan hasil perhitungan 

analisa tegangan pipa menggunakan software 

CAESAR II pada 3metode anti buoyancydidapatkan 

nilai tegangan yang aman dibawah batasan stress 

pada code ASME B31.8.  

Tabel 3. 8 Hasil Pemodelan Software CAESAR II  

 

3.8  Rencana Anggaran Biaya Instalasi 

 Perhitungan rencana anggaran biaya instalasi 

dilakukan untuk mendapatkan hasil biaya terendah 

dari ketiga metode anti buoyancy. Ketiga metode 

tersebut adalah concrete weight coating (cwc), set on 

saddle weight (sosw), dan geotextile fabric weight 

(gfw). Tabel 3.6 merupakan hasil perhitungan 

rencana anggara biaya instalasi. 

Tabel 3. 9 Rencana Anggaran Biaya Instalasi 

4.  KESIMPULAN 

 Hasil dari pembahasan dan analisa yang telah 

dilakukan ini dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Nilai buoyancy pada  pipeline river crossing, 

nilai safety factor buoyancy yang terjadi pada 

kondisi instalasi adalah 0,897. Sehingga pipa 

membutuhkan pemberat tambahan. Metode 

yang disarankan klien concrete weight coating 

menghasilkan nilai safety factor sebesar 2,32. 

Metode yang digunakan kontraktor set on  

2. saddle weight untuk memenuhi nilai safety 

factor 1,1, seharusnya cukup ditambahkan 2 

unit sosw dengan jarak peletakan 28,52m. 

Metode 
SP 

(psi) 
SB (psi) 

ST 

(psi) 
SL (psi) Allowabel Ovality 

Tanpa 

Pemberat 
323,82 34209,055 1123,2 38615,455 41400 0,0024 

Concrete 

Weight 

Coating 

3238,2 844,621 1123,2 5251,021 41400 0,0033 

Set On 

Saddle 

Weight 

3238,2 356,194 1123,2 4762,594 41400 0,0024 

Geotextile 

Fabric 

Weight 

3238,2 356,194 1123,2 4762,594 41400 0,005 

Metode 
Operation 

Stress (psi) 
Allowabel 

Ratio 

(%) 

Concrete 

Weight 

Coating 

6989,86 41400 16,88 

Set On 

Saddle 

Weight 

6853,03 41400 16,56 

Geotextile 

Fabric 

Weight 

6876,12 41400 16,6 

Deskripsi 
Metode 

CWC SOSW GFW 

Rencana 

Anggaran 

Biaya Instalasi 

(Rp) 

328.284.8

88 

254.169.65

3 

222.420.

485 
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Metode alternatif geotextile fabric weight untuk 

memenuhi nilai safety factor 1,1 dengan massa 

gfw 367,5 kg cukup ditambahkan 2 unit dengan 

jarak peletakannya 58,53m. 

3. Nilai tegangan pada pipa sebelum ditambahkan 

pemberat adalah nilai (SP) sebesar  3283,2 psi, 

nilai (ST) sebesar 1123,2 psi, dan nilai (SB) 

sebesar 34209,055 psi. Maka, nilai (SL) adalah 

38615,455 psi. batas nilai (SL) yang diijinkan 

oleh ASME B31.8 adalah 41400 psi untuk 

material API 5L X46 dengan diameter 16 in. 

4. Nilai perhitungan manual total tegangan 

longitudinal efektif pada pipa setelah menerima 

beban tambahan dari pemberat untuk ketiga 

metode adalah : (a) cwc sebesar 5251,021 psi, 

(b) sosw sebesar 4762,594 psi, dan (c) gfw 

sebesar 4762,594 psi. Sementara untuk 

pemodelan dengan mengunakan 

softwareCaesar II nilai tegangan untuk ketiga 

metode adalah : (a) cwc sebesar 6989,86 psi, (b) 

sosw sebesar 6853,03 psi, dan (c) gfw sebesar 

6876,12 psi. 

5. Perhitungan total biaya instalasi yang 

dibutuhkan untuk proyek pipeline river crossing 

untuk metode concrete weight coating adalah 

sebesar Rp. 328.254.888, metode set on weight 

dengan jumlah 50 unit adalah sebesar Rp. 

254.169.653, sedangkan untuk set on weight 

dengan jumlah 2 unit adalah sebesar Rp. 

223.960.486, dan untuk metode geotextile 

fabric weight adalah sebesar Rp. 222.420.485.  

5.  DAFTAR NOTASI 

𝐹𝑏𝑝𝑖𝑝𝑒 = buoyancy Force (kg/m)  

Z  = modulus of section pada pipa (in3) 

Wtotal = berat total pipa (kg/m)   

SH  = hoop stress(psi) 

Weff = berat efektif pipa (kg/m)   

I  = area moment of inertia of pipe (in4) 

WT  = berat total (kg/m)   

SL  = tegangan longitudinal (psi)  

Wconc = berat concrete (kg/m)   

𝑆𝑝  =longitudinal pressure stress (psi) 

ODconc = diameter luar concrete (m)  

𝑆𝑏  = bending stress (psi) 

IDconc = diameter dalam concrete (m)  

E  = modulus elastisitas (psi) 

ρconc = massa jenis concrete (kg/m3)  

ST  = thermal stress (psi) 

ρwater = massa jenis air (kg/m3)   

a    = koefisien ekspansi termal  

ρpemberat = massa jenis pemberat (kg/m3)  

T1  = temperatur instalasi (ºF)   

W  = berat pemberat terendam (kg)  

T2  = tempereratur operasi (ºF) 

TWR = berat total yang dibutuhkan (kg/m) 

MB  = bending moment (lb.in) 

V  = volume pemberat (m3)   

∆y  = vertical deflection (in) 

D  = diameter luar pipa (in)   

D1  = deflection lag factor (1,0-1,5) 

K  =konstanta bending (0,1)   

P  = tekanan akibat tanah + pemberat (psi) 

R  = radius pipa (in)    

E’  = modulus of soil reaction (psi)  
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Abstrak 

Banyak penelitian yang dilakukan mengenai cara mereduksi vortex induced vibration (VIV) dengan menambahkan 

vortex suppression devices. Vortex suppression devices mempunyai  prinsip kerja dengan cara merusak boundary 

layer atau memodifikasi formasi dari vortex shedding sehingga akan merubah baik pola maupun frekuensi vortex 

shedding yang terjadi, yang mana agar menjauhi frekuensi alami struktur. Penelitian ini mengambil bentangan 

terpanjang dari sebuah pipeline yang sudah terinstal yang beroperasi di daerah Madura offshore. Penelitian ini 

dilakukan dengan memodelkan vortex shedding yang terjadi pada bentangan pipa dengan suppression devices 

jenis helical strakes untuk mengurangi gaya hidrodinamis dan respon getaran struktur akibat beban arus pada 

berbagai variasi sudut, dengan demikian diketahui nilai stress yang terjadi di free span pada sudut-sudut tertentu. 

Pemodelan dilakukan secara numerik dengan metode finite element computational fluid dynamic (CFD). 

Pemodelan numerik menggunakan dimensi pada aslinya. Pemodelan dibantu dengan software fluent dari 

Ansys.Hasil studi yang dilakukan pada metode perhitungan manual, diketahui bahwa nilai maximum allowable 

span paling rendah  pada fase hydrotest tanpa mitigasi helical strakes yaitu 48,558 m. Metode pemodelan software 

didapatkan hasil bahwa nilai maximum allowable span paling rendah pada fase operasi dengan mitigasi helical 

strakes. Seluruh nilai tersebut masih berada diatas nilai span yang terjadi pada pipeline. 

Keywords:free span, helical strakes, offshore pipeline, vortex induced vibration, computational fluid dynamic 

 

1. PENDAHULUAN  

Energi merupakan bagian yang mendasar dari 

kehidupan manusia, diantaranya adalah energi 

minyak dan gas bumi. Tingginya permintaan dunia 

akan energi ini menyebabkan semakin intensifnya 

usaha dalam pencarian serta eksplorasi minyak dan 

gas bumi di daerah lepas pantai hingga laut dalam. 

Sistem pipeline/jalur pipa merupakan akomodasi 

yang paling murah, aman, serta efisien dalam 

peyaluran minyak dan gas bumi di daerah lepas pantai 

hingga laut dalam. Kontruksi pipa bawah laut harus 

didesain sesuai dengan standar yang berlaku. Jalur 

pipa bawah laut yang telah didesain kemudian 

dianalisa agar dapat dipasang dan beroperasi 

sebagaimana mestinya.  

Free span merupakan kontak yang hilang antara 

pipeline dengan dasar laut. Analisis freespan perlu 

dilakukan karena apabila pipa dibiarkan tidak 

tertumpu begitu saja akan menyebabkan kegagalan 

akibat beban statik (excessiveyielding) atau beban 

dinamik (fatigue). Beban statik dipengaruhi oleh 

tegangan akibat berat pipa itu sendiri sedangkan 

beban dinamik dipengaruhi oleh arus dan gelombang 

laut yang dapat menyebabkan vibrasi 

(vortexinducedvibration). Analisa freespan 

merupakan salah satu dari tahap dalam desain 

offshorepipeline yang perlu sangat diperhatikan. 

Beban dinamik yang mempengaruhi freespan 

diantaranya adalah vortexinducedvibration (VIV). 

Vortexinducedvibration (VIV) merupakan getaran 

yang diakibatkan oleh fenomena sekunder dari 

interaksi antara fluida dan struktur pipa. VIV dapat 

didefinisikan dekatnya frekuensi sheddingvortex 

dengan frekuensi alami struktur. Fenomena sekunder 

tersebut dinamakan fenomena pelepasan vortex. VIV 

pada struktur bawah laut, khususnya pipeline 

merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

semua tahap pengembangan offshorestructure 

Hingga kini, telah banyak penelitian dilakukan 

guna mereduksi vortexinducedvibration (VIV) 

dengan menambahkan vortexsuppressiondevices 

(Zdakovich, 1981). Gambar 1 memperlihatkan 
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beberapa jenis peralatan tersebut yang dewasa ini 

telah dikembangkan (Blevins, 1990). Prinsip kerja 

alat tersebut adalah dengan cara merusak 

boundarylayer atau memodifikasi formasi dari 

vortexsheeding sehingga akan merubah pola maupun 

frekuensi vortexsheeding agar menjauhi frekuensi 

alami struktur. Dengan demikian getaran lock-in yang 

beramplitudo besar bisa dihindari. Salah satu jenis 

vortexsuppressiondevice yang efektif mereduksi VIV 

adalah jenis helicalstrakes (Gambar 2). 

Studi kasus dalam penelitian ini adalah sebuah 

jalur pipeline yang berlokasi di selat Madura, jalur 

pipa ini memiliki kriteria yang sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. Pada penelitian ini telah 

dilakukan analisa mengenai distribusi stress yang 

terjadi pada struktur pipeline yang berinteraksi 

dengan vortexsheeding. Selain itu, dianalisa pula 

pengaruh sudut kemiringan yang terjadi pada pipeline 

terhadap nilai stress maksimumnya.  

 

  (a)          (b)            (c)                 (d)   

 

 

 (e)          (f)             (g)              (h) 

 

Gambar 1. VortexSuppressionDevice (Blevins, 

1990) 

 

 

 

Gambar 2. HelicalStrakes 

2. METODOLOGI 

2.4 Perhitungan Manual 

Perhitungan manual dilakukan untuk mencari 

nilai maximumallowablespan pada bentangan 

pipeline tanpa penggunaan helicalstrakes. Proses 

perhitungan dilakukan dengan dasar standar DNV RP 

F105 freespanningpipeline.Analisis terhadap 

freespan pada pipa bawah laut dilakukan terhadap 

dua kriteria utama, yaitu FatigueLimitStrength dan 

UltimateLimitStrength. Freespan merupakan bentang 

bebas pada suatu pipa bawah laut, bentang bebas 

tersebut terjadi tegangan dengan besar tertentu akibat 

massa pipa yang tidak tertumpu oleh seabed. Bentang 

bebas yang terlalu panjang dapat menyebabkan 

tegangan berlebih pada pipa. Dengan asumsi kedua 

ujung pipa pada bentang bebas tertumpu peletakan 

sederhana. Panjang bentang statik dapat dapat 

ditentukan berdasarkan Persamaan 2.1 dan 2.2 

berikut ini. 

 

𝐿𝑠𝑡 = √
2.𝐶.𝐼.𝜎𝑒

𝑊𝑡 .𝐷𝑡𝑜𝑡

  ..........................................(1) 

𝑊𝑡 =  √𝑊𝑠𝑢𝑏
2 + (𝐹𝐷 + 𝐹𝑙)

2 ................ (2) 

Panjang bentang dinamik dapat dapat ditentukan 

berdasarkan Persamaan 2.3 dan 2.4 berikut ini. 

fnIL(Ldyn_IL)= 

𝐶1. √1 + 𝐶𝑆𝐹 . √
𝐸 .  𝐼

𝑀𝑒𝑓𝑓.  𝐿𝑑𝑦𝑛_𝐼𝐿
4 [1 +

𝑆𝑒𝑓𝑓

𝑃𝑐𝑟_𝐼𝐿 (𝐿
𝑑𝑦𝑛_𝐼𝐿

)
+ 𝐶3. (

𝛿𝐼𝐿

𝐷
)

2

]

(3) (3) 

(Ldyn_IL)=
𝑓𝑛𝐼𝐿 (𝐿

𝑑𝑦𝑛_𝐼𝐿
)

𝛾𝐼𝐿

=  
𝑢𝑟100 

𝑉𝑅𝑜𝑛_𝐼𝐿 .𝐷
 . (1 −

 

(𝐿𝑑𝑦𝑛_𝐼𝐿)

𝐷

250
) .

1

𝛼𝑓𝑐 
 ......(4) 

 

2.5 Pemodelan Software 

Pada penelitian ini digunakan 2 metode 

pemodelan menggunakan software. Hal ini 

disebabkan tidak adanya standar yang 

mengakomodasikan untuk dilakukan perhitungan 

maupun analisa manual pada kasus yang akan diteliti. 

Sehingga untuk menyelesaikan rumusan masalah 

dalam penelitian ini harus menggunakan metode lain 

di luar scope dari standar. Metode yang digunakan 

adalah computationalfluiddynamic dengan 

menggunakan softwareFluent Ansys. Penggunaan 

metode ini mengacu pada jurnal-jurnal internasional 
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yang telah dipubikasikan. Metode pemodelan dalam 

jurnal-jurnal tersebut tidak seluruhnya sesuai dengan 

penelitian ini, oleh karena itu peneliti 

mengembangkan metode pemodelan baru 

berdasarkan jurnal-jurnal tersebut. 

1. Geometri 

Model bentangan bebas pipa disederhanakan 

menggunakan software SpaceClaim bawaan Ansys. 

Tipe file ini adalah (*.scdoc), file ini kemudian di-

impor ke softwarefluentAnsys untuk selanjutnya di-

mesh. Geometri tersebut perlu ditentukan dahulu 

daerah aliran fluida, bagian padat, dan nama batasan 

permukaan. Dimensi geometri pada pemodelan ini 

disesuaikan dengan penelitian terdahulu oleh Ranjith 

E.R. pada tahun 2015. Gambaran geometri tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini. 

 

Gambar 3 Geometri Pemodelan (Ranjith E. R. 

2015) 

 

2. Validasi Meshing 

Sebelum dilakukan tahap validasi antara hasil 

model numerik terhadap hasil eksperimen 

Constantinideset al, (2006), terlebih dahulu 

dilakukan analisis sensitivitas meshing (meshing 

sensitivity analysis). Tujuannya untuk mendapatkan 

ukuran meshing yang tepat sehinggaoutput yang 

dihasilkan menjadi relativestabil/stasioner, tidak lagi 

fluktuatifdengan berubahnya ukuran/jumlah meshing. 

 

 

 

Gambar 4 Hasil Meshing 

3. Setup dan PostModeling 

Pada tahapan ini, didefinisikan kondisi fisik dari 

simulasi yang merupakan masukan pada proses 

komputasi. Tahapan dasar dalam mendefinisikan 

kondisi fisik Mendefinisikan jenis aliran pada 

simulasi,Mendesain tipe domain, Mendefinisikan 

kondisi batas (boundarycondition), Menentukan 

parameter solusi kontrol 

 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 5 (a) Iterasi (b) Hasil PostModeling 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Nilai Stress pada FreeSpan tanpa Metode 

Mitigasi HelicalStrakes 

Perhitungan manual dilakukan untuk tiga fase, 

yaitu fase instalasi, fase hydrotest dan fase operasi. 

Proses perhitungan manual berdasarkan standar DNV 

RP F105 FreeSpanningPipeline. Hasil perhitungan 

manual digunakan sebagai pembanding dengan hasil 

dari pemodelan software. Hasil perhitungan manual 

dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1Hasil Perhitungan Maximum Allowable Span 

Kondisi tanpa Helical Strakes 

Cases Condition MaximumSpan 

1 Installation 75.329 m 

2 Hydrotest 48.558 m 

3 Operation 69.489 m 

 

Tabel 2Hasil Perhitungan Maximum Allowable Span 

Kondisi dengan Helical Strakes 

Cases Condition 
MaximumIn-

lineVIVSpan 

MaximumCross-

flowVIVSpan 

1 Installation 17.266 m 23.417 m 

2 Hydrotest 17.356 m 17.949 m 

3 Operation 17.071 m 17.862 m 
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3.2 Nilai Stress pada FreeSpan tanpa metode 

Mitigasi HelicalStrakes 

Dalam pemodelan ini perlu dilakukan analisa dan 

pengolahan hasil pemodelan untuk mendapatkan 

jenis hasil yang diharapkan. Hasil pasca pemodelan 

tersebut ditunjukkan pada Tabel 3 berikut ini. 

 

 

Tabel 3 Maximum Allowable Span berdasarkan 

Pemodelan Software 

No 

Ke

dal

am

an 

Kon

disi 

Vari

asi 

Sudu

t 

Tegang

an 

(Mpa) 

Force 

(N) 

Max. 

Span 

(m) 

Max

. 

Spa

n 

(m) 

1 

55 

met

er 

Dina

mis 

tanp

a 

Heli

cal 

Stra

kes 

0° 
188.223

848 

19651

35.53 
21.472 

21,5

64 

2 5° 
195.716

144 

20505

70.41 
21.057 2.11 

3 10° 
204.674

986 

21400

42.35 
20.591 

20.6

64 

4 15° 
229.086

808 

24350

18.32 
19.463 

19.3

72 

5 20° 
260.608

815 

27191

39.3 
18.248 

18.3

32 

6 

55 

Met

er 

Dina

mis 

deng

an 

Heli

cal 

Stra

kes 

0° 
51.5661

624 

54104

1.917 
41.023 

41.0

97 

7 5° 
52.8334

902 

55401

4.347 
40.528 

40.6

13 

8 10° 
56.1040

016 

59117

0.155 
39.329 

39.3

16 

9 15° 
59.6471

847 

62749

7.009 
38.143 

38.1

61 

10 20° 
65.9484

82 

69356

2.752 
36.275 

36.2

98 

 

 Nilai stress yang digunakan sebagai dasar analisa 

adalah hasil dari pemodelan software. Pada rumusan 

masalah ini dilakukan pemodelan dengan bantuan 

software untuk mendapatkan nilai stress yang terjadi 

pada pipeline pada berbagai sudut kemiringan. 

Variasi sudut tersebut adalah 0°, 5°, 10°, 15°, 20°. 

Output softwarefluentansys berupa nilai tegangan, 

nilai tersebut dikonversi menjadi nilai stress 

menggunakan  persamaan yang terdapat pada standar 

DNV RP F105. Analisa stress yang terjadi pada setiap 

variasi sudut kemiringan freespan tanpa metode 

mitigasi helicalstrakes dapat dilihat pada Gambar 3 

berikut ini. 

 

 

Gambar 6 Grafik Pengaruh Sudut Kemiringan 

Terhadap Nilai Stress 

 

Grafik di atas menunjukkan pengaruh variasi 

sudut terhadap nilai stress yang terjadi pada freespan. 

Kedua kasus tersebut terjadi pada kondisi dimana 

pipeline tidak dimitigasi dengan suppressiondevice 

model helicalstrakes. Grafik di atas menunjukkan 

pipeline pada fase operasi. Nilai 

maximumallowablespan tertinggi terjadi pada sudut 0 

derajat yaitu sepanjang 21.564 m. Nilai 

maximumallowablespan terendah terjadi pada sudut 

20 derajat yaitu sepanjang 18.248 m. Terjadi 

kecenderungan yang mana bertambahnya nilai sudut 

akan meningkatkan nilai stress. Dari grafik diatas 

dapat diketahui bahwa peningkatan nilai sudut akan 

berdampak pada peningkatan nilai stress. 

 

3.3 Korelasi Nilai Stress dengan Sudut 

Kemiringan 

Korelasi Sederhana merupakan suatu  teknik 

statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan 

hubungan 2 variabel dan juga untuk dapat mengetahui 

bentuk hubungan antara 2 variabel tersebut dengan 

hasil yang sifatnya kuantitatif. Perhitungan nilai 

korelasi dilakukan dengan bantuan software 

pemrogaman komputer. 

 

 

 

Correlation: Sudut Kemiringan; Maximum Allowable Span 

Kasus 1  

Pearson correlation of Sudut Kemiringan and Maximum 

Allowable Span Kasus 1 = 0,147 
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P-Value = 0,685 

Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa korelasi 

tekanan darah dan umur sebesar 0,147. Dengan 

memperhatikan nilai P-Value sebesar 0,685 yang 

lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, kita dapat 

mengatakan bahwa dari data tersebut, terdapat 

korelasi antara antara sudut kemiringan dan besaran 

nilai stress. Korelasi yang terjadi bersifat “LEMAH” 

 

3.4 Nilai Keefektifan Penggunaan HelicalStrakes 

Kalkulasi nilai keefektifan penggunaan 

helicalstrakes menggunakan metode statistika. Pada 

peneltian ini digunakan statistik uji-t berpasangan 

(PairedT-Test). Uji-t berpasangan adalah salah satu 

metode pengujian hipotesis dimana data yang 

digunakan tidak bebas (berpasangan). 

Paired T-Test and CI: Tanpa Helical Strakes; Dengan Helical 

Strakes  

Paired T for Tanpa Helical Strakes - Dengan Helical Strakes 

                        N     Mean  StDev  SE Mean 

Tanpa Helical Strakes   5   20,166  1,309    0,585 

Dengan Helical Strakes  5   39,060  1,916    0,857 

Difference              5  -18,893  0,630    0,282 

 

95% CI for mean difference: (-19,675; -18,111) 

T-Test of mean difference = 0 (vs ≠ 0): T-Value = -67,08  P-

Value = 0,0032 

 

P-value dari uji-t berpasangan di atas adalah 

0.0032, yaitu lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian 

kesimpulan statistika yang diambil adalah  menolak 

H0 ,artinya pernyataan bahwa selisih rata-rata antara 

sebelum dan sesudah penggunaan metode mitigasi 

helicalstrakes pada freespan berbeda atau tidak sama 

dengan nol. Atau dapat dikatakan terdapat pengaruh/ 

efektifitas penggunaan metode mitigasi 

helicalstrakes. 

 

4. KESIMPULAN 

Dari Analisa yang telah dilakukan pada penelitian ini, 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

• Vortexsheeding memiliki pengaruh yang 

signifikan. Pada pipelinespan dalam kondisi 

statis(tanpa pengaruh vortexsheeding), nilai 

maximumallowablespan-nya mencapai 69.489 m. 

Sedangkan pada pipelinespan dalam kondisi 

dinamis (dipengaruhi vortexsheeding), nilai 

maximumallowablespan-nya hanya mencapai 

17.862 m. 

• Perubahan sudut pada pipeline span memiliki 

pengaruh terhadap nilai maximumallowablespan. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil dari perhitungan 

manual dan pemodelan dengan software. Apabila 

terjadi kenaikan nilai sudut maka berdampak pada 

penurunan nilai nilai maximumallowablespan.  

• Berdasarkan metode statistika, pengaruh sudut 

kemiringan terhadap nilai stress pada bentangan 

bebas pipeline didadapatkan hasil bahwa terdapat 

hubungan/korelasi dari kedua variabel tersebut. 

Korelasi kedua variabel tersebut bersifat LEMAH 

LINIER POSITIF. 

• Berdasarkan metode statistika, penggunaan 

metode mitigasi helicalstrakes memiliki pengaruh 

yang cukup signifikan. Hal ini dapat diketahui 

dari nilai maximumallowablespan pada kondisi 

tanpa helicalstrakes dan dengan helicalstrakes. 

Nilai maximumallowablespan pada kondisi 

dengan menggunakan helicalstrakes bisa 

mencapai dua kali lipat dari kondisi tanpa 

helicalstrakes. Hasil analisa statistika 

menunjukkan hasil bahwa terdapat nilai 

efektivitas penggunaan helicalstrakes. 

 

5. DAFTAR NOTASI 

Lst : Panjang freespan statik yang diijinkan 

C : Konstanta ujung peletakan 

I : Momen inersia penampang pipa 

σe : Tegangan ekuivalen 

Wt : Berat pipa terdistribusi merata per satuan 

panjang 

Dtot : Diameter total terluar pipa 

Ldyn : Critical natural frequencies 

fn (Ldyn) : Fundamental natural frequency 

γ : Safety factor for screening criteria 

ur100 : Seabed currenet velocity 

VRon : Onset value reduced velocity 

αfc : Minimal value for curent flow ratio
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ABSTRAK 

Steam dalam dunia industri digunakan untuk pembangkit listrik. Steam didistribusikan menggunakan sistem 

perpipaan bertemperatur tinggi sehingga pemuaian terjadi akibat beban ekspansi. Opsi untuk menanggulangi hal 

tersebut ialah dengan menambahkan expansion loop. Desain awal yang dirancang oleh klien mengalami tegangan 

berlebih pada expansion loop, daerah MRS Utility .Perancangan expansion loop  harus mempertimbangkan nilai 

displacement agar pemuaian yang timbul dapat diminimalisir dan tidak mengalami tegangan berlebih. Hal yang 

harus diperhatikan dalam perancangan tersebut adalah dimensi dan jumlah dari expansion loop, serta pemilihan 

dan peletakan pipe support. Pada penelitian ini variasi jumlah expansion loop pada 3 desain alternatif digunakan 

untuk menganalisa tegangan dan mendapatkan desain yang optimum baik dari segi teknis maupun ekonomis. 

Software CAESAR II digunakan untuk menganalisa tegangan dari segi teknis.  

 

1. PENDAHULUAN 

Sistem perpipaan dirancang untuk menyalurkan 

high steam dari boiler menuju turbin. Sistem 

perpipaan dirancang menggunakan material A-106 

Gr.B temperatur operasi 400°C dan diameter pipa 

16”. Sistem tersebut sangat rawan terhadap terjadinya 

pemuaian akibat beban ekspansi. Pemuaian tersebut 

disebabkan oleh tingginya temperatur fluida serta 

perbedaan antara temperatur ambien dan temperatur 

operasional yang terpaut jauh. Hal tersebut dapat 

mengakibatkan pipa mengalami perenggangan atau 

penyusutan, sehingga menambah beban dan momen 

pada pipa yang berpotensi menyebabkan tegangan 

berlebih pada sistem perpipaan. Sistem perpipaan 

dirancang sepanjang 650m dengan menggunakan 

expansion loop berjenis three dimensional loop. Pada 

tahap perancangan awal terjadi tegangan berlebih 

pada expansion loop yang telah direncanakan pada 

daerah MRS utility.  

Pada penelitian  ini akan dilakukan desain alternatif  

dan analisa tegangan dengan memvariasikan dimensi 

serta jumlah expansion loop pada jalur pipa transfer 

high steam dengan tujuan untuk mendapatkan desain 

yang optimum. Peneliti menggunakan Standard 

ASME B31.3 sebagai acuan perancangan dan 

menggunakan software CAESAR II untuk melakukan 

analisa tegangan serta pemodelan secara komputasi. 

 

 

 

 

 

 

2.   METODOLOGI PENELITIAN 

2.1   Thermal Expansion  

 

  Thermal Expansion adalah fenomena dimana 

material logam mengalami perpanjangan atau 

peregangan ketika terjadi peningkatan temperatur 

yang diberikan kepadaa material logam tersebut 

(Agustinus, 2014). Peningkatan temperatur dapat 

disebabkan oleh perubahan temperature ketika start-

up maupun shutdown pada sistem perpipaan, yaitu 

dari temperature kamar (ambient) naik/turun ke 

temperature operasi yang menyebabkan panjang dari 

pipa dan komponennya berubah karena ekspansi 

(menambah panjang) ataupun kontraksi (memendek). 

Perubahan panjang dari thermal expansion dapat 

diketahui dengan persamaan berikut: 

Δ = α x L x ( To – Ti )    

       
  (2.1) 

 

2.2 Penentuan Desain Expansion Loop  

Dalam penentuan dimensi expansion loop hal 

yang harus dipertimbangkan adalah dimensi pipe 

rack tempat expansion loop tersebut akan terinstal. 

Penentuan dimensi expansion loop dari setiap 

segment berbeda – beda, hal ini disebabkan karena 

pemuaian yang terjadi dan jumlah dari expansion 

loop dari setiap segment juga berbeda – beda. 

Langkah awal ialah mencari nilai Lanchor – anchor  dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut: 

ΔLloop    = α x L(anchor - 

anchor) x ( To – Ti )   

mailto:dedemalikprastian@gmail.com1*
mailto:adi_wirawan@ppns.ac.id2
mailto:pekikmahardhika@ppns.ac.id3
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 L(anchor – anchor) = 
ΔLloop

α  x  ( To – Ti )  
 

Kemudian langkah selanjutnya setelah mengetahui 

nilai Lanchor – anchor  ialah menentukan panjang loop 

dengan menggunakan persamaan sebagai berikut : 

 Lloop = 𝐿𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜𝑟  – 

[(𝐿𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑥 2) +  (𝐿𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑎𝑛 𝑥 2)]
   (2.2) 

 
2.3 Sustaind Load 

Sustained load adalah beban yang bekerja 

secara kontinyu pada pipa. Tegangan yang terjadi 

merupakan jumlah dari tegangan longitudinal (SL) 

yang dikarenakan tekanan, berat dan beban sustain 

lainnya. Sehingga sustained load dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

SL  = 
𝐹𝑎𝑥

𝐴𝑚
⁄  + 𝑀𝑏

𝑧⁄  + 
𝑃 𝑥 𝑂𝐷 

4 𝑥 𝑡
    

  (2.3) 

2.4 Expansion Load 

Expansion load merupakan beban akibat 

temperatur fluida yang mengalir beserta sifat dari 

material pipa yang dapat menyebabkan terjadinya 

pemuaian. Untuk pipa lurus analisa ekspansi thermal 

didapat berdasarkan metode guided cantilever. 

Sebelumnya didapatkan terlebih dahulu nilai thermal 

expansion dengan menggunakan persamaan (2.1) dan 

induced moment dengan menggunakan persamaan 

(2.4) sebagai berikut : 

M  = 
6 𝐸 𝐼 𝛥

𝐿2 .................(2.4) 

S   = 𝑀 𝑍⁄  ...................(2.5) 

2.5 Occasional Seismic Load 

Occasional Seismic load adalah beban primer 

yang terjadi hanya dalam kurun waktu yang singkat 

dan jarang terjadi. Beban ini dapat disebabkan oleh 

gempa bumi atau juga disebut dengan beban seismic. 

Nilai beban seismic dapat diperoleh dengan 

menggunakan persamaan berikut (Mohinder L 

Nayyar, 2000) : 

Socc = 0.75i x 12 x 
W x L2

8 Z
1.5G.......(2.6) 

2.6 Pipe Support 

Penyangga pipa dalam sistim perpipaan adalah 

sebuah alat yang berfungsi untuk menjadi penahan 

atau penumpu pipa yang melintas dari suatu tempat 

ke tempat yang lain. Untuk perhitungan jarak antar 

support dapat menggunakan persamaan berikut 

(Kannappan, 1986) : 

Ls  = √
0.33 𝑍  𝑆ℎ

𝑊
.........................................(2.7) 

 

 

3. HASIL & PEMBAHASAN 

3.1 Perhitungan Displacement 
Berdasarkan persamaan 2.1. maka dapat 

dilakukan perhitungan displacement  pada setiap 

segment untuk mengetahui pemuaian yang terjadi dan 

memastikan perlu atau tidaknya penambahan 

expansion loop, berikut ini merupakan hasil 

perhitungan displacement : 

 

     Tabel 3.1 Perhitungan Displacement  

Seg

me

nt 

Panj

ang 

Segm

ent 

(m) 

Displace

ment 

Segment 

(m) 

Actual 

Displacement 

(m) 
Keteran

gan 

1 10.7 0.058 0.00842 no need 

2 92.75 0.506 0.45642 needed 

3 63.5 0.347 0.29671 needed 

4 24.5 0.134 0.08377 needed 

5 17.91 0.098 0.04779 no need 

6 282.5

2 

1.543 1.49253 needed 

7 32.75 0.179 0.12883 needed 

8 8.3 0.045 -0.00468 no need 

9 66.88 0.365 0.31518 needed 
 

3.2 Perhitungan Dimensi Expansion loop 

Berdasarkan persamaan 2.2 maka didapatkan 

dimensi dari expansion loop untuk setiap segment 

dari setiap variasi desain sebagai berikut : 

      Tabel 3.2  Dimensi Expansion Loop ( Desain 1 

) 

Segm

e

n

t 

ΔLloop 

(m) 

Lanchor-

anchor 

(m) 

Lancho

r point 

(m)  

Lgui

de  

(m) 

Lloop 

(m) 

Wloop  

(m) 

1 0.0000 0.000 0.00 0.00 0.00 6.00 

2 0.1521 27.864 9.50 1.50 5.86 6.00 

3 0.0989 18.114 5.00 1.00 6.11 5.00 

4 0.0838 15.342 4.00 1.50 4.34 5.00 

5 0.0000 0.000 0.00 0.00 0.00 5.00 

6 0.1493 27.336 6.50 2.50 9.34 3.00 

7 0.1288 23.594 6.50 2.50 5.59 3.00 

8 0.0000 0.000 0.00 0.00 0.00 3.00 

9 0.1576 28.862 7.50 2.00 9.86 5.50 

 

      Tabel 3.3  Dimensi Expansion Loop (Desain 2) 

Segm 

ent 

ΔLloop 

(m) 

Lanchor-

anchor 

(m) 

Lanchor 

point 

(m) 

Lguide 

(m) 

Lloop 

(m) 

Wloop 

(m) 

1 0.0000 0.000 0.00 0.00 0.00 6.00 

2 0.1141 20.898 6.50 1.50 4.90 6.00 

3 0.0742 13.586 3.50 1.50 3.59 5.00 

4 0.0838 15.342 4.00 1.50 4.34 5.00 
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5 0.0000 0.000 0.00 0.00 0.00 5.00 

6 0.1244 22.780 6.00 1.50 7.78 3.00 

7 0.1288 23.594 6.50 2.50 5.59 3.00 

8 0.0000 0.000 0.00 0.00 0.00 3.00 

9 0.1051 19.241 4.50 1.50 7.24 5.50 

 

     Tabel 3.4  Dimensi Expnasion Loop (Desain 3) 

Segm 

ent 

ΔLloop 

 (m) 

Lanchor-

anchor 

(m) 

Lanchor 

point 

(m) 

Lguide 

(m) 

Lloop 

(m) 

Wloop 

(m) 

1 0.0000 0.000 0.00 0.00 0.00 6.00 

2 0.2282 41.796 13.00 2.50 10.80 6.00 

3 0.0989 18.114 2.20 1.50 10.71 5.00 

4 0.0838 15.342 4.00 1.50 4.34 5.00 

5 0.0000 0.000 0.00 0.00 0.00 5.00 

6 0.2132 39.051 10.00 2.50 14.05 3.00 

7 0.1288 23.594 6.50 2.50 5.59 3.00 

8 0.0000 0.000 0.00 0.00 0.00 3.00 

9 0.1576 28.862 7.50 2.00 9.86 5.50 

 

3.3 Peletakan & Jenis Pipe Support  

Berdasarkan persamaan 2.7 maka didapatkan 

nilai allowable pipe span sebesar 13.57 m, sedangkan 

jenis pipe support yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

1. Shoe Support 

Shoe support merukapan support pipa 

dengan penahan beban pipa arah vertical. Di 

antara guide dan limet stopper. 

2. Guide Support 

Guide support yang berfungsi menahan pipa 

dari pergerakan arah lateral. Peletakkan 

support ini berada disisi kaki expansion 

loop. Tujuannya agar pemuaian yang terjadi 

pada kaki expansion loop hanya dapat 

bergerak kearah longitudinal. 

3. Limit Stopper  

Jenis support ini menahan pipa sehingga 

tidak bisa bergerak kesegala arah sumbu. 

Sehingga bisa berfungsi sebagai fix support 

yang mana tidak bisa bergerak kearah 

vertikal, arah lateral, maupun arah 

longitudinal. Peletakkan limit stopper 

sendiri berada diantara expansion loop serta 

berfungsi menahan gerakan ujung pipa pada 

expansion loop 

 

3.4 Analisa Tegangan pada Expansion Loop  

Berdasarkan analisa tegangan yang telah 

dilakukan dengan menggunakan software Caesar II, 

maka  tegangan yang terjadi akibat pembebanan 

dapat dianalisa dari tiap – tiap desain. 

➢ Sustain Load 

 
Gambar 3.1 Grafik perbandingan tegangan 

sustain load 

➢ Expansion Load 

 
Gambar 3.2 Grafik perbandingan tegangan 

expansion load 

➢ Occasional Seismic Load 

 
Gambar 3.3 Grafik perbandingan tegangan 

seismic load 

➢ Occasional Wind Load 

 
Gambar 3.4 Grafik perbandingan tegangan wind 

load 

3.5 Perhitungan Rencana Anggaran Biaya 

Berdasarkan desain yang telah direncanakan 

maka dapat dihitung rencana anggaran biaya dengan 
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langkah awal menghitung biaya pengadaan material 

(MTO) dari tiap – tiap desain dan biaya konstruksi 

sesuai kegiatan yang dilakukan serta biaya – biaya 

penunjang lainnya.  

 

Tabel 3.5  Rencana Anggaran Biaya 

Keter

angan 

Desain 

1 

Desain 2 Desain 

3 

Cost 

Procu

rement 

Rp.      

5.563.1

60.000,- 

Rp.      

7.060.05

6.667,- 

Rp.     

5.096.5

10.000,- 

Cost 

Constr

uction 

Rp.      

2.477.1

00.000,- 

Rp.      

4.071.18

0.000,- 

Rp.     

2.150.0

76.000,- 

Total 

Direct 

Cost 

Rp.      

8.040.2

60.000,- 

Rp.    

11.131.2

36.667,- 

Rp.     

7.247.2

70.000,- 

 

4. KESIMPULAN 

1. Perencanaan dimensi expansion loop 

dipengaruhi oleh keterbatasan ruang pada 

tempat expansion loop tersebut terinstal 

serta jumlah dari expansion loop itu sendiri, 

namun untuk mendapatkan expansion loop 

dengan penyerapan pemuaian yang terbaik 

yaitu dengan memperpanjang lengan dari 

expansion loop. 

2. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan 

didapatkan jarak peletakan antar support 

maksimal sejauh 13.57 m. Jenis support 

yang digunakan antara lain shoe support, 

guide support dan limit stopper  

3. Hasil dari 3 desain alternatif menunjukkan 

bahwa nilai tegangan akibat beban sustain, 

thermal maupun occasional masih berada di 

bawah nilai tegangan ijin berdasarkan 

standar ASME B31.3. Desain alternatif 3 

merupakan desain yang optimum dari segi 

teknis maupun ekonomis. Jumlah expansion 

loop adalah 16 buah. Rencana anggaran 

biayanya sebesar  Rp.7.247.270.- 

 

5. DAFTAR NOTASI 

Δ  = Thermal expansion (m) 

    

α  = Koefisien Thermal Expansion  

(mm/mm/°C)  

Ti  = Temperatur Instalasi (°C) 

L  = Panjang Pipa (m) 

    

P    = Tekana Internal (kPa) 

Fax = Gaya aksial (Kg) 

    

OD  = Outside diameter of pipe (m) 

Am = Cross section area of pipe (m2) 

   

T     = tebal dinding pipa (m) 

Mb = momen bending (kPa) 

    

I   = Momen inersia (m4) 

Z = section modulus (m3) 

    
M = Momen yang terjadi (kPa) 
E  = Modulus elastisitas (kPa)

    

 i = Stress intensification factor  

Socc  = Occasional Seismic Stress (kPa)

    

W = berat total pipa (kg/m) 

G = Seicmis acceleration 

    

Sh = Allowable Hot Stress (kPa) 

Ls = Allowable pipe span (m)  

To = Temperatur Operasi (°C) 
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Abstrak 

Kondisi operasi pada jalur pipa InterconnectionLine 300-S2-B2a-4101-H100 memiliki temperatur operasi 270°C 

dan tekanan operasi sebesar 10 kg/cm2.Berdasarkan data pada PT. Petrokimia Gresik bahwa pipa ini harus 

dianalisa kemampuannya.Analisayangdilakukanmeliputi perhitunganprimary stress, secondary stress, momen dan 

displacement. Proses perhitungan dan analisa menggunakan code and standard ASME B31.3 process piping. 

Analisametode pemodelandengan software. Hasil analisa tegangan yang telah dilakukan pada desain existing tidak 

terdapat tegangan berlebih (overstress) namun nilai displacement pada desain existing melebihi kriteria 

perusahaan. Setelah itu dilakukan redesain dengan variable span 8 m dan 10m dan didapatkan hasil span dengan 

displacement yang memenuhi kriteria perusahaan adalah span 8m. 

Kata Kunci: primary stress, secondary stress,displacement, steam pipe, over stress. 

 

1. PENDAHULUAN 

PT.Petrokimia Gresik memiliki beberapa jalur 

untuk pipa steam dan salah satunya yaitu 

Interconnection Line 300-S2-B2a-4101-H100 

yang dialirkan dari pabrik 3A menuju ke PT 

Petro Jordan Abadi. Pipa penyalur steam 

mengangkut fluida bertemperatur tinggi sangat 

rawan terhadap adanya beban ekspansi. Jalur 

pipa penyalur steam ini menggunakan  material  

steel dengan kondisi operasi pada jalur pipa ini 

memiliki temperatur operasi 270°C dan tekanan 

operasi sebesar 10 kg/cm2. Bedasarkan hasil 

analisa sementara dengan pihak PT. Petrokimia 

Gresik jalur pipa steam Interconnection Line. 

300-S2-B2a-4101-H100 menyatakan performa 

pada jalur pipa tersebut masih kurang layak 

keamanannya untuk dipergunakan dalam jangka 

waktu kedepannya. Sehingga penelitian ini 

dilakukan untuk menganalisa ulang jalur steam 

ini.  

 

2. METODOLOGI 

2.1. Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam pengerjaan ini 

didapat dari data sheet projek pembangunan 

jalur interconnection line300-S2-B2a-4101-

H100 PT. Petrokimia Gresik. Data yang 

digunakan adalah data spesifikasi pipa, 

spesifikasi fluida kerja, kondisi operasi. 

1) Penentuan desain baru 

a. Melakukan perhitungan allowable 

span sesuai dengan kondisi operasi 

dan spesifikasi material. 

b. Melakukan penentuan variable 

span. 

c. Melakukan proses desain gambar 

isometric untuk dilakukan analisa 

tegangan. 

2) Perhitungan dan analisa tegangan pada 

desain pipa baru 

a. Primary stress 

Menghitung nilai tegangan akibat 

sustained load dan occasional load 

dan melakukan perbandingan 

desain span 8m dan 10m 

b. Secondary stress 

Menghitung nilai displacement dan 

tegangan akibat expansion load dan 

melakukan perbandingan desain 

span 8m dan 10m 

c. Analisa terhadap tegangan dan 

displacement yang terjadi pada 

desain baruserta dibandingkan 

dengan allowable stress dan 

allowable displacement. 

 

3. TEGANGAN PADA DESAIN 

EXISTING 

3.1. Primary Stress 

mailto:charnab143@gmail.com1*
mailto:pekikdhika02@gmail.com2
mailto:arum.up3d@gmail.com3
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Primary stress dibagi menjadi dua yaitu 

tegangan akibat beban sustained load dan 

tegangan akibat beban occasional load [2]. 

a. Sustained load 

Beban sustainadalah  beban yang  

bekerja secara terus-menerus padapipa. 

Nilai tegangan akibat beban sustained 

load dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan (1)[2]. 

𝜎𝐿 =
𝐹𝑎𝑥

𝐴𝑚
+

𝑀 𝑐

𝐼
+

𝑃 𝑑𝑜

4𝑡
………………………………… (1) 

Berdasarkan hasil persamaan (1) 

didapatkan hasil perhitungan untuk 

desain existing pada gambar 1. Grafik 

nilai tegangan akibat  

sustained load. 

Gambar 1. Grafik Nilai Tegangan 

Sustained Load untuk Perhitungan 

Manual dan Software pada Desain 

Existing 

 

Berdasarkan grafik pada Gambar 1, 

Tegangan terbesar terjadi pada 

perhitungan manual desain existing 

untuk segmen 50 pada Table 4.10 

sebesar 12213,0477 psi dan pada 

perhitungan software sebesar 

3064,6474 psi.Besarnya nilai pada 

tegangan akibat sustained load 

disebabkan nilai tegangan tekuk yang 

besar.  

b. Occasional load 

Beban okasional terjadi akibat 

hembusan angin, gempa bumi atau gaya 

lain yang intensitasnya secara singkat 

dan jarang terjadi. Beban okasional 

gempa yang mengenai pipa dapat 

dihitung menggunakan persamaan (2) 

[5]. 

𝑆 = 0,75 𝑖 𝑥 12 𝑥 
𝑊𝐿2

8𝑍
𝑥 1,5𝐺……..(2) 

Berdasarkan hasil persamaan (2) 

didapatkan hasil perhitungan untuk 

desain existing pada gambar 2. Grafik 

nilai tegangan akibat occasional load. 

 
Gambar 2. Grafik Nilai Tegangan 

Occasional Load untuk Perhitungan 

Manual Dan Software pada Desain 

Existing 

Berdasarkan grafik pada Gambar 2, 

Tegangan terbesar terjadi pada segmen 

50 dengan nilai tegangan pada 

perhitungan software sebesar 3096,56 

psi dan pada perhitungan manualsebesar 

7339,03 psi.Besarnya nilai pada 

tegangan akibat occasional load 

disebabkan karena segmen yang 

panjang.  

3.2. Secondary Stress 

Secondary stress merupakan tegangan yang 

diakibatkan oleh beban thermal. Namun 

sebelum memperhitungkan nilai tegangan 

akibat expansion load harus dilakukan 

perhitungan displacement. 

a. Untuk melakukan perhitungan 

displacement dapat dilakukan dengan 

persamaan (3)[3]. 

∆=
5𝑊𝐿4

384 𝐸 𝐼
……………….......………(3) 

Dari persamaan (3) didapatkan bahwa 

nilai tertinggi 3,43 in pada segmen 50. 

Tingginya nilai displacement ini 

didasari oleh temperatur dan panjang 

pipa. Sedangkan allowable 

displacement yang ditentukan oleh 

perusahaan adalah 45 mm atau 1,77 in. 

sehingga diperlukan desain baru. 

 

b. Perhitungan tegangan akibat expansion 

load dapat dilakukan dengan 

persamaan (4)[3]. 

𝑆 =
𝑖 𝑀

𝑍
……………….....…………..(4) 

Berdasarkan hasil persamaan (4) 

didapatkan hasil perhitungan untuk 

desain existing pada gambar 3. Grafik 

nilai tegangan akibat expansion load. 
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Gambar 3. Grafik Nilai tegangan 

Expansion Load Untuk Pergitungan 

Manual dan Software pada Desain 

Existing 

Tegangan terbesar terjadi pada segmen 

3 dengan nilai tegangan pada 

perhitungan  manualsebesar 314261,38 

psi dan pada perhitungan software 

sebesar  13604,539 psi. Besarnya nilai 

pada tegangan akibat expansion 

loaddisebabkan karena nilai momen 

yang besar pada segmen.  

 

4. PENENTUAN DESAIN BARU 

1. Penentuan allowable span untuk desain 

kondisi operasi interconnection 

line300-S2-B2a-4101-H100 dapat 

dtentukan dengan persamaan (5) dan 

(6)[4]. 

L base on stress = 

√
0.33𝑥𝑍𝑥𝑆ℎ

𝑤
………………………… (5) 

L base on deflection = 

√
∆ 𝑥 𝐸 𝑥 𝐼

22.5 𝑥  𝑤

4
………………………… (6) 

Dari hasil perhitungan allowable span 

menggunakan persamaan (5) dan (6) 

bahwa nilai terkecil yaitu pada 

persamaan L based on deflection yang 

nilainya yaitu sebesar 13m. Namun 

estimasi jarak span untuk suatu desain 

system perpipaan harus disesuaikan 

dengan analisa tegangan pipa. 

Sehingga untuk melakukan analisa 

desain baru akan diambil jarak span 10 

meter dan 8 meter. 

2. Setelah dilakukan penentuanvariable 

span maka dilakukan proses desain 

gambar isometric yang akan digunakan 

untuk analisa tegangan. Untuk hasil 

gambar isometric akan dilampirkan 

pada buku Tugas Akhir ini. 

 

 

 

5. ANALISA TEGANGAN PADA DESAIN 

BARU 

5.1. Primary stress 

Sama halnya dengan analisa primary stress 

pada desain baru, maka analisa ini dibagi 

menjadi dua yaitu tegangan akibat beban 

sustained load dan tegangan akibat beban 

occasional load. 

a. Sustained load 

Beban sustain adalah  beban yang  

bekerja secara terus-menerus padapipa. 

Nilai tegangan akibat beban sustained 

load dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan (1) diatas. 

Dari persamaan tersebut didapatkan 

hasil perhitungan desain baru dengan 

variable 8 m dan 10 m yaitu sesuai 

dengan grafik pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Grafik Perbandingan Nilai 

Tegangan Sustained Load pada Desain 

Span 8 M dan 10 M 

 Pada desain span 10 meter nilai 

tegangan sustained load  terbesar pada 

perhitungan software yaitu sebesar 

5379,5 psi dan pada perhitungan 

manual sebesar 11614,7 psi Sedangkan 

untuk desan span 8 meter nilai terbesar 

pada perhitungan software yaitu sebesar 

4797,00 psi dan pada perhitungan 

manual sebesar 10073,36 

psi.Berdasarkan grafik diatas bahwa 

nilai tegangan akibat sustained load 

pada desain span 8 meter lebih kecil 

dibandingkan dengan 10 meter. 

b. Occasional load 

Beban okasional terjadi akibat 

hembusan angin, gempa bumi atau 

gaya lain yang intensitasnya secara 

singkat dan jarang terjadi. Beban 

okasional gempa yang mengenai pipa 

dapat dihitung menggunakan 

persamaan (2). Dari persamaan tersebut 

didapatkan hasil perhitungan desain 
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baru dengan variable 8 m dan 10 m 

yaitu sesuai dengan grafik pada gambar 

5. 

 
Gambar 5. Grafik Perbandingan Nilai 

Tegangan Occasional Load pada 

Desain Span 8 M dan 10 M 

Pada desain span 10 meter nilai 

tegangan occasional load terbesar pada 

perhitungan software yaitu sebesar 

9272,28 psi (639,3 kg/sq.cm) dan pada 

perhitungan manual sebesar 10071,58 

psi (694.37 kg/sq.cm). Sedangkan 

untuk desain span 8 meter nilai terbesar 

pada perhitungan software yaitu sebesar 

3384,30psi (233,34 kg/sqcm) dan pada 

perhitungan manual sebesar 12038,68 

psi (829,99 kg/sq.cm). 

 

 

5.2. Secondary Stress 

Secondary stress merupakan tegangan yang 

diakibatkan oleh beban thermal. Namun 

sebelum memperhitungkan nilai tegangan 

akibat expansion load harus dilakukan 

perhitungan displacement. 

a. Untuk melakukan perhitungan 

displacement dapat dilakukan dengan 

persamaan (3) 

Dari persamaan tersebut didapatkan 

bahwa nilai tertinnggi pada desain span 

10 meter sebesar 2,28 in. Sedangkan 

pada desain span 8 meter nilai 

displacement tertinggi yaitu sebesar 

1,76 in. 

 

b. Perhitungan tegangan akibat expansion 

load dapat dilakukan dengan 

persamaan (4). 

Berdasarkan hasil persamaan tersebut 

didapatkan hasil perhitungan untuk 

desain existing pada gambar 6. Grafik 

nilai tegangan akibat expansion load. 

 
Gambar 6. Grafik Perbandingan Nilai 

Tegangan Expansion Load pada Desain 

Span 8 M dan 10 M 

Tegangan terbesar terjadi pada desain span 8 

meter sebesar 27118,04 psi, sedangkan 

untuk desain span 10 meter sebesar 24387,7 

psi.Besarnya nilai pada tegangan akibat 

expansion loaddisebabkan karena nilai 

momen yang besar pada segmen. 

 

6. KESIMPULAN 

Variasi panjang span dilakukan pada nilai 10 

meter dan 8 meter. hasil dari analisa 

tegangan menunjukkan pada kedua desain 

tidak mengalami overstress. Dari variasi 

desain span 8 meter dan 10 meter untuk 

perhitungan displacement menunjukkan 

lebih besar desain 10 meter dibandingkan 

dengan 8 meter. Nilai displacement untuk 

desain span 10 meter tidak memenuhi 

kriteria penerimaan Perusahaan karena nilai 

maximumnya yaitu sebesar 57,93 mm. 

Sedangkan pada desain span 8 meter nilai 

displacement tertinggi yaitu sebesar 44,37 

mm. 
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PRESSURE SAFETY VALVE (PSV) DENGAN PEMODELAN CAESAR II 
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Abstrak 

Pada jalur keluaran steam, dilakukan desain ulang (redesign) support pada pipa umbrella existing proyek 

PT. Pupuk Kaltim. Pipa umbrella ini digunakan untuk mengalirkan steam pada jalur pembuangan boiler 

yang keluar dari Pressure Safety Valve (PSV). Pada saat commisioning pipa umbrella mengalami 

kegagalan yang diakibatkan kesalahan dalam peletakan support. Desain ulang support perlu dilakukan 

untuk mencegah terjadinya kerusakan pada pipa umbrella dan untuk membuang exhaust steam ke atmosfer. 

Jalur perpipaan yang didesain harus terjamin keamanannya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimanakah desain support yang aman pada line PA105-10RV-15301-A1A2-02. 

Perhitungan tegangan, beban, displacement secara manual maupun menggunakan software juga 

dibutuhkan dilakukan untuk memastikan desain support yang aman. Pemilihan jenis support juga sangat 

penting pada penelitian ini. Dari hasil pengolahan data dan analisa data, dapat disimpulkan bahwa 

tegangan yang terjadi pada desain baru sebesar 14356,3325 Psi hal ini turun menjadi 54% dari desain 

yang lama. Turunnya tegangan yang terjadi pada desain baru juga dipengaruhi oleh letak dan jenis 

supportnya. Pada desain baru menggunakan support shoe, guide dan dummy untuk mengkompresikan 

tegangan yang terdapat pada jalur line PA105-10RV-15301-A1A2-02. 

 

Kata kunci: Analisa Tegangan, Redesain, Support, Pressure Safety Valve (PSV) CAESAR II. 

  

1. PENDAHULUAN  

Pressure Safety Valve (PSV) adalah valve yang 

digunakan untuk mengamankan tekanan yang 

berlebihan terhadap air, uap ataupun udara. Valve ini 

merupakan kelengkapan rangkain perpipaan yang 

mempunyai peranan penting untuk menjaga dan 

mengamankan suatu peralatan maupun rangkaian 

perpipaan pada waktu beroperasi. Pada penelitian ini 

terjadi kegagalan di jalur pipa PA105-10RV-15301-

A1A2-02 pembungan steam dari boiler yang menuju 

ke Pressure Safety Valve (PSV) yang akan 

dikeluarkan melalui pipa umbrella sebelum dibuang 

ke udara. Saat dilakukan commisioning, terjadi 

kegagalan pada pipa umbrella di line PA105-10RV-

15301-A1A2-02. Kegagalan terjadi akibat adanya 

indikasi over stress yang diakibatkan salah dalam 

peletakan support pada pipa umbrella. Pada tugas 

akhir ini  Selain memperhitungkan insulasi, tugas 

akhir ini juga memperhitungkan nilai tegangan pipa 

dengan software yang merujuk Code and Standard 

ASME B31.3 Process Piping. Hasil simulasi 

software berupa nilai tegangan akibat beban sustain, 

occasional dan ekspansi thermal. Desain dapat 

dikatakan aman apabila ketiga nilai tegangan tersebut 

dibawah dari allowable stress. 

2.METODOLOGI  

2.1Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian ini berisi tentang perhitungan 

tegangan yang terjadi pada pipa line PA105-10RV-

15301-A1A2-02 dan pemilihan support yang sesuai. 

Desain isometrik dilakukan untuk mengetahui route 

desain yang akan dibuat. Desain isometrik mengacu 

pada General Layout dan P&ID. Tebal pipa dan AWP 

juga perlu dihitung berdasarkan ASME B31.3 

process piping. Penentuan tebal pipa dilakukan untuk 

memastikan bahwa nilai schedule pipa memenuhi 

kriteria aman. Penyangga didesain untuk mengurangi 

tegangan akibat beban sustain dan beban okassional 

yang terjadi pada sistem perpipaan. Letak penyangga 

ditentukan dari hasil perhitungan Maximum 

mailto:drajatkukuh28@gmail.com%201*
mailto:ekoprayitno@gmail.com2*
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Allowable Span. Sistem yang telah dirancang akan  

dilakukan simulasi dengan menggunakan 

softwareCaesar II. Perhitungan Tebal Pipa. 

Tebal pipa lurus dihitung berdasarkan asumsi bahwa 

pipa tidak terdapat belokan atau percabangan, adapun 

persamaan dalam menentukan tebal pipa untuk pipa 

lurus sebagai berikut: 

𝑡 =
𝑃𝐷𝑜

2(𝑆𝐸+𝑃𝑌)
+ 𝐴....................................................(1) 

𝑡𝑚 =
𝑡

1−𝑀𝑡
...............................................................(2) 

Persamaan (1) dan (2) Menunjukkan perhitungan 

tebal pipa lurus. Dimana  P merupakan tekanan kerja 

sistem (Psi), 𝐷𝑜 Merupakan diameter luar pipa (inch), 

S merupakan nilai Allowable Stress Material (Psi), E 

Koefisien sambungan las, Y Keofisien material 0.4, 

Mt merupakan Mill Tolerence 12.5%, A Corrosion 

Allowance (inch), t tebal pipa (inch), tm tebal 

minimum (inch). 

2.3. Allowable Span 

Limittation stress  

𝐿 𝑆𝑝𝑎𝑛 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 =  √
0.4 𝑥 𝑍 𝑥 𝑆

𝑊𝑜
.................................(4) 

Limittation deflection 

𝐿 𝑆𝑝𝑎𝑛 𝐷𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 =  √
∆ 𝑥 𝐸 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛  𝑥 𝐼

13,5 𝑥 𝑊𝑜
.................(5) 

Nominal support 

𝑁𝑜𝑠 =
𝐿 𝑝𝑖𝑝𝑒

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝐿 𝑠𝑝𝑎𝑛
.............................................(6) 

Persamaan (4), (5) Menunjukkan batasan nilai span. 

Dimana S merupakan nilai Allowable Stress Material 

(Mpa), E modulus elastisitas (Pa), Wo berat per 

panjang pipa (kg/m), Z section modulus (m3), Inersia 

silinder (m4) 

2.4. Perhitungan Tegangan Akibat Pembebanan 

Tegangan akibat beban dihitung berdasarkan 

persamaan yang dimuat dalam ASME B31.1 Power 

Piping 

Tegangan Akibat Beban Sustain 

𝑆𝐿 =
𝑃𝐷𝑜

4𝑡
+

0.75 𝑖 𝑀𝐴

𝑍
≤

1.0 𝑆ℎ..................................(7) 

Tegangan Akibat Beban Panas 
𝑖 𝑀𝑐

𝑍
≤ 𝑆𝐴.................................................................(8) 

Tegangan Akibat beban Occasional 
𝑃 𝐷𝑜

4 𝑡𝑛
+

0.75 𝑖 𝑀𝐴

𝑍
+  

0.75 𝑖 𝑀𝐵

𝑍
< 𝑘. 𝑆ℎ..........................(9) 

Persamaan (7), (8), dan (9) Menunjukkan perhitungan 

tegangan akibat pembebanan. Dimana nilai P 

merupakan tekanan kerja sistem (inch),𝐷𝑜 diameter 

luar pipa (inch), 𝑀𝐴, 𝑀𝐴, 𝑀𝑐 Resultan momen beban 

(lb.inch), Z Section Modulus (inch4), 𝑆ℎ Allowable 

Stress Material Hot Working (Psi), 𝑆𝐴Allowable 

Stress Displacment (Psi), 𝑖 intensitas factor. 

3. HASIL dan PEMBAHASAN 

3.1 Perhitungan Tebal pipa 

Tebal pipa dihitung berdasarkan persamaan (1) dan 

(2). Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, 

didapatkan tebal minimum pipa sebesar 0.383 inch 

dengan menggunakan Minimum Tolerance 12.5%. 

Sesuai standard yang digunakan dalam penentuan 

schedule yaitu ASME B31.3, maka tebal tersebut 

tidak terdaftar dalam NPS yang ada. Sehingga nilai 

tersebut dibulatkan menjadi 0.5 inch dan dipilih Sch 

60.  

3.3  Perhitungan Allowable Span 

Jarak yang diizinkan antar support dan jumlah 

kebutuhan ssupportdapat dihitung berdasarkan 

persamaan (4), (5) dan (6). Hasil perhitungan 

ditunjukkan pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 Perhitungan allowable span 

 

3.4 Perhitungan Tegangan Manual 

Tabel 3.2 Perhitungan Manual 

 

No Node 

Kondisi 

Eksisting 

Kondisi 

Redesain Ratio 

(%) 
Sustained 

Load(psi) 

Sustained 

Load (psi) 

1 10-20 25700,41703 13364,3221 52,000 

2 20-30 25287,6385 13254,6352 52,415 

3 30-35 25962,16613 14146,4526 54,489 

4 35-41 28567,3501 14356,3325 50,254 

5 41-45 26613,28225 13411,5893 50,394 

6 45-50 25098,77077 13267,5871 52,862 

Allowable 

span 

Nilai Satuan 

Berdasarkan 

batasan 

tegangan 

3,6 m 

Berdasarkan 

batasan 

defleksi 

2,2 m 

Nominal 

Support 

3 buah 
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Dari tabel diatas menunjukkan perhitungan nilai 

tegangan total yang merupakan penjumlahan dari 

tegangan aksial, tegangan tekan dan juga tegangan 

bending. Nilai tegangan total pada kondisi eksisting 

paling besar adalah 28567,3501 Psi, sedangkan nilai 

allowable stress material sebesar 20000 Psi. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai tegangan sustain load 

material lebih besar dibandingkan dengan tegangan 

allowable stress akibatnya sistem mengalami 

tegangan yang berlebih. Sedangkan nilai tegangan 

total pada kondisi redesain paling besar adalah 

14356,3325 Psi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

tegangan sustain load yang terjadi lebih kecil 

dibandingkan dengan tegangan allowable stress. 

Maka dari hasil perhitungan redesain, dapat diambil 

kesimpulan bahwa sistem dapat dikatakan aman. 

3.5 Perhitungan Tegangan Manual 

Tabel 3.3 Perhitungan Software 

No Node 

Kondisi 

Eksisting 

Kondisi 

Redesain Ratio 

(%) Sustained 

Load(psi) 

Sustained 

Load (psi) 

1 
10-

20 35393,8492 18566,2808 
52,456 

2 
20-

30 40257,8348 18576,5785 
46,144 

3 
30-

35 40847,2682 18642,7157 
45,640 

4 
35-

41 38345,6573 14562,5141 
37,977 

5 
41-

45 38798,175 18574,4029 
47,874 

6 
45-

50 38119,9785 18576,7235 
48,732 

Dari diatas menunjukkan perhitungan sotfware 

dengan nilai tegangan maksimal yang terjadi untuk 

kondisi eksisting 40847,2682 psi, yang mana hasil 

tersebut masih di atas dari allowable stress material 

sebesar 20000 psi. Sedangkan hasil analisa software 

untuk kondisi redesain tegangan maksimal yang 

terjadi sebesar 18576,723 psi dan masih berada 

dibawah allowable stress material. Dengan demikian 

nilai yang keluar dari sotfware pada redesain dapat 

dikatan bahwa sistem aman.  

3.6 Simulasi Line Number PA105-10RV-15301-

A1A2-02  Dengan Pemodelan CAESAR II  

  

 

Gambar 3.1 Simulasi Jalur Existing 

 

Gambar 3.2 Simulasi Jalur Redesign 

4.  KESIMPULAN 

1. Nilai tegangan maksimum pada line number 

PA105-10RV-15301-A1A2-02 adalah sebesar 

14356,33 Psi dengan demikian nilai tersebut 

masih dibawah nilai allowable stress material 

yang sebesar 20000 Psi.  

2. Pada penelitian ini, direkomandasikan 

penambahan support tipe shoe,  guide dan 

dummy pada line number PA105-10RV-

15301-A1A2-02. Rekomendasi ini mampu 

mereduksi nilai stress pada line tersebut 

sebesar 14211 Psi atau sebesar 54% dan 

masuk allowable stress yang sesuai standard. 

3. Tipe support yang digunakan pada desain 

eksisting adalah shoe support dimana pada 

hasil software nilai tegangan yang terjadi 

sebesar 40847,2682 psi dimana nilai tersebut 

masih diatas allowable stress material. 

Sedangkan tipe support yang digunakan pada 

desain baru (redesain) yaitu  shoe support, 

guide support, dan dummy support pada hasil 

software nilai tegangan yang terjadi sebesar 

18576,7235 psi dimana nilai tersebut berada 

dibawah allowable stress material. Oleh 
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karena itu penambahan jenis support dapat 

menahan tegangan yang terjadi pada sistem. 

5.  DAFTAR NOTASI 

P = Tekanan internal operasi kerja (Psi)    

𝐷𝑜 = Outside Diameter (inch)    

𝐷𝑖 = Inside Diameter (inch)    

𝑟𝑜 = Jari jari luar pipa (inch)    

𝑟𝑖 = Jari jari dalam pipa (inch)    

𝐸 = Joint factor    

s = Allowable Stress Material (Psi)    

y = Faktor Koefisien material.    

𝑡𝑚 = Nominal tebal minimum (inch)    

𝑀𝑡 = Mill Tolerance 12.5 %    
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Pengaruh Resistivitas Tanah terhadap Metode Proteksi Katodik SACP 

dan ICCP untuk Underground Pipeline 
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Abstrack - In this research, analysis the influence of soil resistivity against catodhic protection method of 

SACP and ICCP for underground pipeline. This research was conducted with the objective to recommend 

catodhic protection method according with soil resistivity from the result of the analysis comparison the 

needs of economical between SACP and ICCP based on soil resistivity variation. This research in general 

will analyzes the influence of soil resistivity against catodhic protection method of SACP and ICCP for 

underground pipeline. In this case, the calculation is technical calculation and economical from each 

method by variations of soil resitivity. In addition, this research also analyze comparison the needs of 

economical between SACP and ICCP based on soil resistivity variation. The result of this research can be 

concluded that for underground pipeline along 23 km with diameter 12 inch on soil resistivity ≤ 7 ohm.m 

more efficient use catodhic protection method of SACP because the costs of catodhic protection method of 

SACP cheaper than the costs of catodhic protection method of ICCP. While on soil resistivity ≥ 8 ohm.m 

more efficient use catodhic protection method of ICCP because the costs of catodhic protection method of 

SACP cheaper than the costs of  catodhic protection method of SACP. 

 

Keywords : SACP, ICCP, underground pipeline, soil resistivity, technical calculation, economical 

calculation 

1. PENDAHULUAN  

Korosi adalah kerusakanmaterial logam yang 

ditandaidengan adanya pengurangan ketebalan 

sebagian maupunmerata dipermukaan material. 

Kerusakan initidak dapat dihindari atau bahkan 

dihilangkan. Banyak faktor dari lingkungan yang 

sangat berpengaruh dalam terjadinya korosi, seperti 

kelembapan udara, kelembapan tanah, temperatur, 

dan lain-lain. 

Usahayangdapatdilakukanhanyalah“pencegahan”,a

garkorositidakterjadi dalamwaktuyangrelatifsingkat. 

Proteksi katodik merupakan salah satu cara 

untuk mencegah terjadinya korosi pada logam. 

Proteksi katodik terdiri dari 2 metode, yaitu 

Sacrificial Anode Cathodic Protection (SACP) dan 

Impressed Current Cathodic Protection (ICCP). 

Perusahaan 

Engineering,Procurement,andConstruction(EPC)ya

ng bergerakdi beberapa 

bidang,sepertiOilandGas,Petrochemical,Mining,da

nPower 

Plant,sangatmemperhatikanmasalahkorosiini. 

Karena tahap desainyang 

dilakukanolehperusahaanEPCadalahlangkahpertam

adalam pencegahan korosi. 

Sebelumnya pernahdilakukan penelitian tentang 

Studi Komparasi kinerja Anoda Tumbal pada Proses 

pada Proteksi Katodik di Lingkungan Tanah Humus 

(Birawidha, 2009), Analisa Perbandingan SACP dan 

ICCP sebagai Proteksi Katodik untuk Underground 

Trunkline PGDP (Destio, 2016) dan Analisa 

Ekonomis Pemakaian Anoda dengan Metode 

Sacrificial Anode Cathodic Protection (SACP) pada 

Pipa API 5L Gr.X52 (Eko, 2016). Permasalahan 

yang terjadi saat ini adalah pihak perusahaan harus 

menghitung terlebih dahulu untuk dapat menentukan 

metode proteksi katodik yang efisien khususnya 

dalam kasus underground pipeline ini. Tugas akhir 

ini merupakan pengembangkan dari penelitian yang 

sudah dilakukan oleh Destio tersebut. Berdasarkan 

permasalahan di atas, diangkatlah Tugas Akhir ini 

yang berjudul “Pengaruh Resistivitas Tanah 

terhadap Metode Proteksi Katodik SACP dan ICCP 

untuk Underground Pipeline”. Dalam hal ini, yang 

diperhitungkan adalah pengaruh variasi resistivitas 

tanah terhadap perhitungan teknis dan ekonomis dari 

masing-masing metode. Penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk merekomendasikan metode 

proteksi katodik yang sesuai dengan resistivitas 

tanah dari hasil analisa keseimbangan kebutuhan 

antara SACP dan ICCP. 

mailto:fandi31.ahmad@gmail.com1*
mailto:budiprasojo1968@gmail.com
mailto:2*
mailto:Arum.up3d@gmail.com3*
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2. METODOLOGI 

2.1 Diagram Alir 

Diagram alir penilitian jurnal ini ditunjukkan 

pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

2.2 Formula Perhitungan 

2.2.1 Perhitungan teknis SACP 

DalammembuatsuatudesainproteksiSACP,makarefe

rensi  yang digunakanadalahNACEStandardRP-01-

69Controlof ExternalCorrosion 

onUndergroundorSubmergedMetallic 

PipingSystems.maka akan digunakan rumus-

rumusberikut ini: 

1. kebutuhan Arus Proteksi 

It =  
𝑆𝐴 𝑥 𝐶𝐷 𝑥 𝐶𝐵

1000
 𝑥 (1 + 𝑠𝑓) ............(2.1) 

It: Total Arus Proteksi(A)  

SA :Luasan Pipa(m
2

) 

CD : Densitas Arus(mA/m
2

)  

CB: Coating Breakdown(%)  

sf: SafetyFactor1 (%) 

2. Jumlah AnodaDipasang 

N=  𝑁𝑚𝑖𝑛 𝑥 (1 + 𝑠𝑓).......................(2.2) 

N : Jumlah Anoda(buah) 

Nmin:Jumlah AnodaMinimum (buah) 

sf2: SafetyFactor ke-2 (%) 

3. TestStation Box 

SB= 
Lpipe

200𝑚
.................................................(2.3) 

SB: Jumlah Station Box(buah)  

Lpipe : PanjangPipa (m) 

2.2.2 Perhitungan teknis ICCP 

DalammembuatsuatudesainproteksiSACP,makarefe

rensi  yang digunakanadalahNACEStandardRP-01-

69Controlof ExternalCorrosion 

onUndergroundorSubmergedMetallic 

PipingSystems.maka akan digunakan rumus-

rumusberikut ini: 

1. Nilai Tegangan DCTransformator Rectifier 

VDC=[(𝐼𝑡𝑥𝑅𝑡) 𝑥 (1 + 𝑆𝐹3)] +

𝐵𝑒𝑚𝑓....(2.4) 

VDC :tegangan DC(V) 

𝐼𝑡 :Total Arus Proteksi(A)  

𝑅𝑡 : Tahanan Total (ohm) 

𝑆𝐹3 : SafetyFactor 3(persen)  

𝐵𝑒𝑚𝑓 : Tegangan balik(V) 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 4.1 Spesifikasi objek proteksi katodik 
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Tabel di atas menunjukkan spesifikasi 

objek pada penelitian ini. Dari tabel diatas akan 

dilakukan pehitungan kebutuhan teknis dan 

ekonomis proteksi katodik SACP dan ICCP 

berdasarkan variasi resistivitas tanah untuk 

mengetahui pengaruh resistivitas tanah terhadap 

kedua metode tersebut. Berikut ini adalah tabel 

daftar nilai resistivitas tanah dari berbagai jenis 

tanah. 

 

 

Tabel 2. Nilai Resistivitas Tanah 

 
 Menghitung luasan pipa adalah langkah 

pertama yang dilakukan untuk mengetahui luasan 

pipa objek yang diproteksi. Perhitungan tersebut 

dapat dilakukan dengan rumus berikut : 

𝑆𝐴 = 𝜋 x ODpipe x Lpipe 

SA : Luasan pipa keseluruhan (m2) 

ODpipe: Diameter luar pipa (m), dari tabel 4.1 

Lpipe : Panjang pipa (m), dari tabel 4.1 

SA = π x 0,3238 m x 23000 m = 23397 m2 

 Perhitungan berikutnya adalah mencari 

arus proteksi yang dibutuhkan untuk memproteksi 

objek yang diproteksi. Perhitungan tersebut dapat 

dilakukan dengan rumus berikut : 

It =  
𝑆𝐴 𝑥 𝐶𝐷 𝑥 𝐶𝐵

1000
 𝑥 (1 + 𝑠

  

It : Total Arus Proteksi(A)  

SA :Luasan Pipa(m
2
) 

CD  : Densitas Arus(mA/m
2
) 

CB : Coating Breakdown(%) 

sf : SafetyFactor1 (%) 

It =  
23397 𝑚2𝑥 30 

𝑚𝐴

𝑚2  𝑥 0.01

1000
 𝑥 (1 + 10%) 

     = 8,77 A 

 

Dari perhitungan di atas dapat diketahui 

bahwa besar arus proteksi dibutuhkan adalah sebesar 

8,77 A. Setelah mengetahui besar arus proteksi yang 

dibutuhkan, untuk perhitungan selanjutnya adalah 

perhitungan jumlah anoda yang dibutuhkan dari 

masing-masing resistivitas tanah yang sudah 

divariasikan.  

Tabel 3. Perhitungan Kebutuhan Teknis SACP 

 
 Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

semakin tinggi nilai resistivitas tanah maka semakin 

banyak anoda yang dibutuhkan dan semakin dekat 

pula jarak pemasangan antar anodanya 

 Setelah mengetahui kebutuhan teknis dari 

setiap variasi resistivitas tanah, kemudian dihitung 

kebutuhan ekonomisnya. Perhitungan kebutuhan 

ekonomis ini adalah biaya investasi awal dan biaya 

pemasangan.  

 Biaya investasi awal yang dibuthkan untuk 

proteksi katodik SACP adalah mencakup biaya 

untuk pembelian anoda magnesium sebesar 

US$ 55/set dan test box sebesar US$ 200/unit. 

Berikut ini adalah tabel hasil perhitungan biaya 

investasi awal yang harus dikeluarkan untuk tiap 

variasi resistivitas tanah. 

Tabel 4. Perhitungan Biaya Investasi Awal SACP 
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 Selanjutnya adalah menghitung biaya 

pemasangan yang dibutuhkan. Biaya pemasangan ini 

mencakup biaya pemasangan anoda sebesar 

US$ 600/set, biaya pemasangan test box sebesar 

US$ 50/unit, dan biaya drilling sebesar US$ 10000. 

Berikut ini adalah tabel hasil perhitungan biaya 

pemasangan yang harus dikeluarkan untuk tiap 

variasi resistivitas tanah. 

Tabel 4. Perhitungan Biaya Pemasangan SACP 

 
 Setelah mengetahui biaya investasi awal 

dan biaya pemasangannya, tabel di bawah ini 

merupakan total biaya yang dibutuhkan untuk 

proteksi katodik dari variasi resistivitas tanah. 

Tabel 5. Perhitungan Kebutuhan Ekonomis SACP 

 
 

 Perhitungan selanjutnya adalah 

perhitungan kebutuhan teknis dan ekonomis metode 

proteksi katodik ICCP dengan variasi resistivitas 

tanah. Langkah pertama adalah menghitung jumlah 

minimal anoda ICCP. Perhitungan tersebut dapat 

dilakukan dengan rumus berikut : 

Qmin = 
It

Io
 

Qmin : minimal anodayangdibutuhkan(buah) 

It : Total Arus Proteksi(A) 

Io : Keluaran 1 Anoda(A) 

Qmin = 
8,77 𝐴

7,68 𝐴
 = 1,14 buah anoda 

Dari perhitungan di atas, selanjutnya 

dilakukan perhitungan jumlah anoda dengan 

menggunakan safety factor. Perhitungan tersebut 

dapat dilakukan dengan rumus berikut : 

Q = Qmin x (1 + SF2) 

Q : Jumlah anoda yang dibutuhkan  

Qmin : Minimal anoda yang dibutuhkan 

SF2 : Safety factor 2 

Q = 1,14 x (1 + 0,15) = 2 buah anoda 

Perhitungan selanjutnya adalah 

perhitungan kebutuhan tegangan DC yang harus 

dicukupi oleh transformator rectifier untuk 

memproteksi struktur pipa berdasarkan variasi 

resistivitas tanah. Berikut ini adalah tabel 

perhitungan tegangan DC transformator rectifier 

berdasarkan variasi resistivitas tanah. 

Tabel 6. Perhitungan Tegangan DC Rectifier 

Berdasarkan Variasi Resistivitas Tanah. 

 

 Pada dasarnya resistivitas tanah tidak 

begitu mempengaruhi kebutuhan teknis dari metode 

proteksi katodik ICCP. Resistivitas tanah hanya 

mempengaruhi nilai tegangan DC rectifier. Dari 

tabel di atas dapat dilihat bahwa semakin tinggi 

resistivitas tanah maka semakin tinggi pula tegangan 

DC yang dibutuhkan rectifier untuk memproteksi 

pipa. 

 Setelah melakukan perhitungan teknis 

untuk metode proteksi katodik ICCP, berikut ini 

adalah bill of material’s quantity untuk desain 

proteksi katodik ICCP dari berbagai variasi 

resistivitas tanah. 

Tabel 7. Bill of Material’s  Quality untuk ICCP 

 
Dari tabel di atas dapat dilanjutkan ke tahap 

perhitungan ekonomis. Perhitungan ekonomis ICCP 

disini adalah perhitungan biaya investasi awal dan 

perhitungan biaya pemasangan yang dibutuhkan 

untuk metode proteksi katodik ICCP. Perhitungan 

biaya investasi awal ICCP ditunjukkan oleh tabel di 

bawah ini : 
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Tabel 8. Perhitungan Biaya Investasi Awal ICCP 

 
Selanjutnya adalah menghitung biaya 

pemasangan yang dibutuhkan. Berikut ini adalah 

tabel perhitungan biaya pemasangan untuk metode 

proteksi katodik ICCP. 

Tabel 9. Perhitungan Biaya Pemasangan ICCP 

 
 Setelah mengetahui biaya investasi awal 

dan biaya pemasangan metode proteksi katodik 

ICCP untuk underground pipeline sepanjang 23 km 

dengan diameter 12 inch dan berbagai resistivitas 

tanah, total keseluruhan kebutuhan ekonomisnya 

adalah sebesar US$ 42350. 

 Selanjutnya adalah analisa pengaruh 

resistivitas tanah terhadap kebutuhan ekonomis 

masing-masing metode. Berikut ini adalah gambar 

grafik pengaruh resistivitas tanah terhadap 

kebutuhan ekonomis metode proteksi katodik 

SACP. 

 

Gambar 1. Pengaruh Resistivitas tanah terhadap 

kebutuhan ekonomis SACP 

 
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa 

semakin tinggi resistivitas tanah maka semakin 

tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan untuk 

metode proteksi katodik SACP. 

Sedangkan untuk metode proteksi katodik 

ICCP, resistivitas tanah tidak mempengaruhi 

kebutuhan ekonomisnya. Dari hasil perhitungan 

yang sudah dilakukan, biaya yang harus dikeluarkan 

untuk metode proteksi katodik dari berbagai variasi 

resistivias tanah adalah sebesar US$ 42350. 

Setelah menganalisa pengaruh resistivitas 

tanah terhadap kebutuhan ekonomis dari masing-

masing metode, maka langkah selanjutnya adalah 

membandingkan kebutuhan ekonomis kedua metode 

dari variasi resistivitas tanah untuk mengetahui 

sistem yang paling efisien berdasarkan variasi 

resistivitas tanah sekaligus mengetahui range 

pemilihan sistem metode proteksi katodik SACP dan 

ICCP berdasarkan resistivitas tanah untuk 

underground pipeline sepanjang dengan diameter 12 

inch. Berikut ini merupakan gambar grafik 

perbandingan kebutuhan ekonomis antara metode 

proteksi katodik SACP dan ICCP berdasarkan 

variasi resisivitas tanah. 

Gambar 2. grafik perbandingan kebutuhan ekonomis 

proteksi katodik SACP dan ICCP. 

 
 

 

 Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa untuk 

underground pipeline sepanjang 23 km dengan 

diameter 12 inch, pada resistivitas 1,5 ohm.m sampai 

dengan 8 ohm.m lebih efisien metode proteksi 

katodik SACP karena kebutuhan ekonomis yang 

dibutuhkan SACP lebih murah dibandingkan biaya 

yang dibutuhkan metode proteksi katodik ICCP. 

Sedangakan apabila resistivitas lebih dari 9 ohm.m 

maka lebih efisien menggunakan metode proteksi 

katodik ICCP karena biaya yang dibutuhkan ICCP 

lebih murah dibandingkan dengan biaya yang 

dibutuhkan metode proteksi katodik SACP.  

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa 

pada bab sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Resistivitas tanah sangat mempengaruhi 

kebutuhan teknis dan kebutuhan ekonomis 
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metode proteksi katodik SACP, semakin tinggi 

nilai resistivitas tanah maka semakin banyak 

anoda yang dibutuhkan dan semakin dekat pula 

jarak pemasangan antar anodanya. Pengaruh 

Resistivitas tanah terhadap kebutuhan ekonomis 

berbanding lurus dengan jumlah anoda yang 

dibutuhkan, semakin besar resistivitas tanah 

maka semakin besar pula biaya yang harus 

dikeluarkan. 

2. Resistivitas tanah tidak begitu mempengaruhi 

kebutuhan teknis dari metode proteksi katodik 

ICCP, sehingga tidak mempengaruhi kebutuhan 

ekonomisnya. Resistivitas tanah hanya 

mempengaruhi nilai tegangan DC yang 

dibutuhkan oleh transformator rectifier untuk 

memproteksi pipa. Semakin besar resistivitas 

tanah maka semakin besar pula nilai tegangan 

DC yang dibutuhkannya. 

3. Perbandingan kebutuhan ekonomis kedua 

metode menunjukkan bahwa untuk pipa 

underground pipeline sepanjang 23 km dengan 

diameter 12 inch pada resistivitas tanah ≤ 8 

ohm.m lebih efisien menggunakan metode 

proteksi katodik SACP karena biaya yang 

dibutuhkan untuk metode proteksi katodik SACP 

lebih rendah daripada metode proteksi katodik 

ICCP. Sementara itu, untuk resistivitas tanah ≥ 9 

ohm.m lebih efisien menggunakan metode 

proteksi katodik ICCP karena biaya yang 

dibutuhkan untuk metode proteksi katodik ICCP 

lebih rendah daripada metode proteksi katodik 

SACP. 

 

 

4.2 Saran 

Dari penelitian yang sudah dilakukan, 

dapat dilakukan pengembangan untuk penelitian 

selanjutnya : 

1. Pengaruh diameter terhadap kebutuhan teknis 

dan ekonomis dari kedua metode. 

2. Pengaruh tipe anoda terhadap kebutuhan teknis 

dan ekonomis dari kedua metode. 

3. Pengaruh resistivitas tanah dan panjang pipa 

terhadap kebutuhan teknis dan ekonomis kedua 

metode. 
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE ADDITION OF INHIBITORS 

AGAINST THE RATE OF CORROSION OF MATERIALS IN THE 
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Abstrack - An obstacle or problem that frequently occur or arise in piping systems are corrosion. Where one of 

the causes of corrosion is due to temperature.  with various methods are used to minimize the corrosion rate is 

one of them by adding inhibitor in fresh water cooling pipe systems Main Engine that can inhibit the corrosion 

rate. In this final Task performed testing using the kind of inhibitor Na2Cro4 (sodium Chromate). The purpose of 

this test is to determine the effect of variation temperature and variations ppm used against corrosion rate of fresh 

water cooling pipe system Main Engine.  Test specimens measuring 50mm, 25mm wide, 3mm thick.  The specimens 

were stored in fresh water solution with a temperature variation of 60 ° C, 70 ° C, 80 ° C, 90 ° C, and each 

temperature is given variations inhibitor of 0ppm, 150ppm, 250ppm, 350ppm, the test was carried out for 24 hours 

the method of weight loss method. The results of the testing show that the greatest influence on the rate of 

corrosion is present on the largest inhibitor inhibitor concentrations Na2CrO4 350 ppm and 

temperature 70 ° C by the value of 34.35 mpy. While the value of the rate of corrosion is present on the 

smallest concentrations of 350 ppm and temperature 90 ° C by the value of 1.38 mpy. Views of the value 

of efficiency then it can be inferred that the great value of efficiency i.e. 0.8% at a temperature of 90 ° 

C temperature and 0.6% at a temperature of 60 ° C temperature. 

Key Words: Corrosion, Inhibitors, Na2CrO4, Temperature 
 

1. PENDAHULUAN  

7 Pada main engine KM.Satya 

Kencana terdapat beberapa kendala yaitu 

terkorosinya pipa tersebut, karena sudah 

beberapa tahun digunakan. Dilakukannya 

repair pada kapal tersebut dan diambillah 

sample pipa untuk dilakukan pengujian laju 

korosi. 

8 Lalu dilakukannlah pengujian laju 

korosi yang disertai dengan penambahan 

inhibitor 0 ppm, 150 ppm, 250 ppm dan 350 

ppm untuk melihat seberapa jauh laju korosi 

yang terjadi pada temperatur 60°C, 70°C, 80°C 

dan 90°C. 

9 Metode pengujian yang akan 

dilakukan nanti ialah dengan menggunakan 

metode weight loss dan two way anova. 

Dimana metode weight loss dipakai pada saat 

pengujian di laboratorium sedangkan metode 

two way anova, hanya melihat secara signifikan 

manakah yang berpengaruh pada laju korosi 

material carbon steel grade a53 sch 40. 

 

 

10 2. TEORI PENELITIAN. 

2.1 Formula perhitungan efisiensi inhibitor 

 

Einh=
CRo−CR1

CRo
............................................(2.1) 

Dimana : 

Einh : Efisiensi Inhibitor Korosi (%) 

CR0 : Kecepatan laju korosi tanpa 

inhibitor (mpy) 

CR1 : Kecepatan laju korosi dengan 

menggunakan inhibitor (mpy) 

2.2 Formula perhitungan laju korosi 

 
(𝐾.𝑊)

(𝐷.𝐴.𝑇)
.........................................................(2.2) 

 Dimana : 

K : Konstanta (3,45 x 106) 

mailto:samuel.hermawan@rocketmail.com1*
mailto:@gmail.com2*
mailto:Arum.up3d@gmail.com3*
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(ASTM G1-03 (2004). Standard Practice 

for Preparing, Cleaning, and Evaluating 

Corrosion Test Specimen, American 

Society for Testing Material, U.S.A). 

      D : Density of specimen (7,86 gr/cm³) 

(ASTM G1-03 (2004). Standard Practice 

for Preparing, Cleaning, and Evaluating 

Corrosion Test Specimen, American 

Society for Testing Material, U.S.A). 

      W : Weight loss (gr) 

A : Area of specimen (cm²) 

T : Eksposure Time (hour) 

2.3 Formula perhitungan uji tukey 

�̅�
𝑖
-�̅�

𝑗
± 𝑄

1−𝛼,𝑘,𝑢√
𝑀𝑆𝐸

2
(

1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
)…............(2.3) 

Rumus untuk uji statistik adalah : 

𝑡𝑢 = 
�̅�𝑖 − �̅�𝑗

√𝑀𝑆𝐸(
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
)

 …..........(2.4) 

P-value disesuaikan adalah hasil 

mengintegrasikan berbagai distribusi untuk uji 

statistik. Untuk rincian, lihat referensi berikut. Untuk 

menemukan tingkat kesalahan individu dari tingkat 

kesalahan simultan, menggunakan rumus berikut : 

∝∗ = 2 [1 −  𝜌 (𝑡𝑢  ≤  
1

√2
𝑄

1−𝛼,𝑟,𝑛𝑗−𝑟
)].............(2.5) 

    Dimana : 

𝑦
�̅�
 : Rata – rata kombinasi faktor 𝑖𝑡ℎ 

𝑦
�̅�
 : Rata – rata kombinasi faktor 𝑗𝑡ℎ 

      Q : 1 – α untuk membandingkan dengan 

derajat bebas  

       k : Jumlah untuk membandingkan 

       u : Derajat kebebasan untuk kesalahan dari 

model linear 

MSE : Kesalahan mean square dari model linear 

umum 

𝑛𝑖 : Jumlah pengamatan dalam kombinasi 

faktor 𝑖𝑡ℎ 

𝑛𝑗 : Jumlah pengamatan dalam kombinasi 

faktor 𝑗𝑡ℎ 

2.4 Formula perhitungan dunnet 

�̅�
𝑖
-�̅�

𝑗
± 𝐷1−𝛼,𝑘−1,𝑢√𝑀𝑆𝐸 (

1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
)......(2.6) 

Rumus untuk uji statistik adalah : 

𝑡𝑢 = 
�̅�𝑖 − �̅�𝑗

√𝑀𝑆𝐸(
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
)

...........................(2.7) 

𝑦
�̅�
 : Rata – rata kombinasi faktor 𝑖𝑡ℎ 

𝑦
�̅�
 : Rata – rata tingkat kontrol 

Q : Persentil α bahwa Dunnet mengusulkan 

k-1 

α : Tingkat keyakinan -1 

k : Jumlah berarti untuk membandingkan 

u : Derajat kebebasan untuk kesalahan dari 

model linear 

MSE : Kesalahan mean square dari model linear 

umum 

𝑛𝑖 : Jumlah pengamatan dalam kombinasi 

faktor 𝑖𝑡ℎ 

𝑛𝑗 : Jumlah pengamatan dalam tingkat 

control 
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10.1 3. METODOLOGI. 

Diagram alir penilitian jurnal ini ditunjukkan 

pada gambar di bawah ini: 

 

 

                          Gambar 1 Diagram Alir Peneitian 

11 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil pengujian temperatur 60°C - 90°C 

 

 

 

4.2 Perhitungan Laju Korosi 

K : 3,45x10⁶ 

D : 7,86 gr/cm³ 

      W : 0,011 gr 

      A : 26,541 cm² 

      T : 24 hour 

    CR = 
(𝐾 𝑥 𝑊)

(𝐷 𝑥 𝐴 𝑥 𝑇)
 

= 
(3,45 𝑥 106𝑥 0,011)

(7,86 𝑥 26,541 𝑥 24)
 

= 7,58 mpy 

     Keterangan : 

     Perhitungan lainnya tertera pada lampiran. 

 

 

4.3 Perhitungan Efisiensi Inhibitor 

fie 

 

𝐶𝑅0 : Corrosion Rate (Variabel Terkontrol 0 

ppm) 
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𝐶𝑅1 : Corrosion Rate (Variabel Variasi 150 

ppm, 250 ppm, 350 ppm) 

𝐶𝑅0 = 7,58 mpy 

𝐶𝑅1 = 7,58 mpy 

𝐸𝑖𝑛ℎ = 
𝐶𝑅0 − 𝐶𝑅1

𝐶𝑅0
 

 = 
7,58 − 7,58

7,58
 

 = 0 % 

Keterangan : 

       Perhitungan lainnya tertera pada lampiran. 

 

 

4.4Analisa Visual pengujian laju korosi 

 
Nilai rata – rata laju korosi carbon steel 

berdasarkan inhibitor natrium kromat pada 

temperatur 60°C dan 90°C 

Perbandingan pengaruh temperatur terhadap 

laju korosi. 

4.5 Analisa inferensia 

Hasil pengujian metode two way anova dengan 

hipotesis : 

𝐻0 : Tidak ada pengaruh perlakuan terhadap 

respon. 

𝐻1 : Ada pengaruh perlakuan terhadap respon. 

       α   : 10% (Tingkat Signifikan) 

 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan  hasil perhitungan dan analisa pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisa pengujian visual yang 

telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa nilai laju korosi terbesar pada pengujian ini 

terdapat pada inhibitor 𝑁𝑎2𝐶𝑟𝑂4 dengan nilai 

konsentrasi 350 ppm temperatur 60°C dengan nilai 

sebesar 34,45 mil / year. Dan dengan nilai laju korosi 

terendah terdapat pada inhibitor 𝑁𝑎2𝐶𝑟𝑂4 dengan 

nilai konsentrasi 350 ppm temperatur 90°C sebesar 

1,38 mil per year. Dan berdasarkan hasil analisa 

pengujian inverensia dengan menggunakan metode 

two way anova dengan hanya melibatkan pengujian 

temperatur 60°C dan 90°C didapat bahwa inhibitor 
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berpengaruh signifikan terhadap laju korosi dengan 

nilai α = 10%. 

2. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi temperatur 

maka semakin tinggi pula laju korosi yang terjadi. 

Hal ini disebabkan karena semakin tinggi temperatur 

dapat meningkatkan koefisien difusi dari ion-ion, 

yang berarti meningkatkan laju korosi. Hasil 

pengujian menunjukkan laju korosi pada temperatur 

70°C dengan nilai antara 18,26 mil per year – 34,45 

mil per year. Sedangkan laju korosi yang terendah 

terdapat pada variasi temperatur 60°C yaitu dengan 

nilai antara 2,07 mil per year – 6,20 mil per year dan 

pada temperatur 90°C yaitu dengan nilai antara 1,38 

mil per year – 8,61 mil per year. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa besar nilai efisiensi yaitu 

0,73%pada suhu 60°C 350 ppm dan 0,8%pada suhu 

90°C 350 ppm. 

5.2 SARAN 

Dari tugas akhir ini terdapat beberapa usulan dan 

masukan untuk dilakukan pada riset selanjutnya 

antara lain: 

1. Menggunakan jenis inhibitor yang berbeda selain 

𝑁𝑎2𝐶𝑟𝑂4. 

2. Melakukan pengujian dengan kondisi fluida 

mengalir. 

3. Melakukan pengujian dengan alat yang konsisten, 

seperti glass beaker yang volumenya sama besarnya. 

4. Penambahan sambungan las pada strip coupon 

yang akan diuji. 

5. Dilakukan pengujian micro dan macro untuk 

menentukan seberapa besar perubahan pada saat 

pengujian selesai. 
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Abstrak 

Peranan boiler sangat penting pada pembangkit listrik di PT. Ecogreen Oleochemicals Batam. Salah satu bagian 

terpenting adalah water-wall tube panel.Water wall tube coal boiler 1 unit 2 telah beroperasi selama 5 tahun. 

Dalam kurun waktu tersebut, terjadi kerusakan pada water wall tube (Baja karbon GB 3087-10/SA-192) yaitu 

short-term overheating pada furnace boiler. Berdasarkan perhitungan TLMTkenaikan temperatur furnace sebesar 

1100 ˚C mengakibatkan temperatur fluida meningkat sebesar 730 ˚C dengan tekanan 12,4 MPadantegangan 

48,2MPa, dengan kondisi seperti ini tube tidak bisa menahan tekanan dan temperatur pada saat furnace 

overheating, perhitungannilaitegangandan temperatur maksimal yang diizinkan tidak lebih besar dari 550 ˚C 

denganMAWP 2,3 MPasertamaksimaltegangan yang diizinkansebesar12,7MPa. 

 Kerusakan diawali dengan overheating (short term)  pada furnace boiler akibat penurunan debit aliran fluida, 

penyebab utama dari kegalalan sistem yaitu kegagalan fungsi dari instrument control dalam mengukur level air 

pada steam drum sehingga informasi yang direkam tidak akurat, dan kelalaian operator (human error) dalam 

menilai dan menganalisa situasi serta kondisi operasi yang tidak normal, serta tidak adanya sistem emergency 

control pada furnace boiler, sehingga tidak adanya control sistem darurat secara otomatis untuk menangani kondisi 

jika tidak sesuai operasional. 

 

Kata Kunci:Baja Karbon GB 3087-10/SA-192, short termoverheating,stress concentration factor, MAWP, 

macroscopic,mekanismekerusakan. 

 

1. PENDAHULUAN 

Saat overhaul pada tahun 2016, tepatnya di  coal 

boiler 1 unit 2,  semua water wall tubes harus diganti 

dikarenakan semua sisi wall tube coal boiler 1 unit 2 

mengalami bukling dan satu tube terdapat sobekan 

(thin edge fish mouth) dibagian sisi dalam tube di 

elevasi 11 meter dari  dasar furnace boiler. 

Kerusakan terjadi pada bulan Agustus tahun  2016  

atau  setelah  mengalami kerja hampir 5 tahun. 

Furnace boiler mengalami overheat dikarenakan 

jumlah debit air yang mengalir turun dari steam 

drum tidak sesuai (kurang) dari desain dan normal 

operasional pada boiler, akibatnya jumlah panas 

yang dilepas dari furnace boiler tidak seimbang 

dengan jumlah panas yang diserap oleh air di dalam 

tubes sehingga mengakibatkan overheat pada 

furnace sehinggaterjadikerusakanpadawater wall 

tube.Wall tube tersebut merupakan baja karbon GB 

3087-10/SA-192.Untuk  mengatasipermasalahan 

tersebut diperlukannya penelitian tentang 

mekanisme kerusakan tubes dengan melakukan 

pengamatan visual terhadap kondisi sampel tubes, 

pengamatan bentuk mikro, serta karekter fisik dan 

mekanis terkait dengan kondisi operasional dari 

sistem coal boiler 1 unit 2. Hasil akhir dari penelitian  

ini  diharapkandapat menjadi dasar untuk 

pencegahan terjadinya jenis kerusakan komponen 

yang sama di kemudian hari. 

 

2.  METODOLOGI 

Short-term overheating adalah kegagalan di 

mana ketika kondisi suhu logam tube meningkat 

sehingga hoop stress dari tekanan internal steam 

sama dengan kekuatan tarik maksimal material tube 

pada suhu tinggi, kondisi ini bisa mengakibatkan 

tube akan pecah, seperti yang terjadipadawater wall 

tubecoal boiler 1 unit 2 di PT 

EcogreenOleochemicalsBatam.mengatasipermasala

han tersebut diperlukannya penelitian tentang 

mekanisme kerusakan tubes dengan melakukan 

pengamatan visual terhadap kondisi sampel tubes, 

pengamatan bentuk 

makro,danperhitungannilaitegangan, serta karekter 

fisik dan mekanis terkait dengan kondisi operasional 

dari sistem coal boiler 1 unit 2 di PT 

EcogreenOleochemicalsBatam.. Bagan lengkap 

metodologi dapat dilihat pada Gambar 1. 
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(b). PengamatanMakro 

(a). Pengamatan Visual 

Gambar 3Grafik Perbandingan nilai tegangan terhadap MAWP 

serta tekananoperasional Pengamatan Visual 

(c). Pengamatanpermukaanpatahan 

 

Gambar 1 Diagram alir penelitian 

 

3.HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Hasil PengamatandanPengujianMakro 

 

 

 
 

 

 

 

 
Gambar 2 Hasil Pengamatan visual 

danpengujianmakro 

 

 

 

Pada pengamatan makro yang ditunjukkan pada 

Gambar2(b) terlihat bentuk dari daerah weld metal 

dan base metal dari spesimen tube normal, 

deformasi, dan tube rusak. kedalaman penetrasi weld 

metal terhadap base metal dan fin metal terlihat baik, 

begitu juga pada spesimen tube rusak. Pada 

spesimen tube rusak yang ditunjukkan pada titik 9, 

patahan terjadi 1 mm diluar weld metal diasumsikan 

daerah HAZ dari weld metal, hal ini diperkirakan 

initial crack muncul pada daerah tersebut sehingga 

timbulnya micro crack dan menghasilkan 

konsentrasi tegangan di area crack tersebut. 

Menurut H.E Boyer 1974, pada permukaan patahan 

materialpadaGambar 2 (c), initial crack terbentuk 

pada daerah permukaan patahan yang terlihat halus, 

terbentuknya permukaan yang halus disebabkan oleh 

perambatan crack yang relatif lambat, dan 

selanjutnya perambatan crack yang sangat cepat 

terjadi pada daerah yang permukaan patahanya yang 

relatif kasar dan acak. 

 

3.2 PerhitunganNilaiTegangandanMAWP 

Tabel 

1.PerhitungannilaitegangandanMAWPpadasetiapke

naikantemperatur 

 

 
 

Tabel 2.Perhitungan nilai tegangan dan MAWP pada 

setiap kenaikan temperature (lanjutan) 

 

 

 

Pada Gambar 3 ketika terjadi kenaikan temperatur 

menyebabkan menurunya nilai s value material, 

begitu juga nilai MAWPnya. Pada temperatur 450 ˚C  

nilai MAWPnyalebih besar dari pada tekanan 

operasionalnya 4,9 MPa dengan nilai tegangan 50,1 

MPa, pada kondisi tersebut, tube masih dalam 

kondisi aman operasional. Ketika kenaikan 

temperatur 730 ˚C, s value material akan hilang dan 

dengan kenaikan temperatur 730 ˚C  menyebabkan 

meningkatnya tekanan internal sebesar 12,4 MPa 

dengan tegangan 48,2 MPa. 
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3.3Mekanisme Kerusakan Water Wall Tubes 

(Damage Mechanism) 

Ada beberapa hal yang harus diverifikasi dalam 

menganalsisis kondisi yang terjadi di dalam boiler 

diantaranya yaitu kondisi operasional, kelayakan 

setiap equipment, serta instrument control. Untuk itu 

di perlukanya analisis terhadap permasalahan yang 

terjadi.Mekanisme kerusakan water wall tubes 

dijelaskan secara diagramatis pada 

Gambar 4. 

 

Gambar 4 Diagram mekanisme kerusakan fungsi 

pada water wall tube 

Pemicu terjadinya kegagalan adalah korosi dan 

penipisan pada dinding serta microcrackpada 

material yang terdegradasi akibat high temperature 

long time exposure.. Pertumbuhan dari 

microcrackakibat kondisi operasi dan korosi lebih 

lanjut menyebabkan material mengalami kerusakan.  

 

 

3.4Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya   

Kerusakan Pada Water WallTubes Boiler 

Kerusakan pada water wall tubes merupakan hal 

yang paling tidak diinginkan pada sistem 

pembangkit, disamping itu terjadinya kerusakan 

pada water wall tubes juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang berperan penting terjadinya 

kerusakan water wall tubes, diantaranya faktor 

keamanan, instrument control, dan faktor 

manusianya selanjutnya dijelaskan pada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5Diagram pengaruh sistem operasional 

terhadap kerusakan water wall tubes 

 

Dalam kasus ini beberapa penyebab utama dari 

kegalalan sistem yang pertama yaitu kegagalan 

fungsi dari instrument control dalam mengukur level 

air sehingga informasi yang direkam tidak akurat, 

dan kelalaian operator dalam menilai dan 

menganalisa situasi serta kondisi operasi yang tidak 

normal, serta tidak adanya sistem emergency control 

pada furnace boiler, sehingga tidak ada control 

sistem darurat secara otomatis untuk menangani 

kondisi jika tidak sesuai operasional 

 

4.  KESIMPULAN 

a. Kenaikan temperatur furnace sebesar 1100 

˚C mengakibatkan temperatur fluida 

meningkat sebesar 730 ˚C dengan tekanan 

12,4 MPa serta dengan nilai tegangan 48,2 

Mpa 

b. Penyebab utama dari kegalalan sistem yang 

pertama yaitu kegagalan fungsi dari 

instrument control dalam mengukur level air 

sehingga informasi yang direkam tidak 

akurat, dan kelalaian operator (human error) 

dalam menilai dan menganalisa situasi serta 

kondisi operasi yang tidak normal, serta tidak 

adanya sistem emergency control pada 

furnace boiler, sehingga tidak adanya control 

sistem darurat secara otomatis untuk 

menangani kondisi jika tidak sesuai 

operasionalsertaPemicu terjadinya 

kegagalan adalah korosi dan penipisan pada 

dinding material yang telah mengalami 

degradasi akibat high temperature long time 

exposure dan ditambah dengan adanya 

tekanan operasi yang tinggi serta kondisi 

material yangtelah terdegradasi 

menimbulkan microcrackpada sisi yang 

SCFnya lebih besar yaitu sudut las-lasan. 

Pertumbuhan dari microcrackakibat kondisi 

operasi dan korosi lebih lanjut 

menyebabkan material mengalami 

kerusakan. 
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TLMT = Log mean temperature 

T1 = High temperature (C˚) 

T2 = Low temperature(C˚) 

ln = Logaritma 

 MAWP = Maximum allowable working pressure 

S = Stress value (MPa) 

 E = Joint efficiency 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t = Thickness (Inch) 

Do = Outside diameter  

(Inch) 

D1 = Inside diameter  (Inch) 

R1 = Inside radius  (Inch) 

Ro = Outside radius  (Inch) 

R2 = Average radius  (Inch) 

 P = Pressure (MPa) 
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Abstrak 

Di PT. PERTAMINA TBBM Tuban terdapat jalur pipeline yang menyalurkan BBM dari TBBM Tuban ke 

ISG Surabaya. Jalur pipeline tersebut sepanjang ± 138 km dan terdapat jalur pipa bawah laut atau submarine 

pipeline sepanjang 7750 meter yang terletak di  kec. Palang kab. Tuban. Proteksi yang tepat untuk pencegahan 

laju korosi sangatlah diperlukan untuk menunjang kinerja dari jalur pipa tersebut.     

PT. PERTAMINA mempertimbangkan untuk mengganti seluruh proteksi SACP menjadi ICCP yang 

bertujuan untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan yang akan berpengaruh pada jalur pipelinemilik 

perusahaan. Pada penelitian Tugas Akhir ini akan dilakukan analisa teknis dan ekonomis untuk proteksi Sacrificial 

Anode dan Impressed Current pada submarine pipeline selama usia desain 30 tahun.   

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui pemilihan anoda yang tepat untuk proteksi SACP adalah Bracelet 

Alumunium anode sedangkan anoda untuk proteksi ICCP adalah anoda MMO (Mixed Metal Oxide). Dari 

perhitungan kebutuhan teknis didapatkan hasil bahwa proteksi SACP membutuhkan 87 anoda dan 4 test station 

box sedangkan proteksi ICCP membutuhkan 1 set anoda MMO, 1 set transformator rectifier, 190 meter power 

kabel dari anoda ke junction box, 1 meter power kabel dari junction box ke transformator rectifier. Dari 

perhitungan kebutuhan ekonomis, didapatkan hasil untuk biaya instalasi dan biaya maintanance selama usia desain 

30 tahun untuk proteksi SACP adalah Rp 1.817.750.284 sedangkan untuk proteksi ICCP adalah Rp 326.261.865. 

 

Kata Kunci :Impressed Current, Korosi, Maintanance, Pipeline, Submarine Pipeline, Sacrificial Anode. 

1.  PENDAHULUAN 

Pada jalur pipeline Tuban-Surabaya sepanjang 

± 138 km terdapat jalur submarine pipeline offshore 

Tuban loop tepatnya pada  kecamatan Palang, 

kabupaten Tuban sepanjang 7750 meter. 

Berhubungan dengan akan dibangunnya jalur 

pipeline baru milik PT. PERTAGAS tepatnya kurang 

lebih 3 meter di sebelah jalur pipeline milik PT. 

PERTAMINA dan sepanjang ± 38 km, yang mana 

pipeline tersebut akan terproteksi ICCP. Oleh sebab 

itu, PT. PERTAMINA mempertimbangkan untuk 

mengganti seluruh proteksi SACP menjadi ICCP 

yang bertujuan untuk menghindari resiko yang tidak 

diinginkan yang akan berpengaruh pada jalur pipeline 

milik perusahaan. Kendala berikutnya yang terjadi 

adalah setiap tahun diperlukan inspeksi bawah laut 

dan pihak perusahaan sendiri tidak mengetahui 

apakah pekerjaan tersebut telah dilakukan sesuai 

prosedur karena dilakukan di dasar laut. 

Penelitian mengenai perbandingan efisiensi 

penggunaan proteksi Impressed current dan 

Sacrificial anode pernah dilakukan oleh Alif pada 

tahun 2013, yaitu membandingkan proteksi katodik 

pada objek kapal dengan nama MT Kasim. Penelitian 

serupa pernah dilakukan oleh Benny pada tahun 2015 

dengan objek kapal MT Martindok. Sedangkan 

Destio pada tahun 2016 melakukan penelitian serupa 

tetapi dengan objek Undergound Trunkline. 

Pada tugas akhir ini ini kebutuhan teknis dan 

kebutuhan ekonomis antara kedua metode akan 

diketahui sehingga dapat diketahui ada penghematan 

biaya ataukah tidak. 

 

2.  METODOLOGI 

mailto:budiprasojo1968@gmail.com2*
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2.1  Diagram Alir
Mulai

Identifikasi dan 

Merumuskan Masalah

Data 

Sekunder
Data Primer

Studi Lapangan Studi Literatur

Pengumpulan 

Data

Penentuan Luas Keperluan 

Proteksi

Perhitungan Luasan pipa

Perhitungan Teknis dan 

Ekonomis SACP

Perhitungan Teknis dan 

Ekonomis ICCP

Analisa Hasl 

Perhitungan

Kesimpulan

Selesai

 
 

Gambar 1(a). Diagram alir penelitian 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perhitungan Luas Permukaan Pipa 

Perhitungan luas permukaan pipa bertujuan 

untuk mengetahuii luasan pipa yang akan 

diproteksi,dapatdihitungdenganmenggunakan 

formula: 

 SA = π. D . L   

      

 (1) 

 Dimana: 

SA  = Area Permukaan Pipa (m2) 

D = Outside Diameter (m) 

L  = Length of pipe (m) 

 

3.2 PerhitunganKebutuhan Teknis SACP 

Untuk mendesain sistem SACP maka rumus-

rumus yang akan digunakan adalah sebagai 

berikut. 

1. Kebutuhan arus proteksi 

Ip = 𝑆𝐴 . 𝐶𝑑 . 𝐶𝑏 (2) 

Dimana: 

Ip  = Kebutuhan arus proteksi (A) 

SA = Area permukaan pipa (m2) 

Cd= Densitas arus (mA/m2) 

Cb  = Coating Breakdown (%) 

2. Kebutuhan berat anoda 

𝑊 =  
𝐼𝑝 𝑥 𝐿 𝑥 𝐶𝑅

𝑢
(3)  

Dimana: 

EL = nilai laju erosi (mm/year) 

mp = rate massa dari pasir (kg/s) 

K = material erosion constant (m/s)-n 

GF = geometry factor 

3. Jumlah Anode Berdasarkan Berat 

Nw =  
W

Wa
(4) 

Dimana : 

Nw  = Jumlah Anode Berdasarkan Berat 

(buah) 

W = Total Berat Anoda yang 

Dibutuhkan (kg) 

Wa  = Berat Satuan Anode (m) 

4. Resistensi Anoda-Elektrolit 

Ra = 
0,315 𝑥 ƿ

√𝐴 𝑎𝑛𝑜𝑑𝑒
(5) 

Dimana : 

Ra  = Resistansi Anode-Elektrolit 

(ohm) 

ƿ  = Resivitas Elektrolit (ohm.cm) 

√Aanode = Luas Area Anoda (cm2) 

5. Kapasitas Arus Keluaran Anoda 

Ia = 
∆𝑉

Ra
                                                                                                                                                     

(6) 

Dimana : 

Ia = Kapasitas Arus Keluaran Anoda 

(ampere) 

∆𝑉       = Driving Voltage (volt) 

Ra  = Resistansi Anoda-Elektrolit  

(ohm) 

6. Jumlah Anoda Berdasarkan Arus 

Ni = 
Ip

𝐼𝑎
                                                                                                                                                        

(7) 

Dimana : 

Ni = Jumlah Anoda Berdasarkan Arus 

(buah) 

Ip  = Kebutuhan arus proteksi (A) 

Ia = Kapasitas Arus Keluaran Anoda 

(ampere) 

7. Jarak Pemasangan Anoda  

Sp = 
𝐿 𝑝𝑖𝑝𝑒

𝑁 
(8) 

Dimana : 

Sp  = Jarak pemasangan anoda (m) 

Lpipe= Panjang pipa (m) 

N         = Jumlah anoda (buah) 

8. Test Station Box 

SB = 
𝐿 𝑝𝑖𝑝𝑒

2000 𝑚
                                                                                                                                              

(9) 

Dimana :  

SB  = Jumlah Station Box (buah) 

Lpipe= Panjang pipa (m) 

 

 

 

 

3.3 Perhitungan Teknis ICCP 
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Untuk mendesain sistem SACP maka rumus-

rumus yang akan digunakan adalah sebagai 

berikut. 

1. Perhitungan Jumlah Minimal Anoda 

Qmin = 
It

Io
(10) 

Dimana : 

 Qmin = Jumlah Anoda  

It  = Total Arus Proteksi (A) 

 Io = Keluaran Arus Anoda (A) 

2. Tahanan Anoda Relatif  

Ra = 
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑎𝑐𝑘𝑓𝑖𝑙𝑙

2 𝑥 𝜋 𝑥 𝐿𝑎
 𝑥 ln[(

8 𝑥 𝐿𝑎

𝐷𝑎
) −

1](11) 

Dimana : 

Ra  = Tahanan Anoda Relatif (ohm) 

La = Panjang Anoda (m) 

Da  = Diameter Anoda (m) 

3. Faktor Interfensi Antar Anoda 

𝑓𝑎 = 1 +  
2𝐿𝑎

𝑆𝐴𝑎
ln(0,656 𝑥 𝑁𝑎)

ln [(
8 𝑥 𝐿𝑎

𝐷𝑎
)−1

(12) 

Dimana : 

fa    = Faktor Interfensi Anoda 

La    = Panjang Anoda (m) 

Saa  = Surface Area Anode (m2) 

Na  = Jumlah Anoda Dalam 1 Seabed 

(buah) 

4. Tahanan Backfill 

Rb = 
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑖𝑟 𝐿𝑎𝑢𝑡

2 𝑥 𝜋 𝑥 𝐿𝑏
 𝑥 ln[(

8 𝑥 𝐿𝑏

𝐷𝑏
) − 1]                                                                                              

(13) 

Dimana : 

Rb  = Tahanan Backfill (ohm) 

Lb  = Panjang Backfill (ohm) 

5. Tahanan Pada Seabed  

Rsb = 
𝑅𝑎

𝑁𝑎
 𝑥 𝑓𝑎 + 𝑅𝑏                                                                                                                            

(14) 

Dimana : 

Rsb  = Tahanan Seabed (ohm) 

Ra  = Tahanan Anoda Relatif (ohm) 

Na  = Jumlah Anoda Dalam 1 Seabed 

(buah) 

fa  = Faktor Interfensi Anoda  

Rb  = Tahanan Backfill (ohm) 

6. Tahanan Kabel DC 

Rc = 
𝐿𝑐 𝑥 𝑅𝑐𝑠

𝑁 𝑥 𝐶
                                                                                                                                           

(15) 

Dimana : 

Rc    = Tahanan Kabel (ohm) 

Lc    = Panjang Kabel (m) 

Rcs  = Tahanan Spesifik Kabel (ohm/m) 

N      = Jumlah Kabel Pararalel (buah) 

C      = Jumlah Inti (buah) 

7. Tahanan Total sirkuit Posistif 

Rpos = Rsb+ Rkabel-pos (16) 

Dimana : 

Rpos    = Tahanan Total Sirkuit (ohm) 

Rsb    = Tahanan pada Seabed (ohm) 

Rkabel-pos   = Tahanan Kabel – Tahanan 

Sirkuit (ohm) 

8. Nilai Tegangan DC Transformator 

Rectifier 

𝑉𝐷𝐶 = [(𝐼𝑡𝑥𝑅𝑡) 𝑥 (1 + 𝑆𝐹3)] +  𝐵𝑒𝑚𝑓(17) 

Dimana : 

VDC  = tegangan DC (V)  

RT  = Tahanan Total (ohm)  

SF3  = Safety Factor 3 (%) 

Bemf  = Tegangan balik (V) 

 

3.4 Pemilihan Anoda Proteksi 

1. Penentuan pemilihan anoda proteksi SACP 

 
Gambar 1(b). Anoda bracelet alumunium 

 

2. Penentuan pemilihan anoda proteksi ICCP 

 

 

Gambar 1(c). Anoda MMO 

3.5 Hasil Perhitungan Kebutuhan Teknis 

Dari hasil perhitungan kebutuhan teknis 

menggunakan rumus dari sub bab 2.3 dan 2.4 

Anoda alluminium SACPyang digunakan adalah 

tipe Bracelet Alluminium Alloy. Pertimbangan 

pemilihan anoda Aluminium Alloy dikarenakan 

anoda alluminium memiliki laju konsumsi tiap 

tahun lebih rendah dibanding anoda zinc yaitu 

sebesar 3,4 kg/A.yr, sedangkan laju konsumsi tiap 

tahun anoda zinc adalah sebesar 11,25 kg/A.yr. 

Kelebihan anoda MMO adalah mudah untuk 

diaplikasikan sebagai anoda proteksi pipa bawah laut 

dan juga telah sering digunakan pada stuktur lepas 

pantai menjadi pertimbangan penting untuk 

digunakan sebagai anoda proteksi ICCP. 
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didapat hasil untuk kebutuhan anoda proteksi 

SACP adalah 87 set anoda dengan 4 station box, 

sedangkan untuk proteksi ICCP membutuhkan 1 

set anoda MMO, 1 set junction box, dan 1 set 

rectifier.  

3.6 Proses Pemasangan Proteksi pada 

Submarine Pipeline 

 
   Gambar 1(c). Skema proteksi SACP                     

Gambar 1(d). Skema proteksi ICCP 

Pemasangan anoda proteksi SACP dilakukan 

bersamaan dengan proses lowering submarine 

pipeline, sedangkan untuk proteksi ICCP 

dilakukan setelah proses lowering submarine 

pipeline selesai dilaksanakan. Skema proteksi 

dapat dilihat pada Gambar 1(c) dan Gambar 

1(d). 

3.7 Hasil Perhitungan Ekonomis 

Biaya total kebutuhan alat dan pemasangan 

proteksi Sacrificial Anode adalah sebesar Rp. 

761.532.784, sedangkan biaya total kebutuhan 

alat dan pemasangan proteksi ImpressedCurrent 

adalah Rp. 115.018.365. Biaya total 

maintenance proteksi Sacrificial Anode 

meliputi biaya inspeksi yang dilakukan setiap 

tahun selama usia desain dengan total biaya 

Rp1.056.217.500, sedangkan kebutuhan biaya 

maintenance proteksi Impressed Current 

meliputi biaya inspeksi yang dilakukan 5 kali 

selama usia desain dengan biaya total sebesar 

Rp 211.243.250. 

 

 

4.  KESIMPULAN 

1. Proses pemasangan proteksi Sacrificial Anode 

dilakukan bersamaan  proses Lowering 

Submarine Pipeline dengan biaya pemasangan 

anoda adalah US $600 per anoda, sedangkan 

pada proses pemasangan proteksi Impressed 

Current dilakukan setelah proses Lowering 

Submarine Pipeline telah selesai dengan biaya 

pemasangan adalah US $400 per anoda dan 

penyewaan jasa penyelam sebesar Rp 

18.000.000. 

2. Ditinjau dari segi teknis, proteksi Sacrificial 

anode lebih mudah dan sederhana karena 

anoda proteksi dipasang bersamaan dengan 

lowering pipa. Sedangkan proteksi Impressed 

current lebih rumit dan membutuhkan dua kali 

pekerjaan karena sistem proteksi dipasang 

setelah proses lowering pipa. Ditinjau dari 

segi ekonomis, proteksi Impressed currnent 

lebih ekonomis karena anoda yang dibutuhkan 

sedikit dan inspeksi yang dilakukan hanya 

setiap 5 tahun. Sedangkan proteksi Sacrifial 

anode memerlukan biaya lebih mahal karena 

anoda yang dibutuhkan lebih banyak dan 

biaya yang dikeluarkan untuk inspeksi yang 

dilakukan setiap tahun.  
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Abstrak 

Proyek konstruksi merupakan suatu kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang sangat terbatas dengan sumber 

daya tertentu untuk mendapatkan hasil konstruksi dengan kualitas yang baik. PT. BARATA INDONESIA selaku 

kontraktor proyek yang bergerak dibidang perencanaan, pengadaan dan pembangunan tangki AMMOERA 

PROJECT II. Dalam pekerjaan yang telah berlansung  terjadi keterlambatan dalam penyelesaian proyek yang 

disebabkan tidak sesuainya start up dan kurangnya pengawasan untuk bobot pengelasan setiap harinya. Salah satu 

kunci sebuah kesuksesan proyek ialah urutan kerja, durasi setiap pekerjaan, penjadwalan sesuai urutan pekerjaan, 

perhitungan biaya dan s curve untuk mengetahui rencana bobot pekerjaan. Pada tugas akhir ini dilakukan evaluasi 

keterlambatan proyek yang sudah berjalan dengan harapan dapat  memberikan solusi agar proyek ini dapat selesai 

sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Dengan menggunakan metode PERT untuk mengetahui lama 

pekerjaan yang akan diselesaikan serta metode least cost untuk mengetahui total biaya yang dikeluarkan sesuai 

dengan durasi yang ditentukan. Berdasarkan hasil analisa, diketahui proyek dapat selesai dalam durasi 259 hari 

dengan  perubahan Start Up pada Brine tank melakuakan pekerjaan seri dengan potable tank, switch pekerja pada 

3 jenis tangki lainnya, serta penambahan pekerja sejumlah 2 orang untuk setiap tangki. Dengan durasi durasi 259 

hari dibutuhkan biaya sebesar Rp 21.360.344.222,77. Dengan menggunakan metode Least Cost Analysis durasi 

dapat dipersingkat menjadi 238 hari dengan menambah 2 pekerja dalam setiap pekerjaan tangki. Biaya total untuk 

durasi 238 hari sebesar Rp 21.465.401.223. 

 

Kata kunci : Urutan pekerjaan, durasi pekerjaan, PERT, Least Cost Analysis, S curve. 

1.   PENDAHULUAN  

Proyek konstruksi merupakan suatu 

kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang sangat 

terbatas dengan sumber daya tertentu untuk 

mendapatkan hasil konstruksi dengan kualitas yang 

baik. Dalam usaha pencapaian hasil pekerjaan 

konstruksi yang baik dibutuhkan berbagai macam 

elemen pendukung dalam pelaksaan pekerjaan.Salah 

satu proyek yang sedang ditangani adalah 

pembangunan berjumlah 5 tangki yang berada di 

daerah Gresik. Proyek sudah berjalan kurang lebih 1 

tahun, tetapi dalam pengerjaannya terdapat 

keterlambatan, dimana tidak sesuai dengan rencana 

jadwal yang di tentukan. Dalam keterlambatan 

proyek ini di sebabkan oleh faktor start up yang 

tidak sesuai rencana serta pihak fabrikasi yang 

lambat dalam pengerjaan.Disamping itu, secara 

perhitungan apabila tidak ada perubahan proyek ini 

tidak akan selesai. Oleh karena itu untuk mengejar 

ketertinggalan proyek ini, ingin dilakukan evaluasi 

penjadwalan proyek yang sudah berjalan dengan 

harapan dapat  memberikan solusi agar proyek ini 

dapat selesai sesuai dengan jadwal yang telah 

disepakati.  Serta mengetahui biaya minimum yang 

digunakan untuk  pekerjaan konstruksi tangki. 

2.  METODOLOGI  

2.1  Prosedur Penelitian  

 Pembangunan AMMOERA project II 

mengalami keterlamabatan pada penyelesaian 

sehingga perlu dilakukan evaluasi pekerjaan, 

evaluasi pekerjaan dengan menggunakan metode 

PERT dan menggunakan least cost analysis untuk 

menentukan biaya paling optimal. 

2.2. Menentukan durasi 

Perhitungan durasi untuk mengetahui hasil 

pasti dari lamanya pekerjaan berdasarkan 

produktivitas dan volume: 

durasi =  
Volume Pekerjaan 

𝑃roduktivitas 𝑥 jumlah group pekerjaan
 (1) 

mailto:dicnanda22@gmail.com1*
mailto:ekoprayitno@gmail.com2*
mailto:endahwismawati@email.com3*
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2.3. Perhitungan dengan metode PERT 

Persamaan 2 menunjukkan perhitungan 

untuk menentukan hasil dari durasi rata-rata (TE) 

untuk menentukan durasi berdasarkan rentang waktu 

dengan memperkirakan 3 kemungkinan, optimis 

(a),pesimis (b), realistis (m). 

 

𝑇𝑒 =
𝑎+4𝑚+𝑏

6
       (2)

    

2.4. Deviasi standart dan varians kegiatan 

  Deviasi standart mengetahui banyaknya 

hasil dari pekiraan data durasi pada kemungkinan 

waktu optimis (a) dan waktu pesimis (b). 

Berdasarkan ilmu statistik, angka deviasi standar 

adalah sebesar  
1

6
 dari rentang distribusi (b-a). 

𝑆 =
1

6
(𝑏 − 𝑎)   (3) 

𝑉 = 𝑆2    (4) 

2.5. Target Penyelesaian 

Persamaan (5) menunjukkan persamaan 

untuk menentukan target tercapainya suatu proyek 

hubungan waktu yang di harapakan (TE) dan target 

suatu proyek yang ingin di capai t (d). 

 

𝑍 =
𝑇 (𝑑)−𝑇𝐸

𝑆
   (5) 

2.6. Least Cost Ananlysis 

Leas Cost Analysis adalah suatu analisis 

untuk memperoleh durasi proyek yang minimal, 

yaitu durasi dengan biaya total proyek yang optimal. 

 

Gambar 1. Grafik pertukaran biaya dan waktu 

2.7. S curve 

Kurva Sbertujuan untuk mempermudah 

melihat kegiatan-kegiatan yang masuk dalam suatu 

jangka waktu pengamatan progres pelaksanaan 

proyek , harga satuan pekerjaan di peroleh 

berdasarkan harga bahan dan upah pekerja setiap 

satuan volume pekerjaan dan total biaya proyek nilai 

kontrak pada proyek. 

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 =
 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘
𝑥 100% (6) 

 

3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Work Breakdown Structure pekerjaan tangki 

Urutan pekerjaan pembuatan tangki, 

dengan pekerjaan utama Fabrication dan Erection. 

Fabrication dengan pekerjaan utama marking, 

cutting dan painting sedangan erection dengan 

pengelasan pada seluruh bagian tangki.  

3.3 Penjadwalan 

Dari hasil perhitungan durasi dengan merubah 

start up pada pekerjaan brine tank di seri dengan 

potable tank medapatkan durasi yang sama sebesar 

259 pada fabrication dan erection dan total 365 

untuk keseluruhan proyek. 

1. Filter Water Tank dengan total durasi 259 

untuk pekerjaan fabrication dan erection 

mempunyai kegiatan kritis pada fabrication 

bottom plate, seluruh  erection dan hydrotest. 

2. condensate Tank dengan total durasi 168 untuk 

pekerjaan fabrication dan erection mempunyai 

kegiatan kritis pada fabrication bottom plate, 

seluruh  erection dan hydrotest. 

3. Demineralized Tank dengan total durasi 182 

untuk pekerjaan fabrication dan erection 

mempunyai kegiatan kritis pada fabrication 

bottom plate, seluruh  erection dan hydrotest. 

4. Potable Tank dan brine tank dikerjakan secara 

seri dengan total durasi 181 untuk pekerjaan 

fabrication dan erection mempunyai kegiatan 

kritis pada fabricationbottom plate, seluruh  

erection dan hydrotest pada brine tank dan 

potable tank. 

3.4 Hasil penentuan target   

Untuk menentukan target penyelesaian 

proyek pada pekerjaan filter water tank dengn target 

durasi 240 hari dengan probabilitas sebesar 0,494 % 

. Sedangkan target penyelesaian proyek pada 

pekerjaan condensate tank dengn target durasi 138  

hari dengan probabilitas sebesar 100%.Dan 

menentukan target penyelesaian proyek pada 

pekerjaan demineralized tank dengn target durasi 

151 hari dengan probabilitas sebesar 100%.       
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3.5 Perhitungan biaya total proyek metode least 

cost analysis 

Dari hasil perhitungan biaya dengan 

menggunakan metode least cost analysis dapat di 

ketauhui biaya paling minimal dengan total durasi 

paling pendek. Seperti pada tabel di bawah ini 

Tabel 1. Biaya total proyek filter water tank 

 

Berdasarakan perhitungan biaya total pada 

filter water tank dapat disimpulkan bahwa dengan 

cara least cost analysis proyek biaya paling minimal 

adalah sebesar Rp 12.952.092.302 untuk durasi 

proyek paling minimal adalah 240 hari. 

Tabel 2. Biaya total proyek condensate tank 

 

Berdasarakan perhitungan biaya total pada 

condensate tank dapat disimpulkan bahwa dengan 

cara least cost analysis proyek biaya paling minimal 

adalah sebesar Rp 2.461.887.505 untuk durasi 

proyek paling minimal adalah 138 hari. 

Tabel 3. Biaya total proyek demineralized tank 

 

Berdasarakan perhitungan biaya total pada 

demineralized tank dapat disimpulkan bahwa 

dengan cara least cost analysis proyek biaya paling 

minimal adalah sebesar Rp 2.162.861.199 untuk 

durasi proyek paling minimal adalah 151 hari. 

3.6 S curve 

Dari hasil penjadwalan dan total biaya 

proyek didapatkan 2 perbandingan antara s curve 

dengan menggunakan metode PERT dan least cost 

analysis 

 

Gambar 1. S curve dengan metode PERT 

PERT dengan total durasi 259 hari selesai 

pada bulan Juli 2016. Total biaya yang digunakan 

mencapai Rp 21.360.344.222,77 bobot pekerjaan 

bulanan yang maximum terdapat pada bulan Mei 

dengan bobot bulanan mencapai 21%. 

 

Gambar 2. S curve dengan metode least cost 

analysis 

dengan  menggunakan metode Leas Cost 

Analysis dengan total durasi 238 hari selesai pada 

bulan Juni 2016. Total biaya yang digunakan 

mencapai Rp 21.465.401.223 bobot pekerjaan 

bulanan yang maximum terdapat pada bulan April 

dengan bobot bulanan mencapai 22%. 

 

4. KESIMPULAN 

1. Pada Work Breakdown Structure terdiri dari 

kegiatan inti fabrikasi dengan jenis kegiatan  

marking dan cuttingbottom plate, annular, 

shell, roof dan pekerjaan erection dengan jenis 

pekerjaan pengelesan pada bottom, annular, 

shell dan roof. 

2. Penentuan durasi sesuai dengan kontrak selama 

259 hari dengan melakukan perubahan start up 

pada brine tank 

umur proyek total biaya pengurangan ongkos biaya tak langsung total

259 12.465.259.635Rp    512.244.444Rp       12.977.504.079Rp    

257 12.467.176.635Rp    3.955.556Rp                  508.288.889Rp       12.975.465.524Rp    

255 12.467.406.635Rp    3.955.556Rp                  504.333.333Rp       12.971.739.968Rp    

254 12.469.927.635Rp    1.977.778Rp                  502.355.556Rp       12.972.283.191Rp    

253 12.470.212.635Rp    1.977.778Rp                  500.377.778Rp       12.970.590.413Rp    

242 12.476.753.635Rp    21.755.556Rp                478.622.222Rp       12.955.375.857Rp    

240 12.477.425.635Rp    3.955.556Rp                  474.666.667Rp       12.952.092.302Rp    

umur proyek pengurangan biaya biaya tak langsungtotal

168 2.172.164.172Rp       332.266.667Rp    2.504.430.839Rp       

164 2.173.610.172Rp       7.911.111Rp                  324.355.556Rp    2.497.965.728Rp       

144 2.184.782.172Rp       39.555.556Rp                284.800.000Rp    2.469.582.172Rp       

142 2.188.338.172Rp       3.955.556Rp                  280.844.444Rp    2.469.182.617Rp       

140 2.188.842.172Rp       3.955.556Rp                  276.888.889Rp    2.465.731.061Rp       

138 2.188.954.172Rp       3.955.556Rp                  272.933.333Rp    2.461.887.505Rp       

umur proyek pengurangan biaya biaya tak langsungtotal

182 1.843.074.755Rp       359.955.556Rp    2.203.030.310Rp       

179 1.847.784.755Rp       5.933.333Rp                  354.022.222Rp    2.201.806.977Rp       

157 1.860.044.755Rp       43.511.111Rp                310.511.111Rp    2.170.555.866Rp       

155 1.863.600.755Rp       3.955.556Rp                  306.555.556Rp    2.170.156.310Rp       

153 1.864.104.755Rp       3.955.556Rp                  302.600.000Rp    2.166.704.755Rp       

151 1.864.216.755Rp       3.955.556Rp                  298.644.444Rp    2.162.861.199Rp       

Keterangan

nopember Desember January February Maret April Mei Juni Juli

1 2 3 4 5 6 7 8 9

procurment

12.783.594.144Rp               59,85% 0,0048 0,0048 0,0048 0,1448 0,1448 0,1448 0,1448 0,0048

3.693.000.061Rp                 17,29% 0,0016 0,0016 0,0216 0,0216 0,0216 0,0216 0,0416 0,0416

FABRICATION

Filter Water Tank 537.442.881Rp                     2,52% 0,0003 0,0063 0,0126 0,0063

Potable Tank 17.106.935Rp                       0,08% 0,0003 0,0003 0,0003

Condensate Tank 92.424.969Rp                       0,43% 0,0014 0,0014 0,0014

Demineralized Tank 143.270.583Rp                     0,67% 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017

Brine Tank 48.469.650Rp                       0,23% 0,0011 0,0011

ERECTION

Filter Water Tank 1.998.152.000Rp                 9,35% 0,0117 0,0117 0,0117 0,0117 0,0117 0,0117 0,0117 0,0117

Potable Tank 303.022.000Rp                     1,42% 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035

Condensate Tank 626.289.000Rp                     2,93% 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049

Demineralized Tank 709.398.000Rp                     3,32% 0,0055 0,0055 0,0055 0,0055 0,0055 0,0055

 

Brine Tank 408.174.000Rp                     1,91% 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048

TOTAL BOBOT 100,00%

BOBOT RENCANA PER BULAN 0,007 0,028 0,063 0,203 0,201 0,195 0,213 0,073 0,017

KOMULATIF BOBOT RENCANA PER BULAN 21.360.344.222,77Rp         0,007 0,035 0,097 0,300 0,501 0,696 0,910 0,983 1,000

kegiatan TOTAL BOBOT

2015 2016

Keterangan

nopember Desember January February Maret April Mei Juni Juli

1 2 3 4 5 6 7 8 9

procurment

12.783.594.144Rp       59,55% 0,0044 0,0044 0,0044 0,0744 0,0744 0,1444 0,1444 0,1444

3.693.000.061Rp         17,20% 0,0015 0,0215 0,0215 0,0215 0,0415 0,0415 0,0215 0,0015

FABRICATION

Filter Water Tank 537.442.881Rp             2,50% 0,0003 0,0003 0,0123 0,0123

Potable Tank 17.106.935Rp               0,08% 0,0003 0,0003 0,0003

Condensate Tank 92.424.969Rp               0,43% 0,0014 0,0014 0,0014

Demineralized Tank 143.270.583Rp             0,67% 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017

Brine Tank 48.469.650Rp               0,23% 0,0011 0,0011

ERECTION

Filter Water Tank 2.009.761.000Rp         9,36% 0,0034 0,0234 0,0134 0,0134 0,0134 0,0134 0,0067 0,006687709

Potable Tank 303.022.000Rp             1,41% 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035

Condensate Tank 642.967.000Rp             3,00% 0,0060 0,0060 0,0060 0,0060 0,0060

Demineralized Tank 786.168.000Rp             3,66% 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073

Brine Tank 408.174.000Rp             1,90% 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048

TOTAL BOBOT 100,00%

BOBOT RENCANA PER BULAN 0,0062 0,0334 0,0745 0,1429 0,1552 0,2191 0,1974 0,1647 0,0067

KOMULATIF BOBOT RENCANA PER BULAN 21.465.401.223Rp       0,0062 0,0396 0,1141 0,2570 0,4121 0,6312 0,8286 0,9933 1,0000

2016

BOBOT

2015

TOTALkegiatan
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3. Penjadwalan dengan total durasi 259 hari pada 

pekerjaan utama fabrication dan erection, 

dengan lama pekerjaan filter water tank 259 

hari, pada condensate tank dengan durasi 168 

hari, demineralizedtank dengan durasi 182 

hari. Pekerjaan seri dilakukan potable tank dan 

brine tank diselesaikan dengan durasi 181 hari. 

4. Dengan menggunakan perhitungan least cost 

analysis pada filter water tank dengan durasi 

normal sebesar 259 didapatkan biaya sebesar 

Rp 13.051.319.517 dan dilakukan percepatan  

240 membutuhkan biaya Rp 13.051.319.517. 

untuk condensate tank dengan durasi 221 hari 

membutuhkan normal Rp 2.070.596.171 

dilakukan percepatan dengan durasi 191 

membutuhkan biaya Rp 2.281.379.142. Dan 

pada kegitan demineralized tank dengan durasi 

normal 221 hari membutuhkan biaya sebesar 

Rp 1.986.345.337 dengan dilakuakan 

percepatan dengan durasi 190 hari 

membutuhkan biaya  Rp 2.007.487.337. 

5. Pada s curve antara durasi normal dan 

dilakukan percepatan dengan least cost 

analysis terdapat perbedaan yang pada bobot 

pekerjaan pada waktu normal bobot tertinggi 

pada bula Mei sebesar 21% membutuhkan 

biaya total Rp 21.360.344.222. Sedangkan 

dengan percepatan bobot tertinggi terjadi pada 

bulan April sebesar 22% membutuhkan biaya 

total sebesar Rp 21.465.401.223. 

  

5.  DAFTAR NOTASI 

a = durasi optimis,(hari)   

S = standart devisiasi 

m  = durasi realistis (hari)   

𝑉 =standart varians  

b  = durasi pesimis ( (hari)   

𝑇𝑑 = Terget selesai (hari)   

𝑍  = Probabilitas (%)   

TE = Rata rata hari (hari)   
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ANALISA PENGARUH SUDUT, JARAK, DAN WAKTU TERHADAP 

KEKERASAN DAN KEKASARAN PERMUKAAN MATERIAL A36 

PADA PROSES SAND BLASTING SEBAGAI BAHAN BAKU DEMIN 

WATER TANK 

Nur Kholis Ghozali1*, Budi Prasojo 2, Fipka Bisono 3 

1,2,3Program Studi Teknik Perpipaan, Jurusan Teknik Permesinan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, 

Surabaya 60111 
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Abstrak 

Demin water tank pada project PLTU Sintang yang terletak di kelurahan Kapuas Kanan Hilir, 

kecamatan Sintang, kabupaten Sintang Kalimantan Barat, sudah mulai tahap konstrusi pada tahun 2011, 

dibawah pengerjaan PT. Adhi Karya (Persero) divisi EPC, namun pada pengerjaannya hingga tahun 2016 

belum dilakukan painting pada tangki, sehingga material telah lama terkorosi. Sebelum dilakukan proses 

painting terhadap demin water tank perlu dilakukan pembersihan korosi pada tangki untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal dan menghambat laju korosi yang terjadi ketika tangki mulai digunakan. 

Dalam hal ini menggunakan proses sand blasting dimana pada proses tersebut dapat merubah kekasaran 

dan kekerasan pada permukaan material yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap laju korosi hasil 

painting, oleh sebab itu perlu dilakukan proses sand blasting dalam hal ini yang akan menjadi variabel adalah 

sudut, jarak, dan waktu penembakan yang nantinya akan di uji kekasaran dan hardness vickers. 

  Pada pengujian hardness  pengaruh sudut nozzle 45° mempunyai rata-rata nilai kekerasan tertinggi 

sebesar 146.89 HV dan rata-rata nilai kekerasan terendah pada sudut nozzle 60° sebesar 121.71 HV, sedangkan 

pengaruh waktu sand blasting  35 detik mempuinyai rata-rata nilai hardness tertinggi sebesar 153.7 HV dan 

rata-rata nilai kekasaran terendah pada waktu sand blasting 75 detik sebesar 119.96 HV. Pada pengujian 

roughness sudut nozzle 90° mempunyai rata-rata kekasaran permukaan teringgi sebesar 93.40 µm, dan nilai 

rata-rata terendah pada sudut nozzle 45° sebesar 85.36 µm, pada jarak nozzle 50 cm mempunyai nilai kekasaran 

permukaan tertinggi sebesar 92.02 µm dan nilai rata-rata nilai  terendah pada jarak nozzle 70 cm sebesar 86.22 

µm, sedangkan pada waktu sand blasting 75 detik mempunyai nilai rata-rata kekasaran permukaan tertinggi 

sebesar 101.18 µm dan nilai rata-rata terendah pada waktu sand blasting 35 detik sebesar 76.94 µm. 

 

Kata kunci :Sand Blasting, kekerasan, kekasaran permukaan 

 

1.  PENDAHULUAN 

Sand blasting adalah suatu proses 

pengerjaan logam dimana permukaan logam 

dibuat menjadi kasar dan rata dengan derajat 

kekaraan serta laju pengikisan tertentu sesuai 

dengan kebutuhan dengan cara menembakkan 

abrasive ke permukaan logam dengan 

permukaan tertentu. Proses sand blasting 

bertujuan agar permukaan logam menjadi 

kasar, sehingga cat atau bahan pelapis lain 

dapat menempel pada permukaan logam 

dengan baik, tidak mudah terkelupas dan 

terhindar dari korosi (dewadas 2007) dalam 

(rosyid 2011). 

Hal-hal yang menentukan hasil sand 

blasting antara lain adalah keahlian operator, 

tekanan udara untuk penyemprotan, ukuran 

pasir yang digunakan, waktu penyemprotan 

dan jarak penyemprotan. (metabrasive 2009) 

dalam (satyarini 2011). Tingkat kekerasan dan 

laju pengikisan permukaan adalah sangat 

penting, mengingat tingkat kekerasan akan 

sangat berpengaruh terhadap daya lekat bahan 

pelapis terhadap logam yang akan dilapisi 

(as’ad.2008). kekerasan permukaan sand 

blasting (protective coating 

inspektortraining,2003) kekerasan permukan 

sand blasting di pengaruhi oleh beberapa hal 

antara lain : 

1. Tipe dan ukuran abrasive 

2. Jarak dari nozzle ke permukaan benda 

3. Sudut nozzle 

4. Aliran abrasive dari hoper ke selang 

nozzle 

2.  METODOLOGI 

Diagram alir penelitian tugas akhir ini 

ditunjukkan pada Gambar 1 berikut ini : 

mailto:Email@email.com1*
mailto:budiprasojo1968@gmail.com2*
mailto:endahsaputra60@gmail.com3*
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Gambar 1 Diagram alir penelitian 

12.1 3.  HASIL DAN 

PEMBAHASAN 

3.1  Hasil Pengujian hardness 

 

 Berdasarkan gambar 4.3 di atas 

dapat diketahui bahwa rata-rata kekerasan 

material paling tinggi sebesar 146.89 HV 

pada sudut 45°. kemudian paling rendah 

rata-rata kekerasan metrialsebesar 121.71 

HV pada sudut 60°. Dari grafik terlihat 

bahwa polanya fluktuatif, terjadi 

kenaikkan dan penurunan pada kenaikkan  

 

sudut. 

 

 

 

 

Gambar 2 Grafik Nilai HV Berdasarkan Sudut 

 

 

 Berdasarkan gambar 4.4 di atas dapat diketahui 

bahwa rata-rata kekerasan material  paling 

tinggi sebesar 136.29 HV pada jarak 60 cm. 

Kemudian paling rendah rata-rata kekerasan 

materialsebesar 131.01 HV pada jarak 50 cm. 

Dari grafik terlihat bahwa polanya fluktuatif, 

terjadi kenaikan dan penurunan pada kenaikan 

jarak. 

 

 

 

Gambar 3 Grafik Nilai HV Berdasarkan Jarak 

 

Berdasarkan gambar 4.5 di atas 

dapat diketahui bahwa rata-rata kekerasan 

material paling tinggi sebesar 153.7 HV 

pada waktu 35 detik. kemudian paling 

rendah rata-rata kekerasan materialsebesar 

119.96 HV pada waktu 75 detik. Dari 

grafik terlihat bahwa polanya menurun, 

semakin besar waktu, maka semakin kecil 

rata-rata nilai kekerasan material. 

 

 

Gambar 4 Grafik Nilai HV Berdasarkan 

Waktu 

 

 

3.2  Hasil Pegujian Roughness 
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Berdasarkan gambar 4.6 di atas 

dapat diketahui bahwa rata-rata kekasaran 

permukaan pada meterial uji paling tinggi 

sebesar 93.40 µm sudut 90°. Kemudian 

paling rendah rata-rata kekasaran 

permukaan pada material uji sebesar 85.36 

µm pada sudut 45°. Dari grafik terlihat 

bahwa polanya meningkat, terjadi 

kenaikan seiring terjadi kenaikan sudut. 

 

 

Gambar 5 Grafik Nilai RA Berdasarkan Sudut 

 

 Berdasarkan gambar 4.7 di atas 

dapat diketahui bahwa rata-rata kekasaran 

permukaan pada material uji paling tinggi 

sebesar 92.02 µm pada jarak 50 cm. 

Kemudian paling rendah rata-rata 

kekasaran permukaan pada material 

ujisebesar 86.22 µm pada jarak 70 cm. 

Dari grafik terlihat bahwa polanya 

menurun, terjadi penurunan setiap terjadi 

kenaikan jarak. 

 

Gambar 6 Grafik Nilai RA Berdasarkan Jarak 

 

 

 Berdasarkan gambar 4.8 di atas 

dapat diketahui bahwa rata-rata kekasaran 

permukaan pada material uji paling tinggi 

sebesar 101.18 µm pada waktu 75 detik. 

Kemudian paling rendah rata-rata 

kekasaran permukaan material ujisebesar 

76.94 µm pada waktu 35 detik. Dari grafik 

terlihat bahwa polanya menaik, semakin 

besar waktu, maka semakin besar rata-rata 

kekasaran permukaan pada material uji. 

 

Gambar 7 Grafik Nilai Ra Berdasarkan Waktu 

 

3.3  Hasil Analisa Varian menggunakan 

Minitab 

Tabel 1 Hasil Pengujian Anova Terhadap 

Kekerasan Material 

(Sumber : Dokumen Pribadi Minitab 17) 

 
Tabel 1 di atas menginformasikan bahwa pengujian 

pengaruh sudut penembakan terhadap 

kekerasan material menghasilkan statistik uji F 

sebesar 8.40 dengan probabilitas sebesar 0.002. 

Hal ini dapat diketahui bahwa probabilitas < 

alpha (5%), sehingga H0 ditolak. Oleh karena 

itu, dapat dinyatakan bahwa minimal ada satu 

pasang sudut penembakan yang berbeda 

signifikan terhadap kekerasan material 

Pengujian pengaruh jarak penembakan 

terhadap kekerasan material menghasilkan 

statistik uji F sebesar 0.38 dengan probabilitas 

sebesar 0.688. Hal ini dapat diketahui bahwa 

probabilitas > alpha (5%), sehingga H0 

diterima. Oleh karena itu, dapat dinyatakan 

bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

jarak penembakan terhadap kekerasan material. 

Pengujian pengaruh waktu penembakan 

terhadap kekerasan material menghasilkan 

statistik uji F sebesar 16.49 dengan probabilitas 

sebesar 0.000 Hal ini dapat diketahui bahwa 

probabilitas < alpha (5%), sehingga H0 ditolak. 

Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa 

minimal ada satu pasang waktu Penembakan 

yang berbeda signifikan terhadap kekerasan 

material. 
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Tabel 4.9 Hasil Pengujian Anova terhadap 

Kekasaran Permukaan 

 

(Sumber : Dokumen Pribadi Minitab 17) 

Tabel 2 di atas menginformasikan bahwa 

pengujian pengaruh sudut penembakan 

terhadap kekasaran permukaan pada material 

uji menghasilkan statistik uji F sebesar 40.01 

dengan probabilitas sebesar 0.000. Hal ini dapat 

diketahui bahwa probabilitas < alpha (5%), 

sehingga H0 ditolak. Oleh karena itu, dapat 

dinyatakan bahwa minimal ada satu pasang 

sudut penembakan yang berbeda signifikan 

terhadap kekasaran permukaan pada material 

uji. 

  Pengujian pengaruh jarak  penembakan 

terhadap kekasaran permukaan pada material 

uji  menghasilkan statistik uji F sebesar 20.34 

dengan probabilitas sebesar 0.000. Hal ini 

dapat diketahui bahwa probabilitas < alpha 

(5%), sehingga H0 ditolak. Oleh karena itu, 

dapat dinyatakan bahwa minimal ada satu 

pasang jarak penembakan yang berbeda 

signifikan terhadap kekasaran permukaan pada 

material uji 

Pengujian pengaruh waktu penembakan 

terhadap kekasaran permukaan material pada 

material uji menghasilkan statistik uji F sebesar 

349.90 dengan probabilitas sebesar 0.000. Hal 

ini dapat diketahui bahwa probabilitas < alpha 

(5%), sehingga H0 diterima. Oleh karena itu, 

dapat dinyatakan bahwa minimal ada satu 

pasang waktu penembakan yang berbeda 

signifikan terhadap kekasaran pada material uji. 

 

4.  KESIMPULAN 

1 a. Dari hasil uji anova menggunakan minitab 

17® dengan hasil statistik uji F dengan 

alpha 5%  pada parameter sudut nozzle  

dan waktu sand blasting mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

kekerasan material, sedangkan 

parameter jarak tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

kekerasan material 

b. Pada pengujian hardness  pengaruh sudut 

nozzle 45° mempunyai rata-rata nilai 

kekerasan tertinggi sebesar 146.89 HV 

dan rata-rata nilai kekerasan terendah 

pada sudut nozzle 60° sebesar 121.71 

HV, sedangkan pengaruh waktu sand 

blasting  35 detik mempuinyai rata-rata 

nilai hardness tertinggi sebesar 153.7 

HV dan rata-rata nilai kekasaran 

terendah pada waktu sand blasting 75 

detik sebesar 119.96 HV. 

2.a Dari hasil uji anova menggunakan 

minitab 17® dengan hasil statistik uji F 

dengan alpha 5%  pada parameter sudut 

nozzle, jarak nozzle, dan waktu sand 

blasting mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kekasaran 

permukaan.   

b. Pada pengujian roughness sudut nozzle 

90° mempunyai rata-rata kekasaran 

permukaan teringgi sebesar 93.40 µm, 

dan nilai rata-rata terendah pada sudut 

nozzle 45° sebesar 85.36 µm, pada jarak 

nozzle 50 cm mempunyai nilai kekasaran 

permukaan tertinggi sebesar 92.02 µm 

dan nilai rata-rata nilai  terendah pada 

jarak nozzle 70 cm sebesar 86.22 µm, 

sedangkan pada waktu sand blasting 75 

detik mempunyai nilai rata-rata 

kekasaran permukaan tertinggi sebesar 

101.18 µm dan nilai rata-rata terendah 

pada waktu sand blasting 35 detik 

sebesar 76.94 µm. 
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ANALISA PENGARUH SUDUT, JARAK, DAN WAKTU TERHADAP 

KEKERASAN DAN KEKASARAN PERMUKAAN MATERIAL A36 

PADA PROSES SAND BLASTING SEBAGAI BAHAN BAKU DEMIN 

WATER TANK 

Nur Kholis Ghozali1*, Budi Prasojo 2, Fipka Bisono 3 

1,2,3Program Studi Teknik Perpipaan, Jurusan Teknik Permesinan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, 

Surabaya 60111 
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Abstrak 

Demin water tank pada project PLTU Sintang yang terletak di kelurahan Kapuas Kanan Hilir, 

kecamatan Sintang, kabupaten Sintang Kalimantan Barat, sudah mulai tahap konstrusi pada tahun 2011, 

dibawah pengerjaan PT. Adhi Karya (Persero) divisi EPC, namun pada pengerjaannya hingga tahun 2016 

belum dilakukan painting pada tangki, sehingga material telah lama terkorosi. Sebelum dilakukan proses 

painting terhadap demin water tank perlu dilakukan pembersihan korosi pada tangki untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal dan menghambat laju korosi yang terjadi ketika tangki mulai digunakan. 

Dalam hal ini menggunakan proses sand blasting dimana pada proses tersebut dapat merubah kekasaran 

dan kekerasan pada permukaan material yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap laju korosi hasil 

painting, oleh sebab itu perlu dilakukan proses sand blasting dalam hal ini yang akan menjadi variabel adalah 

sudut, jarak, dan waktu penembakan yang nantinya akan di uji kekasaran dan hardness vickers. 

  Pada pengujian hardness  pengaruh sudut nozzle 45° mempunyai rata-rata nilai kekerasan tertinggi 

sebesar 146.89 HV dan rata-rata nilai kekerasan terendah pada sudut nozzle 60° sebesar 121.71 HV, sedangkan 

pengaruh waktu sand blasting  35 detik mempuinyai rata-rata nilai hardness tertinggi sebesar 153.7 HV dan 

rata-rata nilai kekasaran terendah pada waktu sand blasting 75 detik sebesar 119.96 HV. Pada pengujian 

roughness sudut nozzle 90° mempunyai rata-rata kekasaran permukaan teringgi sebesar 93.40 µm, dan nilai 

rata-rata terendah pada sudut nozzle 45° sebesar 85.36 µm, pada jarak nozzle 50 cm mempunyai nilai kekasaran 

permukaan tertinggi sebesar 92.02 µm dan nilai rata-rata nilai  terendah pada jarak nozzle 70 cm sebesar 86.22 

µm, sedangkan pada waktu sand blasting 75 detik mempunyai nilai rata-rata kekasaran permukaan tertinggi 

sebesar 101.18 µm dan nilai rata-rata terendah pada waktu sand blasting 35 detik sebesar 76.94 µm. 

 

Kata kunci :Sand Blasting, kekerasan, kekasaran permukaan 

 

1.  PENDAHULUAN 

Sand blasting adalah suatu proses 

pengerjaan logam dimana permukaan logam 

dibuat menjadi kasar dan rata dengan derajat 

kekaraan serta laju pengikisan tertentu sesuai 

dengan kebutuhan dengan cara menembakkan 

abrasive ke permukaan logam dengan 

permukaan tertentu. Proses sand blasting 

bertujuan agar permukaan logam menjadi 

kasar, sehingga cat atau bahan pelapis lain 

dapat menempel pada permukaan logam 

dengan baik, tidak mudah terkelupas dan 

terhindar dari korosi (dewadas 2007) dalam 

(rosyid 2011). 

Hal-hal yang menentukan hasil sand 

blasting antara lain adalah keahlian operator, 

tekanan udara untuk penyemprotan, ukuran 

pasir yang digunakan, waktu penyemprotan 

dan jarak penyemprotan. (metabrasive 2009) 

dalam (satyarini 2011). Tingkat kekerasan dan 

laju pengikisan permukaan adalah sangat 

penting, mengingat tingkat kekerasan akan 

sangat berpengaruh terhadap daya lekat bahan 

pelapis terhadap logam yang akan dilapisi 

(as’ad.2008). kekerasan permukaan sand 

blasting (protective coating 

inspektortraining,2003) kekerasan permukan 

sand blasting di pengaruhi oleh beberapa hal 

antara lain : 

5. Tipe dan ukuran abrasive 

6. Jarak dari nozzle ke permukaan benda 

7. Sudut nozzle 

8. Aliran abrasive dari hoper ke selang 

nozzle 

2.  METODOLOGI 

Diagram alir penelitian tugas akhir ini 

ditunjukkan pada Gambar 1 berikut ini : 

mailto:Email@email.com1*
mailto:budiprasojo1968@gmail.com2*
mailto:endahsaputra60@gmail.com3*


Proceeding 2𝑛𝑑 Conference of Piping Engineering and its Application    ISBN No. 978-602-60034-3-0 

Program Studi D4 Teknik Perpipaan - Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 

 

183 

 

 

Gambar 1 Diagram alir penelitian 

12.2 3.  HASIL DAN 

PEMBAHASAN 

3.1  Hasil Pengujian hardness 

 

 Berdasarkan gambar 4.3 di atas 

dapat diketahui bahwa rata-rata kekerasan 

material paling tinggi sebesar 146.89 HV 

pada sudut 45°. kemudian paling rendah 

rata-rata kekerasan metrialsebesar 121.71 

HV pada sudut 60°. Dari grafik terlihat 

bahwa polanya fluktuatif, terjadi 

kenaikkan dan penurunan pada kenaikkan  

 

sudut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Grafik Nilai HV Berdasarkan Sudut 

 

 

 Berdasarkan gambar 4.4 di atas dapat diketahui 

bahwa rata-rata kekerasan material  paling 

tinggi sebesar 136.29 HV pada jarak 60 cm. 

Kemudian paling rendah rata-rata kekerasan 

materialsebesar 131.01 HV pada jarak 50 cm. 

Dari grafik terlihat bahwa polanya fluktuatif, 

terjadi kenaikan dan penurunan pada kenaikan 

jarak. 

 

 

 

Gambar 3 Grafik Nilai HV Berdasarkan Jarak 

 

Berdasarkan gambar 4.5 di atas 

dapat diketahui bahwa rata-rata kekerasan 

material paling tinggi sebesar 153.7 HV 

pada waktu 35 detik. kemudian paling 

rendah rata-rata kekerasan materialsebesar 

119.96 HV pada waktu 75 detik. Dari 

grafik terlihat bahwa polanya menurun, 

semakin besar waktu, maka semakin kecil 

rata-rata nilai kekerasan material. 

 

 

Gambar 4 Grafik Nilai HV Berdasarkan 

Waktu 

 

 

 

 

 

 

3.2  Hasil Pegujian Roughness 
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Berdasarkan gambar 4.6 di atas 

dapat diketahui bahwa rata-rata kekasaran 

permukaan pada meterial uji paling tinggi 

sebesar 93.40 µm sudut 90°. Kemudian 

paling rendah rata-rata kekasaran 

permukaan pada material uji sebesar 85.36 

µm pada sudut 45°. Dari grafik terlihat 

bahwa polanya meningkat, terjadi 

kenaikan seiring terjadi kenaikan sudut. 

 

 

Gambar 5 Grafik Nilai RA Berdasarkan Sudut 

 

 Berdasarkan gambar 4.7 di atas 

dapat diketahui bahwa rata-rata kekasaran 

permukaan pada material uji paling tinggi 

sebesar 92.02 µm pada jarak 50 cm. 

Kemudian paling rendah rata-rata 

kekasaran permukaan pada material 

ujisebesar 86.22 µm pada jarak 70 cm. 

Dari grafik terlihat bahwa polanya 

menurun, terjadi penurunan setiap terjadi 

kenaikan jarak. 

 

Gambar 6 Grafik Nilai RA Berdasarkan Jarak 

 

 

 Berdasarkan gambar 4.8 di atas 

dapat diketahui bahwa rata-rata kekasaran 

permukaan pada material uji paling tinggi 

sebesar 101.18 µm pada waktu 75 detik. 

Kemudian paling rendah rata-rata 

kekasaran permukaan material ujisebesar 

76.94 µm pada waktu 35 detik. Dari grafik 

terlihat bahwa polanya menaik, semakin 

besar waktu, maka semakin besar rata-rata 

kekasaran permukaan pada material uji. 

 

Gambar 7 Grafik Nilai Ra Berdasarkan Waktu 

 

3.3  Hasil Analisa Varian menggunakan 

Minitab 

12.2.1.1.1.1 Tabel 1 Hasil 

Pengujian 

Anova 

Terhadap 

Kekerasan 

Material 

(Sumber : Dokumen Pribadi Minitab 17) 

 
Tabel 1 di atas menginformasikan bahwa pengujian 

pengaruh sudut penembakan terhadap 

kekerasan material menghasilkan statistik uji F 

sebesar 8.40 dengan probabilitas sebesar 0.002. 

Hal ini dapat diketahui bahwa probabilitas < 

alpha (5%), sehingga H0 ditolak. Oleh karena 

itu, dapat dinyatakan bahwa minimal ada satu 

pasang sudut penembakan yang berbeda 

signifikan terhadap kekerasan material 

Pengujian pengaruh jarak penembakan 

terhadap kekerasan material menghasilkan 

statistik uji F sebesar 0.38 dengan probabilitas 

sebesar 0.688. Hal ini dapat diketahui bahwa 

probabilitas > alpha (5%), sehingga H0 

diterima. Oleh karena itu, dapat dinyatakan 

bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

jarak penembakan terhadap kekerasan material. 

Pengujian pengaruh waktu penembakan 

terhadap kekerasan material menghasilkan 

statistik uji F sebesar 16.49 dengan probabilitas 

sebesar 0.000 Hal ini dapat diketahui bahwa 

probabilitas < alpha (5%), sehingga H0 ditolak. 

Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa 

Perlak

uan 

Juml

ah 

Kua

drat 

D

b 

Kua

drat 

Teng

ah 

F Sig

. 

Sudut 2843.

3 
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02 
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8 

0.6

88 

Wakt
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minimal ada satu pasang waktu Penembakan 

yang berbeda signifikan terhadap kekerasan 

material. 

12.2.1.1.1.2 Tabel 4.9 Hasil 

Pengujian 

Anova 

terhadap 

Kekasaran 

Permukaan 

Perlakuan Jumlah 

Kuadrat 

Db Kuadrat 

Tengah 

F Sig. 

Sudut 302.45 2 151.22 40.01 0.000 

Jarak 153.72 2 76.86 20.34 0.000 

Waktu 2644.73 2 1322.36 349.90 0.000 

Error 75.58 20 3.78   

Total 3176.48 26    

(Sumber : Dokumen Pribadi Minitab 17) 

Tabel 2 di atas menginformasikan bahwa 

pengujian pengaruh sudut penembakan 

terhadap kekasaran permukaan pada material 

uji menghasilkan statistik uji F sebesar 40.01 

dengan probabilitas sebesar 0.000. Hal ini dapat 

diketahui bahwa probabilitas < alpha (5%), 

sehingga H0 ditolak. Oleh karena itu, dapat 

dinyatakan bahwa minimal ada satu pasang 

sudut penembakan yang berbeda signifikan 

terhadap kekasaran permukaan pada material 

uji. 

  Pengujian pengaruh jarak  penembakan 

terhadap kekasaran permukaan pada material 

uji  menghasilkan statistik uji F sebesar 20.34 

dengan probabilitas sebesar 0.000. Hal ini 

dapat diketahui bahwa probabilitas < alpha 

(5%), sehingga H0 ditolak. Oleh karena itu, 

dapat dinyatakan bahwa minimal ada satu 

pasang jarak penembakan yang berbeda 

signifikan terhadap kekasaran permukaan pada 

material uji 

Pengujian pengaruh waktu penembakan 

terhadap kekasaran permukaan material pada 

material uji menghasilkan statistik uji F sebesar 

349.90 dengan probabilitas sebesar 0.000. Hal 

ini dapat diketahui bahwa probabilitas < alpha 

(5%), sehingga H0 diterima. Oleh karena itu, 

dapat dinyatakan bahwa minimal ada satu 

pasang waktu penembakan yang berbeda 

signifikan terhadap kekasaran pada material uji. 

4.  KESIMPULAN 

1 a. Dari hasil uji anova menggunakan minitab 

17® dengan hasil statistik uji F dengan 

alpha 5%  pada parameter sudut nozzle  

dan waktu sand blasting mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

kekerasan material, sedangkan 

parameter jarak tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

kekerasan material 

b. Pada pengujian hardness  pengaruh sudut 

nozzle 45° mempunyai rata-rata nilai 

kekerasan tertinggi sebesar 146.89 HV 

dan rata-rata nilai kekerasan terendah 

pada sudut nozzle 60° sebesar 121.71 

HV, sedangkan pengaruh waktu sand 

blasting  35 detik mempuinyai rata-rata 

nilai hardness tertinggi sebesar 153.7 

HV dan rata-rata nilai kekasaran 

terendah pada waktu sand blasting 75 

detik sebesar 119.96 HV. 

2.a Dari hasil uji anova menggunakan 

minitab 17® dengan hasil statistik uji F 

dengan alpha 5%  pada parameter sudut 

nozzle, jarak nozzle, dan waktu sand 

blasting mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kekasaran 

permukaan.   

b. Pada pengujian roughness sudut nozzle 

90° mempunyai rata-rata kekasaran 

permukaan teringgi sebesar 93.40 µm, 

dan nilai rata-rata terendah pada sudut 

nozzle 45° sebesar 85.36 µm, pada jarak 

nozzle 50 cm mempunyai nilai kekasaran 

permukaan tertinggi sebesar 92.02 µm 

dan nilai rata-rata nilai  terendah pada 

jarak nozzle 70 cm sebesar 86.22 µm, 

sedangkan pada waktu sand blasting 75 

detik mempunyai nilai rata-rata 

kekasaran permukaan tertinggi sebesar 

101.18 µm dan nilai rata-rata terendah 

pada waktu sand blasting 35 detik 

sebesar 76.94 µm. 
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Dengan Pengujian Backing Thermal Sensitivity dan Bending Test 
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Abstrak 

Buckstay boiler adalah sebuah support yang menyangga panel-panel boiler. Setiap buckstay mampu 

menahan beban dan induksi panas yang berkontaksi dengan panel boiler, hal inilah perlu adanya pemilihan coating 

yang tepat agar mampu mencegah dan memperpanjang umur buckstay boiler tersebut. Studi eksperimen 

perbandingan coating Inorganic Zinc dan Silicon As. Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian ketahanan 

panasdan fleksibilitas. Variasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu variasi tebal kering cat (Dry film thickness) 

range 20 µm – 40 µm, 50 µm - 70 µm, 80 µm - 120 µm dan variasi jenis coating. 

 

Kata Kunci :Coating Inorganic Zinc, Silicon As, Backing Thermal Test, Bending Test. 

1. PENDAHULUAN  

Coating pada buckstay dituntut mempunyai 

kualitas yang baik. Karena mengingat pada saat 

proses running boiler di lapangan mampu menahan 

thermal high temperatur pada panas boiler dan 

mampu memberikan fleksibilitas sehingga dapat 

menghambat korosi pada temperatur. Maka dari itu 

diperlukan tahapan dan parameter yang baik dan 

ideal saat proses produksi coating, agar coating pada 

buckstay yang dihasilkan mempunyai kualitas yang 

baik dan tahan terhadap perlakuan saat konstruksi 

dan running di lapangan sehingga dapat melindungi 

buckstay secara sempurna. perbandingan kualitas 

ketahanan thermal high temperatur dan fleksibilitas 

coating Inorganic Zinc dengan Silicon AS dengan 

pengujian Backing Thermal Sensitivity test dan 

bending test dengan memperhitungkan 

perbandingan faktor ekonomisnya. Dengan judul 

“ Studi eksperimen perbandingan coating Inorganic 

Zinc dan Silicon AS dengan pengujian backing 

thermal sensitivity dan bending Test 

 

2. METODOLOGI  

2.1. Prosedur Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan memvariasikan 

temperatur aplikasi coating Inorganic Zinc dan 

Silicon As pada buckstay. Variasi ketebalan kering 

cat adalah 40 µm, 70 µm, 120 µm. Dari variasi yang 

telah diberikan, dilakukan pengujian pada coating 

Inorganic Zinc dan Silicon AS pada masing-masing 

ketebalan kering cat menggunakan pengujian 

Backing Thermal Sensitivity Test dan Bending Test. 

2.2 Tahap Penelitian 

Metode pengujian yang digunakan pada penelitian 

ini mengacu pada standard ASTM D2485 “Standard 

test methods for evaluating degree of evaluating 

coatings for high temperature service”, ASTM 

D610-01“Standard test methods for evaluating 

degree of rusting on painted steel surfaces“, ASTM 

D660 “Standard test methods for evaluating degree 

of checking of exterior paints” ISO 4628 

“Assessment of degreee of rusting”, ASTM E 290 -

97a “Standard test methods for band testing of 

material for ductility”yang dilaksanakan di 

Laboratorium Metalurgi dan Material Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya dan 

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. 

2.2.1 Tahap Blasting  

Pada tahapan ini material plat dibersihkan 

dari karat, mill scale, debu minyak, dan kontaminasi. 

Tingkat kebersihan yang di haruskan pada poses 

blasting menggunakan Near White Cleaning (SSPC 

SP – 10) Sa 21/2. Gambar 1 adalah gambar material 

mailto:madasubangkit05@gmail.com1*
mailto:mmekop@yahoo.com2*
mailto:fipkabiz@gmail.com3*
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speccimen yang akan di blasting dan dilakukan 

proses pengecatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. material specimen 

Berikut adalah gambar material yang sudah 

dilakukan proses blasting. Dengan pengecekan hasil 

material yang sudah di blasting menggunakan 

standart SSPC VIS-1 Gambar 2 material hasil 

blasting check menggunakan SSPC Vis-1. 

 

 

 

 

Gambar 2. material hasil blasting check 

menggunakan SSPC Vis-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Tahap coating  

Pada tahapan ini dilakukan proses 

pencampuran cat yang akan diaplikasikan pada 

material. mixing coating. Pencampuran komponen 

base A dan base B dan penambahan thinner 

menggunakan mesin pengaduk. Hal ini dilakukan 

agar semua komponen utama liquid coating dapat 

tercampur dengan sempurna. Gambar 3. (a), (b), dan 

(c) menunjukkan proses tahapan coating material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.2. Pengujian Backing Thermal Sensitivity 

 

Pengujian backing thermal sensitivity 

dilakukan untuk mengetahui karakteristik 

lapisan film terhadap ketahanan panas. 

Pengamatan struktur metalografi dilakukan 

untuk melihat penyebaran dan besar cacat 

coating, bentuk ikatan coating dengan substrat 

baja standard ASTM D2485 “Standard test 

methods for evaluating degree of evaluating 

coatings for high temperature service”, ASTM 

D610-01“Standard test methods for evaluating 

degree of rusting on painted steel 

surfaces.gambar 4(a). adalah proses pemansan 

pada temperaur 100° C, 200 °C, 400 °C dan 

450° C dengan hoding time 240 menit. Gambar 

4(b). adalah indikasi pengaruh proses 

pemanasan terhadap daerah lapisan coating. 

Gambar 4(c). pengamatan struktur metalografi 

dilakukan untuk melihat penyebaran dan besar 

Gambar 3(c). Spray coating 

 

Gambar 3(a). Liquid coat inorganic 

 zinc dan silicon as 

 
 
 zinc dan silicon as 

 

Gambar3(b). Mixing coating 

 

Gambar 4(b).Specimen 

setelah dipanaskan di dalam 

furnace 

 

Gambar3(d). mengukur dry 
film thickness 
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cacat coating, bentuk ikatan coating dengan 

substrat baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.2 Hasil pengujian backing thermal 
sensitivity coating silicon As dan coating 
inorganic zinc 

2.3. Pengujian Bending test 
 

Pada tahap ini dilakukan pengambilan 

spesimen untuk uji bending test. Spesimen 

diambil langsung dari material plat yang 

telah di coating Inorganic Zinc dan Silicon 

As, kemudian dibentuk sesuai kebutuhan 

untuk pengujian. Gambar 5(a). 

menunjukkan mesin bending test dengan 

sistem komputerisasi dapat menunjukkan 

nilai gaya tekan terhadap pembebanannya. 

Gambar 5(b). menunjukkan proses 

penekanan mandreterhadap specimen. 

Gambar 5(c). menunjukkan hasil 

pengujian bending. 
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Gambar 4(c). Uji metalografi  

 

Gambar 4(a). Pemanasan 
specimen pada furnace 

 

Gambar 4(b). Specimen 
setelah dipanaskan di dalam 
furnace 

 

Gambar 5(b). Proses uji 
bending dartec 

 

Gambar 5(c). Hasil uji 
Bending  

Gambar 5(a). Bending 
mechine UTM dartec 

 

Gambar 6(a). grafik Pengaruh temperatur 
terhadap Rust area ( ketebalan coating 
silicon As 40 µm, 70 µm , 120 µm ) 
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Dengan melihat data gambar 6(a) diatas 

menunjukan bahwa dengan ketebalan lapisan 

coating 40 µm yang dipanaskan selama 240 menit 

pada suhu 100° C menunjukkan nilai rust area 

sebesar 0,36 %, pada suhu 200° C menjadi 2,23 %, 

suhu 400° C menjadi 10,15 % dan pada suhu 450° 

C naik menjadi 23,96 %. 

Dengan melihat data gambar 6(b) diatas 

menunjukan bahwa dengan ketebalan lapisan 

coating 40 µm yang dipanaskan selama 240 menit 

pada suhu 100° C menunjukkan nilai rust area 

sebesar 0,01 %, pada suhu 200° C menjadi 0,01 %, 

suhu 400° C menjadi 0,51 % dan pada suhu 450° C 

naik menjadi 7,60 %. Dengan melihat data 

gambar6(a). dan 6(b). diatas menunjukan bahwa 

semakin tinggi temperatur pemanasan maka 

semakin besar nilai rust grade pada coating. 

Berdasarkan hasil pengamatan metalorgi coating 

dapat diketahui bahwa besarnya pori yang terjadi 

hal ini juga berpengaruh terhadap ketahanan 

inertness,tetapi pada penambahan tebal dari coating 

malah menurunkan peforma ketahanan adhesion 

terhadap ketahanan temperatur. artinya ketebalan 

lapisan yang tebal belum tentu bagus pada aplikasi 

coating pada substrat dikarenakan lapisan yang 

sangat tebal akan mengurangi efek barrier dan 

cohesion. 

 

3.3 Hasil pengujian bending coating silicon As 

dan coating inorganic zinc 

Pembebanan dikendalikan dengan komputer 

yang juga berfungsi sebagai sistem akuisisi data. 

Selama pengujian, data berupa gaya (force) dan 

perpindahan (stroke atauextension).  Standar 

pengujian yang digunakan adalah ASTM E-290 - 

97a 

Tabel 1 hasil pengujian bending test silicon as 

dan inorganic zinc 

crack pada 

silicon as 

  crack pada 

inorganic zinc 

Para

mete

r 

Bes

ara

n 

Sat

ua

n 

Pa

ra

m

et

er 

Bes

ara

n 

Sa

tu

an 

20 

µm - 

40 

µm 

0 m

m 

 20 µm 

- 40 

µm 

0 m

m 

50 

µm - 

70 

µm 

0,9

3 

m

m 

50 µm 

- 70 

µm 

3,2

7 

m

m 

80 

µm - 

120 

µm 

2,9 m

m 

80 µm 

- 120 

µm 

7,8

5 

m

m 

Dari tabel1. diatas memperlihatkan benda 

uji coating silicon as dan inorganic zinc 

memiliki perbedaan nilai cacat crack. Pada 

pengujian fleksibilitas spesimen hingga 

penekukan sebesar 180°. Lebar cacat crack 

pada range ketebalan 50 µm - 70 µm untuk 

coating silicon as adalah 0,93 mm, sedangkan 

coating inorganic zinc 3,2 mm. Selanjutnya 

pada ketebalan range 80 µm - 120 µm lebar 

cacat coating silicon as adalah 2,9 mm dan 

coating inorganic zinc 7,85 

menunjukkan bahwa cat yang baik 

fleksibilitasnya adalah coating silicon as. 

Menunjukkan daya lekat yang baik terhadap 

plat yang dilindunginya dengan 

mengidentifikasi ukuran nilai cacat crack yang 

lebih kecil dibandingkan coating inorganic 

zinc. Fleksibilitas coating dapat dipengaruhi 

oleh tebal lapisan coating dan chemical 

composision serta proses curing. Karena 

semakin tipis coating maka akan semakin 

besar daya rekatnya begitu pula sebaliknya. 

Semakin tebal lapisan coating maka akan 

mengurangi gaya adhesinya dan mengurangi 

curing. 

4 .Analisa Perbandingan Ekonomis Coating 

Silicon As dan Inorganic Zinc  

Analisa perbandingan ekonomis ini dilakukan 

untuk membandingkan berapa kebutuhan cat yang 

digunakan pada proyek ini. Dari perhitungan 

ekonomis dibuat grafik untuk menunjukkan 

perbandingan  harga dan efisiensi dari masing -

masing coating 

0.01

10.01

20.01

30.01

40.01

100°C 200°C 400°C 450°C

M
ax

im
u

m
 %

 o
f 

ru
st

e
d

 a
re

a

Suhu Penelitian

40
DF
T

Gambar 6(b). Gambar 4.26 grafik Pengaruh Suhu 

terhadap Rust grade ( ketebalan coating Inorganic 
Zinc 40 µm, 70 µm , 120 µm 
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Dari gambar 8(a). merupakan hasil perhitungan 

analisa ekonomis pada coating silicon as dan 

Inorganic Zinc yang sudah dibuat grafik. Dapat 

dilihat bahwa adanya perbedaan nilai efisiensi 

transfer spray antara coating silicon as dan 

Inorganic Zinc dipengaruhi oleh volume solid tiap 

kandungan masing - masing coating yang dapat 

dilihat dari technical data sheet sehingga 

berpengaruh pada kebutuhan coating yang 

dibutuhkan. Nilai efisiensi transfer spray 15 % 

untuk silicon as adalah 1,50 gal dan Inorganic Zinc 

0,95 gal. Sedangkan pada efisiensi transfer spray 

40 % adalah 0,56 gal untuk silicon as dan 0,36 gal 

untuk inorganic zinc.Sehingga nilai efisiensi 

transfer spray yang sangat effisien adalah coating 

inorganic zinc. Hal ini dapat menghemat kebutuhan 

operasional coating dalam project tersebut. 

Dari gambar8(b). grafik merupakan hasil 

perhitungan analisa ekonomis pada coating 

silicon as dan inorganic zinc yang sudah di buat 

grafik dapat dilihat bahwa grafik tas menunjukkan 

hubungan efisiensi transfer spray terhadap total 

biaya. Dapat dilihat bahwa adanya perbedaan nilai 

efisiensi transfer spray antara coating silicon as 

dan inorganic zinc dipengaruhi oleh volume solid 

dan film thicknes tiap kandungan masing-masing 

coating yang dapat dilihat dari technical data 

sheet sehingga berpengaruh pada biaya ekonomis 

coating yang diperlukan. Nilai efisiensi transfer 

spray 15 % untuk Silicon As adalah Rp 1.064.258,- 

dan Inorganic Zinc sebesar Rp 740.092,-. 

Sedangkan pada efisiensi transfer spray 40 % 

adalah Rp 399.09,- untuk Silicon As dan Rp 

277.534,- untuk Inorganic Zinc. Sehingga dapat 

kita ketahui coating inorganic zinc lebih 

ekonomis dibandingkan dengan coating silicon 

as. 

5. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian tugas akhir ini adalah: 

1.  Jenis coating inorganic zinc lebih tahan 

terhadap temperatur tinggi dari pada 

coating silicon as. Hal ini bisa dilihat dari 

nilai rust area pad temperatur 100° C 

ketebalan lapisan 40 µm  nilai rust area nya 

adalah adalah 0,01 % dan coating silicon as 

0,36 %. Begitu pula pada temperatur 200° 

C sampai 450° C 

2. Jenis coating silicon as lebih fleksibel dari 

pada coating inorganic zinc Hal ini bisa 

dilihat dari nilai cacat crack yang diterima 

terhadap penekukan sudut bending 180° 

tebal lapisan range 50 µm - 70 µm, adalah 

0,93 mm dan pada coating inorganic zinc 

tebal lapisan range 50 µm – 70 µm adalah 

3,27 mm. 

3. Jenis coating inorganic zinc lebih ekonomis 

dari pada coating silicon as. Hal ini bisa 

dilihat dari nilai biaya kebutuhan 

aplikasinya. Pada coating inorganic zinc 

efisiensi transfer spray 15 % biaya 

kebutuhannya sebesar Rp Rp740.092,- dan 

untuk coating silicon as sebesar Rp 

l.064.258,-. Sedangkan pada efisiensi 

transfer spray 40 % untuk inorganic zinc 

adalah Rp 277.543,- dan untuk coating 

silicon as  Rp 399.097,-.. 
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Analisa Pigging Stuck pada Bending Pipa API 5L X-52 Diameter 24 Inch 

pada Proses Cleaning Pipeline Jalur Pipeline Arun – Belawan   
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Abstrak 

 

Gas pipeline project merupakan proyek yang melibatkan sistem perpipaan yang cukup kompleks dan rumit. 

Oleh karena fluida yang dialirkan berupa gas yang memiliki tekanan dan temperatur yang cukup tinggi maka perlu 

adanya tingkat pemeriksaan. Sistem pigging  merupakan salah satu tahapan cleaning internal pipayang harus 

dilakukan.  

Pada tugas akhir ini membahas analisa faktor terjadinya pig stuck pada area bending pipa yang akan dihitung 

secara manual dan dengan dimodelkan menggunakan software ansys 17.2. Analisa dan perhitungan dilakukan 

untuk mendapatkan sudut optimal dan juga metode pembendingan yang optimal untuk digunakan agar tidak terjadi 

pig stuck. Hasil perhitungan pada penurunan gradien berdasarkan perbedaan sudut pada kedua proses yakni sudut 

17o, 30o, 45o, dan 90o diperoleh bahwa pada sudut terkecil memiliki nilai pressure drop yang kecil. Namun 

pemilihan sudut bukan satu-satunya faktor yang dipertimbangan dalam memilih metode pembendingan. Ada 

faktor lain yang harus diperhatikan dalam memilih metode pembendingan seperti nilai ovality factor. 

Hasil software Ansys 17.2  menunjukkan bahwa dengan nilai sudut 17o terjadi penurunan tekanan atau 

peningkatan pressure drop yang selanjutnya peningkatan tersebut menyebakan peningkatan kecepatan yang 

menunjukkan bahwa PIG stuck pada peningkatan ekstrem.  Dengan demikian, perencanaan penggunaan jenis 

metode dan desain bending yang tepat untuk proyek gas pipeline dapat diketahui, untuk mengurangi kegagalan 

pada proyek pipeline selanjutnya yang mengharuskan pipa yang telah di tie in harus dipotong kembali akibat 

adanya pig stuck tersebut.  

 

 Kata kunci :gas pipeline, pigging, bending, ovality, gradien tekanan 

 

1. PENDAHULUAN  

Pigging stuck adalah salah satu kegagalan 

pada proses pigging pada proses pembersihan 

internal atau dalam pipa dimana PIG berhenti 

pada bagian pipa pada saat pengoperasian. 

Pigging stuck terjadi biasanya pada area 

bending  atau belokan pipa. Pada penelitian ini 

dilakuakan untuk menganalisa faktor – faktor 

penyebab dari pigging stuck dan 

membandingkan metode fabrikasi 

pembendingan yang efektif antara metode hot 

bend dan cold bend. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengurangi kegagalan pada proyek 

pipeline  selanjutnya yang mengharuskan pipa 

yang telah tie in harus dipotong kembali akibat 

adanya pigging stuck tersebut. 

2. METODOLOGI . 

2.2 Prosedur Penelitian  

Perhitungan dan pemodelan bending pipa 

menggunakan beberapa variasi sudut 

pembendingan. Diameter pipa yang digunakan 

adalah 24 inch dengan ketebalan 0.5 inch 

material API 5L Gr. X-52. Perhitungan dan 

analisa meliputi 3 aspek, yaitu analisa dari nilai 

penipisan dinding pipa, nilai ovality bending, 

dan nilai pressure gradient atau penurunan 

nilai tekanan.  

mailto:qonitatin24@gmail.com1*
mailto:dimasendro@gmail.com2*
mailto:bagiosoim@gmail.com3*
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2.3  Wall thinning atau penipisan 

dinding  

Wall thinning  merupakan penipisan dinding 

pipa yang dapat terjadi pada saat proses 

bending, dimana penipisan terjadi pada area 

extrados pipa atau area luar tekukan. Wall 

thickness thinning yang diizinkan tidak boleh 

kurang dari ketebalan desain dari pipa. Indikasi 

penipisan dinding pada hot bend pada bagian 

extrados bend dapat dihitung dengan persamaan 

berikut yang mengacu pada BS 8010 (2004).  

1

50

+
=

n
Bt

                                        (1)

 Dimana,  

Bt = bend thinning, % 

       n = inner radius diameter 

divided by pipe diameter  

2.4 Nilai ovality  

Ovality atau flattening pada bagian bending 

pipa adalah cacat utama. Ovality pada bagian 

bending pipa menyebabkan deformasi pada 

area cross section dan mengurangi kekuatan 

bending, sehingga mudah terjadi buckling 

(Alexander Fred D. & Shaw R.M, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Deformasi (Ovality) Pada Pipa 

(Sumber : All Indian Manufacturing 

Technology, Design and Research Conference, 

2014) 

 

Formula dibawah ini untuk menentukan nilai 

ovality pada bending :  

𝑜𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 % =  
𝑀𝑎𝑥 𝑂𝐷−𝑀𝑖𝑛 𝑂𝐷

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑂𝐷
 𝑥 100     (2)                                                                          

Para. 129.1 pada ASME B31.1 adalah 

merujuk kepada PFI (Pipe Fabrication 

Institute) ES-24 yakni yakni perbedaan antara 

diameter maksimum dan minimum tidak 

melebihi 8% dari rata-rata OD yang diukur 

dari bagian lurus pipa kecuali melalui 

kesepakatan antara pembeli dan fabrikator. 

2.5 Pressure Gradient atau penurunan 

tekanan 

Pressure drop merupakan istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan penurunan 

tekanan dari satu titik dalam pipa. Pressure 

drop merupakan hasil dari gaya gesek pada 

fluida ketika mengalir pada pipa. Salah satu 

parameter penting dalam mendesain capsule 

transporting pipeline adalah nilai pressure 

drop pada pipa yang membawa capsule dan 

terkait dengan fitting seperti bending pipe. 

Menurut jurnal Pressure Drop In Capsule 

Transporting Bends Carrying Spherical 

Capsuples nilai dari pressure drop pada pipa 

yang membawa capsule pada bending dapat 

dihitung menggunakan persamaan berikut. 

 

(
∆𝑝

𝐿
)   =

𝑛×𝜌×𝑉2

2𝐷
× 𝑓𝑚                               (3)                                               

Dimana fm adalah friction factor untuk mixture 

dari capsule dan fluida pada bending. fm 

diekspresikan sebagai : 

𝑓𝑚 = 𝑓𝑎 + 𝑓𝑐                                           (4)  

 

Dimana fa adalah friction factor dari pipa dan fc 

adalah friction factor  dari capsule atau PIG 

yang dapat dihitung melalui persamaan 

berikut:         

                                                                                             

𝑓𝑎 =
(0,06×sin 𝜃)−0,177

𝑅𝑒𝑎
0,2                       (5)                                                                                    

𝑓𝑐 = {(0,0025 × 𝑁) + (0,0014 × sin 휃) −

0,0021}
𝑒(7,5×𝑘)

𝑅𝑒𝑐
0,2                               (6) 

Dimana nilai Re atau reynould number dapat 

diperoleh dari persamaan berikut  

𝑅𝑒 =
𝜌𝐷𝑉

𝜇
                                        (7)                                                    
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Data Penelitian  

a. Data Bending  

Tabel 1 Data properties bending 

N

o. 

Paramet

er 

Hot 

Bend 

Cold 

Bend 

1 OD 

(Outside 

Diamete

r) 

(inch/m) 

24/0,60

96 

24/0,609

6 

2 Bending 

temperat

ure 

(oC/oF) 

25/45 Ambient 

temperat

ure 

3 Bending 

Radius 

(m) 

5D 

(0.304

8) 

40D 

(24,384) 

4 Bending 

Angle 

(o) 

30 ; 

45 ; 90 

17 

b. Data Pigging  

Tabel 2 Data Properties Pigging  

Parame

ter 

Symb

ol 
Value Unit 

outside 

diamet

er pipe 

OD 

24 inch 

0,6096 m 

inside 

diamet

er pipe 

ID 

23 inch 

0,584 m 

wall 

thickne

ss 

t 

0,5 inch 

0,0128 m 

lenght 

of pipe  
L 12 m 

Area of 

Pipe 
Apipe 

0,26772

9 
m^2 

volume 

pipe 

Volpi

pe 

3,21274

75 
m^3 

volume 

of air 

in pipe 

Volai

r 

9,63824

26 
m^3 

capacit

y of 

comp 

Qcom

p 

1070 CFM 

30,5714

29 

m^3/

min 

 

3.2 Analisa wall thinning  

Hasil perhitungan nilai penipisan dinding pipa 

hot bending dan cold bending dapat dilihat 

pada tabel berikut.  

Tabel 2 nilai wall thinning  

Hot Bend Cold Bend 

• Thinning 

Percentage, % 

𝐵𝑡 

=
50

(𝑅𝑥𝐷 − 0,5𝑥𝐷 + 1
 

=
50

(120𝑖𝑛𝑐ℎ𝑥24𝑖𝑛𝑐ℎ − 0,5𝑥24𝑖𝑛𝑐ℎ) + 1
 

=
50

2868 + 1
= 0,017 

• Thinning 

nominal  

𝑡ℎ𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
= 𝑡𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑥 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 

= 0,50 𝑖𝑛𝑐ℎ 𝑥 0,017 

= 0,0087 𝑖𝑛𝑐ℎ 

• Pipe wall 

thickness after 

bending (tAB) 

𝑡𝐴𝐵

= 𝑡𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛
− 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑡𝐴𝐵

= 0,50 𝑖𝑛𝑐ℎ
− 0,0087 𝑖𝑛𝑐ℎ 

𝑡𝐴𝐵

= 0,49 𝑖𝑛𝑐ℎ 

 

• Thinning Percentage, 

% 

𝐵𝑡 

=
50

(𝑅𝑥𝐷 − 0,5𝑥𝐷 + 1
 

=
50

(40𝑥24𝑖𝑛𝑐ℎ − 0,5𝑥24𝑖𝑛𝑐ℎ) + 1
 

=
50

948 + 1
= 0,053 

• Thinning nominal  

𝑡ℎ𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
= 𝑡𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑥 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 

= 0,50 𝑖𝑛𝑐ℎ 𝑥 0,053 

= 0,0265 𝑖𝑛𝑐ℎ 

• Pipe wall thickness 

after bending (tAB) 

𝑡𝐴𝐵

= 𝑡𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛
− 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑡𝐴𝐵

= 0,50 𝑖𝑛𝑐ℎ
− 0,229 𝑖𝑛𝑐ℎ 

𝑡𝐴𝐵 = 0,4735 𝑖𝑛𝑐ℎ  
 

 

3.3 Nilai ovality 

Hasil perhitungan nilai ovality pada hot 

bending dan cold bending adalah sebagia 

berikut 

a. Hot Bending  

𝑜𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 %

=  
𝑀𝑎𝑥 𝑂𝐷 − 𝑀𝑖𝑛 𝑂𝐷

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑂𝐷
 𝑥 100 

  =  
0,6304𝑚−0,5903𝑚

0,6096 𝑚
 𝑥 100 =  6,57 % 

b. Cold Bending  
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𝑜𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 %

=  
𝑀𝑎𝑥 𝑂𝐷 − 𝑀𝑖𝑛 𝑂𝐷

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑂𝐷
 𝑥 100 

   =  
0,6431𝑚−0,5875𝑚

0,6096 𝑚
 𝑥 100 =  9,12 % 

3.4 Perhitungan Pressure Drop 

Hasil perhitungan nilai pressure drop pada hot 

bending dan cold bending dibedakan 

berdasarkan variasi sudut pembendingan yang 

telah ditentukan dimana untuk hot bend dengan 

sudut 30o, 45o, dan 90o sedangkan untuk cold 

bend dengan sudut 17o yang hasilnya dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4 Perhitungan Pressure Drop 

N

o 

Sudut 

Bendin

g 

Kecepata

n linear 

(m/s) 

Friction 

factor 

mixture/fm 

Pres

sure 

drop 

(Pa/

m) 

1 

17 0,1602 0,033931697 0,00

0898

663 

2 

30 0,2827 0,032227555 0,00

2658

051 

3 

45 0,4241 0,031501228 0,00

5845

828 

4 

90 0,8482 0,029619711 0,02

1986

666 
 

Dari tabel diatas didapat grafik hubungan 

antara sudut dan nilai pressure drop  

 

 

 

 

Gambar 2 Grafik Hubungan Antara Sudut dan 

Nilai Pressure Drop  

3.5 Pemodelan Ansys 17.2 

Pemodelan pada penelitian ini  memiliki tujuan 

untuk menunjukkan terjadinya pigging stuck 

akibat penurunan tekanan pada saat PIG 

melewati bending pipa. Model yang diambil 

adalah bending pipa dengan  sudut terkecil  

yakni sudut 17o. Bending pipa dimodelkan 

secara sederhana yakni dengan section pipa 

dengan panjang 12m yang dibending.  

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

   (b) 

Gambar 3 (a) Hasil pemodelan pressure 

contour bending sudut 17o. (b) Pemodelan 

kenaikan kecepatan pada bending 17o 

Seperti yang ditunjukkan gambar diatas 

penurunan tekanan ynag semakin tinggi 

menyebabkan naiknya nilai kecepatan. 

Kenaikan tekanan yang ekstrem terlihat pada 

titik 3 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3 

di atas menandakan dimana PIG mulai 

mengalai stuck. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut :  

6. Nilai penipisan dinding pipa akibat 

bending atau wall thinning  untuk masing 

– masing proses yakni hot bend dan cold 

bend yakni 0,017% dan 0,053%. 

Berdasarkan nilai wall thinning kedua 

metode pembendingan tersebut 

dikategorikan layak digunakan.  

7. Nilai radius curvature untuk hot bend dan 

cold bend adalah 259,3731 meter dan 

253,2185 meter sehingga pipa dapat 

0

1

17 30 45 90

p
re

ss
u

re
 d

ro
p

 

(P
a

/m
)

Angle (o)

sudut

terhadap

kecepatan
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dibending maksimum 1,33o dan 1,35o pada 

setiap 1 meternya tanpa terjadinya 

overstressing.  

8. Untuk nilai ovality yang terjadi pada hot 

bend dan cold bend adalah 6,57% dan 

9,12%. Sedangkan nilai ovality yang 

diizinkan tidak boleh melebihi 8%, maka 

ditunjau dari nilai ovality untuk metode 

pembendingan cold tidak layak untuk 

digunakan karena nilai ovality melebihi 

nilai yang diizinkan dan dapat 

menyebabkan PIG stuck pada saat 

melakukan proses pigging.  

9. Pengaruh dari gradien tekanan atau 

pressure drop terhadap terjadinya PIG 

stuck adalah semakin besar nilai pressure 

drop maka semakin bertambah tekanan 

yang berkurang pada PIG. Sedangkan nilai 

pressure drop dipengaruhi oleh nilai radius 

dan juga sudud dari bend. Semakin besar 

nilai pressure drop menyebabkan potensi 

PIG stuck lebih besar karena berkurangnya 

tekanan dari inserting PIG tersebut.  

10. Metode yang optimal untuk mencegah 

terjadinya pigging stuck adalah metode 

pembendingan dengan menggunakan hot 

bend. Sedangkan metode pembendingan 

dengan cold bend telah ditunjukkan 

melalui tinjauan nilai ovality yang tidak 

memenuhi kriteria yang diizinkan. 

Sehingga metode pembendingan dengan 

menggunakan cold bend tidak optimal 

digunakan untuk mencegah terjadinya 

pigging stuck. 
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Abstrak 

 SP 3-5 adalah unit produksi bubur kertas yang terdapat di PT. PAKERIN beroperasi selama 24 jam. Fluida 

berupa fiber bubur kertas, air, dan partikel pasir memiliki sifat erosif yang akan mengikis bagian dalam material. 

Tambalan akibat kebocoran beberapa equipment serta laju kecepatan yang berbanding lurus dengan laju erosi 

menjadi masalah yang perlu dianalisa agar unit tersebut dapat mengetahui material mana yang lebih efesien dalam 

segi teknis dan ekonomis.  

 Pada tugas akhir ini dilakukan perhitungan dan analisa baik menggunakan perhitungan manual dan pemodelan 

mengunakan software ANSYS dan analisa teknis dan ekonomis. Hasil perhitungan untuk memastikan material 

stainless steel jenis apa benar-benar efektif baik secara teknis dan ekonomis. Poin – poin yang harus dperhatikan 

meliputi  diameter pipa, gate valve, reducer, dan elbow, debit aliran yang beroperasi, diameter pasir rata-rata yang 

terkandung dalam fluida yang mengalir, densitas pasir dan densitas material yang terkandung, harga pasaran pipa, 

gate valve, reducer, dan elbow baik material stainless steel 304, 316, 317, tekanan pada pompa, desain dan 

temperatur operasional, densitas campuran dari pasir, air, dan fiber, dan kekentalan campuran. Hasil dari analisa 

poin-poin di atas digunakan sebagai acuan dalam perhitungan dan pemodelan nilai kecepatan, perhitungan nilai 

laju erosi, perhitungan nilai lifetime, perhitungan minimal wall thickness, perhitungan biaya ekonomis.     

 Nilai kecepatan paling tinggi berdasarkan perhitungan secara manual terjadi pada gate valve terbuka 70% 

dengan nilai 4,321 m/s dan nilai kecepatan paling tinggi berdasarkan pemodelan menggunakan software ANSYS 

terjadi pada gate valve terbuka 70% dengan nilai 5,573 m/s. Nilai laju erosi paling tinggi terjadi pada 

equipmentreducer dengan nilai rata-rata 0,2928 mm/year dan nilai laju erosi paling rendah terjadi pada equipment 

pipa dengan nilai rata-rata 0,004805 mm/year. Nilai lifetime paling pendek terjadi pada equipment reducer dengan 

nilai rata-rata 29,158 tahun dan nilai lifetime paling lama terjadi pada equipment pipa dengan nilai rata-rata 

1077,696 tahun. Berdasarkan perhitungan ekonomis, material yang memiliki harga paling rendah adalah stainless 

steel 304 dengan nilai 57.597.834,31 rupiah dan material yang memiliki harga paling mahal adalah stainless steel 

317 dengan nilai 77.993.735,85 rupiah.      

 

Kata Kunci : Erosi, Velocity, CFD, Minimal wall thickness, Lifetime, Ekonomis 

 

1.  PENDAHULUAN 

Erosi adalah pengikisan permukaan material 

karena adanya tumbukan unsur solid yang ikut 

terbawa dalam fluida yang mengalir.Penelitian 

tentang erosi sebelumnya sudah dilakukan oleh M.R. 

Ansari (2012), penelitian tersebut menjelaskan 

tentang mencari nilai erosi menggunakan 

sepenuhnya pemodelan softwaredengan fluida 

minyak dan pasir serta objek penelitian hanya 

menggunakan elbow. Keterbatasan metode 

pengerjaan, jumlah objek yang diteliti serta belum 

dilengkapi dengan perhitungan ekonomis membuat 

penelitian tersebut perlu dikembangkan agar dengan 

mudah diterapkan langsung kedunia industri dan 

mampu bermanfaat secara langsung terhadap proses 

produksi pada ruang lingkup industri. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengembangkan dan 

memvariasikan penelitian tentang nilai erosi dan 

lifetime yang pernah dilakukan oleh Mc Elligot. 

Jurnal atau penelitian tersebut diringkas, 

dikembangkan, disesuaikan, dan divariasikan  

dengan perhitungan dan analisa baik secara teknis-

ekonomis dan manual-pemodelan softwareyang 

dibutuhkan untuk dipakai sebagai dasar atau acuan 

sebelum mengerjakan proyek yang berkaitan dengan 

proses menghitung nilai erosi dan lifetime nya. 

 

2.  METODOLOGI 

Erosi adalah pengikisan permukaan material 

karena adanya tumbukan unsur solid yang ikut 

terbawa dalam fluida yang mengalir.Penelitian 

tentang erosi sebelumnya sudah dilakukan oleh M.R. 

Ansari (2012), penelitian tersebut menjelaskan 

tentang mencari nilai erosi menggunakan 

sepenuhnya pemodelan softwaredengan fluida 

minyak dan pasir serta objek penelitian hanya 

mailto:Email@email.com1*
mailto:budiprasojo1968@gmail.com2*
mailto:endahsaputra60@gmail.com3*
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menggunakan elbow. Keterbatasan metode 

pengerjaan, jumlah objek yang diteliti serta belum 

dilengkapi dengan perhitungan ekonomis membuat 

penelitian tersebut perlu dikembangkan agar dengan 

mudah diterapkan langsung kedunia industri dan 

mampu bermanfaat secara langsung terhadap proses 

produksi pada ruang lingkup industri. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengembangkan dan 

memvariasikan penelitian tentang nilai erosi dan 

lifetime yang pernah dilakukan oleh Mc Elligot. 

Jurnal atau penelitian tersebut diringkas, 

dikembangkan, disesuaikan, dan divariasikan  

dengan perhitungan dan analisa baik secara teknis-

ekonomis dan manual-pemodelan softwareyang 

dibutuhkan untuk dipakai sebagai dasar atau acuan 

sebelum mengerjakan proyek yang berkaitan dengan 

proses menghitung nilai erosi dan lifetime nya. 

Bagan lengkap metodologi dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

 

Gambar 1 Diagram alir penelitian 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Perhitungan Kecepatan Manual 

V = 
𝑄

𝐴
    

     

                  (1) 

Dari hasil perhitungan persamaan 1 

didapatkan nilai kecepatan sebagai berikut: 

a. Vpipa12”  = 3,025 m/s 

b. Vgatevalve12”  = 4,321 m/s 

c. Velbow12”  = 3,025 m/s 

d. Vreducer12”  = 4,320 m/s 

 

3.2 Hasil Pemodelan Kecepatan menggunakan 

Software ANSYS 

 
 

 

(a). Pemodelan pada pipa                        

 

 

 

 

 

 
 

 

(b). Pemodelan pada elbow 

 

 
(c). Pemodelan pada gate valve   
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(d). Pemodelan pada reducer 

 

Gambar 2 Hasil pemodelan software ANSYS 

 

Dari Gambar (a) didapatkan nilai kecepatan 

pada pipa 12” sebesar 3,032 m/s, Gambar (b) 

didapatkan nilai kecepatan pada elbow 12” 

sebesar 3,740 m/s, Gambar (c) didapatkan 

nilai kecepatan pada gate valve 12” sebesar 

5,573 m/s, dan Gambar (d) didapatkan nilai 

kecepatan pada reducer 12” sebesar 2,815 m/s. 

 

3.3  Hasil Perhitungan Laju Erosi 

Perhitungan laju erosi pada pipa dan gate 

valvedapatdihitungdenganmenggunakan formula: 
 

EL= 2,5 . 10−5 . Up2,6 . 𝐼𝐷−2 . mp 

    

   (2) 

Perhitungan laju erosi pada 

reducerdapatdihitungdenganmenggunakan formula: 

 

EL =
K.F(∝) .Upn

ρt .  At
 .  Aratio . C2 . GF . mp . Cunit(3) 

Perhitungan laju erosi pada elbow dapat 

dihitung dengan menggunakan formula: 

 

EL=
K.F(∝) .Upn

ρt .  At
 .  G . C1 . GF . mp . Cunit (4) 

 

 

Dari hasil perhitungan persamaan 2,3, dan 

4didapatkan nilai laju erosi sebagai berikut: 

Tabel 1. Hasil Perhitungan Nilai Erosi 

 

 
 

 

3.4  Hasil Perhitungan Minimum Thickness 

Perhitungan thickness minimum pada pipa, 

elbow, reducer, dan gate valve dapat dihitung 

dengan menggunakan formula: 

Tmin= 
P .OD

2 .(S .E)+P .Y
+ CA  

     

                   (5) 

Dari hasil perhitungan persamaan 5didapatkan 

nilai minimum thicknesssebagai berikut: 

 

Tabel 2. Hasil Perhitungan Nilai Minimum 

Thickness 
 

No Eq minimum wall thickness 

SS304 

(mm) 

SS316 

(mm) 

SS317 

(mm) 

1 Pipa  1,173 1,173 1,173 

2 Gate valve 9,9 9,9 9,9 

4 Elbow  1,173 1,173 1,173 

5 Reducer  0,989 0,989 0,989 

 

3.5  Hasil Perhitungan Lifetime 

Perhitunganlifetime pada pipa, elbow, reducer, 

dan gate valvedapatmenggunakanformula : 

Lifetime = 
Tac .Tm

Er
   

     

  (6) 

Dari hasil perhitungan persamaan 6didapatkan 

nilai lifetime sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Nilai lifetime 

 

 
 

 

3.6  Hasil Perhitungan Ekonomis 

Dari perhitungan ekonomis asumsi pergantian 

semua equipment meliputi pipa, valve, reducer, 

dan elbow pada line reject 1st cleaner to 2nd 

cleaner OCC line voith unit SP 3-5 adalah 

sebagaimana berikut, untuk material SS 304 

menghabiskan 57.597.834,31 rupiah, material 

SS 316 menghabiskan 59.648.967,84 rupiah, 

dan material SS 317 menghabiskan 

77.993.735,85 rupiah. 

 

4.  KESIMPULAN 
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A.  Berdasarkan analisa perhitungan secara teknis, 

material yang memiliki lifetime paling lama 

adalah stainless steel 304 dengan nilai pada pipa 

1074,2 tahun (software) 1081,2 tahun (manual), 

gate valve 181,54 tahun (software) 352,6 tahun 

(manual), elbow 219,32 tahun (software) 400,54 

tahun (manual), reducer 29,15 tahun (software) 

29,34 tahun (manual). 

B. Berdasarkan analisa perhitungan secara 

ekonomis, material yang memiliki harga paling 

terjangkau adalah stainless steel 304 dengan nilai 

57.597.834,31 Rupiah. 
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6.  DAFTAR NOTASI 

EL = Erosion rate [mm/year] 

V = kecepatan aliran [m/s] 

ṁp = Mass flow of sand [kg/s] 

ρp = Densitas pasir [kg/m3] 

µm = Kekentalan campuran [kg/m.s] 

ρt = Densitas material [kg/m3] 

Q = Debit [m3/s] 

dp = Diameter pasir [m] 

 V  =Kecepatan [m/s] 

 Q  = Debit [m3/s] 

 A = Luas[m2] 

lifetime = lifetime [year] 

Tac = actual thickness [mm] 

Tm = minimum thickness [mm] 

Up = Kecepatan impact partikel [m/s] 

ID = Inside diameter [m] 

K = Material erosion constant [m/s]-n 

GF = Geometry factor[-] 

F(α) =Fuction characteristic dutility [-] 

n = Velocity exponent[-] 

At =Pipe area exposed to erosion [m2] 

Cunit =Unit conversion factor [-] 

G = Particle size correction function [-] 

V Tmin = Thickness minimum [mm] 

P = Pressure design [kg/cm2] 

OD = Outside diameter [mm] 

S = Allowable stress [kg/cm2] 

E = Efisiensi joint[-] 

Y = Koefesien Y[-] 
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Abstrak 

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi sering terjadi ketidaksesuaian antara jadwal rencana dan realisasi di 

lapangan, sehingga menyebabkan  keterlambatan. Banyak faktor yang menyebabkan keterlambatan, salah satu 

cara untuk mengantisipasinya dengan melakukan percepatan. Dalam melakukan percepatan, faktor biaya dan mutu 

harus diperhatikan, sehingga diperoleh biaya optimum dan mutu sesuai standar yang diinginkan. Proyek 

Pembangunan pipelineFilterWaterSupply dipilih untuk studi penelitian karena mengalami keterlambatan dalam 

penyelesaiannya. Alternatif percepatan yang digunakan yaitu penambahan tenaga kerja. Perhitungan dimulai 

selama 35 hari setelah diadakan evaluasi pada tanggal 19 Oktober 2016. Dengan menggunakan 

PrecedenceDiagramMethod mencari lintasan kritis kemudian menghitung produktivitas dan biaya untuk 

mendapatkan costslope kegiatan yang berada pada lintasan kritis, selanjutnya dilakukan analisis dengan metode 

LeastCostAnalysis. Kemudian dibuat grafik hubungan biaya dan waktu optimum untuk masing-masing 

penambahan tenaga kerja berdasarkan variasi durasi kerja yang dilakukan. Dari hasil perhitungan durasi 15 dan 

22 hari yang memiliki biaya total proyek masing-masing Rp 3.082.524.631 dan Rp 5.534.567.267. Dengan hasil 

ini dipilih optimasi 15 hari dengan penambahan 4 alat berat dan tim pekerja dikarenakan mendapat hasil yang 

optimal dari durasi yang dikerjakan.  

 

Keywords :Microsoft Project, lintasankritis, cost slope, Least cost analysis, optimum. 

 

1.   PENDAHULUAN  

  Pengerjaan konstruksi proyek FWS 

direncanakan ± 10 bulan, mulai dari 15 Februari 

sampai 28 November 2016. Namun pada 

kenyataannya proyek FWS mengalami kemunduran 

jadwal dari rencana awal sehingga diperlukan 

optimalisasi pengerjaan proyek untuk mencapai 

target 28 November 2016 setelahnya denda mulai 

diberlakukan. Tolok ukur keberhasilan proyek 

biasanya dilihat dari waktu penyelesaian yang 

singkat dengan biaya yang minimal tanpa 

meninggalkan mutu hasil pekerjaan. Pengelolaan 

proyek secara sistematis diperlukan untuk 

memastikan waktu pelaksanaan proyek sesuai 

dengan kontrak atau bahkan lebih cepat sehingga 

biaya yang dikeluarkan bisa memberikan 

keuntungan serta menghindarkan dari adanya denda 

akibat keterlambatan penyelesaian 

proyek.Berdasarkan permasalahan yang telah 

diuraikan maka dilakukan penelitian dengan metode 

jaringan kerja PrecedenceDiagramMethod (PDM) 

untuk penambahan tenaga  kerja. Hasil keluaran dari 

penelitian berupa variasi opsi durasi dan biaya 

optimum kerja baik replanning dan rescheduling 

selama 35 hari optimasi waktu proyek. 

 

2.  METODOLOGI  

2.1  ProsedurPenelitian 

Dengan sisa durasi 35 hari instalasi pipeline 

akan dibuat optimasi durasi dan biaya proyek dengan 

opsi 15 dan 22 hari penyelesaian proyek. Dengan 

membuat Work Breakdown Structurepada kegiatan 

mailto:yanuismawardani19@gmail.com1*
mailto:ekoprayitno@gmail.com2*
mailto:endahwismawati@email.com3*
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yang mengalami keterlambatan yang akan 

diteruskan untuk membuat sebuah jadwal baru 

dengan opsi yang telah disiapkan. Selanjutnya akan 

dibuatkan sebuah network planning berupa 

Precedence Diagram Method untuk mengetahui 

kegiatan yang berada di jalur kritis. Selanjutnya, 

membuat sebuah perbandingan harga dengan least 

cost analysis sehingga didapatkan sebuah 

perhitungan durasi dan biaya paling optimum dari 

opsi yang disiapkan. Serta mendapatkan kurva s baru 

hasil optimasi guna memantu keseimbangan 

progress dengan biaya yang tersedia. 

2.2. WBS dan Produktivitas 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟ℎ𝑎𝑟𝑖
 

    

 (1) 

Sebelum menghitung persamaan (1), terlebih 

dulu menetukan jenis kegiatan/work breakdown 

structure (WBS) yang akan dilakukan setelah itu 

masuk ke persamaan (1), yang menunjukkan 

persamaan perhitungan produktivitas per 

hari.Dimanaproduktivitas dipengerahui jumlah 

volume yang dikerjakan dengan durasi yang 

tersedia. Digunakan mengetahui per orang/tim 

mampu mengerjakan suatu pekerjaan, sehingga 

mendapatkan berapa tambahan yang diperlukan 

untuk mendapatkan produktivitas per harinya. 

2.3.Identifikasi Jalur Kritis 

 Perhitungan untuk  mengidentifikasi kegiatan 

dan jalur kritis akan lebih kompleks karena lebih 

banyak faktor yang diperhatikan. Untuk maksud 

tersebut, dikerjakan analisa serupa dengan metode 

AOA/CPM (Iman Soeharo: 1995:246), yaitu: 

2.3.1. Hitungan Maju 

EF =  ES + D    

     (2) 

Persamaan (2)menunjukkan persamaan waktu 

paling cepat suatu kegiatan akan selesai. Dimana 

EFmerupakan Early Finish (hari), ESmerupakan 

Eraly Start (hari) dan D adalah durasi kegiatan 

(hari). 

2.3.2. Hitungan Mundur 

LF =  LS + D    

     (3) 

Persamaan (3)menunjukkan persamaan waktu 

paling lambat suatu kegiatan akan selesai. Dimana 

LFmerupakan Late Finish (hari), LSmerupakan 

Late Start (hari) dan D adalah durasi kegiatan 

(hari). 

2.4.  Cost Slope 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠𝑖−𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙−𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠𝑖
   

    (4) 

 Persamaan (4) menunjukkan persamaan cost 

slope merupakan biaya tambahan yang digunakan 

untuk mencari biaya optimum pada tiap opsi dari 

durasi optimasi. Dengan catatan cost slope terendah 

yang akan digunakan pada kegiatan yang berada di 

jalur kritis. 

2.4.1. Biaya Langsung 

Nilai tambahan didapat dari hasil perkalian cost 

slope dengan durasi pengurangan yang 

direncanakan. Hasil dari nilai tambahan dijumlahkan 

dengan Biaya Normal untuk mendapatkan biaya 

langsung. 

2.4.2. Hitungan Biaya Tak Langsung 

Perhitungan biaya tak langsung didapatkan dari 

pengurangan biaya tak langsung dengan biaya 

ongkos per hari. 

2.5. Least Cost Analysis 

 Suatu analisis untuk memperoleh durasi proyek 

yang minimal dengan biaya yang optimal. 

2.5. Presentase Bobot Pekerjaan 
𝑉 𝑥 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛
𝑥 100% 

      (5) 

 Persamaan (5)menunjukkan persamaan bobot 

kurva s. DimanaVmerupakan volume pekerjaan (m3 

atau m2 atau m). 

3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Penjadwalan 

Dasar melakukan opsi untuk kegiatan optimasi 

pekerjaan ialah penentuan jenis kegiatan dan 

produktivitas tiap-tiap pekerjaan. Berikut jenis dan 

produktivitas pekerjaan. Jalur kritis pada proyek 

Filter Water Supply untuk masing-masing kegiatan 

adalah 0 hari. Yang artinya, kegiatan-kegiatan 

tersebut dikategorikan sebagai jalur kritis yang tidak 

boleh tertunda penyelesaiannya. 

 

 

Tabel 1. Jenis, Produktivitas dan Jalur Kritis 

Pekerjaan 

No Kegiatan Produktivitas Hitungan Maju 
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1 Excavation 105 m3/hari 0 hari 0 hari 

2 Lowering and 

joint 

35,4 m/hari 0 hari 0 hari 

3 Backfill Pasir 105 m3/hari 0 hari 0 hari 

4 Backfill Tanah 105 m3/hari 0 hari 0 hari 

 

3.3 Biaya Proyek 

 Cost slope merupakan tmabahan biaya 

yangdapat dihitung berdasarkan persamaan 4. 

Berikut hasil perhitungan cost slope untuk optimasi 

15 dan 22 hari. 

Tabel 2. Perhitungan Biaya Langsung-Tak 

Langsung danCost Slope 15 dan 22 Hari 

N

o 

Kegiat

an 

Biaya 

Normal 

Cost Slope 

15 Hari 22 Hari 

1 Excava

tion 

Rp.     

161.954.

100 

Rp.   

32.390.

820 

Rp.   

66.744.

720 

2 Loweri

ng and 

joint 

Rp.  

1.553.46

1.827 

Rp. 

375.419

.941 

Rp.   

44.784.

485 

3 Backfil

l Pasir 

Rp.     

387.149.

301 

Rp.   

10.754.

147 

Rp. 

125.139

.168 

4 Backfil

l 

Tanah 

Rp.       

58.303.4

76 

Rp. 

103.650

.624 

Rp. 

161.954

.100 

 Total 

Biaya 

Langsu

ng 

  Rp.  

2.160.86

8.704 

  

5 Biaya 

Tak 

Langsu

ng 

Rp      

155.600.

000 

  

 

3.4 Least Cost Analysis 

 Dari perhitungan cost slope didapatkan 

perhitungan least cost analysis untuk biaya 

optimasi proyek (biaya langsung dan tak langsung) 

untuk opsi 15 dan 22 hari. 

Tabel 3. Biaya Optimasi Proyek 15 dan 22 Hari 

 

 

Gambar 1. Biaya Optimasi Variasi 15-96 Hari

     

     

Gambar 2. Biaya Optimasi Variasi 22-96 H 

3.7 Kurva S 

 Dari perhitungancost slope, least cost analysis 

hingga biaya tambahan untuk masing-masing 

optimasi didapatkan biaya total proyek. 

Tabel 4. Biaya Total Proyek 

No Nama Biaya Total 

 Rp-

 Rp500,000,000

 Rp1,000,000,000

 Rp1,500,000,000

 Rp2,000,000,000

 Rp2,500,000,000

 Rp3,000,000,000

 Rp3,500,000,000

14 34 54 74 94

B
ia

ya

Durasi

Biaya Langsung Biaya Tak Langsung

Biaya Total Proyek

 Rp-

 Rp1,000,000,000

 Rp2,000,000,000

 Rp3,000,000,000

 Rp4,000,000,000

 Rp5,000,000,000

 Rp6,000,000,000

20 40 60 80

B
ia

ya

Durasi

Biaya Langsung Biaya Tak Langsung

Biaya Total Proyek
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1 Biaya Total 

Proyek Normal 

(Biru) 

Rp. 

21.750.051.295,472 

2 Biaya Total 

Proyek Optimasi 

15 Hari (Hijau) 

Rp. 

18.519.047.920,974 

3 Biaya Total 

Proyek Optimasi 

22 Hari 

(Kuning) 

Rp.20.971.090.556,974 

 

 

 

Gambar 3. Perbandingan Kurva S Optimasi 15-22 

Hari dan Normal 

4.  KESIMPULAN 

 Hasildaripembahasandananalisa yang telah 

dilakukan ini dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Susunan WBS tersusun atas pekerjaan 

construction, yang terbagi menjadi beberapa 

station (STA.) 454-831 yang termasuk pada 4 

area (area 5,6,7 dan 8). Pekerjaan pada setiap 

station berupa kegiatan civil dan mechanical, 

kegiatan civil meliputi pekerjaan galian dan 

penimbunan. Sedangkan, kegiatan mechanical 

meliputi pekerjaan lowering dan jointpipe. 

2. Durasi pengerjaan proyek setelah dihitung 

berdasarkan produktivitas tiap-tiap kegiatan 

didapatkan durasi 15 dan 22 hari untuk mencapai 

target proyek. 

3. Kegiatan dilakukan secara paralel pada masing-

masing opsi, baik 15 dan 22 hari. Pada opsi 15 

hari didapatkan penjadwalan yang dimulai pada 

25 Oktober 2016 sampai 4 November 2016.  

Pekerjaan dimulai senin hingga jumat pada pukul 

08.00 sampai 17.00 dengan 4 tim dan alat berat, 

pekerjan yang dilakukan adalah penggalian tanah 

(excavation), lowering-jointpipe, penimbunan 

pasir dan tanah. Sedangkan, pada opsi 22 hari 

didapatkan penjadwalan yang dimulai pada 25 

Oktober 2016 sampai 23 November 2016. 

Pekerjaan dimulai senin hingga jumat pada pukul 

08.00 sampai 17.00 dengan 3 tim dan alat berat, 

pekerjan yang dilakukan adalah penggalian tanah 

(excavation), lowering-jointpipe, penimbunan 

pasir dan tanah. 

4. Didapat dari perhitungan leastcost dari opsi durasi 

15 dan 22 hari dipilihlah optimasi 15 hari 

dikarenakan memiliki biaya penambahan proyek 

lebih rendah dari pada 22 hari, yaitu masing-

masing sebesar Rp 3.082.524.631 dan Rp 

5.534.567.267. 

5. Kurva S optimasi 15 hari dilakukan penambahan 

4 tim dan alat berat dengan biaya total proyek Rp 

18.519.047.920,974 dari nilai kontrak sebesar  

Rp 21.750.051.295,472. Sedangkan, pada 

optimasi 22 hari dilakukan penambahan 3 tim 

dan alat berat dengan biaya total proyek  Rp Rp 

20.971.090.556,974 dari nilai kontrak sebesar  

Rp 21.750.051.295,472. 

  

5.  DAFTAR NOTASI 

 

ES =Early Start (hari)   

LF =Late Finish (hari) 

LS = Larly Start (hari)   

D = Durasi (hari) 

EF =Early Finish (hari)   

V = Volume pekerjaan (m3 atau m2 atau m) 
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Y

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Okt Nop

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

W1 - 2 - 3 - 41 - 2 - 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4

I PROJECT MANAGEMENT SERVICES

1 PROJECT MANAGEMENT SERVICES 3,0000% 0,0139% 0,0201% 0,1469% 0,1928% 0,2754% 0,4691% 0,4930% 0,4586% 0,5373% 0,3928%

I ENGINEERING

1 ENGINEERING 5,0000% 0,4500% 0,6500% 0,9000% 1,0000% 0,9000% 0,6500% 0,4500%

II PROCUREMENT

A MECHANICAL (LOCAL)

1 FILTERED WATER PUMP 4,6338% 0,2317% 2,7803% 1,6218%

2 PIPING (CS) 14,8858% 2,6794% 2,9772% 3,5726% 2,9772% 2,6794%

3 PIPING (GRP) 1,1505% 0,2071% 0,2301% 0,2761% 0,2301% 0,2071%

4 INSTRUMENT 0,0329% 0,0148% 0,0181%

5 ENGINEERING TOOLS 4,7857% 0,8614% 0,9571% 1,1486% 0,9571% 0,8614%

B MECHANICAL (IMPORT)

1 PIPING (GRP) 24,1848% 4,3533% 4,8370% 5,8044% 4,8370% 4,3533%

C ELEKTRIKAL (LOCAL)

1 ELECTRICAL 2,3266% 0,1163% 1,3959% 0,8143%

III CONSTRUCTION

A GENERAL

1 PERIJINAN 1,6981% 0,3057% 0,3396% 0,4075% 0,3396% 0,3057%

2 DIREKSI KIT 0,0886% 0,0044% 0,0532% 0,0310%

3 MOB-DEMOB 0,9875% 0,0494% 0,5925% 0,3456%

B CIVIL

1 PEKERJAAN PERSIAPAN 0,4580% 0,0412% 0,0595% 0,0824% 0,0916% 0,0824% 0,0595% 0,0412%

2 PEKERJAAN BONGKARAN &PEMBANGUNAN KEMBALI12,8221% 2,3080% 2,5644% 3,0773% 2,5644% 2,3080%

3 PEKERJAAN TANAH 9,6514% 0,9651% 1,4477% 2,4129% 2,4129% 1,4477% 0,9651%

4 PEKERJAAN PONDASI 0,3803% 0,0380% 0,0570% 0,0951% 0,0951% 0,0570% 0,0380%

5 PEKERJAAN KONTROL PIT 3,4343% 0,6182% 0,6869% 0,8242% 0,6869% 0,6182%

6 PEKERJAAN SLEEPER 0,9247% 0,0462% 0,5548% 0,3236%

6 PEKERJAAN U-DITCH 0,2655% 0,0133% 0,1593% 0,0929%

C MECHANICAL

1 FILTERED WATER PUMP 0,0909% 0,0409% 0,0500%

2 PIPING (CS) 1,1318% 0,2264% 0,3396% 0,3396% 0,2264%

3 PIPING (GRP) 5,9257% 0,5926% 0,8889% 1,4814% 1,4814% 0,8889% 0,5926%

4 INSTRUMENT 0,0136% 0,0061% 0,0075%

5 PAINTING 0,0802% 0,0361% 0,0441%

D ELECTRICAL

1 ELECTRICAL 0,0471% 0,0212% 0,0259%

IV TEST & COMMISIONING

1 TEST & COMMISIONING 2,0000% 0,1000% 1,2000% 0,7000%

Total Index 100,0000%

## 0,4639% 0,6701% 4,8979% 6,4263% 9,1811% 15,6377% 16,4332% 15,2862% 17,9097% 13,0940%

## 0,4639% 1,1340% 6,0319% 12,4582% 21,6393% 37,2770% 53,7102% 68,9963% 86,9060% 100,0000%

## 8,9508% 11,0435% 14,6955% 7,0584% 6,1004% 4,8608% 3,6642% 4,5022% 6,8712%

## 8,9508% 19,9944% 34,6898% 41,7482% 47,8486% 52,7095% 56,3737% 60,8759% 67,7471%

## 8,4869% 10,3734% 9,7976% 0,6321% -3,0806% -10,7769% -12,7690% -10,7839% -11,0385%

## 8,4869% 18,8603% 28,6579% 29,2900% 26,2094% 15,4325% 2,6635% -8,1204% -19,1589%

0,8455% 1,6909% 6,1235% 12,6202% 21,2041% 36,6771% 51,6311% 68,3064% 84,9116% 100,0000%

0,9527% 1,9054% 6,9001% 13,9147% 22,3920% 36,9694% 50,9621% 67,8285% 84,6158% 100,0000%
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Abstrak 

 

Pipa baja karbon A53 adalah salah satu jenis material yang banyak digunakan di industri dikarenakan 

pipa baja karbon memiliki keunggulan dari segi ekonomis, namun pipa baja karbon A53 memiliki 

kekurangan yaitu dengan mudah terkena korosi. Salah satu proses pengendalian korosi yang paling umum 

digunakan adalah dengan painting, namun proses painting sebagian besar dilakukan dengan cara manual, 

sehingga berpotensi menyebabkan perbedaan ketebalan, ada perbedaan jumlah lapisan danpercampuran 

cat yang kurang optimal, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh konsentrasi 

cat, ketebalan cat dan jumlah lapisan cat terhadap lajukorosi pipa baja karbon A53. Untuk menghitung 

laju korosi digunakan dengan metode weight loss sepertiyang dijelaskandalam ASTM G31-72, pengujian 

immersion test dilakukan untuk mencari nilai weight lossdengan exposure timeselama 30 hari.Hasil 

perhitungan laju korosi dengan metode weight lossmaterial tanpa dilapisi cat sebesar 0,1646mm/y, 

material yang dilapisi cat dengan konsentrasi cat 70%memiliki nilai laju korosi terendah sebesar 0,0349 

mm/y, nilai laju korosi tertinggi sebesar 0,0756 mm/y. Pada kondisi konsentrasi cat 80% nilai laju korosi 

terendah sebesar 0,0377 mm/y, nilai laju korosi tertinggi sebesar 0,0810 mm/y. pada konsentrasi 90% 

nilai laju korosi terendah sebesar 0,0453 mm/y, nilai laju korosi tertinggi sebesar 0,0858 mm/y. 

Perbandingan nilai laju korosi material pipa baja karbon A53 tanpa lapisan cat dan menggunakan lapisan 

cat memiliki nilai tertinggi sebesar 52,12% dan nilai terendah sebesar 21,20%. 

 
 
Keywords : Laju Korosi, weight loss, immersion test, ASTM G31-72 

1. PENDAHULUAN 

 Pipa baja karbon A53 adalah salah satu 

jenis material yang banyak digunakan di 

industri dikarenakan pipa baja karbon memiliki 

keunggulan dari segi ekonomis, namun pipa 

baja karbon A53 memiliki kekurangan yaitu 

dengan mudah terkena korosi. Salah satu proses 

pengendalian korosi yang paling umum 

digunakan adalah dengan painting. 

 Namun proses painting sebagian besar 

dilakukan dengan cara manual, sehingga 

berpotensi menyebabkan perbedaan ketebalan, 

ada perbedaan jumlah lapisan dan percampuran 

cat yang kurang optimal, oleh karena itu 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisa 

pengaruh konsentrasi cat, ketebalan cat dan 

jumlah lapisan cat terhadap lajukorosi pipa baja 

karbon A53. 

 

2. METODOLOGI 

 Pada awalnya spesimen dipotong dengan 

dimensi yang telah ditentukan dalam ASTM 

G31-72, kemudian spesimen dilakukan tahap 

persiapan painting yaitu dengan proses blasting 

SA 2,5 atau near white metal, setelah itu 

spesimen dilakukan proses aplikasi painting 

dengan variasi ketebalan yaitu masing-masing 

100-199 µm, 200-299 µm, 300-399 µm, variasi 

jumlah lapisan cat masing-masing ada satu 

lapisan cat, dua lapisan cat, dan tiga lapisan 

cat,variasi konsentrasi cat masing-masing 70%, 

80%dan 90%. Kemudian spesimen dilakukan 

penimbangan awal untuk mendapatkan berat 

awal (W1), kemudian spesimen diukur luas 

permukannya, setelah itu dilakukan pengujian 

imersion testselama 30 hari. Setelah pengujian 

imersion test spesimen ditimbang untuk 

mendapatkan berat akhir (W2). Setelah 

mailto:budiprasojo1968@gmail.com
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didapatkan data W2 laju korosi dapat dihitung 

menggunakan formula sebagaiberikut : 

Laju Korosi = 
(𝐾 × 𝑊)

(𝐴 × 𝑇 ×𝐷) 
 

Keterangan : 

LajuKorosi  

 (mm/y) 

K = Konstanta 8,76 × 104 

 (ASTM G31-72) 

W = Weight Loss   (gram) 

D =  Densitas logam 7,86 

 (gr/cm3) 

A = Luas Permukaan  (cm2) 

T = WaktuPengujian  (Jam)  

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berikut ini adalah hasil pengujian celup 

pada spesimen yang dilaksanakan dalam 

rentang waktu 30 hari (720 jam). 

Tabel 1 Hasil Perhitungan Laju Korosi Setelah 

Dilakukan Immersion Test Selama 30 Hari 

 

 
 

Dari Tabel terebut dapat dibuat analisa: 

 

 
 

Pengaruh ketebalan cat dan jumlah lapisan cat 

terhadap laju korosi pada konsentrasi cat 

70%ra70%,terdapat kecenderungan semakin tebal 

cat maka laju korosi semakin rendah, nilai laju 

korosi pada rangeketebalan 300-399µm tampak ada 

kecenderungan semakin banyak jumlah lapisan cat 

maka laju korosi semakinmenurun. Pada jumlah 

lapisan cat tiga lapis memilikinilailaju korosi 

palingrendah 

 

 

 
 

a. Pengaruh ketebalan cat dan jumlah lapisan cat 

terhadap laju korosi pada konsentrasi cat 80% 

 

Dari grafik di samping pada kondisi cat 80%,tampak 

ada kecenderungan semakin tebal cat maka laju 

korosi semakin rendah, nilai laju korosi pada range 

ketebalan 300-399. Tampak ada kecenderungan 

semakin banyak jumlah lapisan cat maka laju korosi 

semakin menurun. Pada jumlah lapisan cat tiga lapis 

memiliki nilai laju korosi paling rendah. 

 

 



Proceeding 2𝑛𝑑 Conference of Piping Engineering and its Application    ISBN No. 978-602-60034-3-0 

Program Studi D4 Teknik Perpipaan - Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 

 

209 

 

 

b.  Pengaruh ketebalan cat dan jumlah lapisan cat 

terhadap laju korosi pada konsentrasi cat 90%

  

Dari grafik di samping pada konsentrasi cat 

90%,tampak ada kecenderungan semakin tebal cat 

maka laju korosi semakin rendah, nilai laju korosi 

pada range ketebalan 300-399. Tampak ada 

kecenderungan semakin banyak jumlah lapisan cat 

maka laju korosi semakin menurun. Pada jumlah 

lapisan cat tiga lapis memiliki nilai laju korosi paling 

rendah 

 

2. Pengaruh ketebalan cat, dan konsentrasi cat 

terhadap laju korosi pada kondisi satu 

jumlah lapisan cat 

 

 
 

Dari grafik disamping pada kondisi satu lapisan cat, 

tampak ada kecenderungan semakin tebal lapisan cat 

maka laju korosi semakin menurun pada range 

ketebalan 300-399 µm memiliki laju korosi yang 

paling rendah 

 

 
 

5. Pengaruh ketebalan cat, dan konsentrasi cat 

terhadap laju korosi pada kondisi dua lapisan catDari 

grafik di samping  pada kondisi dua lapisan cat, 

tampak ada kecenderungan semakin tebal lapisan cat 

maka laju korosi semakin menurun pada range 

ketebalan 300-399 µm memiliki laju korosi yang 

paling rendah. 

 

 

 

6. Pengaruh ketebalan cat, dan konsentrasi cat 

terhadap laju korosi pada kondisi tiga lapisan cat

 

Dari grafik di samping pada kondisi tiga 

lapisan cat, tampak ada kecenderungan 

semakin tebal lapisan cat maka laju korosi 

semakin menurun pada range ketebalan 300-

399 µm memiliki laju korosi yang paling 

rendah. 

 
3. Perbandingan Laju Korosi Tanpa Dilapisi 

Cat Dengan Lapisan Cat 

Dari grafik di atas diketahui laju korosi 

material dengan perlindungan cat paling 

tinggi berada padakondisi konsentrasi cat 

90% range ketebalan 100-199µm dengan satu 

lapisan cat memiliki nilai laju korosi sebesar 

0,0858 mm/y jika dibandingkanlaju korosi 

tanpa lapisan cat adalah sebesar 

52,12%.Sedangkan laju korosi paling rendah 

berada pada kondisi konsentrasi cat 70% 

range ketebalan 300-399 µm dengan tiga 

lapisan cat yaitu sebesar 0,0349 mm/y, jika 

dibandingkan laju korosi tanpa lapisan cat 

adalah sebesar 21,20 

 

4.  Kesimpulan 

Adapun faktor yang mempengaruhi nilai laju 

korosi adalah ketebalan cat, semakin tebal cat 

maka nilai laju korosi semakin menurun. 
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Semakin banyak jumlah lapisan cat nilai laju 

korosi semakin rendah. Konsetrasi cat 

semakintinggilajukorosimemilikikecenderunga

nnaik. 

Perbandingan laju korosi material tanpa lapisan 

cat dengan laju korosi dengan material yang 

telah diberi perlindungan cat dengan laju korosi 

terendah yaitu sebesar 21,20%. Perbandingan 

laju korosi tanpa lapisan cat dengan laju korosi 

material yang telah diberi perlindungan cat 

dengan laju korosi tertinggi yaitu sebesar 

52,12%. 
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Abstrak 

 

Terjadinya kegagalan perakitan flange untuk sambungan dua material yang berbeda dapat disebabkan 

karena proses bolt & nuts tightening yang tidak sesuai seperti undertightening atau overtightening. Pada tugas 

akhir ini, dilakukan studi tentang pengaruh bolt & nuts tightening pada sambungan flange adaptor dengan weld 

neck flange yang menyambungkan pipa baja dan pipa polyethylene, mengingat kekuatan pipa polyethylene dalam 

kemampuan menerima beban berbeda dengan kekuatan pipa baja. Perhitungan meliputi beban aksial awal, 

tegangan, dandeformasi yang terjadi akibat proses bolt & nuts tightening. Pemodelan pada software ANSYS 

digunakan untuk mengetahui tegangan dan deformasi yang terjadi pada kedua pipa dan sambungan flange setelah 

diberi beban pengencangan pada baut. Hasil perhitungan beban pengencangan pada baut yang optimum untuk 

sambungan flange adaptor dengan weld neck flange sebesar 5,897.724 lb dengan penggunaan torque nomor 3 (T3, 

60 lb-ft), karena nilai tegangan yang dihasilkan dengan perhitungan secara manual dan menggunakan software 

ANSYS masih berada dalam batasan aman karena tidak melebihi nilai allowable stress masing-masing case. 

Selain itu, deformasi yang terjadi akibat pengencangan baut dengan penggunaan torque nomor 3 (T3, 60 lb-ft) 

sebesar 0.9623 mm berada dalam batasan aman karena lebih rendah dari nilai allowable deformation sebesar 2.5 

mm. 
 
Keywords:Flange stress, bolt preload, bolt torque, ANSYS, bolt tightening, deformation, allowable stress. 

 

1. .PENDAHULUAN 
 
Pengembangan sistembdistribusi gas 

denganbpemasangan jalur yang dilakukan untuk memenuhi 

tuntutan komersil dan rumah tangga adakalanya 

bersinggungan dengan pihak ketiga sehingga perlu diadakan 

relokasi. Namun rencana relokasi yang akan dilakukan 

ternyata mengalami kendala perijinan sehingga agar  tetap 

dapat menyalurkan gas kepada pelanggan eksisting, maka 

aliran gas menuju pipabaja eksisting dialihkan dengan 

menyambungkan pipa PE eksisting yang berada di jalur 

berbeda. Pemasangan pipa PE eksisting dengan OD 125 mm 

menuju pipa baja eksisting ukuran 6 inci sepanjang 250 

meter menggunakan sambungan flange adaptor dikarenakan 

sambungan dua pipa yang memiliki jenis material dan jenis 

flange berbeda. Flange adaptor yang digunakan sebagai 

sambungan pada pipa PE berukuran 125 mm × 4 inci. 

Sedangkan sambungan untuk pipa baja eksisting ukuran 6 

inci menggunakan weld neck flange yang dilas dengan 

reducer berukuran 4 inci × 6 inci. Flange adaptor dengan 

weld neck flange akan disambung menggunakan satu 

rangkaian stub bolt and nuts. 

Pada tugas akhir ini akan dilakukan analisa sambungan 

kekuatan bolt & nuts tightening yang optimum untuk 

sambungan flange adaptor dengan weld neck flange. Analisa 

yang dilakukan meliputi perhitungan beban pengencangan 

baut yang akan diberikan pada sambungan serta perhitungan 

tegangan, deformasi, dancontact zone akibat pemberian 

beban pengencangan baut. Analisa metode pemodelan 

dengan software ANSYS digunakan untuk mengetahui total 

deformasi dari flange, pipa PE dan pipa baja saat menerima 

beban pengencangan dari baut pada sambungan flange 

adaptor dengan weld neck flange. 

 

2. METODOLOGI 
 
Flange  yang digunakan pada penelitian ini 

adalah flange jenis weld neck flange dan flange 

adaptor. Dikarenakan jenis flange yang berbeda 

maka perhitungan tegangan akibat adanya 

pengencangan baut juga berbeda yaitu dihitung pada 

masing-masing tipe flange. 

 

 

2.1 Prosedur Penelitian 

mailto:arimbysabatini21@gmail.com1
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Desain sambungan pipa PE dengan pipa baja 

dapat dilihat pada Gambar 1. Perhitungan variasi 

beban pengencangan baut yang akan diberikan pada 

sambungan dilakukan untuk mendapatkan beban 

pengencangan baut yang optimum sehingga nilai 

tegangan dan nilai deformasi yang terjadi ketika baut 

dikencangkan harus berada dibawah nilai 

allowablestress masing-masing case. 
 

 
Gambar 1.Penyambungan pipa PE dan pipa baja 

 
2.2Calculation 

5. Beban pengencangan pada baut 
 

𝐷𝑘𝑚 =
𝐷0+𝑑ℎ

2

 

(2.1) 

𝐹𝑎𝑥 =
𝑇𝑞

(
𝑃

2 𝜋
 + 

𝜇 𝐷2
2  cos 𝛽𝑡ℎ

 + 
𝜇 𝐷𝑘𝑚

2
)

 

(2.2) 

6. FlangeStress 
 

Operating 

𝑆𝐻 =
𝑓 .  𝑀𝑜

𝐿 .  𝑔1
2 .  𝐵

 

(2.3) 

𝑆𝑅 =
(1.33𝑡𝑒+1)𝑀0

𝐿 .  𝑡2.  𝐵

 

(2.4) 

𝑆𝑇 =
𝑌 .  𝑀0

𝑡2.  𝐵
− 𝑍 . 𝑆𝑅

 

(2.5) 

𝐵𝑆 =
𝑊𝑚1

𝐴𝑏

 

(2.6) 

Seating 

𝑆𝐻 =
𝑓 .  𝑀𝑜

𝐿 .  𝑔1
2 .  𝐵

 

(2.7) 

𝑆𝑅 =
(1.33𝑡𝑒+1)𝑀0

𝐿 .  𝑡2.  𝐵

   

(2.8) 

𝑆𝑇 =
𝑌 .  𝑀0

𝑡2.  𝐵
− 𝑍 . 𝑆𝑅

   

(2.9) 

𝐵𝑆 =
𝑊𝑚2

𝐴𝑏

 

(2.10) 

7. Allowablestress 

Allowablestress pada flange dalam 

perhitungan flange leakage analysis sesuai 

dengan ketentuan ASME Section VIII division 

1sebagai berikut : 

Longitudinal hubstress 

SH ≤ 1,5 Sf                                                

 

(2.11) 

Radial flangestress 

SR ≤  Sf                                                

 

(2.12) 

Tangensial flangestress 

ST ≤  Sf                                                

 

(2.13) 

Bolting stress 

BS ≤ 2 Sb                                                

 

(2.14) 

 

2.3 Finite Element Method (FEM) 

Setelah melakukan perhitungan variasi beban 

pengencangan, kemudian dilakukan perhitungan 

tegangan, deformasi, dan contact zone (gap) antar 

flange menggunakan metode Finite Element (FEM) 

dengan bantuan software ANSYS. Dengan 

menggunakan FEM, hasil perhitungan lebih detail 

disertai dengan 3D modeling FEM. 

Desain yang akan dimodelkan pada software 

ANSYS berupa pipa PE, pipa baja, dan sambungan 

flange terlebih dahulu dibuat menggunakan autocad. 

Kemudian format dari autocad diubah menjadi 

(.acis) agar dapat dibaca padasoftware ANSYS. 
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Setelah geometri pada ANSYS sudah tercentang 

hijau, kemudian melakukan analisa finite element 

dengan meng-input beban apa saja yang akan 

mengenai pipa dan sambungan (seperti beban 

pengencangan baut dan beban tanah). Hasil 3D 

modeling dari running ANSYS harus berada 

dibawah nilai allowable stress dan allowable 

deformation untuk mendapatkan nilai beban 

pengencangan yang optimum. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Hasil perhitungan beban pengencangan baut 

Untuk mendapatkan nilai beban pengencangan 

baut yang optimum pada sambungan flange adaptor 

dengan weld neck flange maka dilakukan variasi 

perhitungan beban pengencangan 

baut(𝐹
𝑎𝑥

)sebanyak 5 kali dengan nilai variasi torque 

yang berbeda-beda. Hasil perhitungan variasi nilai 

beban pengencangan baut dapat dilihat padaTabel 1 

 

Tabel 1. Variasi nilai beban pengencangan 

baut(𝐹
𝑎𝑥

) 

 

 
3.2 Hasil perhitungan tegangan pada sambungan 

flange  

Perhitungan tegangan dilakukan menggunakan 

dua metode yaitu perhitungan manual dan 

perhitungan menggunakan software ANSYS. Pada 

metode manual, perhitungan dilakukan pada bagian 

flange saja dengan memperhatikan beban dari baut 

dan gasket-nya. Perhitungan flange stress dengan 

metode ASME Section VIII Division 1 Appendix 2 

digunakan untuk mengetahui besar nilai stress yang 

terjadi pada sambungan flange. Tegangan yang 

terjadi pada sambungan flange yaitu longitudinal 

hub stress, radial flange stress,tangensial flange 

stress, danbolting stress 

 
Gambar 2.Grafik perbandingan nilai SH pada 

sambungan flange 

 
Gambar 3. 

Grafikperbandingannilai 

SRpadasambunganflange 

 
Gambar 

4.GrafikperbandingannilaiSTpadasambunganflange 

 
Gambar 5.Grafikperbandingannilai 

BSpadasambunganflange 

3.3 Hasil perhitungan finite element method 

(FEM) 

 

Dari hasil pemodelan pada ANSYS akan 

diperoleh hasil FEM yang dapat dianalisa, pokok 

bahasan yang akan dianalisa dari hasil running 

ANSYS meliputi maximum shear stress, total 

deformation,dan contact zone (gap) antar flange. 

Hasil 3D modelingdari running ANSYS yang akan 

ditampilkan hanya pada pemberian torque 20 lb-ft 

(T1). 
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Gambar 6.Maximum shear stress 

Tabel 2.Flangestress pada ANSYS 

 

 
 

 
 

Gambar 7.Total deformation 

Tabel 3.Total deformation ketika diberi 𝐹𝑎𝑥 

 

 
 

4. KESIMPULAN 
 

Hasil dari pembahasan dan analisa yang  telah 

dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Beban pengencangan pada baut (𝐹𝑎𝑥) yang 

optimum untuk sambungan flange adaptor 

dengan weld neck flange sebesar 5,897.724 lb 

pada penggunaan torque nomor 3 (T3, 60 lb-ft). 

2. Tegangan yang diterima flange adaptor dan weld 

neck flange ketika diberi beban pengencangan 

baut dengan torque nomor 3 (T3, 60 lb-ft). 

a. Nilai longitudinal hub stress yang diterima 

oleh sambungan weld neck flange sebesar 

9,544.61 psi. Sedangkan yang diterima oleh 

sambungan flange adaptor sebesar 30,171.10 

psi. Nilai longitudinal hub stress untuk kedua 

sambungan berada dalam batasan aman 

karena lebih rendah dari nilai allowable stress 

sebesar 34,950.00 psi. 

b. Nilai radial flange stress yang diterima oleh 

sambungan weld neck flange sebesar 

7,457.94psi. Sedangkan yang diterima oleh 

sambungan flange adaptor sebesar 

6,814.27psi. Nilai radial flange stress untuk 

kedua sambungan berada dibawah allowable 

stress sebesar 23,300.00 psi. 

c. Nilai tangensial flange stress yang diterima 

oleh sambungan weld neck flange sebesar 

2,952.46 psi. Sedangkan yang diterima oleh 

sambungan flange adaptor sebesar 

9,619.21psi. Nilai tangensial flange stress 

untuk kedua sambungan berada dalam 

batasan aman karena lebih rendah dari nilai 

allowable stress sebesar 23,300.00 psi. 

d. Nilai bolting stress yang diterima oleh 

sambungan weld neck flange sebesar 

9,826.84 psi. Sedangkan yang diterima oleh 

sambungan flange adaptor sebesar 16,991.60 

psi. Nilai bolting stress kedua sambungan 

berada dibawah allowable stress sebesar 

46,000.00 psi. 

3. Deformasi pada pipa akibat adanya 

pengencangan baut dengan penggunaan torque 

nomor 3 sebesar 0.96225 mm. Nilai deformasi 

untuk semua variasi torque yang digunakan 

berada dalam batasan aman karena lebih rendah 

dari nilai allowable deformation sebesar 2.5 mm. 

 

5. DAFTAR NOTASI 

 

𝐴𝑏 = Luasan area baut (available), inch 

B = Flange inside diameter, inch 

𝐵𝑆 = Bolt stress, psi 

𝛽
𝑡ℎ

 = Half flank angle of the bolt thread, inch 

(
𝜋

6
 𝑓𝑜𝑟 𝐼𝑆𝑂 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑) 

𝐷0 = Mayor diameter of bolt, inch 

𝐷2 = Pitch diameter of bolt thread, inch 

𝑑ℎ = Outside diameter of nut, inch 

𝐷𝑘𝑚 = Effective diameter for friction 

e = Faktor 

𝑒 =  
𝐹

ℎ𝑂

  𝑓𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒 

𝑒 =  
𝐹𝐿

ℎ𝑂

  𝑓𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑜𝑠𝑒 𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒 

𝐹𝑎𝑥 = Aksial force, lb 

f = Hub stress correction factor (ASME VIII 

figure 2-7.6) 

g1 = Ketebalanhub at back flange, inch 

L = Faktor=  
𝑡𝑒+1

𝑇
+

𝑡3

𝑑
 

M0 = Total moment, lb-in 

𝜇 = Coefficient of friction 

𝑃 = Pitch of the bolt thread 

Sf = Allowable flange stress at design 

temperature, psi 

SH = Longitudinal stress, psi 

SR = Radial stress, psi 
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ST = Tangensial stress, psi 

𝑇𝑞 = Torque of bolt, lb-in 

tf = Flange thickness, in 

Wm1 = Minimum required bolt load for operating 

condition, lb 

Wm2 = Minimum required bolt load for gasket 

seating condition, lb 

Y = Faktor (ASME VIII figure 2-7.1) 

Z = Faktor (ASME VIII figure 2-7.1) 
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Underground Pipe PLTU Sintang dengan Perbandingan Metode Painting 

dan Katodik  
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Abstrak 

 

Dalam memenuhi kebutuhan listrik di daerah sintang Kalimantan Barat, dibutuhkan uap untuk 

proses pembangkitan listrik, didalam produksi uap tersebut juga dibutuhkan air untuk menghasilkan 

uap, untuk mensupplai air agar menjadi uap dibutuhkan pipa sebagai penyalur fluida, agar proses 

tersebut berlangsung lama dan minim kendala maka dibutuhkan pemilihan proteksi yang tepat untuk 

melindungi pipa dari masalah korosi yang akan mengurangi kinerja pipa.  

Perhitungan teknis dan ekonomis proteksiakan dilakukan secaramanual 

danpemodelanmenggunakanperhitungan standard yang sudah ada,selanjutnya dari perhitungan teknis 

dapat diketahui kebutuhan produksi proteksi, selanjutnya menghitung kebutuhan ekomonis dari masing-

masing metode untuk didapat biaya yang minimal untuk proteksi pipa bawah tanah. 

Dalamanalisadan perhitungan tersebutnantinyaakan dapatditentukan proteksi korosi manakah yang tepat 

untuk diaplikasikan pada pipa bawah tanah tersebut. 

Kata Kunci : Coating, Underground pipe, Painting Proteksi Katodik, Korosi 

  

1. PENDAHULUAN  

 Korosiadalah salah satu masalah penyebab 

kegagalan  material, baik itu pada equipment 

maupun sistem perpipaan yang ada di dunia industri. 

Hal ini sangat ditakuti oleh semua perusahaan 

terutama perusahaan yang memiliki sistem produksi 

dengan menggunakan peralatan bahan material 

logam. Salah satu perusahaan yang memiliki 

kekawatiran terhadap bahaya korosi adalah PT. 

ADHI KARYA, perusahaan yang bergerak dalam 

bidang kontruksi ini sedang mengerjakan proyek 

PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap). Dalam 

proses produksi uap tentu dibutuhkan air untuk 

bahan dasar produksi uap itu sendiri, dalam hal ini 

air disupplai dari sungai Kapuas yang berdekatan 

dengan proyek yang sedang berjalan. Air tersebut di 

ambil melalui pompa yang berada di water intake, 

lalu disalurkan melaluli pipa menuju ke 

clarifierWater Treatment Process dan dilakukan 

proses pengolahan air sebelum disalurkan ke turbin. 

Pada bagian water intake terdapat pipa bawah tanah 

(underground pipe) yang menjadi jalur air menuju 

clarifier WTP (Water Treatment Process). Area ini 

menjadi fokus perhatian dikarenakan tanah yang 

bersinggungan langsung dengan pipa merupakan 

tanah liat berkarakter basah, kering, berkerikil dan 

merupakan jalan utama kampung yang sering dilalui 

kendaraan. Kejadian ini memberikan tanda bahaya 

korosi yang bisa terjadi pada material pipa bawah 

tanah tersebut, bentuk pencegahan korosi adalah 

dengan melakukan painting atauproteksi 

katodik.Pada dasarnya prinsip proteksi korosi 

tersebut adalah untuk mencegah kontak langsung 

antara base metal dengan lingkungan untuk 

meminimalisir terjadinya korosi, oleh karena itu 

pada penelitian ini berfokus tentang perhitungan 

teknis dan ekonomis kedua metode proteksi tersebut, 

sehingga didapat metode proteksi terbaik untuk 

diterapkan kedalam sistem perpipaan yang sesuai 

kondisi di lapangan. 

mailto:qonitatin24@gmail.com1*
mailto:endahsaputra60@gmail.com2*
mailto:bambangantoko@gmail.com3*
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2. METODOLOGI . 

2.2 Prosedur Penelitian  

Analisa dan perhitungan teknis dan ekonomis 

dilakukan dengan membandingkan dua metode 

pencegahan, yakni metode painting dan metode 

katodik. Material yang digunakan dalam analisa 

pipa material A53 diameter 6 inch, jenis coating 

yang digunakan adalah epoxy dua lapis, dan anoda 

proteksi SACP yang digunakan adalah magnesium. 

Perhitungan meliputi 3 aspek yakni perhitungan 

laju korosi, perhitugan teknis metode painting dan 

perhitungan teknis dari metode SACP.  

2.3  Laju Korosi  

Laju  

korosiadalahkecepatanpenurunankualitasmaterialt

erhadapwaktu.Menghitunglajukorosi pada 

umumnyamenggunakan 2cara,yaitu: 

1. MetodeKehilanganBerat(Weight Loss 

Method) 

Metodekehilanganberatadalahper

hitunganlajukorosidenganmengukurkek

uranganberatakibatkorosiyangterjadi.M

etodeinimenggunakanjangkawaktupenel

itianhinggamendapatkanjumlahkehilang

anakibatkorosi 

yangterjadi.Standaryangdigunakanuntuk

mengetahuijumalahkehilanganberatakib

atkorosiyaitumengacu(ASTMG1)Stand

ardPracticeforPreparing,Cleaning,and

EvaluatingCorrosionTestSpecimen,Ame

ricanSocietyforTestingMaterial,U.S.Am

akadigunakanlahrumus sebagaiberikut : 

Cr =
𝐾.𝑊

𝐷.𝐴.𝑇
   (1) 

 

2. MetodeElektrokimia 

Metode elektrokimia adalah 

metode mengukur laju korosi dengan 

mengukur beda potensial objek hingga 

didapat laju korosi yang 

terjadi.Kelemahan metode ini adalah 

tidak dapat menggambarkan secara 

pasti laju korosi yang terjadi secara 

akurat karena hanya dapat mengukur 

laju korosi hanya pada waktu tertentu 

saja,hingga secara umur pemakaian 

maupun kondisi untuk dapat ditreatmen 

tidak dapat diketahui.Kelebihan metode 

ini adalah dapat langsung mengetahui 

lajukorosipadasaatdiukur,hingga 

waktupengukurantidakmemakanwaktuy

anglama. 

Cr = K
𝑎.𝑖

𝑛.𝐷
 

 (2) 

 

2.4 Perhitungan Teknis SACP 

DalammembuatsuatudesainproteksiSACP,

makareferensiyangdigunakanadalahNACEStandar

dRP-01-

69ControlofExternalCorrosiononUndergroundorS

ubmergedMetallicPipingSystems.makaakandiguna

kanrumus-rumusberikut ini: 

1. Perhitungan Luas Permukaan Pipa 

 SA = π. D . L    (3) 

2. Kebutuhan Arus Proteksi  

Ip = 𝑆𝐴 . 𝐶𝑑 . 𝐶𝑏    (4) 

3. Kebutuhan Berat Anode  

𝑊 =  
𝐼𝑝 𝑥 𝐿 𝑥 𝐶𝑅

𝑢
                              (5)

 

 

\(\

 

\

 

\(\5\)\ 

4. Jumlah Anode Berdasarkan Berat 

Nw =  
W

Wa
   (6) 

5. Resistensi Anoda-Elektrolit 

Ra = 
0,315 𝑥 ƿ

√𝐴 𝑎𝑛𝑜𝑑𝑒
   (7) 

6. Kapasitas Arus Keluaran Anoda 

Ia = 
∆𝑉

Ra
.   (8) 

7. Jumlah Anoda Berdasarkan Arus 

Ni = 
Ip

𝐼𝑎
    (9) 

8. Jarak Pemasangan Anoda  

Sp = 
𝐿 𝑝𝑖𝑝𝑒

𝑁 
   (10) 

9. Test Station Box 

SB = 
𝐿 𝑝𝑖𝑝𝑒

2000 𝑚
   (11) 

 
2.5 Perhitungan Teknis Painting 

Untuk mengetahui kebutuhan cat yang 

akan digunakan dalam proses 

coating,makareferensiyangdigunakanadalah 

CCICorrosionCare 

Indonesia.makaakandigunakanrumus-

rumusberikut ini: 

 

1. Theoritical Spreading Rate 
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TSR  = 
𝑉𝑜𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑠 (%) 𝑥 10

𝐷𝐹𝑇 (𝛍𝑚)
  

     (12) 

2. Theoritical Paint Consumption 

TPC = 
𝐴𝑟𝑒𝑎

𝑇𝑆𝑅
   

    

  (13) 

3. Practical Paint Consumption 

PPC = TPC x CF  

    

 (14) 

CF = 
1

𝐿𝑜𝑠𝑠 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
   

    

 (15) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Data Penelitian  

a. Data Spesifikasi SACP 

Tabel 1.Data Spesifikasi Objek Proteksi 

Katodik 

 

 
b. Data Metode Painting 

Tabel 2. Data Paitining 

 

12.3 3.2 Perhitungan 

Teknis dan Ekonomis 

SACP 

a. Hasil perhitungan teknis dari metode 

SACP dapat ditunjukkan pada Tabel 3 

berikut  

Tabel 3. Hasil Perhitungan Teknis 

Metode SACP 

 
 

b. Hasil perhitungan ekonomis dari 

metode SACP dapat dilihat pada Tabel 

4 berikut. 

Tabel 4. Hasil Perhitungan Ekonomis 

Metode SACP 

 

Daritabeldiatas,dapatdilihatbahw

aproteksikatodikmenggunakanmetodeS

ACPinimembutuhkan2.170US$atauset

aradengan R p  28.887.040 dengannilai 

tukar 

US$ terhadaprupiahsebesar13.312rupia

h(menurutwww.xe.comtanggal20Mei20

17). 

12.4 3.3 Perhitungan 

Teknis dan Ekonomis 

Metode Painting 

a. Hasil perhitungan teknis metode 

painting dapat dilihat pada Tabel 5 

berikut. 
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Tabel 5. Hasil Perhitungan Teknis Metode Painting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil perhitungan ekonomis dari metode painting 

dapat dilihat pada Tabel 6 berikut. 

Tabel 6. Perhitungan Ekonomis Metode Painting 

 

 

 

 

Daritabeldiatas,dapatdilihatbahwaproteksikorosi

menggunakanmetodecoating 

paintinginimembutuhkan biaya sebesar Rp 

21.724.000 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pemilihan anoda untuk metode SACP 

menggunakan anoda magnesium, Karena 

untuk resisvitas tanah sebesar 3000 ohm.m, 

magnesium lebih bisa diandalkan jika 

dibandingkan dengan anoda zink ataupun 

alumunium.  

2. Penggunaan metode SACP untuk 

underground pipe water intake PLTU 

Sintang ini membutuhkan 17 set anoda 

magnesium dan 1 test station box, sehingga 

biaya yang dibutuhkan untuk proteksi 

metode ini adalah sebesar Rp 28.887.040. 

3. Penggunaan metode Coating Painting untuk 

underground pipe PLTU Sintang ini 

membutuhkan cat jenis epoxy dua lapis, 

Thinner untuk pencampuran cat, dan pasir 

untuk proses sand blasting untuk keperluan 

pembersihan pipa terhadap karat, sehingga 

biaya yang dibutuhkan untuk proteksi 

metode ini adalah sebesar Rp 21.724.000. 

No. Description Liter Price Total 

Price 

(Rp) 

1 Paint Primer 

coat (Jotun 87  

 

GF Grey) Top 

coat (Jotun 87 

GF Black) 

 

47 

 

  47 

 

15800

0/lt 

 

 

27800

0/lt 

 

Rp 

7.426.00

0 

 

Rp 

13.066.0

00 

2 Thinner Jotun  

 

No.17 (Primer 

and Top) 

7 

 

7 

81700

/lt 

 

81700

/lt 

Rp 

571.000 

 

Rp 

571.000 

3        Sand                      90kg       

1000/kg                                                     

Rp 

90.000  

TOTAL Rp 

21.724.0

00 

No

. 
Deskripsi 

Nil

ai 

Unit 

(Satuan) 

1 Theoritical 

Spreading Rate 

(TSR) 

• TSR 

Prime

r  

• TSR 

Top 

 

4 

4 

 

m2/lit

er 

m2/lit

er 

2 Theoritical 

Paint 

Consumption 

(TPC) 

• TPC 

Prime

r  

• TPC 

Top 

 

2

,

2 

2

,

2 

 

Liter 

Liter 

3 Practical Paint 

Consumption 

(PPC) 

• PPC 

Prime

r 

PPC 

Top 

 

5

,

5 

5

,

5 

 

Liter/

m2 

Liter/

m2 

4 Kebutuhan 

Total cat  

= (Area x PPC) 

= 8,5 m2 x 5,5 

liter/m2 

47 Liter 

5 Kebutuhan 

Thinner  

= maksimum 

thinner x 

kebutuhan cat 

= 15% x 47 

liter 

7 liter 
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4. Proteksi korosi metode coating painting 

lebih dipilih dibandingkan metode SACP, 

karena bahan coating painting lebih mudah 

didapat dan pengaplikasiannya yang 

tergolong praktis, selain itu metode coating 

lebih murah dibandingkan metode SACP 

dengan selisih biaya ±7 juta rupiah. 
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Abstrak 

 PT. Cilegon Fabricator merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang fabrikasi di Indonesia 

yang memproduksi Boiler, Steel structure, Crane dan bridge. Pada proses finishing dalam produksi melakukan 

proses painting. Proses painting ini bertujuan agar memberi proteksi agar melindungi dari proses korosi. Penelitian 

ini ditunjukan untuk mengetahui Analisa variasi kelembaban, temperatur lingkungan dan lapisan cat terhadap daya 

rekat material SS400 pada proses painting. 

Penelitian ini menggunakan cat jenis epoxy dan polyurethane dan desain eksperimen dengan menggunakan 

metode desain faktorial, dengan 3 faktor, 3 faktor mempunyai 2 level berdasarkan rancangan desain faktorial 

dilakukan 27 kali percobaan. Kemudian dilakukan uji daya rekat cat, pengujian tersebut menggunakan pull off test 

dan immersion test. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kelembaban, temperatur dan ketebalan 

cat yang sesuai agar memperoleh daya rekat cat  dan laju korosi yang sesuai dengan spesifikasi perusahaan dan 

mengetahui optimasi proses painting untuk daya rekat cat benda uji dengan menggabungkan variasi parameter 

yang di ujikan. 

 Hasil pengujian pull of test menunjukan bahwa pengaruh untuk kelembaban sebesar 76,34%, temperatur 

sebesar 15,11% dan ketebalan cat sebesar 8,55%. Parameter tersebut mempunyai pengaruh terhadap daya rekat 

cat. Sedangkan pada pengujian immersion test menunjukan bahwa untuk kelembaban sebesar 78,86%, temperatur 

sebesar 17,39% dan ketebalan cat sebesar 3,75%. Parameter tersebut mempunyai berpengaruh pada pengujian laju 

korosi. 

 

Kata Kunci : immersion test, metode desain faktorial, proteksi, pull of test 

 

1. PENDAHULUAN 

Hampir 90% bangunan power plant dibangun 

dengan bahan dasar baja sebagai penyangga. Baja 

sendiri rawan mengalami korosi. Banyaknya 

material baja yang digunakan pada lingkungan yang 

korosif seperti pada lingkungan pinggir laut 

memiliki tingkat kelembaban yang tinggi dan 

mengandung kandungan garam yang dapat 

menyebabkan terjadinya proses korosi. Korosi 

terjadi karena kelembaban dan air laut merupakan 

elektrolit yang agresif. Korosi itu sendiri dapat 

mempengaruhi pada umur masa steel strukture pada 

bangunan power plant. Korosi tidak dapat dicegah 

namun bisa dikendalikan. Salah satunya dengan 

proteksi dengan perlindungan lapisan material 

dengan coating. Berdasarkan permasalahan yang 

telah diuraikan maka dilakukan penelitian pada 

material yang akan mengalami proses coating. 

Beberapa hal yang mempengaruhi faktor yang 

mempengaruhi korosi pada material steel strukture 

dijadikan parameter untuk di uji dengan pull of test 

dan weight loss. Dalam pengolahan data 

menggunakan design faktorial yang berfungsi untuk 

mencari variasi parameter yang optimal.  

2.  METODOLOGI 

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara 

penelitian sebagai berikut : 

1. Pengujian pull of test 

Persiapan alat material dan intrument ukur. 

Alat meliputi : pull of adhesion tester 

elcometer, kain, kertas abrasive, blasting, 

convetional spray, termocouple, sling 

humidity, kamera digital, DFT, WFT. 

Material meliputi : Baja SS400 dan cat 

produk CMP. 

Pemotongan plat baja sebanyak 54 buah 

dengan ukuran 100mmx100mmx5mm. 

2. Pengujian immersion test 

Persiapan alat dan intrument ukur. 

Alat meliputi : wadah, larutan Nacl, amplas, 

gerinda, spidol, bor, aquades, timbangan, 

kamera digital, convetional spray, blasting 

chambers, termocouple, sling humidity, 

DFT, WFT, gelas beker. 

Material meliputi : Baja SS400 dan cat 

produk CMP.  
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Pemotongan plat baja sebanyak 54 buah 

dengan ukuran 50mmx25mmx3mm. 

Rancangan eksperimen ditunjukan pada 

Tabel 1 sebagai berikut. 

 

Tabel 1 Rancangan eksperimen desain 

faktorial 

 

 

 

 

  

B.Pelaksanaan pengujian pull of test sebagai 

berikut : 

a. Siapkan benda uji dan bersihkan 

dan bersihkan permukaan coating 

dari kotoran yang menempel 

dengan menggunakan lap atau 

kertas tisu 

b. Buat agar luasan permukaan yang 

diuji 10 mm dari sisi atau 

pinggiran benda uji 

c. Lakukan pengukuran tebal coating 

pada benda uji tersebut sesuai 

dengan pengukuran tebal coating 

kering pada subtract baja karbon 

dengan menggunakan Elcometer 

d. Menentukan lokasi pengujian pada 

permukaan coating dengan 

menggunakan kertas abrasive No 

400 

e. Siapakan dan bersihkan 

permukaan dolly yang akan 

dilekatkan pada permukaan 

coating dengan menggunakan 

kertas abrasive No 200 

f. Lekatkan permukaan dolly pada 

permukaan coating yang sudah 

disiapkan dengan menggunakan 

lapisan epoxy dan polyurethane 

dan biarkan sampai kering 

g. Biarkan minimum selama 12 jam 

atau mengacu pada manual 

instruction product epoxy 

adhesive dan polyurerethane 

adhesive 

h. Lepaskan sisa cat dari sisi dolly 

dengan menggunakan dolly cutter 

yang sudah disiapkan atau dengan 

perlatan lain 

i. Tarik dolly dengan alat adhesion 

tester sampai dolly terlepas 

j. Catat angka yang ditunjukan yang 

ditunjukan pada adhesion tester 

C.Pelaksanaan pengujian immersion test 

sebagai berikut : 

a. Siapkan spesimen, bak plastik, 

larutan,amplas, spidol, larutan 

garam dan air, kain dan timbangan 

b. Bersihkan spesimen dengan 

menggunakan gerinda dan amplas 

sampai pernukaan tidak ada 

kotoran 

c. Tandai spesimen dengan tipe X 

d. Timbang spesimen tersebut dan 

catat hasil 

e. Masukan campuran aquades dan 

Nacl ke dalam bak 

f. Tunggu sampai waktu yang 

ditentukan 14 hari 

g. Angkat spesimen dan masukan ke 

dalam Nacl selama 5 menit 

h.  Tunggu sampai material kering 

kemudian di timbang    

2.1 Diagram Alir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1(a). Diagram alir penelitian 
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2.2 Pengolahan data menggunakan desain 

faktorial 

Di bawah ini adalah rumus-rumus yang 

dipakai untuk menentukan nilai jumlah 

kuadrat pada perhitungan manual . 

1. Faktor Kuadrat (FK) 

FK=(∑  a
i=1  

∑  b
j=1 ∑  c

k=1 ∑  
y
l=1 γ

ijkl
) 2/rabc                                                    

2. Jumlah Kuadrat Total (𝐉𝐊
𝐓

) 

JK
T

= 

∑  a
i=1 ∑  b

j=1 ∑  c
k=1 ∑  

y
l=1 γx2

ijkl
− FK          

       

3. Jumlah Kuadrat perlakuan (𝐉𝐊
𝐩

) 

JK
P
=

∑  a
i=1 ∑  b

j=1 ∑  [(∑  
y
l=1 γ

ijkl
)  2/c

k=1

r] − FK                                  

4. Jumlah Kuadrat Faktor A (𝐉𝐊
𝐀

) 

JK
A

=

∑  a
i=1 [(∑  b

j=1 ∑  c
k=1 ∑  

y
l=1 γ

ijkl
)  2/

rbc] − FK        

5. Jumlah Kuadrat Faktor B (𝐉𝐊
𝐁

) 

JK
B

=

∑  b
j=1 [(∑  a

i=1 ∑  c
k=1 ∑  

y
l=1 γ

ijkl
)  2/

rbc] − FK         

6. Jumlah Kuadrat Interaksi Faktor A dan 

Faktor B (𝐉𝐊
𝐀𝐁

) 

JK
AB

=

∑  a
i=1 ∑ [(∑  c

k=1 ∑  
y
1=1 γ

ijkl
)  2/b

j=1

rc] − FK − JK
A

− JK
B

        

7. Jumlah Kuadrat Faktor C (𝐉𝐊
𝐂

) 

JK
C
=

∑  c
k=1 [(∑  a

i=1 ∑  b
j=1 ∑  

y
l=1 γ

ijkl
)  2/

rab] − FK  

8. Jumlah Kuadrat Faktor A dan Faktor C 

(𝐉𝐊
𝐀𝐂

) 

JK
AC

=

∑  a
i=1 ∑ [(∑  b

j=1 ∑  
y
1=1 γ

ijkl
)  2/c

K=1

rb] − FK − JK
A

− JK
C
       

9. Jumlah Kuadrat Faktor B dan Faktor C 

(𝐉𝐊
𝐁𝐂

) 

JK
BC

=

∑  b
j=1 ∑ [(∑  a

i=1 ∑  
y
1=1 γ

ijkl
)  2/c

K=1

ra] − FK − JK
B

− JK
C
     

10. Jumlah Kuadrat Faktor A, Faktor B dan 

Faktor C (𝐉𝐊
𝐀𝐁𝐂

) 

JK
ABC

=

∑  a
i=1 ∑ ∑ [(∑  

y
I=1 γ

ijkl
)  2/c

k=1
b
j=1

r] −  JK
A

− JK
B

− JK
C

− JK
AB

−

JK
AC

− JK
BC

     

11. Jumlah Kuadrat Galat (𝐉𝐊
𝐆

) 

JK
G

=JK
T

− JK
P
   

   

2.3  Pengolahan data menggunakan minitab 

17 

Minitab merupakan salah satu program 

aplikasi statistika yang banyak digunakan 

untuk mempermudah pengolahan data 

statistik. Keunggulan software ini adalah 

dapat digunakan untuk pengolahan data 

statistik untuk tujuan sosial maupun teknik. 

Dibandingkan dengan program statistik 

lainnya, Minitab telah diakui sebagai 

program statistik yang sangat kuat dengan 

tingkat akurasi taksiran statistik yang tinggi. 

 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Hasil perhitungan ANOVA pull of test 

 

 
  Tabel 1(a). Hasil perhitungan manua 
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Tabel 1(b). Hasil perhitungan minitab 

 

Dari perbandingan hasil pengujian pull of 

test antara perhitungan manual dan 

perhitungan menggunakan minitab 17 

diperoleh hasil yang sama sehingga hasil 

perhitungan dinyatakan equivalent. 

 

 

 

3.2  Grafik pull of test 

 

 

 
 

 
          Gambar 1(a). Grafik kelembaban terhadap daya rekat     Gambar 1(b). 

Grafik kelembaban terhadap daya rekat    Gambar 1(c). Grafik kelembaban 

terhadap daya rekat                                                                       
Dari Gambar 1(a) didapatkan semakin besar 

kelembaban semakin kecil nilai daya rekat 

Gambar 1(b) didapatkan semakin besar 

temperatur semakin besar nilai daya rekat 

Gambar 1(c) didapatkan semakin besar 

ketebalan semakin kecil nilai daya rekat 

 

3.3  Hasil ANOVA immersion test 

 

 
 

 
 Tabe1 1(c). Hasil perhitungan manual                                                                           

Tabel 1(d). Hasil perhitungan minitab 
Dari perbandingan hasil pengujian immersion 

test antara perhitungan manual dan perhitungan 

menggunakan minitab 17 diperoleh hasil yang 

sama sehingga hasil perhitungan dinyatakan 

equivalent. 

 

3.4  Grafik immersion test

 

 
 

 
 

     Gambar 1(d). Grafik kelembaban terhadap daya rekat     Gambar 1(e). 

Grafik temperatur terhadap daya rekat    Gambar 1(f). Grafik ketebalan 

terhadap daya rekat   
Dari Gambar 1(d) didapatkan semakin besar 

kelembaban semakin besar nilai laju korosi 

Gambar 1(e) didapatkan semakin besar 

temperatur semakin besar nilai laju korosi 

Gambar 1(f) didapatkan semakin besar 

ketebalan semakin kecil nilai laju korosi. 

 

4.  KESIMPULAN 

Dari hasil pengolahan dan analisa data dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1.Parameter yang memiliki pengaruh terhadap 

daya rekat cat dan sesuai dengan hasil pengujian 

adalah sebagai berikut: 

a. Pada pengujian pull off test dapat 

disimpulkan bahwa persentase yang 

berpengaruh yaitu : kelembaban memiliki 

persentase 76,34%, temperatur memiliki 

persentase 15,11% dan ketebalan memiliki 

persentase 8,55%. Semua parameter tersebut 

berpengaruh terhadap daya rekat cat.  

b. Pada pengujian pull of test dapat disimpulkan 

bahwa parameter kelembaban 77%, 

temperatur 33 ° dan     ketebalan 150 mikron 

adalah variasi parameter yang optimal. 

c. Pada pengujian pull off test dapat 

disimpulkan bahwa 3 parameter tersebut 

berpengaruh pada daya rekat. Sesuai dengan 

persyaratan nilai daya rekat lebih dari 1,4 

MPa sehingga dikategorikan kuat 
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2.Parameter yang memiliki pengaruh terhadap 

laju korosi dan sesuai dengan hasil pengujian 

adalah sebagai berikut: 

a. Pada pengujian weight loss dapat 

disimpulkan bahwa kelembaban memiliki 

persentase 78,86%, temperatur memiliki 

persentase 17,39% dan ketebalan memiliki 

persentase 3,75%.Semua parameter tersebut 

berpengaruh terhadap laju korosi 

b. Pada pengujian weight loss dapat 

disimpulkan bahwa parameter kelembaban 

77%, temperatur 33 ° dan ketebalan 250 

mikronadalah variasi parameter yang 

optimal. 

c. Pada pengujian immersion test dapat 

disimpulkan bahwa 3 parameter berpengaruh 

pada laju korosi. Sesuai dengan 

persyaratakan nilai laju korosi lebih rendah 

dari 1 mpy sehingga dikategorikan 

outstanding atau proteksi untuk perlindungan 

material dengan coating dikategorikan luar 

biasa karena menghambat laju korosi. 
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Abstrak 

 

Dalam memenuhi kebutuhan listrik di daerah sintang Kalimantan Barat, dibutuhkan uap untuk proses 

pembangkitan listrik, didalam produksi uap tersebut juga dibutuhkan air untuk menghasilkan uap, untuk 

mensupplai air agar menjadi uap dibutuhkan pipa sebagai penyalur fluida, agar proses tersebut berlangsung lama 

dan minim kendala maka dibutuhkan pemilihan proteksi yang tepat  

untuk melindungi pipa dari masalah korosi yang akan mengurangi kinerja pipa.  

Perhitungan teknis dan ekonomis proteksiakan dilakukan secaramanual danpemodelanmenggunakanperhitungan 

standard yang sudah ada,selanjutnya dari perhitungan teknis dapat diketahui kebutuhan produksi proteksi, 

selanjutnya menghitung kebutuhan ekomonis dari masing-masing metode untuk didapat biaya yang minimal untuk 

proteksi pipa bawah tanah. 

Dalamanalisadan perhitungan tersebutnantinyaakan dapatditentukan proteksi korosi manakah yang tepat untuk 

diaplikasikan pada pipa bawah tanah tersebut.  

 

Kata Kunci : Coating, Underground pipe, Painting Proteksi Katodik, Korosi 

 

 1. PENDAHULUAN 
Pengerjaan pembangunan proyek diperkirakan 
kurang lebih 4 bulan. Tolok ukur keberhasilan 

proyek dapat dilihat dari waktu penyelesaian lebih 
singkat dari yang direncanakan dengan biaya 

minimal tanpa merubah mutu hasil pengerjaan 

sehingga memberi keuntungan. Pengerjaan 
pembangunan proyek diperkirakan kurang lebih 4 

bulan. Tolok ukur keberhasilan proyek dapat dilihat 

dari waktu penyelesaian lebih singkat dari yang 
direncanakan dengan biaya minimal tanpa merubah 

mutu hasil pengerjaan sehingga memberi 
keuntungan. Penyelesaian proyek dengan simulasi 

Monte Carlo digunakan untuk mengurangi risiko dan 

ketidakpastian dalam biaya dan waktu pengerjaan 
proyek. Simulasi ini juga dapat memperbaiki 

masalah identifikasi jalur kritis. Setiap kegiatan akan 

dipilih secara acak atau random, kemudian jalur 
yang terbentuk dari rangkaian kegiatan yang 

memiliki kurun waktu terpanjang diidentifikasi dan 
dicatat kurun waktu maupun komponen kegiatannya. 

Prosedur ini dilakukan berulang kali sehingga dapat 
diamati kemungkinan berapa kali suatu aktivitas 

terletak pada keberhasilan. Hal tersebut juga berlaku 
untuk pembiayaan proyek. Simulasi Monte Carlo 

dilakukan untuk pengendalian proyek dengan 

kendala keterbatasan durasi dalam pembangunan 

proyek. 

 

2. METODOLOGI 
 

2.1 Prosedur Penelitian 

Dengan durasi 4 bulan yang diberikan pihak 

owner untuk menyelesaikan tahapan pembangunan 
proyek. Pembuatan WorkBreakdown Structure pada 

kegiatan yang memungkinkan keterlambatan yang 
akan diteruskan untuk membuat sebuah tahapan 

kegiatanpembangunan. Selanjutnya akan dilakukan 

perhitungan produktivitas agar dapat mengetahui 
durasi yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan. 

Selanjutnya, membuat perencanaan durasi minimal 

dan maksimal yang dibutuhkan perkegiatan dan 

mailto:qonitatin24@gmail.com1*
mailto:endahsaputra60@gmail.com2*
mailto:bambangantoko@gmail.com3*
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membuat RAB pekerja, RAB material dan RAB 

penyewaan alat, serta menghitung biaya minimal 

dan maksimal yang dibutuhkan perkegiatan. 
Selanjutnya memperkirakan waktu dan biaya 

pembangunan menggunakan simulasi monte carlo 

dengan error 1% agar dapat mengetahui durasi dan 
biaya yang dibutuhkan untuk menunjang 

keberhasilan proyek . 

 

2.2.  Produktivitas 
 

 

Persamaan (1) menunjukkan persamaan perhitungan 
produktivitas per hari. Dimana produktivitas 
dipengerahui jumlah volume yang dikerjakan 
dengan durasi yang tersedia. Digunakan mengetahui 
per orang/tim mampu mengerjakan suatu pekerjaan, 
sehingga mendapatkan berapa tambahan yang 
diperlukan untuk mendapatkan produktivitas per 

harinya. 

2.3. Tahapan Proyek 

Eksekusi (pelaksanaan dan konstruksi). Setelah 
mendefinisikan proyek dengan jelas dan terperinci, 
kegiatan proyek siap untuk memasuki tahap 
eksekusi, dimana pada tahap ini tujuan proyek secara 
fisik akan dibangun. Semua kegiatan yang ada dalam 
projectplan akan dieksekusi. 

2.4. Manajemen Biaya Proyek 

Manajemen biaya proyek merupakan proses yang 
bertujuan untuk memastikan bahwa proyek selesai 
sesuai dengan anggaran yang terlah disetujui. 

 

2.4.1. Biaya Langsung 

biaya yang dikeluarkan untuk segala sesuatu yang 

akan menjadikan komponen permanen hasil proyek. 

 

2.4.2. Hitungan Biaya Tak Langsung 

biaya yang digunakan untuk perihal 

manajemen, jasa, dan lain – lain. 

 

2.5 Simulasi Monte Carlo 

Simulasi Monte Carlo adalah sebuah metode 
numerik yang digunakan sebagai percobaan statistik 
buatan untuk mengestimasi jumlah atau angka yang 
tidak diketahui (Uher, 1996). Salah satu prosedur 
yang dikenal sebagai simulasi Monte Carlo dengan 
menggunakan komputer, dapat memperbaiki 

masalah identifikasi jalur kritis dan subkritis (Iman 
Soeharto, 1999: 278). Angka rata-rata kurun waktu 
penyelesaian proyek dan deviasi standar yang 
diperoleh dari simulasi ini lebih akurat disbanding 
dengan pendekatan konvensional yang telah dibahas 
terdahulu (Iman Soeharto, 1999). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

1.  Produktivitas Tiap Pekerjaan 
 

Penentuan produktivitas tiap-tiap pekerjaan 
dilakukan agar dapat menentukan durasi yang 
dibutuhkan perkegiatan. Berikut produktivitas tiap-
tiap pekerjaan. 

Tabel 1. Produktivitas Pekerjaan 
 

 

3.2 Durasi 

Durasi merupakan waktu yang dibutuhkan untuk 

mengerjakan tahapan proyek. 

Tabel 2. Durasi 

 
 

3.3 Simulasi Monte Carlo 

 

Nilai minimal dan maksimal durasi hari dan biaya 
yang dibutuhkan perkegiatan disimulasikan untuk 
mengetahui nilai durasi hari kerja dan biaya 
keseluruhan proyek melalui presentase keberhasilan 
proyek tertinggi. 

3.3.1 Durasi 
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Tabel 3. Durasi minimal dan maksimal 

 

 

Tabel 4. Hasil Simulasi Monte Carlo 

 
 

Durasi rata-rata yang dihasilkan dengan 
menggunakan simulasi monte carlo adalah 76, 58 

hari. Durasi rata-rata hasil dari simulasi monte carlo 
dapat di artikan sebagai durasi yang paling 
memungkinkan untuk mencapai keberhasilan. 

Tabel 5. Ringkasan Statistik Hasil Simulasi Monte 

Carlo 

 
 

rangkaian statistik hasil simulasi monte carlo 
menunjukkan bahwa durasi average atau durasi rata-
rata yang diperoleh adalah 76,488 hari. Nilai error 
yang dihasilkan dalam simulasi adalah 0,7101. 
Durasi maksimal yang diperoleh dari hasil simulasi 
monte carlo untuk mengerjakan proyek mencapai 
78,031 hari dan durasi minimal yang diperoleh dari 
hasil simulasi monte carlo untuk mengerjakan 
proyek adalah 74,48 hari. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Histogram Durasi 

persentase keberhasilan tertinggi yaitu 95%, dimana 
persentase tersebut tercapai dengan durasi 76,7 dan 
durasi 77,2 hari kerja. Dengan persentase 
keberhasilan tersebut, durasi waktu 76,7 dan 77,2 
hari merupakan durasi yang memiliki kemungkinan 
tertinggi untuk diterapkan 
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rata-rata yang dibutuhkan dengan menggunakan 
simulasi monte carlo adalah Rp 8.813.007.247. 
Biaya rata-rata hasil dari simulasi monte carlo dapat 
di artikan sebagai biaya yang paling memungkinkan 
untuk mencapai keberhasilan. 

Tabel 8. Ringkasan statistik hasil simulasi monte 

carlo 

 
 

rangkaian statistik hasil simulasi monte carlo 
menunjukkan bahwa biaya average atau biaya rata-
rata yang dibutuhkan adalah Rp 8.815.646.406. Nilai 
error yang dihasilkan dalam simulasi adalah Rp 
28.807.544. Biaya maksimal yang dibutuhkan dari 
hasil simulasi monte carlo untuk mengerjakan 
proyek mencapai Rp 8.851.994.835 dan biaya 
minimal yang dibutuhkan dari hasil simulasi monte 
carlo untuk mengerjakan proyek adalah Rp 
8.764.575.037. 

 

 

Gambar 2. Biaya Optimasi 15 Hari 

histogram hasil dari simulasi monte carlo 
menunjukkan bahwa persentase keberhasilan 
tertinggi yaitu 85%, dimana persentase tersebut 
tercapai dengan biaya 8.814.575.037 dan 
8.864.575.013. Dengan persentase keberhasilan 
tersebut, biaya 8.814.575.037 dan 8.864.575.013 
merupakan biaya yang memiliki kemungkinan 
tertinggi untuk disediakan. 

4. KESIMPULAN 
 

Hasil dari pembahasan dan analisa yang telah 

dilakukan ini dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 
 

1. Perencanaan proyek dilakukan guna 
kelancaran berjalannya proyek dengan 
sistematis dan menghasilkan hasil yang 
diharapkan. Untuk menyelesaikan proyek 
pembangunan relokasi pipa HSD di PT. 
XYZ tahap kegiatan yang harus diselesaikan 
adalah persiapan material, gouting dan 
bekisting support, fit up pipa, 
penyambungan/pengelasan, pengecoran, 
hydrotest, dan cleaning dan coating.  

2. Durasi perkegiatan dan biaya yang 
dibutuhkan dihitung untuk mengetahui 
durasi dan biaya total yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan proyek. Dari hasil 
pengolahan data didapatkan durasi selama 
71,5 hari dan biaya sejumlah Rp 
8.641.386.815. Apabila terjadi 
keterlambatan penyelesaian proyek dimana 
durasi meningkat, maka semakin besar pula 
biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
proyek.  

3. Perkiraan durasi dan biaya proyek 
pembangunan relokasi pipa HSD di PT. 
XYZ menggunakan simulasi monte carlo 
dengan error 1% menghasilkan durasi 
selama 76 sampai 77 hari dengan presentase 
keberhasilan 95% dan biaya sejumlah Rp 
8.814.575.037 sampai Rp 8.864.575.013 
dengan presentase keberhasilan 85%. 

 

5. DAFTAR NOTASI 
 

D = Durasi (hari)

 = deviasi standar dari variable random. 

V = Volume pekerjaan 
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Email: *ang8694@gmail.com1;  *bambangantoko@gmail.com2; *bayuwiro@yahoo.com3 

 

Abstrak 

 PT. Cilegon Fabricator merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang fabrikasi di Indonesia 

yang memproduksi Boiler, Steel structure, Crane dan bridge. Pada proses finishing dalam produksi melakukan 

proses painting. Proses painting ini bertujuan agar memberi proteksi agar melindungi dari proses korosi. Penelitian 

ini ditunjukan untuk mengetahui Analisa variasi kelembaban, temperatur lingkungan dan lapisan cat terhadap daya 

rekat material SS400 pada proses painting. 

Penelitian ini menggunakan cat jenis epoxy dan polyurethane dan desain eksperimen dengan menggunakan 

metode desain faktorial, dengan 3 faktor, 3 faktor mempunyai 2 level berdasarkan rancangan desain faktorial 

dilakukan 27 kali percobaan. Kemudian dilakukan uji daya rekat cat, pengujian tersebut menggunakan pull off test 

dan immersion test. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kelembaban, temperatur dan ketebalan 

cat yang sesuai agar memperoleh daya rekat cat  dan laju korosi yang sesuai dengan spesifikasi perusahaan dan 

mengetahui optimasi proses painting untuk daya rekat cat benda uji dengan menggabungkan variasi parameter 

yang di ujikan. 

 Hasil pengujian pull of test menunjukan bahwa pengaruh untuk kelembaban sebesar 76,34%, temperatur 

sebesar 15,11% dan ketebalan cat sebesar 8,55%. Parameter tersebut mempunyai pengaruh terhadap daya rekat 

cat. Sedangkan pada pengujian immersion test menunjukan bahwa untuk kelembaban sebesar 78,86%, temperatur 

sebesar 17,39% dan ketebalan cat sebesar 3,75%. Parameter tersebut mempunyai berpengaruh pada pengujian laju 

korosi. 

 

Kata Kunci : immersion test, metode desain faktorial, proteksi, pull of test 

 

1.  PENDAHULUAN 

Hampir 90% bangunan power plant 

dibangun dengan bahan dasar baja sebagai 

penyangga. Baja sendiri rawan mengalami 

korosi. Banyaknya material baja yang 

digunakan pada lingkungan yang korosif 

seperti pada lingkungan pinggir laut memiliki 

tingkat kelembaban yang tinggi dan 

mengandung kandungan garam yang dapat 

menyebabkan terjadinya proses korosi. 

Korosi terjadi karena kelembaban dan air laut 

merupakan elektrolit yang agresif. Korosi itu 

sendiri dapat mempengaruhi pada umur masa 

steel strukture pada bangunan power plant. 

Korosi tidak dapat dicegah namun bisa 

dikendalikan. Salah satunya dengan proteksi 

dengan perlindungan lapisan material dengan 

coating. Berdasarkan permasalahan yang 

telah diuraikan maka dilakukan penelitian 

pada material yang akan mengalami proses 

coating. Beberapa hal yang mempengaruhi 

faktor yang mempengaruhi korosi pada 

material steel strukture dijadikan parameter 

untuk di uji dengan pull of test dan weight 

loss. Dalam pengolahan data menggunakan 

design faktorial yang berfungsi untuk 

mencari variasi parameter yang optimal.  

2.  METODOLOGI 

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan 

cara penelitian sebagai berikut : 

4. Pengujian pull of test 

Persiapan alat material dan intrument 

ukur. 

Alat meliputi : pull of adhesion tester 

elcometer, kain, kertas abrasive, 

blasting, convetional spray, 

termocouple, sling humidity, kamera 

digital, DFT, WFT. 

Material meliputi : Baja SS400 dan 

cat produk CMP. 

Pemotongan plat baja sebanyak 54 

buah dengan ukuran 

100mmx100mmx5mm. 

5. Pengujian immersion test 

Persiapan alat dan intrument ukur. 

Alat meliputi : wadah, larutan Nacl, 

amplas, gerinda, spidol, bor, aquades, 

timbangan, kamera digital, 
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convetional spray, blasting 

chambers, termocouple, sling 

humidity, DFT, WFT, gelas beker. 

Material meliputi : Baja SS400 dan 

cat produk CMP.  

Pemotongan plat baja sebanyak 54 

buah dengan ukuran 

50mmx25mmx3mm. 

Rancangan eksperimen ditunjukan 

pada Tabel 1 sebagai berikut. 

Tabel 1 Rancangan eksperimen 

desain faktorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

B.Pelaksanaan pengujian pull of test sebagai 

berikut : 

k. Siapkan benda uji dan 

bersihkan dan bersihkan 

permukaan coating dari 

kotoran yang menempel 

dengan menggunakan lap 

atau kertas tisu 

l. Buat agar luasan 

permukaan yang diuji 10 

mm dari sisi atau pinggiran 

benda uji 

m. Lakukan pengukuran tebal 

coating pada benda uji 

tersebut sesuai dengan 

pengukuran tebal coating 

kering pada subtract baja 

karbon dengan 

menggunakan Elcometer 

n. Menentukan lokasi 

pengujian pada permukaan 

coating dengan 

menggunakan kertas 

abrasive No 400 

o. Siapakan dan bersihkan 

permukaan dolly yang akan 

dilekatkan pada permukaan 

coating dengan 

menggunakan kertas 

abrasive No 200 

p. Lekatkan permukaan dolly 

pada permukaan coating 

yang sudah disiapkan 

dengan menggunakan 

lapisan epoxy dan 

polyurethane dan biarkan 

sampai kering 

q. Biarkan minimum selama 

12 jam atau mengacu pada 

manual instruction product 

epoxy adhesive dan 

polyurerethane adhesive 

r. Lepaskan sisa cat dari sisi 

dolly dengan menggunakan 

dolly cutter yang sudah 

disiapkan atau dengan 

perlatan lain 

s. Tarik dolly dengan alat 

adhesion tester sampai 

dolly terlepas 

t. Catat angka yang 

ditunjukan yang ditunjukan 

pada adhesion tester 

 

 

 

C.Pelaksanaan pengujian immersion 

test sebagai berikut : 

h. Siapkan spesimen, bak 

plastik, larutan,amplas, 

spidol, larutan garam dan 

air, kain dan timbangan 

i. Bersihkan spesimen 

dengan menggunakan 

gerinda dan amplas sampai 

pernukaan tidak ada 

kotoran 

j. Tandai spesimen dengan 

tipe X 

k. Timbang spesimen tersebut 

dan catat hasil 

l. Masukan campuran 

aquades dan Nacl ke dalam 

bak 

m. Tunggu sampai waktu yang 

ditentukan 14 hari 

n. Angkat spesimen dan 

masukan ke dalam Nacl 

selama 5 menit 



Proceeding 2𝑛𝑑 Conference of Piping Engineering and its Application    ISBN No. 978-602-

60034-3-0 

Program Studi D4 Teknik Perpipaan - Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 

 

ccxxxiii 

 

h.  Tunggu sampai material 

kering kemudian di timbang    

 

5.1 Diagram Alir 

 

 Gambar 1(a). Diagram alir 

penelitian 

 

5.2 Pengolahan data menggunakan 

desain faktorial 

Di bawah ini adalah rumus-rumus 

yang dipakai untuk menentukan 

nilai jumlah kuadrat pada 

perhitungan manual . 

12. Faktor Kuadrat (FK) 

FK=(∑  a
i=1  

∑  b
j=1 ∑  c

k=1 ∑  
y
l=1 γ

ijkl
) 2/rabc                                                    

13. Jumlah Kuadrat Total (𝐉𝐊
𝐓

) 

JK
T

= 

∑  a
i=1 ∑  b

j=1 ∑  c
k=1 ∑  

y
l=1 γx2

ijkl
−

FK                 

14. Jumlah Kuadrat perlakuan 

(𝐉𝐊
𝐩

) 

JK
P
=

∑  a
i=1 ∑  b

j=1 ∑  [(∑  
y
l=1 γ

ijkl
)  2/c

k=1

r] − FK                                  

15. Jumlah Kuadrat Faktor A (𝐉𝐊
𝐀

) 

JK
A

=

∑  a
i=1 [(∑  b

j=1 ∑  c
k=1 ∑  

y
l=1 γ

ijkl
)  2/

rbc] − FK        

16. Jumlah Kuadrat Faktor B (𝐉𝐊
𝐁

) 

JK
B

=

∑  b
j=1 [(∑  a

i=1 ∑  c
k=1 ∑  

y
l=1 γ

ijkl
)  2/

rbc] − FK         

17. Jumlah Kuadrat Interaksi 

Faktor A dan Faktor B (𝐉𝐊
𝐀𝐁

) 

JK
AB

=

∑  a
i=1 ∑ [(∑  c

k=1 ∑  
y
1=1 γ

ijkl
)  2/b

j=1

rc] − FK − JK
A

− JK
B

        

18. Jumlah Kuadrat Faktor C (𝐉𝐊
𝐂

) 

JK
C
=

∑  c
k=1 [(∑  a

i=1 ∑  b
j=1 ∑  

y
l=1 γ

ijkl
)  2/

rab] − FK  

19. Jumlah Kuadrat Faktor A dan 

Faktor C (𝐉𝐊
𝐀𝐂

) 

JK
AC

=

∑  a
i=1 ∑ [(∑  b

j=1 ∑  
y
1=1 γ

ijkl
)  2/c

K=1

rb] − FK − JK
A

− JK
C
       

20. Jumlah Kuadrat Faktor B dan 

Faktor C (𝐉𝐊
𝐁𝐂

) 

JK
BC

=

∑  b
j=1 ∑ [(∑  a

i=1 ∑  
y
1=1 γ

ijkl
)  2/c

K=1

ra] − FK − JK
B

− JK
C
     

21. Jumlah Kuadrat Faktor A, 

Faktor B dan Faktor C (𝐉𝐊
𝐀𝐁𝐂

) 

JK
ABC

=

∑  a
i=1 ∑ ∑ [(∑  

y
I=1 γ

ijkl
)  2/c

k=1
b
j=1

r] −  JK
A

− JK
B

− JK
C

−

JK
AB

− JK
AC

− JK
BC

     

22. Jumlah Kuadrat Galat (𝐉𝐊
𝐆

) 
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JK
G

=JK
T

− JK
P
   

    

   

5.3  Pengolahan data menggunakan 

minitab 17 

Minitab merupakan salah satu 

program aplikasi statistika yang 

banyak digunakan untuk 

mempermudah pengolahan data 

statistik. Keunggulan software ini 

adalah dapat digunakan untuk 

pengolahan data statistik untuk 

tujuan sosial maupun teknik. 

Dibandingkan dengan program 

statistik lainnya, Minitab telah diakui 

sebagai program statistik yang sangat 

kuat dengan tingkat akurasi taksiran 

statistik yang tinggi. 

 

 

6. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Hasil perhitungan ANOVA pull of 

test 

 

 
 

  Tabel 1(a). Hasil perhitungan manual                            

 
Tabel 1(b). Hasil perhitungan 

minitab 

 

Dari perbandingan hasil pengujian 

pull of test antara perhitungan 

manual dan perhitungan 

menggunakan minitab 17 diperoleh 

hasil yang sama sehingga hasil 

perhitungan dinyatakan equivalent. 

 

3.2  Grafik pull of test 

 
Gambar 1(a). Grafik kelembaban terhadap daya rekat      

 
Gambar 1(b). Grafik kelembaban terhadap daya rekat     
  

 
  
1(c). Grafik kelembaban terhadap daya rekat    
 

Dari Gambar 1(a) didapatkan semakin 

besar kelembaban semakin kecil nilai 

daya rekat Gambar 1(b) didapatkan 

semakin besar temperatur semakin 

besar nilai daya rekat Gambar 1(c) 

didapatkan semakin besar ketebalan 

semakin kecil nilai daya rekat 

 

3.3  Hasil ANOVA immersion test 

 
 
 Tabe1 1(c). Hasil perhitungan manual                                                                            
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Tabel 1(d). Hasil perhitungan minitab 

Dari perbandingan hasil pengujian 

immersion test antara perhitungan 

manual dan perhitungan menggunakan 

minitab 17 diperoleh hasil yang sama 

sehingga hasil perhitungan dinyatakan 

equivalent. 

 

3.4  Grafik immersion test 

 

 
 
 

     Gambar 1(d). Grafik kelembaban terhadap daya rekat 

 

 
Gambar 1(e). Grafik temperatur terhadap daya rekat 

 
Gambar 1(f). Grafik ketebalan terhadap daya rekat   

Dari Gambar 1(d) didapatkan semakin 

besar kelembaban semakin besar nilai 

laju korosi Gambar 1(e) didapatkan 

semakin besar temperatur semakin 

besar nilai laju korosi Gambar 1(f) 

didapatkan semakin besar ketebalan 

semakin kecil nilai laju korosi. 

 

4.  KESIMPULAN 

Dari hasil pengolahan dan analisa data dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

1.Parameter yang memiliki pengaruh 

terhadap daya rekat cat dan sesuai dengan 

hasil pengujian adalah sebagai berikut: 

d. Pada pengujian pull off test dapat 

disimpulkan bahwa persentase yang 

berpengaruh yaitu : kelembaban 

memiliki persentase 76,34%, 

temperatur memiliki persentase 

15,11% dan ketebalan memiliki 

persentase 8,55%. Semua parameter 

tersebut berpengaruh terhadap daya 

rekat cat.  

e. Pada pengujian pull of test dapat 

disimpulkan bahwa parameter 

kelembaban 77%, temperatur 33 ° dan     

ketebalan 150 mikron adalah variasi 

parameter yang optimal. 

f. Pada pengujian pull off test dapat 

disimpulkan bahwa 3 parameter 

tersebut berpengaruh pada daya rekat. 

Sesuai dengan persyaratan nilai daya 

rekat lebih dari 1,4 MPa sehingga 

dikategorikan kuat 

2.Parameter yang memiliki pengaruh 

terhadap laju korosi dan sesuai dengan 

hasil pengujian adalah sebagai berikut: 

d. Pada pengujian weight loss dapat 

disimpulkan bahwa kelembaban 

memiliki persentase 78,86%, 

temperatur memiliki persentase 

17,39% dan ketebalan memiliki 

persentase 3,75%.Semua parameter 

tersebut berpengaruh terhadap laju 

korosi 

e. Pada pengujian weight loss dapat 

disimpulkan bahwa parameter 

kelembaban 77%, temperatur 33 ° dan 

ketebalan 250 mikronadalah variasi 

parameter yang optimal. 

f. Pada pengujian immersion test dapat 

disimpulkan bahwa 3 parameter 

berpengaruh pada laju korosi. Sesuai 

dengan persyaratakan nilai laju korosi 

lebih rendah dari 1 mpy sehingga 

dikategorikan outstanding atau 

proteksi untuk perlindungan material 

dengan coating dikategorikan luar 

biasa karena menghambat laju korosi. 
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Abstrak 

Sebuah pembangunan projek membutuhkan perencanaan urutan kerja, perencanaan jumlah pekerja dan alat yang 

tepat serta pengendalian untuk semua tahapan dalam pembangunan. Keberhasilan atau kegagalan sebuah projek 

bergantung pada penjadwalan dan perhitungan biaya. Untuk menunjang kelancaran dalam jalannya sebuah projek 

dibutuhkan manajemen projek yang akan mengelola projek dari awal hingga projek selesai. Untuk mengatasi agar 

tidak terjadi keterlambatan pembangunan sebuah projek, manajemen projek harus mengontrol perubahan kondisi 

yang mungkin terjadi, mengantisipasi keadaan dan menyusun bentuk tindakan yang dibutuhkan agar dapat 

menentukan perbaikan yang berkelanjutan. Projek pembangunan relokasi pipa dipilih untuk studi penelitian karena 

belum mempunyai jadwal kegiatan dan total biaya. Pembuatan jadwal pembangunan pada projek relokasi pipa harus 

dilakukan agar kegiatan tersebut dapat tercapai secara efisien dan efektif. Tahapan kegiatan yang dilakukan mulai 

dari persiapan material, grouting dan bekisting support, fit up pipa, pengelasan, pengecoran, hydrotest, cleaning dan 

coating. Selain pembuatan jadwal, perhitungan biaya dalam sebuah pembangunan proyek juga menunjang 

keberhasilan. Setiap proyek akan mengalami risiko dan ketidakpastian. Untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian 

digunakan simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo akan menguntungkan perusahaan berupa hilangnya 

kemungkinan kerugian karena risiko dikelola dengan baik. Durasi hari kerja yang didapatkan dari hasil simulasi 

monte carlo menunjukkan bahwa kemungkinan keberhasilan durasi proyek adalah 76,7 sampai 77,2 hari kerja. 

Sedangkan total biaya yang didapatkan hari hasil simulasi monte carlo menunjukkan bahwa kemungkinan 

keberhasilan biaya proyek sebesar Rp 8.814.575.037 sampai Rp 8.864.575.037. 

 

Kata kunci : Microsoft Project,manajemen proyek,simulasi Monte Carlo,relokasi pipa 

1. PENDAHULUAN 
Pengerjaan pembangunan proyek diperkirakan kurang 
lebih 4 bulan. Tolok ukur keberhasilan proyek dapat 

dilihat dari waktu penyelesaian lebih singkat dari yang 

direncanakan dengan biaya minimal tanpa merubah 
mutu hasil pengerjaan sehingga memberi keuntungan. 

Pengerjaan pembangunan proyek diperkirakan kurang 

lebih 4 bulan. Tolok ukur keberhasilan proyek dapat 
dilihat dari waktu penyelesaian lebih singkat dari yang 

direncanakan dengan biaya minimal tanpa merubah 
mutu hasil pengerjaan sehingga memberi keuntungan. 

Penyelesaian proyek dengan simulasi Monte Carlo 

digunakan untuk mengurangi risiko dan 

ketidakpastian dalam biaya dan waktu pengerjaan  

proyek. Simulasi ini juga dapat memperbaiki masalah 

identifikasi jalur kritis. Setiap kegiatan akan dipilih 

secara acak atau random, kemudian jalur yang 
terbentuk dari rangkaian kegiatan yang memiliki 

kurun waktu terpanjang diidentifikasi dan dicatat 

kurun waktu maupun komponen kegiatannya. 
Prosedur ini dilakukan berulang kali sehingga dapat 

diamati kemungkinan berapa kali suatu aktivitas 
terletak pada keberhasilan. Hal tersebut juga berlaku 

untuk pembiayaan proyek. Simulasi Monte Carlo 

dilakukan untuk pengendalian proyek dengan kendala 

keterbatasan durasi dalam pembangunan proyek. 

 

2. METODOLOGI 

mailto:%20emaim700@gmail.com1*
mailto:ekoprayitno@gmail.com2*
mailto:endahwismawati@email.com3*
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2.1 Prosedur Penelitian 

Dengan durasi 4 bulan yang diberikan pihak 

owner untuk menyelesaikan tahapan pembangunan 
proyek. Pembuatan WorkBreakdown Structure pada 

kegiatan yang memungkinkan keterlambatan yang 

akan diteruskan untuk membuat sebuah tahapan 
kegiatanpembangunan. Selanjutnya akan dilakukan 

perhitungan produktivitas agar dapat mengetahui 

durasi yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan. 
Selanjutnya, membuat perencanaan durasi minimal 

dan maksimal yang dibutuhkan perkegiatan dan 
membuat RAB pekerja, RAB material dan RAB 

penyewaan alat, serta menghitung biaya minimal 

dan maksimal yang dibutuhkan perkegiatan. 
Selanjutnya memperkirakan waktu dan biaya 

pembangunan menggunakan simulasi monte carlo 

dengan error 1% agar dapat mengetahui durasi dan 
biaya yang dibutuhkan untuk menunjang 

keberhasilan proyek . 

 

2.2.  Produktivitas 
 

 

Persamaan (1) menunjukkan persamaan perhitungan 
produktivitas per hari. Dimana produktivitas 
dipengerahui jumlah volume yang dikerjakan 
dengan durasi yang tersedia. Digunakan mengetahui 
per orang/tim mampu mengerjakan suatu pekerjaan, 
sehingga mendapatkan berapa tambahan yang 
diperlukan untuk mendapatkan produktivitas per 

harinya. 

2.3. Tahapan Proyek 

Eksekusi (pelaksanaan dan konstruksi). Setelah 
mendefinisikan proyek dengan jelas dan terperinci, 
kegiatan proyek siap untuk memasuki tahap 
eksekusi, dimana pada tahap ini tujuan proyek secara 
fisik akan dibangun. Semua kegiatan yang ada dalam 
projectplan akan dieksekusi. 

2.4. Manajemen Biaya Proyek 

Manajemen biaya proyek merupakan proses yang 
bertujuan untuk memastikan bahwa proyek selesai 
sesuai dengan anggaran yang terlah disetujui. 

 

2.4.1. Biaya Langsung 

biaya yang dikeluarkan untuk segala sesuatu yang 

akan menjadikan komponen permanen hasil proyek. 

 

2.4.2. Hitungan Biaya Tak Langsung 

biaya yang digunakan untuk perihal 

manajemen, jasa, dan lain – lain. 

 

2.5 Simulasi Monte Carlo 

Simulasi Monte Carlo adalah sebuah metode 
numerik yang digunakan sebagai percobaan statistik 
buatan untuk mengestimasi jumlah atau angka yang 
tidak diketahui (Uher, 1996). Salah satu prosedur 
yang dikenal sebagai simulasi Monte Carlo dengan 
menggunakan komputer, dapat memperbaiki 
masalah identifikasi jalur kritis dan subkritis (Iman 
Soeharto, 1999: 278). Angka rata-rata kurun waktu 
penyelesaian proyek dan deviasi standar yang 
diperoleh dari simulasi ini lebih akurat disbanding 
dengan pendekatan konvensional yang telah dibahas 
terdahulu (Iman Soeharto, 1999). 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

1.  Produktivitas Tiap Pekerjaan 
 

Penentuan produktivitas tiap-tiap pekerjaan 
dilakukan agar dapat menentukan durasi yang 
dibutuhkan perkegiatan. Berikut produktivitas tiap-
tiap pekerjaan. 
 

Tabel 1. Produktivitas Pekerjaan 

No Kegiatan  Produktivitas 

1 Grouting dan 60 item/hari 

 Bekisting support   

2 Fit Up pipa  56 tack/hari 

3 Pengelasan  9 joint/hari 

4 Pengecoran support 400 item/hari 

5 Cleaning dan Coating 560 m/hari 

 

3.2 Durasi 

Durasi merupakan waktu yang dibutuhkan untuk 

mengerjakan tahapan proyek. 

Tabel 2. Durasi 
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Durasi Hari 

3.3 Simulasi Monte Carlo 

 

Nilai minimal dan maksimal durasi hari dan biaya 
yang dibutuhkan perkegiatan disimulasikan untuk 
mengetahui nilai durasi hari kerja dan biaya 
keseluruhan proyek melalui presentase keberhasilan 
proyek tertinggi. 

3.3.1 Durasi 

Tabel 3. Durasi minimal dan maksimal 

 

Tabel 4. Hasil  

 

 

 

Simulasi Monte Carlo 

Aktivit

as A B C D E F G  

T

o

t

a

l  

Minim
um 1 6 7 44 7 0.5 6 71.5  

Maksi

mum 2 7 8 45 9 1 7 79  

Iterasi 
1 

1.715
365 

6.3796
3 

7.2681
22 

44.9
4441 

7.04
9725 

0.50
6266 

6.06
8778 

73.9
3229  

Iterasi 
2 

1.792
736 

6.8277
27 

7.2850
56 

44.9
848 

7.96
0913 

0.89
0759 

6.91
7195 

76.6
5918  

Iterasi 
3 

1.792
675 

6.5476
52 

7.2813
84 

44.9
4779 

7.12
9669 

0.77
0615 

6.40
4898 

74.8
7469  

Iterasi 
4 

1.792
709 

6.7031
76 

7.2839
48 

44.9
6968 

7.78
6005 

0.83
4728 

6.75
9736 

76.1
2998  

Iterasi 
5 

1.792
683 

6.5977
54 

7.2832
74 

44.9
4896 

7.21
2689 

0.82
4123 

6.41
6205 

75.0
7569  

Iterasi 
6 

1.792
704 

6.6494
76 

7.2839
24 

44.9
6286 

7.53
1249 

0.82
9657 

6.71
8408 

75.7
6828  

Iterasi 
7 

1.792
685 

6.6369
92 

7.2838
65 

44.9
6152 

7.41
2995 

0.82
8843 

6.66
7381 

75.5
8428  

Iterasi 
8 

1.792
699 

6.6460
07 

7.2839
16 

44.9
6239 

7.48
6862 

0.82
8892 

6.69
9741 

76.7
0051  

Iterasi 
9 

1.792
688 

6.6425
42 

7.2838
86 

44.9
6171 

7.41
8808 

0.82
8889 

6.67
8706 

76.6
0723  

Iterasi 
10 

1.792
694 

6.6443
37 

7.2839
07 

44.9
6206 

7.42
5402 

0.82
889 

6.69
4534 

75.6
3182  

Iterasi 
11 

1.792
691 

6.6442
74 

7.2838
93 

44.9
6203 

7.42
3096 

0.82
889 

6.68
6413 

75.6
2128  

Iterasi 
12 

1.792
692 

6.6443
2 

7.2838
96 

44.9
6204 

7.42
457 

0.82
889 

6.69
4422 

75.6
3083  

Iterasi 
13 

1.792
692 

6.6442
93 

7.2838
94 

44.9
6204 

7.42
314 

0.82
889 

6.69
229 

75.6
2723  

Iterasi 
14 

1.792
692 

6.6443
15 

7.2838
94 

44.9
6204 

7.42
3865 

0.82
889 

6.69
4392 

76.6
3008  

Iterasi 
15 

1.792
692 

6.6443
08 

7.2838
94 

44.9
6204 

7.42
3749 

0.82
889 

6.69
2744 

76.6
2831  

Iterasi 
16 

1.792
692 

6.6443
14 

7.2838
94 

44.9
6204 

7.42
3763 

0.82
889 

6.69
3172 

76.6
2876  

Iterasi 
17 

1.792
692 

6.6443
13 

7.2838
94 

44.9
6204 

7.42
375 

0.82
889 

6.69
3051 

76.6
2862  

Iterasi 
18 

1.792
692 

6.6443
13 

7.2838
94 

44.9
6204 

7.42
376 

0.82
889 

6.69
311 

75.6
287  

Iterasi 
19 

1.792
692 

6.6443
13 

7.2838
94 

44.9
6204 

7.42
3757 

0.82
889 

6.69
3077 

76.6
2866  

Kegiatan  

Qua

lity 

Produktiv

itas 

Ha

sil 

Pembula

tan 

   Harian  (hari) 

Grouting dan 
Bekisting support  323 60 

5.383
3 6 

Fit Up pipa  388 56 6.928 7 

Pengelasan  388 9 43.11 44 

Pengecoran support  323 400 
0.807
5 1 

Cleaning dan 
Coating  3220 560 5.75 6 

 Total   64 
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Iterasi 
20 

1.792
692 

6.6443
13 

7.2838
94 

44.9
6204 

7.42
376 

0.82
889 

6.69
3097 

76.6
2868  

Iterasi 
21 

1.792
692 

6.6443
13 

7.2838
94 

44.9
6204 

7.42
3759 

0.82
889 

6.69
3079 

76.6
2866  

Iterasi 
22 

1.792
692 

6.6443
13 

7.2838
94 

44.9
6204 

7.42
3759 

0.82
889 

6.69
3087 

76.6
2867  

. . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

Iterasi 
223 

1.792
692 

6.6443
13 

7.2838
94 

44.9
6204 

7.42
3759 

0.82
889 

6.69
3086 

76.6
2867  

Rata-
rata         

76.5
891
4  

 

Durasi rata-rata yang dihasilkan dengan 
menggunakan simulasi monte carlo adalah 76, 58 
hari. Durasi rata-rata hasil dari simulasi monte carlo 
dapat di artikan sebagai durasi yang paling 
memungkinkan untuk mencapai keberhasilan. 

Tabel 5. Ringkasan Statistik Hasil Simulasi Monte 

Carlo 

 Summary Statistics 

Average  76,488 

SD  0,7101 

   

Maximal  78,031 

Minimal  74,484 

 

rangkaian statistik hasil simulasi monte carlo 
menunjukkan bahwa durasi average atau durasi rata-
rata yang diperoleh adalah 76,488 hari. Nilai error 
yang dihasilkan dalam simulasi adalah 0,7101. 
Durasi maksimal yang diperoleh dari hasil simulasi 
monte carlo untuk mengerjakan proyek mencapai 
78,031 hari dan durasi minimal yang diperoleh dari 
hasil simulasi monte carlo untuk mengerjakan 
proyek adalah 74,48 hari. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Histogram Durasi 

persentase keberhasilan tertinggi yaitu 95%, dimana 
persentase tersebut tercapai dengan durasi 76,7 dan 
durasi 77,2 hari kerja. Dengan persentase 

keberhasilan tersebut, durasi waktu 76,7 dan 77,2 
hari merupakan durasi yang memiliki kemungkinan 
tertinggi untuk diterapkan 

 

3.3

.2  Biaya    

Tabel 6. 

Biaya 

minimal dan 

maksimal    

 
N
o 

Kegiata
n  Biaya 

     Min  Max 
        

 1  

Persiap
an 
Materia
l 

Rp 
139,000.00  Rp 278,000.00 

 2  

Groutin
g dan 
Bekisti
ng 
support 

Rp 
1,778,427,764
.00  

Rp 
1,796,883,050.00 

 3  
Fit Up 
pipa 

Rp 
5,189,615,523
.00  

Rp 
5,264,041,996.00 

 4  
Pengel
asan 

Rp 
1,497,732,932
.00  

Rp 
1,530,693,412.00 

 5  
Pengec
oran 

Rp 
34,470,983.00  Rp 53,642,466.00 

 6  
Hydrot
est 

Rp 
676,440.00  Rp 1,352,880.00 

 7  

Cleanin
g dan 
Coatin
g 

Rp 
140,304,123.0
0  Rp 160,464,123.00 

    

T
o
t
a
l 
Rp 
8.641.366.765  Rp 8.807.355.927 
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rata-rata yang dibutuhkan dengan menggunakan 
simulasi monte carlo adalah Rp 8.813.007.247. 
Biaya rata-rata hasil dari simulasi monte carlo dapat 
di artikan sebagai biaya yang paling memungkinkan 
untuk mencapai keberhasilan. 

Tabel 8. Ringkasan statistik hasil simulasi monte 

carlo 

 Summary Statistics 

   

Average  8,815,646,406 

SD  28,807,544 

Maximal  8,851,994,835 

Minimal  8,764,575,037 

 

rangkaian statistik hasil simulasi monte carlo 
menunjukkan bahwa biaya average atau biaya rata-
rata yang dibutuhkan adalah Rp 8.815.646.406. Nilai 
error yang dihasilkan dalam simulasi adalah Rp 
28.807.544. Biaya maksimal yang dibutuhkan dari 
hasil simulasi monte carlo untuk mengerjakan 
proyek mencapai Rp 8.851.994.835 dan biaya 
minimal yang dibutuhkan dari hasil simulasi monte 
carlo untuk mengerjakan proyek adalah Rp 
8.764.575.037. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Biaya Optimasi 15 Hari 

histogram hasil dari simulasi monte carlo 
menunjukkan bahwa persentase keberhasilan 
tertinggi yaitu 85%, dimana persentase tersebut 
tercapai dengan biaya 8.814.575.037 dan 
8.864.575.013. Dengan persentase keberhasilan 
tersebut, biaya 8.814.575.037 dan 8.864.575.013 
merupakan biaya yang memiliki kemungkinan 
tertinggi untuk disediakan. 

6. KESIMPULAN 
 

Hasil dari pembahasan dan analisa yang telah 

dilakukan ini dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 
 

1. Perencanaan proyek dilakukan guna 
kelancaran berjalannya proyek dengan 
sistematis dan menghasilkan hasil yang 
diharapkan. Untuk menyelesaikan proyek 
pembangunan relokasi pipa HSD di PT. 
XYZ tahap kegiatan yang harus diselesaikan 
adalah persiapan material, gouting dan 
bekisting support, fit up pipa, 
penyambungan/pengelasan, pengecoran, 
hydrotest, dan cleaning dan coating.  

2. Durasi perkegiatan dan biaya yang 
dibutuhkan dihitung untuk mengetahui 
durasi dan biaya total yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan proyek. Dari hasil 
pengolahan data didapatkan durasi selama 
71,5 hari dan biaya sejumlah Rp 
8.641.386.815. Apabila terjadi 
keterlambatan penyelesaian proyek dimana 
durasi meningkat, maka semakin besar pula 
biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
proyek.  

3. Perkiraan durasi dan biaya proyek 
pembangunan relokasi pipa HSD di PT. 
XYZ menggunakan simulasi monte carlo 
dengan error 1% menghasilkan durasi 
selama 76 sampai 77 hari dengan presentase 
keberhasilan 95% dan biaya sejumlah Rp 
8.814.575.037 sampai Rp 8.864.575.013 
dengan presentase keberhasilan 85%. 

 

7. DAFTAR NOTASI 
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D = Durasi (hari)

 = deviasi standar dari variable random. 

W = Volume pekerjaan 
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Sifat Mekanik Material Pada Pengelasan Pipa SMO254  

Dengan Media ClO2 
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Abstrak 

 

Sistem perpipaan merupakan sarana untuk mentransportasikan fluida dan sistem perpipaan tidak akan 

terbentuk tanpa adanya proses pengelasan. Dalam kasus ini perubahan filler metal berpengaruh pada kualitas 

sambungan karena memiliki mechanical properties dan chemical composition  yang berbeda. Pipa SMO254 

adalah jenis material stainless yang digunakan untuk mengalirkan ClO2 yang semula di las menggunakan jenis 

filler metal tipe F No 6 diganti F No 43.Tugas akhir ini bertujuan untuk meneliti laju korosi dan sifat mekanik 

material terhadap variasi jenis filler metal pada pengelasan pipa SMO254 dengan menggunakan filler metalF No 

6, ER 316L ,TGX 316L & F No 43, ERNiCR MO-3. Dengan melakukan pengujian komposisi kimia, pengujian 

bending, pengujian hardness, laju korosi dan serta dilakukan SEM (Scanning Elektron Microscope). Hasil 

pengujian bending tidak ada indikasi cacat pada sambungan pengelasan dari ke tiga spesimen tersebut dan hasil 

analisa dari pengujian Hardness untuk ERNiCrmo-3(195,286 HVN), ER 316L(173,286 HVN), TGX 

316L(176,074 HVN), masih di bawah nilai yang diijinkan yaitu 230 HVN, dan hasil pengujian korosi ERNiCR 

Mo-3(0,00167 mmpy), ER 316 L(0.01167 mmpy), TGX 316L(0,00616 mmpy). Dilihat dari hasil pengujian laju 

korosi perubahan filler metal berpengaruh pada nilai laju korosi dan perubahan filler metal menggunakan 

ERNiCR Mo-3 dapat digunakan karena tingkat korosifitasnya lebih rendah 

. 

 

Kata kunci :Pipa SMO254, Filler metal , Bending, hardness, korosi 

1.   PENDAHULUAN  

Bleaching adalah tahap untuk menghasilkan 

kertas yang berkualitas dengan mereaksikan bubur 

kertas bersama klorindioksida (ClO2). ClO2 tidak 

akan mengalir tanpabantuan sistem perpipaan yang 

merupakan sarana untuk mendistribusikan fluidadan 

sistem perpipaan tidak akan terbentuk tanpa adanya 

proses pengelasan. Menurut DIN (Deutch Industrie 

Normen) pengelasan yaitu suatu ikatan metalurgi 

pada sambungan logam paduan yang dilaksanakan 

dalam keadaan lumer atau cair. 

Pada sistem perpipaan diperlukan pemilihan 

material dan metode pengelasan yang sesuai, karena 

dalam setiap sistem peripapaan memliki kegunaan 

dan tujuan yang berbeda.Sistem perpipaan pada 

proses pemutihan (bleaching) mengalirkan 

fluidaClO2  yang tergolong sifat kimianya korosif. 

Maka pemilihan material yang tepat akan 

memperlambat laju korosi pada material tersebut. 

Material pipa yang digunakan pada sistem perpipaan 

tersebut adalah dengan menggunkan material pipa 

SMO254 yang tergolong stainless steel, tidak mudah 

terkorosi.Tugas akhir ini bertujuan untuk 

mendapatkan kualitas filler metal dengan 

mempertimbangkan laju korosi dan sifat mekanik 

material terhadap variasi jenis filler metal pada 

pengelasan pipa SMO254 dengan menggunakan 

filler metal ER 316L, TGX 316L, yang tergolong F 

No 6 dan ERNiCR MO-3 yang tergolong F No 43. 

Pemilihan filler metal dengan kandungan yang 

mailto:radibagas@ymail.com


Proceeding 2𝑛𝑑 Conference of Piping Engineering and its Application    ISBN No. 978-602-60034-3-0 

Program Studi D4 Teknik Perpipaan - Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 

 

244 

 

sesuai untuk pengelasan akan mempengaruhi sifat 

mekanik material dan laju korosi.  

Untuk menyelesaikan tugas akhir ini perlu 

dilakukan pengujian komposisi kimia, bending, laju 

korosi menggunakan sel 3 elektrodadengan bantuan 

software NOVA, Hardness dan dilakukan SEM 

(Scanning Elektron Microscope) untuk 

menggambarkan bentuk permukaan dari material 

yang diuji korosi. 

 

2.  METODOLOGI  

2.1  ProsedurPenelitian 

Prosedur penelitian ini berisi tentang 

mendapatkan kualitas hasil pengelasan dari 

perubahan filler metal, dengan memvariasikan jenis 

filler metalERNiCr Mo-3, ER 316 L, TGX 316 L 

pada pengelasan pipa smo254 ditinjau dari laju 

korosi dan sifat mekanik material dengan melakukan 

pengujian komposisi kimia, bending, hardness, 

korosi, dan SEM. Untuk menganalisa pengaruh dari 

perubahan filler metal terhadap laju korosi dan sifat 

mekanik material. 

 

2.2  Persiapan Pengelasandan Pembuatan 

Spesimen uji 

Material yang digunakan dalam pengujian pada 

Tugas Akhir ini adalah pipa SMO254 NPS 2 . Pipa 

yang telah disiapkan ada 3 pasang pipa, tiap pasang 

akan di las menggunakan filler metal yang berbeda. 

Filler metal yang digunakan adalah ERNiCR MO-3,   

ER 316L, dan TGX 316L .  Mesin las yang 

digunakan adalah mesin las GTAW (Gas Tungsten 

Arc Welding). Pada saat proses pengelasan posisi 

yang digunakan adalah posisi 6G yaitu material pipa 

dalam  keadaan statik atau diam saat pengelasan 

tanpa pipa harus di putar.Setelah material di Las , 

dan hasil las-lasan sesuai yang di inginkan secara 

bentuk visualitas, material akan di potong 

sesuaikebutuhan dan di machining untuk merapikan, 

untuk digunakan sebagai sample pengujian bending, 

komposisi kimia, korosi dan Hardness. 

 

2.3. Pengujian dan Pengolahan data 
Tahap pengujian dan pengolohan data adalah 

untuk menghasilkan data dari hasil pengujian-

pengujian yang nantinya akan di buat analisa 

ataupun kesimpulan 

2.3.1 Chemical Compotition test 

Pengujian komposisi kimia dilakukan untuk 

mengetahui unsur komposisi  kimia yang ada pada 

material dan filler metal dan juga diperlukan untuk 

menghitung berat molekul saat pengujian korosi 

dengan menggunakan 3 sel elektroda di bantu 

software nova.  

2.3.2Bending test 

Bending 

testmerupakansalahsatubentukpengujianuntukmene

ntukanmutusuatu material secara visual dan untuk 

mendeteksi apakah ada cacat pada sambungan las. 

Detail gambar pengujian bending  dapat dilihat pada 

gambar 2.1, 2.2, 2.3 dibawah ini. 

 

 

 

 

Gambar2.2  pengukuran diameter mandril 

Gambar2.1pemasang mandril pada mesin bending 
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Gambar2.3 pengujian bending 

 

2.3.3 Hardness test 

Pengujian hardness menggunakan metode 

Vikers untuk mengetahui nilai kekerasan dari 

masing masing material dengan menggunakan filler 

metal yang berbeda, mesin yang digunakan adalah  

mesin hardness digital yang langsung mengeluarkan 

hasil niliai kekerasan yang dapat dilihat dari gambar 

2.4, 2.5, 2.6 dibawah ini 

 

Gambar2.4mesinhardness 

 

Gambar2.5bentuk titik indentasi 

 

 

 

Gambar2.6nilai pengujian hardness 

 

2.3.4Pengujian laju korosi dengan 

menggunakan metode Sel 3 elektroda  

Sel tiga elektroda adalah perangkat 

laboratorium baku untuk penelitian kuantitatif 

terhadap sifat-sifat bahan korosi. Sel tiga elektroda 

adalah versi penyempurnaan dari sel korosi 

basah.Sel ini dapat digunakan dalam berbagai 

macam percobaan korosi (Trethewey, 1991).Metode 

sel tiga elektroda ditunjukkan pada Gambar 2.7 dan 

2.8 di bawah ini. 

 

Gambar2.7Sel tiga elektroda (ASTM G5, 1999) 
 

 

Gambar2.8Sel tiga elektroda (Buku korosi KR. 

Tretheway) 
 

2.3.5SEM (Scaning Elektron microscope) 

Scaning Elektron Microscope (SEM) adalah 

salah satu jenis mikroskop elektron yang 

menggunakan berkas elektron untuk 

menggambarkan bentuk permukaan dari material 

yang di analisa. Elektron memiliki resolusi yang 
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lebih tinggi daripada cahaya. Cahaya hanya mampu 

mencapai 200nm sedangkan elektron bisa mencapai 

resolusi sampai 0,1 – 0,2 nm. Pada gambar 2.9 

Dibawah ini diberikan perbandingan hasil gambar 

mikroskop cahaya dengan. 

 

Gambar2.9 sel Perbandingan hasil gambar 

mikroskop cahaya, 

(materialcerdas.wordpress.com) 

 

3. HASIL dan PEMBAHASAN 
3.1Data dan Spesifikasi Material 

Tabel3.1 Data material Pipa SMO254 

 

 

 

 

12.5 3.3 Data dan Spesifikasi Filler Metal 

 

 

Gambar3.1grafik hubungan komposisi kimia 

3.4Analisa dan Pembahasan 

Dari hasil pengujian bending tidak terdapat cacat 

maupun patahan pada ketiga spesimen tersebut detail 

gambar dapat dilihat pada gambar 3.2, 3.3, & 3.4 

dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5grafik laju korosi 

 

Gambar 3.5grafik nilai rata rata spesimen 

 

 

Tabel3.2Chemical Composition material pipa smo254 

Gambar 3.2spesimen TGX 316 L 

 

 

Gambar 3.3 spesimen ER 316 L 

 

 

Gambar 3.4spesimen ERNiCr Mo-3 
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4.  KESIMPULAN 

1.  Dari hasil pengelasan dari ketiga filler tersebut 

ERNICR MO-3,  

ER 316 L,dan TGX 316L ditinjau dari visual test dan 

bending test tidak ada cacat maupun kerusakan 

pada ketiga filler metal tersebut. 

2. Berdasarkan hasil dari pengujian laju korosi, nilai 

laju korosi pada filler metal ERNiCRMo-3 

adalah 0,00157705 mmpy lebih kecil 

dibandingkan nilai laju korosi pada ER 316 L & 

TGX 316 L dengan nilai laju korosi ER 316 L 

adalah 0,011672 mmpy dan nilai laju korosi 

TGX 316 L adalah 0,00462 mmpy. Dilihat dari 

hasil pengujian laju korosi perubahan filler metal 

berpengaruh pada nilai laju korosi dan perubahan 

filler metal menggunakan ERNiCR Mo-3 dapat 

digunakan karena tingkat korosifitasnya lebih 

rendah. 

3.  Berdasarkan hasil dari pengujian hardness, nilai 

hardness pada filler metal ERNiCR Mo-3 adalah 

195,286  HVN  lebih besar dibandingkan nilai 

hardness pada ER 316 L & TGX 316 L dengan 

nilai hardness      ER 316 L adalah 173,268 HVN 

dan nilai hardness TGX 316 L adalah 176,074 

HVN. Dilihat dari hasil pengujian hardness 

perubahan filler metal berpengaruh pada sifat 

mekanik material dan perubahan filler metal 

menggunakan ERNiCR Mo-3 dapat digunakan 

karena masih di bawah  nilai kekerasan yang 

diijinkan yaitu 230 HVN, dari ASME section II 

part A. 
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Abstrak–PGDP (Paku Gajah Development Project) adalah satu protek pembangunan fasilitas pemurnian gas. 

Dalam proyek ini ada trunkline yang akan dibangun yang memiliki panjang 23 km, menghubungkan SPG Merbau 

(existing) dan SPG Paku Gajah (new). Trunkline akan dibangun dibawah tanah dan dilindungi dengan coating dan 

proteksi katodik. Tetapi, terdapat perbedaan antara metode proteksi katodik yang digagas oleh owner’s consultant 

dan main contractor. Dari penelitian sebelumnya (Destio, 2016), dapat dilakukan perbandingan variasi jumlah 

Groundbed yang digunakan pada metode proteksi katodik ICCP yaitu menggunakan 5 variasi jumlah Groundbed 

guna mengetahui penentuan jumlah Groundbed manakah yang efektif untuk proteksi katodik terhadap 

Underground Trunkline. Langkah pertama yaitu menghitung kebutuhan teknis dan ekonomis tiap variasi 

Groundbed, kemudian dilakukan analisa terhadap masing – masing variasi Groundbed sehingga dapat diketahui 

variasi Groundbed manakah yang efektif da tepat digunakan. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan berdasarkan 

perhitungan teknis, menggunakan 3 Groundbed efektif digunakan karea memiliki tegangan proteksi yang paling 

rendah yakni 26,153 V. Sedangkan berdasarkan perhitungan ekonomis, menggunakan 1 Groundbed adalah yang 

paling murah yakni seharga 123.800 USD. 

 

Keywords:ICCP, proteksi katodik, Groundbed, Trunkline, korosi. 

1. PENDAHULUAN 

Korosi adalah rusaknya material logam, ditandai 

dengan pengurangan ketebalan sebagian permukaan 

material maupun merata di seluruh permukaannya. 

Kerusakan ini tidak dapat dihindari atau bahkan 

dihilangkan. Usaha yang dapat dilakukan hanyalah 

“pencegahan”, agar korosi tidak terjadi dalam waktu 

yang relatif singkat. Pencegahan ini dapat dilakukan 

sedemikian rupa sehingga lifetime material dijaga 

supaya tidak menganggu performa. 

PT. Suluh Ardhi Engingeering (PT. SAE) sebagai 

salah satu perusahaan Engineering, Procurement, and 

Construction (EPC) yang bergerak di beberapa 

bidang, seperti Oil and Gas, Petrochemical, Mining, 

dan Power Plant, sangat memerhatikan masalah 

korosi ini. Karena tentu saja tahap desain yang 

dilakukan oleh perusahaan EPC adalah langkah 

pertama dalam pencegahan korosi. 

Saat ini ada beberapa proyek yang sedang 

dikerjakan PT. SAE, salah satunya adalah 

pembangunan fasilitas produksi Paku Gajah 

Development Project (PGDP) PT. Pertamina EP. 

Dalam proyek ini, akan dibangun underground 

trunkline sepanjang 23 km dari SPG Paku Gajah ke 

SPG Merbau. Berbicara tentang underground 

trunkline tentu saja berhubungan dengan potensi 

korosi yang dipengaruhi oleh kondisi tanah di site. 

Atas dasar itulah, proteksi terhadap korosi pada 

underground trunkline menjadi perhatian baik dari 

pihak PT. SAE dan PT. Pertamina EP. 

PT. Pertamina EP melalui konsultannya, PT. 

Singgar Mulia, menentukan bahwa proteksi katodik 

dengan metode SACP dengan anoda magnesium lah 

yang akan digunakan untuk langkah pencegahan 

korosi pada underground pipeline-nya. Tetapi setelah 

melewati proses tender dan memenangkannya, PT. 

SAE memulai tahap detailed engineering. Di tahap 

inilah semua desain yang akan diwujudkan untuk 

proyek ini disusun sedemikian rupa. Saat menyusun 

detailed engineering ini, terdapat pemikiran dari PT. 

mailto:fajar.kurniawantoro@gmail.com
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SAE bahwa metode proteksi katodik untuk trunkline 

yang terpanjang pada proyek ini yaitu trunkline yang 

menghubungkan SPG Merbau dengan SPG Paku 

Gajah sejauh 23 km lebih baik diganti. Hal ini 

membuat PT. SAE mengusulkan pergantian metode 

proteksi katodik ini dari metode SACP dengan anoda 

magnesium ke metode ICCP dengan anoda titanium. 

Pergantian yang memunculkan banyak perbedaan 

pendapat inilah yang akhirnya perlu tinjauan ulang 

dari kedua belah pihak. 

Pada tugas akhir dengan judul “Analisa Pengaruh 

Variasi Jumlah Groundbed Terhadap Kebutuhan 

Tegangan Proteksi Pada Metode Proteksi Katodik 

ICCP Untuk Underground Trunkline PGDP” ini pada 

dasarnya melanjutkan penelitian sebelumnya dengan 

judul “Analisa Perbandingan SACP dan ICCP 

sebagai Proteksi Katodik untuk Underground 

Trunkline PGDP” dengan memvariasikan jumlah 

Groundbed pada ICCP sehingga dapat diketahui 

jumlah Groundbed yang efektif untuk Trunkline ini. 

 

2. METODOLOGI 

2.1 Korosi 

Korosi adalah kerusakan material yang umumnya 

logam yang ditandai dengan adanya pengurangan 

ketebalan pada material yang secara umum 

disebabkan oleh reaksi material dengan lingkungan di 

sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita 

jumpai penggunaan istilah korosi yang disamaartikan 

dengan karat. Dua kata ini sebenarnya tidak sama. 

Karat, adalah istilah korosi yang lebih dikhususkan 

untuk logam besi (ferrous). Sedangkan istilah korosi 

seharusnya dimaksudkan dengan cakupan yang lebih 

luas dan secara umum untuk material baik besi 

maupun selain besi. 

2.2 Groundbed 

Secara definisi, Nace mendefinisikan pada buku 

“NACE CORROSION ENGINEER’S 

REFFERENCE BOOK” bahwa groundbed adalah 

satu atau lebih anoda yang dipasang dibawah 

permukaan tanah dengan tujuan untuk melakukan 

proteksi katodik. Secara bentuknya, groundbed 

dibedakan menjadi 2 yaitu vertical groundbed dan 

horizontalgroundbed. Dalam penggunaan pada 

lapangan, verticalgroundbed lebih banyak digunakan 

karena selain menghemat tempat secara horizontal, 

tipe ini digunakan untuk mendapatkan resestivitas 

tanah yang kebih kecil karena resistivitas tanah pada 

permukaan yang sangat tinggi. Dalam penelitian ini 

groundbed yang digunakan adalah vertical 

groundbed. Sedangkan dilihat dari segi 

pemasangannya, tipe groundbed dibagi menjadi 2 

macam yaitu : 

1. Shallow Groundbed 

Shallow groundbed adalah groundbed 

yang terdiri dari satu atau lebih anoda yang 

dipasang secara vertikal atau horizontal 

dengan kedalaman kurang dari 15m (50 ft). 

Tipe ini biasanya digunakan apabila 

resistivitas tanah di permukaan tanah rendah 

dan struktur tanah keras. 

2. Deep Groundbed 

Sedangkan deep gorundbed adalah tipe 

groundbed yang terdiri dari satu atau lebih 

anoda yang dipasang secara vertikal dengan 

kedalam 15m atau lebih dibawah permukaan 

tanah dalam suatu lubang. 

 

Gambar 1.Ilustrasi pemasangan Vertical 

Groundbed 

 

 

Gambar 2.Ilustrasi pemasangan Horizontal 

Groundbed 

2.3 Perhitungan Teknis ICCP 

 

1. Arus Proteksi 

Nilai arus proteksi yang digunakan dapat 

diketahui dengan menggunakan persamaan berikut : 

𝐼𝑡 =
𝑆𝐴 𝑥 𝐶𝐷 𝑥 𝐶𝐵

1000
 𝑥 (1 + 𝑠𝑓1) (1) 
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2. Hambatan Sirkuit Keseluruhan 

Nilai hambatan sirkuit keseluruhan sangat 

mempengaruhi nilai dari tegangan proteksi yang 

digunakan. Untuk mengetahuinya dapat digunakan 

persamaan berikut : 

𝑅𝐵𝑅 =  
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ

2 𝑥 𝜋 𝑥 𝐿𝑏
 𝑥 ln [(

8 𝑥 𝐿𝑏

𝑑𝑏
) − 1] (2) 

𝑅𝑔𝑏 =  
𝑅𝑎

𝑁𝑎
 𝑥 𝑓

𝑎
+ 𝑅𝐵𝑅  (3) 

𝑅𝑐 =  
𝐿𝑐 𝑥 𝑅𝑐𝑠

𝑁 𝑥 𝐶
  (4) 

𝑅𝑝𝑜𝑠 =  𝑅𝑔𝑏 +  𝑅𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙−𝑝𝑜𝑠 (5) 

 

3. Tegangan Proteksi 

Nilai dari tegangan proteksi yang digunakan 

untuk proteksi dengan metode ICCP dapat digunakan 

persamaan berikut : 

𝑉𝐷𝐶 = [(𝐼𝑡 𝑥 𝑅𝑡)𝑥 (1 +  𝑠𝑓
3
)] +  𝐵𝑒𝑚𝑓  (6) 

 

8. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam pembahasan ini, diperoleh hasil 

perhitungan teknis dari tiap variasi jumlah 

groundbedsebagai berikut : 

 

Tabel 1. Hasil Perhitungan Teknis Tiap Variasi 

Groundbed 

 

Dan diperoleh hasi perhitungan ekonomis dari 

tiap variasi jumlah gorundbedsebagai berikut : 

Tabel 2. Hasil Perhitungan Ekonomis Tiap 

Variasi Groundbed 

Variasi 

Groundbed 

Total 

Harga 

(USD) 

Total 

Harga 

(Milyar 

IDR) 

1 Groundbed 123.800 1,652 

2 Groundbed 216.600 2,89 

3 Groundbed 309.400 3,428 

4 Groundbed 402.200 5,366 

5 Groundbed 495.000 6,604 

 

9. KESIMPULAN 

Setelah dilakukan perhitungan dan analisa, maka 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

7. Pengaruh variasi jumlah groundbed 

terhadap tegangan proteksi yang dibutuhkan 

adalah pada penggunaan 1 groundbed 

membutuhkan tegangan proteksi sebesar 

35,928 V, 2 groundbed sebesar 30,736 V, 3 

groundbed sebesar 26,153 V, 4 groundbed 

sebesar 29,038 V, dan 5 groundbed sebesar 

33,949 V. Sedangkan pengaruh variasi 

jumlah groundbed terhadap arus proteksi 

yang dibutuhkan keseluruhan variasi 

groundbed membutuhkan arus proteksi 

sebesar 8,42 A. 

8. Pengaruh jumlah groundbed terhadap 

hambatan keseluruhan adalah pada 

penggunaan 1 groundbed menghasilkan 

hambatan keseluruhan sebesar 3,358 Ω, 2 

gorundbed sebesar 2,844 Ω, 3 gorundbed 

sebesar 2,391 Ω, 4 groundbed sebesar 2,676 

Ω dan 5 groundbed menghasilkan hambatan 

keseluruhan sebesar 3,162 Ω. 

9. Jumlah groundbed yang efektif dan efisien 

untuk digunakan sebagai proteksi katodik 

ICCP pada underground trunkline PGDP 

adalah sebanyak 3 buah groundbed. 

10. DAFTAR NOTASI 

1. 𝐼𝑡  = total arus proteksi [A] 

2. 𝑆𝐴  = luasan pipa [m2] 

3. 𝐶𝐷  = densitas arus[
𝑚𝐴

𝑚2
] 

4. 𝐶𝐵  = coating breakdown [%] 

5. 𝑠𝑓
1
  = safety factor 1 [%] 

6. 𝑅𝐵𝑅  = tahanan backfill relatif 

[Ω] 

7. 𝑅𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ  = resistivitas tanah [Ωm] 

8. 𝐿𝐵  = panjang backfill aktif 

[m] 

9. 𝐷𝐵  = diameter backfill [m] 

10. 𝑅𝐺𝐵  = tahanan groundbed [Ω] 

11. 𝑅𝑎  = tahanan anoda relatif 

[Ω] 

12. 𝑁𝑎  = jumlah anoda dalam 1 

groundbed [buah] 

13. 𝑓
𝑎
  = faktor interferensi anoda 

14. 𝑅𝑐  = tahanan kabel [Ω] 

15. 𝐿𝑐  = panjang kabel [m] 

16. Rcs  = tahanan kabel spesifik 

[
Ω

𝑚
] 

17. N  = jumlah kabel paralel 

18. C  = jumlah inti 

19. 𝑅𝑝𝑜𝑠  = tahanan total sirkuit 

positif [Ω] 
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20. 𝑅𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙−𝑝𝑜𝑠 = tahanan total sirkuit 

positif [Ω] 

21. 𝑉𝐷𝐶  = tegangan proteksi DC 

yang dibutuhkan [V] 

22. 𝑅𝑇  = tahanan total (𝑅𝑝𝑜𝑠) [Ω] 

23. 𝑠𝑓
3
  = safety factor 3 [%] 

24. 𝐵𝑒𝑚𝑓  = tegangan balik [V]  
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Abstrak 
 

Anjungan 24 akandipasangdengansystemperpipaan gas menujuOffshore Process Platformdenganjarak 4,5 km. 

Berdasarkan data yang didapatkan, ketebalanpipa yang dipiliholehpihakperusahaan 0,5 in (12,7 mm) dan 

kelebihan 3 kelas dari ketebalan dinding minimal, sehingga perlu dilakukanperhitunganulang. Dalam tugasakhirini 

dihitung ulang ketebalan dinding untuk mencapai ketebalan optimum. Ketebalan optimum dihitung dengan 

perhitungan manual dan CAESAR II mengacu pada ASME B31.8. Perhitungannya adalah ketebalan dinding 

mininum, stabilitas, dan tegangan dengan variasi ketebalan dinding dan ketebalan beton.Dari hasil pengolahan 

data dan analisis data, ketebalan dinding optimum adalah 0,344 in (8,7376 mm) dengan ketebalan beton 0,59 in 

(15 mm). Mengacu pada perhitungan, tegangan berada di bawah tegangan yang diijinkan sehingga aman untuk 

diterapkan. 

Keywords :anjungan, ketebalan dinding pipa, ketebalan lapisan beton, tegangan 

 

1

. PENDAHULUAN 

 PT. ZEE Indonesia 

merupakansalahsatuperusahaanengineering 

consultant yang 

sebagianbesarkliennyaadalahperusahaanoil and gas 

yang tersebardiseluruhwilayah Indonesia. Salah 

satuklien yang merupakanperusahaan yang 

bergerakdalambidangoil and 

gasbermaksuduntukmembuatbeberapaplatformbaru

dalamsatuwilayah.Salah satuplatformbaru yang 

dirancangadalahPlatform 24.Platform 24 

merupakanwellhead platformdenganpipeline yang 

menghubungkanPlatform 24 menujuOffshore 

Process Platform.Jarakantarakedua platform 

tersebutberjaraksejauh 4,5 km. Fluida yang 

mengalirpada pipeline tersebutmerupakan gas. 

Sebagaiperusahaanengineering consultant 

dimanatempatpenulismelakukanpenelitian,  

diharapkandapatmemberikansolusidan saran yang 

terbaikkepadakliensebagaipilihandalammenyelesaik

anproyek. 

 Setelahdilakukananalisadesainberdasarkan data 

yang diberikanperusahaanoil and gastersebut, 

ketebalanpipapadajalurpipeline Platform 24 

menujuOffshore Process Platform yang 

dipilihterpautjaraknilai yang 

cukupjauhdengannilaiketebalan minimum yang 

diijinkan.Dalamartilain, terjadiover 

designpadarancanganpipelinetersebut. Over 

designpadasuaturancangandapatmenimubulkankeru

gianterhadapperusahaan. 

 Pada tugas akhir ini, penulis melakukan analisa 

ulang padajalurpipeline Platform 24 

menujuOffshore Process Platform.Analisa yang 

dilakukan dengan memvariasikan ketebalan pipa 

(wall thickness) dan ketebalan concrete pada 

pipeline.  Hal ini bertujuan untuk menemukan 

ketebalan pipa paling efisien berdasarkan besar 

tegangannya dan pengaruh ketebalan concrete 

terhadap jalur pipa. 

 

2. METODOLOGI 

2.1PerhitunganWall Thickness 

Nilai ketebalan dinding pipa dipilih setelah 

mengetahui nilai ketebalan minimum yang 

dihasilkan dari perhitungan pressure dan buckling. 
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1. Perhitungan tekanan (pressure) yang dilakukan 

terdapat tigajenis, yaitu tekanan eksternal, 

tekanan internal dan tekanan hydortest. 

Tekanan eksternal dihitung dengan kedalaman 

laut maksimal dan kedalaman laut minimal 

𝑃𝑜 =  𝑑𝑚𝑎𝑥 . 𝜌
𝑠𝑒𝑎𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

 . 𝑔

 

(1) 

𝑑𝑚𝑎𝑥 =  𝑤𝑑𝑚𝑎𝑥 + 𝐻𝐴𝑇 + 𝑠𝑢𝑟𝑔𝑒 +  
2

3
 . 𝐻𝑚𝑎𝑥

 

(2) 

𝑃𝑜 =  𝑤𝑑𝑚𝑖𝑛  . 𝜌
𝑠𝑒𝑎𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

 . 𝑔

 

(3) 

𝑃𝑜 = (𝑤𝑑𝑚𝑎𝑥 −  
𝐻𝑚𝑎𝑥

2
)  . 𝜌

𝑠𝑒𝑎𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟
 . 𝑔

 

(4) 

Tekanan internal 

𝑃𝑖 =  𝑃𝑑 +  𝜌
𝑚𝑎𝑥

 . 𝑔 (𝐸𝐿𝐷𝑃 + 𝑤𝑑)

 

(5) 

𝑃𝐷𝑖 =  𝑃𝑖 −  𝑃𝑜

 

(6) 

Tekananhydrotest 

𝑃𝑑ℎ =  𝑃ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜 +  𝜌
𝑠𝑒𝑎𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

 . 𝑔 (𝐸𝐿𝐷𝑃 + 𝑤𝑑)

 

(7) 

𝑃𝐷𝑑ℎ =  𝑃𝑑ℎ −  𝑃𝑜 

2. Pressure containment yang digunakan 

berdasarkan pada ASME B 31.8. 

𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡 =  
𝑃𝐷𝑖 .𝐷𝑜

2 .𝑆𝑀𝑌𝑆.𝑓𝑑 .𝑇𝑑𝑓

 

(9) 

𝑡ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜 =  
𝑃𝐷𝑑ℎ .𝐷𝑜

2 .𝑆𝑀𝑌𝑆.𝑓ℎ

  

(10) 

3. Hydrostatic collapse pressure yang digunakan 

berdasarkan pada API RP 1111 sect. 4.3.2.1. 

𝑃𝑦(𝑡𝑐𝑜) = 2 . 𝑆𝑀𝑌𝑆 .
𝑡𝑐𝑜

𝐷𝑜

 

(11) 

𝑃𝑒(𝑡𝑐𝑜) = 2 . 𝐸1 .
(

𝑡𝑐𝑜
𝐷𝑜

)
3

( 1− 𝑣2)

 

(12) 

𝑃𝑐(𝑡𝑐𝑜) =  
𝑃𝑦(𝑡𝑐𝑜) .  𝑃𝑒(𝑡𝑐𝑜)

√𝑃𝑦(𝑡𝑐𝑜)2+ 𝑃𝑒(𝑡𝑐𝑜)2

  

(13) 

𝑡𝑐𝑜𝑙𝑙 = 𝑟𝑜𝑜𝑡 (𝑃𝑐 (𝑡𝑐𝑜) .  𝑓
𝑜

− 𝑃𝑜 ,  𝑡𝑐𝑜)

 

(14) 

4. Propagation buckling yang digunakan 

berdasarkan pada API RP 1111 sect. 4.3.2.3.2. 

𝑃𝑝(𝑡𝑝𝑟𝑜𝑝) = 24 . 𝑆𝑀𝑌𝑆 . 𝑓
𝑡
 . (

𝑡𝑏𝑢𝑐𝑘𝑙𝑒

𝐷𝑜
)

2 .4

  

(15) 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑝 =  (
𝑃𝑏𝑝

24 .𝑆𝑀𝑌𝑆 .𝑓𝑡 .𝑓𝑝

)

1

2 .4
 . (𝐷𝑜)

  

(16) 

5. Buckling yang dihitung merupakan kombinasi 

dari nilai bending strain dan tekanan eksternal. 

휀𝑏(𝑡) =  
𝑡

2 .𝐷𝑜

  

(17) 

𝑔𝛿 = (1 + 20 . 𝛿)−1

  

(18) 

휀𝑖𝑛𝑠𝑡 =  휀1 . 𝑓
1

 

(19) 

휀𝑖𝑛𝑝 =  휀2 . 𝑓
2

  

(20) 

휀𝑒 = 𝑚𝑎𝑥(휀𝑖𝑛𝑠𝑡 , 휀𝑖𝑛𝑝)

  

(21) 

휀𝑒

휀𝑏 (𝑡𝑏𝑢𝑐𝑘)
+  

𝑃𝑏𝑝

𝑓𝑐 .𝑃𝑐 (𝑡𝑏𝑢𝑐𝑘)
= 𝑔𝛿

  

(22) 

Jadi, setelah melakukan perhitungan diatas dapat 

ditentukan nilai ketebalan pipa yang dipilih harus 

memenuhi persyaratan berikut ini : 
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• Ketebalan minimal untukinstalasi 

𝑡𝑟𝑒𝑞_𝑖𝑛𝑠𝑡 = max(𝑡𝑐𝑜𝑙𝑙 , 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑝 , 𝑡𝑏𝑢𝑐𝑘) + 𝑡𝑚𝑖𝑙𝑙

 

(23) 

• Ketebalan minimal untukhydrotest 

𝑡𝑟𝑒𝑞_ℎ𝑦𝑑 = max(𝑡ℎ𝑦𝑑𝑟)  +  𝑡𝑚𝑖𝑙𝑙

  

(24) 

• Ketebalan minimal untukoperasi (functional) 

𝑡𝑟𝑒𝑞_𝑜𝑝𝑒𝑟 = max(𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡)  + 𝑡𝑚𝑖𝑙𝑙

  

(25) 

• Ketebalan minimal untukoperasi 

(depressurized) 

𝑡𝑟𝑒𝑞_𝑜𝑝𝑒𝑟𝑑 = max(𝑡𝑐𝑜𝑙𝑙 , 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑝 , 𝑡𝑏𝑢𝑐𝑘)  +  𝑡𝑚𝑖𝑙𝑙

 

(26) 

2.2On Bottom Stability 

Pada perhitungan on bottom stability, yang dihitung 

merupakan stabilitas vertikal.Kesesuaian stabilitas 

verktikal berdasarkan pada DNV-RP-F109. 

𝛾
𝑊

 .
𝑏

𝑊𝑠+𝑏
 ≤ 1

  

(27) 

𝑏 =
𝜋

4
 . 𝐷𝑐𝑐

2. 𝜌𝑠𝑤

  (28) 

𝑊𝑢 =  𝑊𝑠𝑡 +  𝑊𝑐𝑜𝑟𝑟 +  𝑊𝑐𝑐 +  𝑊𝑐𝑜𝑛𝑡

  (29) 

𝑊𝑠 =  𝑊𝑠𝑡 +  𝑊𝑐𝑜𝑟𝑟 +  𝑊𝑐𝑐 +  𝑊𝑐𝑜𝑛𝑡 − 𝑏

 (30) 

𝐷𝑐𝑐 =  𝐷𝑜 +  2 . 𝑡𝑐𝑜𝑟𝑟 +  2 . 𝑡𝑐𝑐

  (31) 

𝑊𝑠𝑡 =  
 𝜋

4
 . (𝐷𝑜

2 −  𝐷𝑖
2) .  𝜌

𝑠𝑡

 

(32) 

𝑊𝑐𝑜𝑟𝑟 =  
 𝜋

4
 . (𝐷𝑐𝑜𝑟𝑟

2 −  𝐷𝑜
2) . 𝜌

𝑐𝑜𝑟𝑟

 

(33) 

𝑉𝑐𝑐 =  
 𝜋

4
 . (𝐷𝑐𝑐

2 −  𝐷𝑐𝑜𝑟𝑟
2)

 

(34) 

𝑊𝑐𝑐 = 𝑉𝑐𝑐.  𝜌
𝑐𝑐

 

(35) 

𝑊𝑐𝑜𝑛𝑡 =  
 𝜋

4
 . 𝐷𝑖

2. 𝜌
𝑐𝑜𝑛𝑡

  

(36) 

Untukmenyelesaikanpersamaantersebut, 

dihitungberat yangmempengaruhipipa di bawahlaut, 

antara lain beratpipa, beratlapisan anti korosi, 

beratselimutbeton, beratisipipa, 

danberatpipaterendam (submerge weight) serta 

gayabuoyancy. 

𝛾
𝑊

 .
𝑏

𝑊𝑠+𝑏
 ≤ 1

  

(27) 

𝑏 =
𝜋

4
 . 𝐷𝑐𝑐

2. 𝜌𝑠𝑤

  (28) 

𝑊𝑢 =  𝑊𝑠𝑡 +  𝑊𝑐𝑜𝑟𝑟 +  𝑊𝑐𝑐 +  𝑊𝑐𝑜𝑛𝑡

  (29) 

𝑊𝑠 =  𝑊𝑠𝑡 +  𝑊𝑐𝑜𝑟𝑟 +  𝑊𝑐𝑐 +  𝑊𝑐𝑜𝑛𝑡 − 𝑏

 (30) 

𝐷𝑐𝑐 =  𝐷𝑜 +  2 . 𝑡𝑐𝑜𝑟𝑟 +  2 . 𝑡𝑐𝑐

  (31) 

𝑊𝑠𝑡 =  
 𝜋

4
 . (𝐷𝑜

2 −  𝐷𝑖
2) .  𝜌

𝑠𝑡

 

(32) 

𝑊𝑐𝑜𝑟𝑟 =  
 𝜋

4
 . (𝐷𝑐𝑜𝑟𝑟

2 −  𝐷𝑜
2) . 𝜌

𝑐𝑜𝑟𝑟

 

(33) 

𝑉𝑐𝑐 =  
 𝜋

4
 . (𝐷𝑐𝑐

2 −  𝐷𝑐𝑜𝑟𝑟
2)

 

(34) 
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𝑊𝑐𝑐 = 𝑉𝑐𝑐.  𝜌
𝑐𝑐

 

(35) 

𝑊𝑐𝑜𝑛𝑡 =  
 𝜋

4
 . 𝐷𝑖

2. 𝜌
𝑐𝑜𝑛𝑡

  

(36) 

2.3Tegangan Normal 

Padat egangan  normal dibagi menjadi dua 

macam, yaitu tegangan arah longitudinal dan 

tegangan arah tangensial (hoop stress). 

1. Longitudinal stress terbagi menjadi 3, yaitu 

tegangan  longitudinal akibat gaya aksial, 

momen bending dan tekanan internal. 

𝜎𝑎𝑥 =  
𝑃 .  𝐴𝑖

𝐴𝑚

 

(37) 

𝜎𝐵 =  
𝑀𝑏

𝑍

  

(38) 

𝜎𝑃 =  
𝑃 .𝐷𝑜

4 .𝑡

  

(39) 

Kriteria penerimaan sustain load (akumulas 

idari ketiga faktor) : 

𝑆𝐿 =  𝜎𝑎𝑥 +  𝜎𝐵 +  𝜎𝑝

  

(40) 

2. Hoop stress 

𝑆ℎ = (𝑃𝑖 − 𝑃
𝑒
)

𝐷𝑜−𝑡

2 .𝑡

  

(41)

  

Kriteria penerimaan : 

  

𝑆ℎ  ≤ 𝐹1 . 𝑆. 𝑇

  

(42) 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1PerhitunganWall Thickness 

 Tabel 1.Nilai MinimalWall Thickness 

Parameter 
Besaran 

(mm) 

tcont 1,265 

thydro 1,4 

tcoll 2,14 

tprop 3,54 

tbuck 2,66 

Ketebalan minimal 

(instalasi) 

treqi= max (tcoll,tprop,tbuck) + 

tmill 

5,13 

Ketebalan minimal 

(hydrotest) 

treqh = max (thyd)+ tmill 

2,99 

Ketebalan minimal 

operasi (functional) 

treqo= max (tcont)+ tmill 

5,85 

Ketebalan minimal 

operasi (depressurized) 

treqode = max 

(tcoll,tprop,tbuck)+ tmill 

8,13 

 Tabel 2.NilaiWall Thickness yang Dipilih 

Parameter Besaran (mm) 

t1 8,74 

t2 9,53 

t3 10,97 
 (sumber : ASME B 36.10M) 

 

3.2On Bottom Stability 

 Tabel 3.KriteriaPenerimaanStabilitasVertikal 

ts 

(in) 

tcc 

(m

m) 

B 

(N/m

) 

Ws 

(N/m

) 

𝛾𝑊 .
𝑏

𝑊𝑠 + 𝑏
 

≤ 1  ; 
𝛾𝑊 = 2 

0,34

4 

15 
313,

42 

462,

42 
0,81 

20 
345,

66 

525,

93 
0,79 

25 
379,

48 

592,

55 
0,78 

30 
414,

88 

662,

27 
0,77 

35 
451,

86 

735,

1 
0,76 

0,37

5 

15 
313,

42 

487,

41 
0,78 

20 
345,

66 

550,

92 
0,77 
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25 
379,

48 

617,

53 
0,76 

30 
414,

88 

687,

26 
0,75 

35 
451,

86 

760,

09 
0,75 

0,43

2 

15 
313,

42 

532,

27 
0,74 

20 
345,

66 

595,

78 
0,73 

25 
379,

48 

662,

40 
0,73 

30 
414,

88 

732,

12 
0,72 

35 
451,

86 

804,

96 
0,72 

3.3Tegangan Normal 

 Tabel 4.Longitudinal Stress dan Hoop Stress 

ts 

(inch) 

tcc 

(mm) 
SL (psi) Sh (psi) 

0,344 

15 5716,84 4385,94 

20 5800,07 4385,94 

25 5887,38 4385,94 

30 5978,76 4385,94 

35 6074,21 4385,94 

0,375 

15 5248,47 4003,51 

20 5325,92 4003,51 

25 5407,15 4003,51 

30 5492,18 4003,51 

35 5581 4003,51 

0,432 

15 4564,09 3443,58 

20 4633,11 3443,58 

25 4705,5 3443,58 

30 4781,27 3443,58 

35 4860,42 3443,58 

Tabel 5.Allowable Stress 

Parameter Besaran (psi) 

Sustain Load 

𝑆𝐿

=  𝜎𝑎𝑥 + 𝜎𝐵 +  𝜎𝑝 
41770,86 

Hoop Stress 

𝑆ℎ  ≤ 𝐹1 . 𝑆. 𝑇 
37593,77 

 

 

4. KESIMPULAN 

Setelah dilakukan perhitungan dan analisa, maka 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Nilai minimum wall thickness yang diperoleh 

untuk jalur pipa platform 24 menuju offshore 

process platform adalah 8,13 mm. 

2. Pemilihan variasi wall thickness dilakukan 

setelah mengetahui nilai minimum wall 

thickness dan dipilih sesuai ukuran yang ada 

dipasaran yaitu 0,344 in, 0,375 in, dan 0,432 in. 

Dimana nilai wall thickness tersebut 

disesuaikan dengan code and standart ASME 

B36.10M. 

3. Ketebalan concrete thickness mempengaruhi 

stabilitas pipa di bawah laut. Nilai ketebalan 

concrete  ditentukan dari hasil perhitungan 

stabilitas vertical dimana nilai submerge weight 

harus memenuhi syarat weight (lebih besar dari 

gaya buoyancy). Nilai ketebalan concrete yang 

dipilih, yaitu 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 

dan 35 mm. Jika wall thickness dinaikkan, 

maka tebal concrete yang dibutuhkan semakin 

tipis. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil 

nilai wall thickness maka tebal concrete yang 

dibutuhkan akan semakin tebal agar dapat 

menahan gaya buoyancy. 

4. Berdasarkan besar nilai tegangan, ketebalan 

pipa yang efisien untuk digunakan adalah 0,344 

in dengan ketebalan concrete 15 mm. Karena 

dengan menggunakan ketebalan tersebut, 

tegangan yang dihasilkan masih dibawah 

allowable stress, sehingga dapat digunakan 

pada instalasi pipeline. 

 

 

 

5. DAFTAR NOTASI 

Dtot : diameter total pipa

 (mm) 

Do : diameter luar pipa

 (mm) 

Di : diameter dalam pipa

 (mm) 

Dw : diameter  luar lapisan anti korosi 

(corrosion wrap)

 (mm) 

Dcc : diameter luar selimut beton

 (mm) 
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ts : tebal pipa

 (mm) 

ttherm : tebal pipathermal insulation

 (mm) 

tcc : tebal selimut beton

 (mm) 

Wst : berat pipa

 (N/m) 

Wcorr : berat lapisan anti korosi

 (N/m) 

Wcc : berat selimut beton

 (N/m) 

Wcont : berat isi pipa (containt)

 (N/m) 

Ws : berat terendam pipa (submerge weight)

 (N/m) 

ρst : densitas baja

 (kg/m3) 

ρcorr : densitas lapisan anti korosi di udara

 (kg/m3)

  

ρcc : densitas selimut beton

 (kg/m3) 

ρsw : densitas air laut

 (kg/m3) 

ρcont : densitas fluida isi pipa

 (kg/m3)

  

F2 : longitudinal stress design factor (table 

A842.2.2-1 ASME B31.8) 

σax : teganganaksial

 (psi) 

Ai : luas area diameter dalampipa

 (in2) 

Am : luas area cross sectionpipa

 (in2) 

Mb : momen bending

 (lb.in) 

I : momeninersiapenampang

 (in4) 

Z : momeninersia

 (in4) 
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Abstrak 

Fly ash handling system merupakan sebuah sistem PLTU yang dapat mempengaruhi produksi listrik 

dan pencemaran lingkungan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh keberhasilan komponen pada sistem 

tersebut.Pada fakta lapangan, kegagalan komponen fly ash handling banyak dijumpai dan nilai keberhasilan 

tersebut berbanding lurus dengan nilai keandalan dan ketersediaan. Untuk itu, penilaian keandalan dan 

ketersediaan perlu dilakukan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan pemeliharaan 

komponen  kritis pada fly ash handling system.Untuk penentuan komponen kritis pada fly ash handling, 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan FTA dan risk matrix. Perhitungan nilai keandalan dan 

ketersediaan didasarkan pada uji distribusi data MTTF dan MTTR. Perawatan guna mencegah rendahnya 

nilai keandalan dapat menerapkan nilai RLLM (Reliability Low Limit Maintenance). Dengan adanya 

RLLM dan perawatan yang dilakukan, diharapkan nilai keandalan dari sebuah komponen akan meningkat 

guna memenuhi fungsi yang ditetapkan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, didapatkan tiga 

komponen kritis pada perhitungan waktu operasi 300 jam yaitu pressure vessel 7FA-AL-102A dengan nilai 

R = 0,658; Q = 0,342; A = 1, pressure vessel 7FA-AL-102B dengan nilai R = 0,676; Q = 0,324; A = 1 dan 

conveyor 7FA-CNVR-109 dengan nilai R = 0,787; Q = 0,213; A = 1. Dengan menggunakan nilai RLLM 

= 0.6, didapatkan interval waktu pemeliharaan komponen 7FA-AL-102A pada 352 jam, 7FA-AL-102B 

pada 371 jam, dan 7FA-CNVR-109 pada t = 563 jam. 

Kata Kunci :Fly ash handling, reliability, availability, maintenance, RLLM. 

1. PENDAHULUAN 

Kasus kerusakan material yang diakibatkan 

oleh erosi, trip pada kompresor akibat beban 

loading, ataupun blocking pada pneumatically 

pipeline banyak terjadi pada fly ash handling 

system. Kerusakan mesin/ peralatan secara tiba-

tiba merupakan permasalahan besar yang sering 

ditemui pada fly ash handling system. Hal ini 

dapat mengakibatkan seringnya terjadi 

penghentian operasi (downtime), dan 

mengakibatkan proses transport harus terhenti 

untuk melakukan perbaikan. Semakin banyak 

kegagalan yang terjadi pada komponen sistem fly 

ash handling dapat mengakibatkan rendahnya 

nilai keandalan dan ketersediaan. Keandalan 

adalah peluang komponen untuk memenuhi tugas 

yang telah ditetapkan tanpa mengalami kegagalan 

selama kurun waktu tertentu. Sedangkan 

ketersediaan adalah peluang komponen untuk 

dapat melakukan fungsi yang diperlukan pada 

point waktu yang diberikan. 

Setiap kerusakan pada mesin memang tidak 

dapat diketahui secara pasti kapan terjadinya. 

Oleh sebab itu, diperlukan suatu tindakan 

perawatan mesin/ peralatan untuk dapat 

mencegah terjadinya kerusakan dan rendahnya 

nilai keandalan. Perawatan guna mencegah 

rendahnya nilai keandalan dapat menerapkan nilai 

RLLM (Reliability Low Limit Maintenance). 

Dengan adanya RLLM dan perawatan yang 

dilakukan, diharapkan nilai keandalan dari sebuah 

komponen akan meningkat guna memenuhi 

fungsi yang ditetapkan. 

 

2. METODOLOGI . 

2.2 Distribusi Data Kegagalan 

Data kegagalan merupakan data yang bersifat 

mailto:taufantaqdiral@gmail.com1*
mailto:arum.up3d@gmail.com2*
mailto:kadir.me97@gmail.com3*
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random dan memiliki peluang beberapa jenis 

distribusi. Pada penelitian ini digunakan empat 

jenis distribusi yaitu weibul, exponential, normal, 

lognormal, dengan persamaan sebagai berikut 

a). Weibull Distribution 

1.Cummulative Failure Distribution 

F(t) = 1 - 𝑒
(−(

𝑡

휃
)

𝛽
)
 (1) 

2. Fungsi Keandalan 

R(t) = 𝑒
−(

𝑡

휃
)

𝛽

 (2) 

3. MTTF 

MTTF = θΓ(1+ 
1

𝛽
) (3) 

4. MTTR 

MTTR = θΓ(1+ 
1

𝛽
) (4) 

b). Normal Distribution 

1. Cummulative Failure Distribution 

F(t) = Ф(
𝑡−𝜇

𝜃
) (5) 

2. Fungsi Keandalan 

R(t) = Ф(
𝑡−𝜇

𝜃
) (6) 

3. MTTF 

MTTF = μ (7) 

4. MTTR 

MTTR = t med 
𝑠2

2
 (8) 

c). Lognormal Distribution 

1. Cummulative Failure Distribution 

F(t) = Ф(
1

𝑠
ln 

𝑡

𝑡 𝑚𝑒𝑑
) (9) 

2. Fungsi Keandalan 

R(t) = 1 −  Ф(
1

𝑠
ln 

𝑡

𝑡 𝑚𝑒𝑑
) (10) 

3. MTTF 

MTTF = t med 
𝑠2

2
 (11) 

4. MTTR 

MTTR = t med 
𝑠2

2
 (12) 

d). Exponensial Distribution 

1. Cummulative Failure Distribution 

F(t) = 1 −  𝑒 −𝜆𝑡 (13) 

2. Fungsi Keandalan 

R(t) = 𝑒 −𝜆𝑡 (14) 

3. MTTF 

MTTF = 
1

𝜆
 (15) 

4. MTTR 

MTTR = 
1

𝜇
 (16) 

 

2.2 Laju Kegagalan 

Laju kegagalan adalah banyaknya 

kerusakan per satuan waktu. Secara 

sederhana laju kegagalan dapat dinyatakan 

sebagai perbandingan banyaknya kegagalan 

selama selang waktu tertentu dengan total 

waktu operasi sistem atau sub sistem, dan 

dapat dinyatakan sebagai berikut (Lewis, 

1987):  

FR = 
𝑛

𝜏

1

𝑀𝑇𝐵𝐹
 = 

1

𝑀𝑇𝐹
 = 

1

𝜃
 = λ (17) 

12.6 2.3 Laju Perbaikan 

Laju perbaikan adalah banyaknya 

perbaikan per satuan waktu. Secara 

sederhana laju perbaikan dapat dinyatakan 

sebagai perbandingan banyaknya perbaikan 

selama selang waktu tertentu dengan total 

waktu operasi sistem atau sub sistem, dan 

dapat dinyatakan sebagai berikut (Lewis, 

1987):  

RR = 
𝑛

𝜏

1

𝑀𝑇𝑇𝑅
  = μ  (18) 

2.4 Komponen Kritis 

Suatu matriks resiko kualitatif 

menggambarkan bagaimana resiko 

dihubungkan dengan kemungkinan dan 

konsekuensi. Acuan atau matriks 

menunjukkan prinsip basis dasar di belakang 

semua evaluasi resiko. 

Risk = Probability x Consequence (19) 

 

 

Tabel 2.1 Risk Matrix 

 

2.5Ketersediaan 

Ketersediaan (Availabilitas) dari sebuah 

sistem didefinisikan sebagai sebuah 

probabilitas sistem tersebut untuk dapat 

melakukan fungsi yang diperlukan pada point 

waktu yang diberikan atau pada suatu periode 

waktu tertentu ketika sistem tersebut 

dioperasikan dan dilakukan pemeliharaan 
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sesuai dengan standard yang telah 

ditetapkan. 

𝐴 =
𝑢𝑝𝑡𝑖𝑚𝑒

𝑢𝑝𝑡𝑖𝑚𝑒+𝑑𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒
 𝑥 100% (20) 

𝐴 =
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹+𝑀𝑇𝑇𝑅
 𝑥 100% (21) 

Ketersediaan Sistem Seri 

( ) ( )tAtA
n

i

is 
=

=
1

 (22) 

Ketersediaan Sistem Paralel 

( ) ( )( )
=

−−=
n

i

tp tAtA
1

11

 

(23) 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil Analisa Jalur Kegagalan dengan FTA 

 Berdasarkan hasl penggambaran fault tree 

analysis didapatkan 54 komponen pada fly ash 

handling system sebagai basic event kegagalan 

dengan kegagalan transport ash sebagai top event. 

3.2 Hasil Penggambaran Functional Block 

Diagram 

 Functional block diagram disusun 

berdasarkan basic event pada FTA. Pada FBD 

menggambarakan susunan komponen untuk 

mengetahui sifat sistem (seri atau paralel). 

3.3 Hasil Uji Distribusi Data MTTF 

 Uji distribusi data dilakukan dengan 

menggunakan software minitab 14. Hasil 

distribusi data digunakan untuk mengetahui jenis 

distribusi dan parameter distribusi. Berdasarkan 

uji distribusi yang dilakukan, terdapat dua jenis 

distribusi pada 54 komponen. Terdapat komponen 

dengan distribusi normal dan exponential. 

3.4 Hasil Perhitungan PoF 

 Dari uji distribusi data yang telah dilakukan, 

didapatkan jenis distribusi data. Jenis distribusi 

data tersebut digunakan untuk menentukan 

persamaan perhitungan keandalan dan probability 

of failure (ketakandalan) dari sebuah 

komponen.Perhitungan PoF pada distribusi 

normal menggunakan persamaan 5 dan distribusi 

exponential menggunakan persamaan 13.  

3.5 Hasil perankingan komponen kritis 

 Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah 

menentukan komponen kritis dari masing–masing 

komponen dengan menggunakan metode FMEA 

melalui risk matrix. Untuk menentukan 

komponen kritis pada fly ash handling system 

dengan menggunakan nilai likelihoodyang 

merupakan ketidak andalan komponen dan 

consequenceyang merupakan waktu rata rata 

perbaikan komponen. 

Tabel 3.2 Hasil Komponen Kritis 

 

3.6 Penggambaran Reliability Block Diagram 

 Analisa ini didapatkan dari hasil analisa 

dengan menggunakan FBD dan hasil perakingan 

komponen kritis. Blok diagram ini dibuat dengan 

menstrukturkan komponen – komponen tersebut 

sesuai dengan tingkatannya (extreme) dalam 

sistem fly ash handling. 

3.7 Perhitungan Keandalan dan Ketersediaan 

Komponen Kritis 

 Perhitungan keandalan dan ketersediaan 

dilakukan pada ketiga komponen kritis. Hal ini 

dilakkan untuk mengetahui nilai keandalan dan 

ketersediaan sebelum dilakukannya perbaikan 

pada t = 300 jam. 

Tabel  3.3 Hasil Perhitungan Keandalan dan 

Ketersediaan 

 

3.8 Penentuan Interval Waktu Pemeliharaan 

Tahap selanjutnya dalam pengolahan data 

pada tahap ini adalah membuat simulasi model 

analisa keandalan, ketersediaan dan jadwal 

perawatan komponen kritis fly ash handling 

system. Simulasi model komponen menggunakan 

persamaan berdistribusi eksponensial dan batas 

keandalan minimum pemeliharaan  komponen 

(Reliability Lower Limit Maintenance)  adalah 0,6 

Komponen PoF Consequence Likelihood Result Komponen PoF Consequence Likelihood Result

V-607-A 0,20691 MINOR UNLIKELY LOW V-611A 0,11545 MINOR RARE LOW

V-607B 0,04219 MINOR RARE LOW V-611B 0,00499 MINOR RARE LOW

7FA-V-608 0,03524 MINOR RARE LOW 7FA-AL-102A 0,34229 CATASTROPHICPOSSIBLE EXTREME

7FA-V-608B 0 MINOR RARE LOW 7FA-AL-102B 0,324 CATASTROPHICPOSSIBLE EXTREME

7FA-CMP-103A 0,03505 MINOR RARE LOW V-688A 0 MINOR RARE LOW

7FA-CMP-103B 0,14586 MINOR RARE LOW V-688B 0,00008 MINOR RARE LOW

7FA-DRY-106A 0,14821 MODERATE RARE MEDIUM 7FA-V-242A 0,04059 MINOR RARE LOW

7FA-DRY-106B 0,09403 MODERATE RARE MEDIUM 7FA-V-242B 0,07845 MINOR RARE LOW

7FA-SHV-203 0,02657 MINOR RARE LOW 7FA-SHV-241A 0,03431 MINOR RARE LOW

7FA-SHV-203B 0,00001 MINOR RARE LOW 7FA-SHV-241B 0,06674 MINOR RARE LOW

7FA-SHV-280 0,02162 MINOR RARE LOW 7FA-SHV-238A 0,02014 MINOR RARE LOW

7FA-SHV-280B 0,01999 MINOR RARE LOW 7FA-SHV-238B 0,01283 MINOR RARE LOW

7FA-FLT-104 0,02208 MINOR RARE LOW V-690A 0,00299 MINOR RARE LOW

7FA-FLT-104B 0,00107 MINOR RARE LOW V-690B 0,09139 MINOR RARE LOW

7FA-FLT-105 0,08205 MINOR RARE LOW V-689A 0,01437 MINOR RARE LOW

7FA-FLT-105B 0,00018 MINOR RARE LOW V-689B 0,01529 MINOR RARE LOW

7FA-TK-107 0,0802 MINOR RARE LOW V-738A 0,01529 MINOR RARE LOW

7FA-V-601 0,04041 MINOR RARE LOW V-738B 0,01529 MINOR RARE LOW

7FA-V-602 0,04059 MINOR RARE LOW 7FA-SHV-204A 0,16114 MODERATE RARE MEDIUM

7FA-SHV-200 0,04466 MINOR RARE LOW 7FA-SHV-204B 0,00138 MODERATE RARE MEDIUM

7FA-SHV-201 0,05401 MODERATE RARE MEDIUM 7FA-CNVR-109 0,21309 CATASTROPHICUNLIKELY EXTREME

7FA-PCV-276 0,03131 MINOR RARE LOW 7FA-CNVR-107A 0,01773 CATASTROPHICRARE HIGH

7FA-PCV-277 0,03131 MINOR RARE LOW 7FA-CNVR-107B 0,17489 MODERATE RARE MEDIUM

7FA-SHV-265 0,03513 MINOR RARE LOW 7FA-CNVR-107C 0,04012 MINOR RARE LOW

7FA-SHV-266 0,02852 MINOR RARE LOW 7FA-CNVR-107D 0,17057 MINOR RARE LOW

7FA-SHV-239A 0,00215 MINOR RARE LOW 7FA-BIN-110 0,00203 MINOR RARE LOW

7FA-SHV-239B 0,02601 MINOR RARE LOW 7FA-SILO-115 0,00195 MINOR RARE LOW

Komponen Keandalan Ketersediaan

7FA-AL-102A 0,657 1

7FA-AL-102B 0,675 1

7FA-CNVR-109 0,786 1
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saat dioperasikan dan diasumsikan akan kembali 

menjadi 1 apabila komponen tersebut 

melaksanakan perawatan dan perbaikan.  

Tabel  3.3 Hasil Perhitungan Interval Waktu 

Pemeliharaan 

Komponen Waktu Pemeliharaan (Jam) 

7FA-CNVR-109 563 

7FA-AL-102A 352 

7FA-AL-102B 371 

 

3.9 Simulasi Keandalan Sistem 

Pada pembahasan sebelumnya telah 

digambarkan reliability block diagram komponen 

kritis sistem fly ash handling yang diperoleh dari 

analisa FMEA. Dengan demikian nilai reliability 

sistem fly  ash handlingdidapatkan  dengan 

menggabungkan   hasil pemodelan tiap-tiap 

komponen kritis yang telah dilakukan pemodelan 

sebelumnya. 

 

 

Gambar 3. 5 Keandalan Sistem 

3.10 Penentuan Preventive Maintenance Work 

Penentuan preventive maintenance work 

diperlukan untuk memberikan saran kepada 

perusahaan mengenai maintenance yang akan 

dilaksanakan yang berhubungan dengan kesiapan 

komponen dan man power. Pemeliharaan yang 

dilakukan dapat didapatkan dengan melakukan 

break downdari data work orderlist atau 

maintenance type yang telah diberikan oleh 

perusahaan. Pada komponen 7FA-AL-102A dan 

7FA-AL-102B, pemeliharaan yang perlu 

dilakukan adalah cleaning, manual unblocking 

dan connection repairing. Pada komponen 7FA-

CNVR-109, pemeliharaan yang perlu dilakukan 

adalah cleaning, shearpin, dan motor drive 

repairing. 

4. KESIMPULAN 

Setelah dilakukan perhitungan dan analisa, 

maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil analisa FMEA, perhitungan nilai 

keandalan dan ketersediaan pada t = 300 jam 

didapatkan komponen kritis : conveyor 109 7FA-

CNVR-109, pressure vessel 7FA-AL-102B dan 

pressure vessel 7FA-AL-102A 

2. Berdasarkan perhitungan nilai keandalan 

dan ketersediaan pada waktu operasi 300 jam, 

didapatkan nilai pada komponen : conveyor 109 

(7FA-CNVR-109) dengan nilai R = 0,786 ; A =1, 

pressure vessel (7FA-AL-102B) dengan nilai R = 

0,675 ; A =1 dan pressure vessel (7FA-AL-102A) 

dengan nilai R = 0,657 ; A =1. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan jadwal baru 

pemeliharaan, jadwal pemeliharaan yang 

dilakukan perusahaan belum efektif. Komponen 

7FA-CNVR-109 disarankan dilakukan 

pemeliharaan sesuai pendekatan sistem dinamik 

pada waktu operasi 563 jam dengan jenis 

pemeliharaan cleaning, shearpin and motor drive 

repairing. Komponen 7FA-AL-102B dan 7FA-

AL-102B disarankan dilakukan pemeliharaan 

sesuai pendekatan sistem dinamik pada waktu 

operasi 371 jam dan 352 jam dengan jenis 

pemeliharaan manual unblocking, cleaning dan 

connection repairing. 

 

5. DAFTAR NOTASI 

A = Ketersediaan 

R = Keandalan 

Q = Ketidakandalan 

T = Waktu (jam) 

μ = Mean / Repair Rate 

 

λ = Lambda / Failure Rate 

Ф = Chi 

θ = Sigma / Std. Deviasi 

β = Betha 

Σ = Sigma 

 

6. DAFTAR PUSTAKA 

1. Bahri , Hayyi Syaiful (2005). Analisis 

Keandalan Sebagai Dasar Optimasi Interval 

Pemeliharaan pada Quay Container Crane Merk 

Kone Crane Studi Kasus di PT. Portek Indonesia. 

Prosiding Seminar Nasional Manajemen 

Teknologi II, Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember, Surabaya. 



Proceeding 2𝑛𝑑 Conference of Piping Engineering and its Application    ISBN No. 978-602-60034-3-0 

Program Studi D4 Teknik Perpipaan - Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 

 

262 

 

2. Barabady, J (2005). Improvement of 

System Availability Using Reliability and 

Maintainability Analysis. Licentiate Master 

Journal, Luleå University of Technology Division 

of Operation and Maintenance Engineering, 

Sweden. 

3. Manuhutu, Abraham (2012). 

OPTIMALISASI POLA PERAWATAN DAN 

PERBAIKAN TERENCANA SISTEM 

PENDINGIN (COLD STORAGE) 70 TON 

BERDASARKAN ANALISA KEANDALAN. 

ARIKA vol VI, Politeknik Negeri Ambon. 

4. S.Kunar (2013). Measurement and 

Evaluation of Reliability, Availability and 

Maintainability of a Diesel Locomotive Engine. 

IOSR Journal of Mechanical and Civil 

Engineering, NITTTR, India. 

5. Priyanta, Dwi, Keandalan dan 

Pemeliharaan, 2000  

6. Toyo Engineering for PT. International 

Power Mitsui Operation and Maintenance 

Indonesia, 2001 

7. Wibawaningrum, Rizky. “Perencanaan 

Pemeliharaan Berdasarkan Penilaian 

Ketersediaan (Availability) Sistem Suplai Bahan 

Bakar di PLTU Paiton 5 & 6”. Master Theses, 

Program Magister Manajemen Teknologi, Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Proceeding 2𝑛𝑑 Conference of Piping Engineering and its Application    ISBN No. 978-602-60034-3-0 

Program Studi D4 Teknik Perpipaan - Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 

 

263 

 

PENGARUH PROSES PENAMBAHAN SCALE REMOVAL TERHADAP 

PENGURANGAN KERAK PADA PIPA 4” DI SP 1 LEDOK KSO PT. 

PERTAMINA EP – PT. GEO CEPU INDONESIA 
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Abstrak 

Scale merupakan kristalisasi dan pengendapan pada permukaan yang kontak dengan air karena perubahan fisik 

dan kimia. Pengendapan dapat terjadi di dalam pori-pori batuan formasi,lubang sumur bahkan peralatan 

permukaan.Terbentuknya pengendapan scale terjadi akibat bercampurnya dua jenis air yang berbeda, penurunan 

tekanan maupun perubahan temperature. Scale dapat menyebabkan pressure drop karena terjadinya penyempitan 

pada diameter pipa, tubing, casing sehingga dapat menurunkan produksi minyak bumi tersebut. Dalam mencegah 

terbentuknya scale bisa dengan cara langsung. Cara langsung pada kasus ini yaitu dengan cara analisa kimia yaitu 

mengubah komposisi air dengan water dilution(pengencer air) atau mengontrol pH, menghilangkan zat pembentuk 

scale, menambahkan scale control chemical, maupun memberikan chemical inhibitor. Dalam hal ini fokus 

permasalahan utama yang akan dikemukakan adalah tentang scale. Scale yang terdapat di SP 1 Ledok merupakan 

scale Calcium Carbonat (CaCO3).Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tugas akhir ini akan dilakukan 

analisa proses penambahan scale removal terhadap pengaruh konsentrasi scale removal, suhu, dan waktu terhadap 

pengurangan kerak di SP 1 Ledok yang masih berada di wilayah lapangan minyak cluster Cepu. Analisa tersebut 

dapat digunakan untuk mengurangi terjadinya scale. 

 

Kata kunci : Chemical inhibitor, pengendapan, scale, scale removal, 

1.   PENDAHULUAN  

Pengendapan kerakterjadi akibat 

berampurnya dua jenis air yang berbeda, penurunan 

tekanan, dan perubahan temperature. Kerakdapat 

menyebabkan pressure drop karena terjadinya 

penyempitan pada diameter pipa, 

tubing,casingsehingga dapat menurunkan produksi 

minyak. Kerak dapat dikurangi dengan memberikan 

cairan scale removal.Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut dilakukan analisa pengaruh proses 

penambahan scale removal terhadap pengurangan 

kerak pada SP 1 Ledok. Analisa tersebut dapat 

digunakan untuk mengurangi terjadinya scale oleh 

endapan air asin yang tercampur dengan bahan 

material pipa 4” Pertamina EP – PT. Geo Cepu 

Indonesia. 

2.  METODOLOGI  

2.1  Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian ini berisitentangdilakukan 

analisa pengaruh proses penambahan scale removal 

terhadap pengurangan kerak pada SP 1 Ledok. 

Pemilihan scale removal menggunakan variasi 

konsentrasi scale removal 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 

7%, dan 8%, variasi suhu 30°C, 55°C,dan 65°C, 

variasi waktu 10 menit, 20 menit, 1 jam, dan 2 jam. 

Agar mendapatkan variasi sale removal yang tepat. 

2.1  Pengujian Lab 

Pengujian lab dilakukan dua kali yang 

bertujuan untuk mengetahui jenis scale yang sudah 

terbentuk di SP 1 Ledok dan mengetahui proses 

pengaruh penambahan scale removal terhadap 

pengurangan kerak pada pipa 4” di SP 1 Ledok. 

2.2. Penentuan Scale Removal 

Penentuan Scale Removal  ini beracuan 

dengan penelitian yang sudah dilakukan. Dengan 

cara memvariasikan konsentrasi Scale Removal. 

mailto:qonitahzahrohirawan@gmail.com1*
mailto:ekoprayitno@gmail.com2*
mailto:endahwismawati@email.com3*


Proceeding 2𝑛𝑑 Conference of Piping Engineering and its Application    ISBN No. 978-602-60034-3-0 

Program Studi D4 Teknik Perpipaan - Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 

 

264 

 

2.3. Pengambilan Data Percobaan 

Tahap pengambilan data percobaan ini 

dilakukan 2 kali yaitu pengambilan data di lapangan 

dan pengambilan data di Lab. Pengambilan data ini 

dengan cara mengamati pengaruh proses 

penambahan scale removal terhadap pengurangan 

kerak dengan memvariasikan konsentrasiscale 

removal, waktu, dan suhu. 

1. Konsentrasi 

Konsentrasi scale removal yang dipilih untuk 

penenelitian adalah 1%,2%,3%,4%,5%,6%,7%, dan 

8%. Pemilihan konsetrasi scale removal berdasarkan 

data penelitian dari perusahaan yang telah ada 

tercantum 1%, 2%,3%, 4%, dan 5%.  Konsentrasi 

scale removal max 8 % karena chemical scale 

removal itu dari HCL. Sedangkan HCL sangat 

korosif terhadap logam sehingga bisa mempercepat 

laju korosi. Oleh karena itu setelah diinjeksi dengan 

scale removal alangkah baiknya diinjeksi dengan 

scale inhibitor. 

2. Waktu 

Waktu yang ditentukan untuk penelitian 

adalah 10 menit, 20 menit, 1 jam, dan 2 

jam.Pemilihan waktuberdasarkan data penelitian 

dari perusahaan yang telah ada tercantum selama 20 

menit. 

3. Suhu 

Suhu yang ditentukan untuk penelitian 

beracuan pada data penelitian dari perusahaan yang 

telah ada tercantum 45oC dan beracuan berdasarkan 

temperature pipa di lapangan, yang dimana 

temperature pipa dilapangan yaitu 30°C sampai 

65°C.Jadi dalam penelitian ini variabel yang dipilih 

yaitu 30oC, 55oC, dan 65 oC. 

2.4. Pengolahan Data 

Tahap pengolahan data merupakan tindak 

lanjut dari pengumpulan data yang selanjutnya 

dilakukan pengerjaan sebagai berikut : 

1. Pengaruh Penambahan scale removalterhadap 

variasi konsentrasi. 

2. Pengaruh Penambahan scale removal terhadap 

variasi waktu. 

3. Pengaruh Penambahan scale removal terhadap 

variasi suhu. 

3. HASIL dan PEMBAHASAN 

3.1Komposisi Dominan dari Kerak di SP 1 Ledok 

Setelah melakukan percobaan analisa air 

formasi dari sumur Ledok 226 yang sudah diuji di 

Lab maka dapat dilihat hasil komposisi dominan dari 

Kerakdi SP 1 Ledok  berjenis Calcium Sulfat 

(CaSO4).Oleh karena itu untuk mengurangi 

terbentuknya kerak pada SP 1 Ledok yang masih 

berada di wilayah Asset 4 dibutuhkan penambahan 

larutan Scale Removal yang dapat melarutkankerak. 

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan 

larutan Scale Removal berjenis EONSCALE SR 

5321 dari Perusahaan PT.EONCHEMICALS 

PUTRA. 

3.3 Pengambilan Data Percobaan 

Pada tahap pengambilan data percobaan ini 

dilakukan 2 kali pengambilan data perobaan yaitu 

pengambilan data percobaan di perusahaan dan 

pengambilan data percobaan di Lab. 

3.3.1Pengambilan Data Percobaan di Perusahaan 

Ada  beberapa tahapan untuk pengambilan 

data percobaan di Perusahaanyaitu : 

1. Alat dan Bahan 

a. Kerak seberat 5 gram  

b. 100 ml air 
c. Gelas Ukur  

d. Pipet Volume 
e. Pipet Volume  

f. Termometer 

g. Timbangan  

h. Heater 

2. Persiapan Sample Kerak 

a. Potong sample kerak seberat 5.0 gram. 

b. Jangan menggunakan sample kerak yang 

berbentuk serpihan/ bubuk dalam sebuah 

percobaan. 

c. Jangan menggunakan sample kerak yang 

besar 

d. Ukuran sample kerak yang signifikan dapat 

berpengaruh terhadap pelarutan sample 

kerak. 

3. Persiapan Pelarutan Scale Removal dengan 100 

ml Air 

A. Pelarutan Konsentrasi Scale Removal 1% 

A. Massa 

Diketahui :  

Berat Molekul HCL  = 36.5 

ρ = 1.19 

% = Konsentrasi Scale 

Removal  

Massa = 
ρ x 10 x %

Berat Molekul
=

 
1.19 x 10 x 1

36.5
= 0.33 

Normalitas 

B. Pengenceran 

M HCL  = NHCL 

HCL 1% = 0.33 Normalitas 

Diketahui : 

N1 = 12 Normalitas 

V1 = 100 ml air 

N2 = 0.33 Normalitas 

V2 = 100 ml air 

Pengenceran = N1 x V1  = N2 x 

V2 
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12 N x V1 = 0.33 x 

100 

 V  = 
0.33 X 100

12
 

 V   = 2.75 

ml 

Jadi Scale Removal dengan konsentrasi 1% 

sebanyak 2.75 ml dilarutkan dengan 100 ml air. 

Untuk menghitung pengenceran scale removal 2%, 

3%, 4%, 5%, 6%, 7%, dan 8% caranya sama dengan 

cara diatas. 

4. Langkah Kerja Pelarutan Kerak dengan Scale 

Removal 

a. Timbang sample kerak seberat 5.0 gram. 

b. Foto sample kerak sebelum pengujian. 

c. Catat berat sample kerak yang digunakan 

sebelum pengujian. 

d. Masukan sample kerak seberat 5.0 gram 

kedalam gelas ukur / aqua gelas. 

e. Mencampurkan 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 

7%, dan 8% scale removal dengan 

menggunakan pipet volume dengan 100 ml 

air didalam gelas ukur / aqua gelas. 

f. Kemudian rendam sample kerak seberat 5.0 

gram dengan scale removal yang telah 

dilarutkan dengan 100 ml air kedalam gelas 

ukur / aqua gelas. 

g. Atur suhu yang telah ditentukan 30°C, 55°C, 

dan 65°C. Jika menginginkan suhu 55°C, dan 

65°C maka panaskan rendaman sample kerak 

yang telah dicampur dengan scale removal  

yang telah dilarutkan dengan 100 ml air 

dengan menggunakan heater. 

h. Foto rendaman sample kerak yang telah 

dicampurkan dengan scale removal yang 

telah dilarutkan dengan 100 ml air sebelum 

pengujian. 

i. Aduk dengan pelan. Selalu mengamati suhu 

dengan menggunakan thermometer. 

j. Amati reaksi kimia yang terjadi ketika sample 

kerak di rendam dengan scale removal yang 

telah dilarutkan dengan 100 ml air. 

k. Foto rendaman sample kerak yang telah 

dicampurkan dengan scale removal yang 

telah dilarutkan dengan 100 ml air setelah 

direndam selama 10 menit, 20 menit, 1 jam, 

dan 2 jam. 

l. Timbang berat sample kerak yang direndam  

selama 10 menit, 20 menit, 1 jam dan 2 jam. 

m. Foto sample kerak yang telah direndam 

selama 10 menit, 20menit, 1 jam, dan 2 jam. 

n. Catat reaksi kimia yang terjadi dan berat 

sample kerak setelah direndam 10 menit, 20 

menit, 1 jam, dan 2 jam 

 

Tabel 4.2 Hasil Penelitian di Perusahaan Proses 

Pelarutan Kerak 

 

3.3.2Pengambilan Data Percobaan di Lab 
Ada  beberapa tahapan untuk pengambilan 

data percobaan di Perusahaanyaitu : 

1. Alat dan Bahan 

a. Kerak seberat 5 gram  

b. 100 ml air 
c. Gelas Ukur  

d. Pipet Volume 
e. Pipet Volume  

f. Termometer 

g. Timbangan 

  

h. Heater 

2. Persiapan Sample Kerak 

a. Potong sample kerak seberat 5.0 gram. 

b. Jangan menggunakan sample kerak yang 

berbentuk serpihan/ bubuk dalam sebuah 

percobaan. 

c. Jangan menggunakan sample kerak yang 

besar 

d. Ukuran sample kerak yang signifikan dapat 

berpengaruh terhadap pelarutan sample 

kerak. 

3. Persiapan Pelarutan Scale Removal dengan 100 

ml Air 

A. Pelarutan Konsentrasi Scale Removal 1% 

A. Massa 

Diketahui :  

Berat Molekul HCL  = 36.5 

ρ = 1.19 

% = Konsentrasi Scale 

Removal  

Massa = 
ρ x 10 x %

Berat Molekul
=

 
1.19 x 10 x 1

36.5
= 0.33 

Normalitas 

B. Pengenceran 

M HCL  = NHCL 

HCL 1% = 0.33 Normalitas 

Diketahui : 

N1  = 12 Normalitas 

V1 = 100 ml air 

N2 = 0.33 Normalitas 

V2 = 100 ml air 
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Pengenceran = N1 x V1  = N2 x 

V2 

12 N x V1 = 0.33 x 

100 

 V  = 
0.33 X 100

12
 

 V   = 2.75 

ml 

Jadi Scale Removal dengan konsentrasi 1% 

sebanyak 2.75 ml dilarutkan dengan 100 ml air. 

Untuk menghitung pengenceran scale removal 2%, 

3%, 4%, 5%, 6%, 7%, dan 8% caranya sama dengan 

cara diatas. 

Tabel 4.3 Hasil Penelitian di Lab Proses Pelarutan 

Kerak dengan Scale Removal 

 

4.  KESIMPULAN 

1. Komposisi dominan dari scale atau kerak yang 

sering terjadi di trunkline produced  waterdiSP 1 

Ledok KSO PT.PERTAMINA EP – PT. GEO 

EPU INDONESIA adalah berjenis CaCO3 

2. Semakin tinggi konsentrasi Scale Removal maka 

semakin banyak scale atau kerak yang terlarut. 

Karena senyawa HCL yang terionisasi semakin 

banyak sehingga ion-ion tersebut lebih banyak 

bereaksi dengan kerak atau Fe2O3 yang akan 

membentuk senyawa FeCl2 atau FeCl3. 

3. Semakin lama waktunya maka semakin banyak 

scale atau kerak yang terlarut. Karena semakin 

lama waktu yang diberikan maka reaksi yang 

terjadi antara ion-ion dari HCL dengan scale atau 

kerak akan semakin lama dan semakin banyak 

senyawa produk yang dihasilkan sehingga scale 

atau keraknya menghilang. 

4. Semakin tinggi suhunya maka semakin cepat 

dalam melarutkan scale atau kerak. Karena 

kenaikan suhu menyebabkan kecepatan reaksi 

bertambah.  

5.  DAFTAR NOTASI 

ρ = HCLTekan

an internal 

operasi 

kerja (Psi) 

𝑉1 = Pengencer

an Air 

(ml) 

𝑁1 = Kandungan 

HCLdi 

pabrik(nor

malitas) 

𝑉2 = Pengener

an Scale 

Removal 

(ml) 

𝑁2 = Variasi 

Kandungan 

HCL 

(normalitas) 
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Abstrak-Aplikasi dari sistem perpipaan untuk jalur distribusi fluida banyak kita jumpai dalam kehidupan 

sehari-hari. Fenomena water hammer merupakan salah satu parameter yang harus diperhitungkan dalam sebuah 

sistem perpipaan. Fenomena ini terjadi akibat fluktuasi aliran fluida dan kenaikan gelombang tekanan ketika 

aliran diberhentikan secara tiba-tiba. Dampak dari fenomena ini bervariasi mulai dari timbulnya getaran pada 

sistem sampai pecahnya dinding pipa akibat besarnya gelombang tekanan yang terjadi. Penelitian ini untuk 

mengatahui besarnya kenaikan tekanan akibat water hammer dan berapa besar nilai tegangan pada pipa keluaran 

pompa yang bertekanan 384 psi pada temperature 40oC pada pipa sepanjang 75 ft serta memberikan 

penyelesaian atau solusi pada perusahaan agar mengurangi dampak dari water hammer.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa waterhammer menimbulkan terjadinya peningkatan tekanan sebesar 790,8 psi dan nilai 

tegangan longitudinal stress sebesar 4087 psi dan hoop stress sebesar 8556 psi. Cara mengurangi dampak dari 

penaikan tekanan dan tegangan dengan dipasangnya akumulator. Dan hasil penelitian menunjukkan pemasangan 

akumulator mengakibatkan penurunan tekanan menjadi 534 psi dan nilai tegangan longitudinal stress sebesar 

2762 psi dan hoop stress sebesar 5783 psi. 

 

Kata kunci: water hammer, kenaikan tekanan, tegangan 

 

Abstract-Applications of for the fluid distribution channels are many of use encounter in everyday life. Water 

hammer phenomenon is one of the parameters than must be taken into account in a piping system. In the 

distibution of crude oil that has accurred accurred delay due to the existence of water hammer on BS 6 

discharge Pipe wich resulted in the rupture of the pipe wall to the magnitude of the pressure wave that accurred. 

In this final project analysis of pressure increase due to water hammer and the value of voltage on the pump 

pressure pipe that pressurized 384 psi at temperature 40 oC on the pipe along 75 ft. By using software PipeNet 

and Caesar II to know the spike of pressure and stress on the pipe. Based on the research results, it is known 

that water hammer cause an increase of pressure equal to 790,8 psi and longitudinal stress stress value equal to 

4097 psi and hoop stress equal to 8577,6 psi. How to reduce the impact of increased pressure and voltage by 

installing an anti valve surge. By using the surge anti valve there is a pressure drop to 534 psi and the value of 

stress longitudinal stress of 2761 psi and hoop stress of 5783 psi. 

 

Key Words : water hammer, increase pressure, stress 
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1. PENDAHULUAN  

Aplikasi pencegahan terhadap water hammer 

sekarang sudah banyak dikembangkan diantaranya 

proteksi dengan mengunakan surge anti valve.Pada 

penelitian ini akan menganalisa tentang Pengaruh 

Water Hammer terhadap jalur pipa discharge pompa 

transfer BS 6 yang  menuju ke Stasiun Pengumpul 

Utama (SPU) manunggul. Pada jalur discharge 

pompa transfer BS6 di jadikan bahan penelitian, 

karena dikhawatirkan pipa  mengalami getaran 

akibat aliran fluida discharge pompa transfer BS6, 

dan akan mengakibatkan kerusakan pada pipa dan 

pompa. Pada analisa ini akan disain ulang pada 

struktur pendukung pipa (pipe support) dan 

pemasangan surge anti valveuntuk mengurangi 

getaran yang terjadi pada pipa dan memasang surge 

valve sebagai solusi menghilangkan watter hammer 

pada jalur discharge pompa BS 6 pertamina 

Ep.Tanjung. 

2.  METODOLOGI  

2.1 .  Macam-macam aliran fluida 

Aliran fluida memiliki 3 jenis aliran. Aliran tersebut 

terdiri dari aliran laminar, transien, dan turbulen.  

2.2.  Metode Perhitungan Water hammer 

Water hammerdapat di hitunga manual. Berikut ini 

metode yang di gunakan untuk menghitung water 

hammer 

2.2.1. Kecepatan Suara Water hammer 

Kecepatan suara water hammer dihitung guna untuk 

mencari berapa besar tekanan kejut yang dihasilkan 

dari water hammer. Persamaan berikut ini digunakan 

untuk menghitung kecepatan suara yang ditimbulkan 

oleh water hammer (CAESAR II, 2004): 

𝑎 =  √
𝐾

𝜌

1+(
𝐾

𝐸
)×(

𝐷

𝑒
)

  

2.2.2. Tekanan Kejut 

Persamaan berikut untuk menghitung tekanan kejut 

yang terjadi saat water hammer muncul (CAESAR 

II, 2014): 

∆ρ= 𝜌 × 𝛼 × ∆ 

2.2.3. Pressure Eksternal 

kenaikan tekanan saat water hammer di hitung 

menggunakan (CAESAR II, 2004): 

∆𝑃 = 𝑡𝑒𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 + ∆𝜌 

2.3. Stress pada Pipa 

Stress (tegangan) pada pipa terjadi dikarenakan ada 

gaya yang bekerja pada pipa, sejalan dengan konsep 

dasar dimana tegangan merupakan hasil yang terjadi 

akibat gaya yang bekerja pada sebuah luasan atau 

permukaan suatu benda.  

2.3.1 Longitudinal stressakibat gaya aksial 

longitudinal pressure stress rata-rata yang terjadi 

pada instalasi dapat dihitung dengan rumus 

(COADE, 2004) 

SLax  = 
𝐹𝑎𝑥

𝐴𝑚
 

Ai        = 
𝜋×𝐼𝐷2

4
 

Am      =
𝜋×(𝑂𝐷2−𝐼𝐷2)

4
 

Dm = 
(𝑂𝐷+𝐼𝐷)

2
 

2.3.2 Longitudinal stress akibat tekanan pipa 

(pressure gauge) 

Pressure Gauge Stress tegangan normal yang 

bekerja padapipa dimana tegangan ini disebabkan 

oleh tekanan internal yang bekerja pada pipa. Rumus 

yang dapat digunakan untuk menghitung : 

SLpress = 
𝑃𝐴𝑖

𝐴𝑚
⁄  

2.3.2 Longitudinal stress akibat momen bending 

Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung 

longitudinal stress akibat bending adalah sebagai 

berikut (COADE, 2004) : 

SL bend = 
𝑀𝑏

𝑍
 

Mb   = 
𝑊 ×𝐿2

8
 

2.3.3 Total longitudinal stress 

Longitudinal stress yang terjadi pada pipa pada 

dasarnya merupakan penjumlahan dari axial stress, 

longitudinal pressure stress, dan bending stress. 

Secara matematis diperlihatkan pada persamaan 

berikut (COADE, 2014) 

SL = 
𝐹𝐴𝑥

𝐴𝑚
+

𝑃𝐴𝑖

𝐴𝑚
+

𝑀𝐵

𝑍
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2.3.4 Circumferential stress 

Circumferential stress / Hoop stress adalah tegangan 

yang bekerja dalam arah tangensial, diamana 

besarnya bervariasi terhadap tebal dinding pipa. 

(COADE, 2014) : 

Sc = 
𝑃.𝐷

2.𝑡
 

2.3.5 Radial Stress 

Radial stress adalah tegangan yang bekerja dalam 

arah radial pipa yang besarnya bervariasi dari 

permukaan dalam ke permukaan luar(COADE, 

2014) : 

SR  = 

𝑃(𝑟𝑖2−( 𝑟𝑖2𝑟𝑜2

𝑟2⁄ ))

𝑟𝑜2−𝑟𝑖2  

2.3.6 Shear stress 

Shear stress merupakan tegangan yang bekerja 

dalam arah sejajar penampang pipa. Shear stress 

bernilai maksimum pada sumbu netral dan bernilai 

minimum pada jarak maksimum dari sumbu netral 

(opposite bending stress).(COADE, 2014) : 

σmax = 
𝑉𝑄

𝐴𝑚
 

2.3.7 Sustained loads 

dapat dihitung dengan persamaan. (COADE, 2014) : 

σ = 
(𝑀𝑚𝑎𝑥)

𝑍
 

2.4 Pencegahan water hammer 

Fenomena Water hammer dapat dicegah atau 

dikurangi dengan berbagai cara berikut : 

2.4.1 Surge anti valve 

Pada surge anti valve terdapat sensor tekanan bila 

terjadi tekanan berlebih maka valve akan terbuka, 

yang mana untuk mengurangi efek tekanan kejut. 

Surge anti valve biasanya digunakan untuk 

mengurangi tekanan kejut. 

 

3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Perhitungan water hammer 

3.1.1 Perhitungan kecepatan suara fluida 

Kecepatan suara atau disebut juga wave speed 

digunakan untuk perhitungan pada software pipenet. 

Perhitungan wave speed seperti berikut 

 

ρmix  = 61 
𝑙𝑏𝑚

𝑓𝑡3  

K  = 2,19 𝑥 109 𝑁

𝑚2= 3,18 𝑥 105 𝑝𝑠𝑖 = 

3,18 𝑥 105 𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛2 

E  = 201 𝑥 103 𝑀𝑃𝑎 = 2,9 𝑥 107 𝑝𝑠𝑖 

D  = 
𝑂𝐷+𝐼𝐷

2
 = 

6,6 𝑖𝑛 + 6,06 𝑖𝑛

2
 = 6,33 in 

e  = 0,28 in 

α  = √
𝐾

ρ

1+(
𝐾

𝐸
).(

𝐷

𝑒
)
 

 =
√

3,18 x 105𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛2 𝑥 144 
𝑖𝑛2

𝑓𝑡2 𝑥 32 
𝑓𝑡.𝑙𝑏𝑚

𝑠2.𝑙𝑏𝑓

61
𝑙𝑏𝑚

𝑓𝑡3

1+(
3,18 x 105 psi

2,9 x 107psi
).(

6,33 𝑖𝑛𝑐ℎ

0,28 𝑖𝑛𝑐ℎ
)

= 4337,7 
𝑓𝑡

𝑠
 

3.1.2 Perhitungan penurunan kecepatan fluida 

Penurunan kecepatan fluida dicari dengan 

persamaan yang terdapat pada software pipenet dan 

Caesar. Perhitungan ini dicari untuk mengetahui 

seberapa besar tekanan kejut yang diakibatkan oleh 

valve yang ditutup secara tiba-tiba.  

∆𝑣            =   
𝑚

𝜌 × 𝐴
 

∆v =   0,712
𝑓𝑡

𝑠
 

3.1.3 Perhitungan tekanan kejut 

Tekanan kejut yang diakibatkan katup yang menutup 

secara tiba-tiba akan dihitung dengan menggunakan 

persamaan 2.4.3. Perhitungan tekanan kejut seperti 

berikut ini : 

∆ρ  =  𝜌 × 𝛼 × ∆𝑣 

∆ρ  = 408,5 
𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛2 (psi) = 28,15 bar 

3.2.Pemodelan menggunakan software pipenet 

menggunakan dengan Surge anti valve 
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Gambar 2 1  Longitudinal axial setela di pasang surge 

anti valve 

  

  

Pada gambar di atas Output pemodelan 

menggunakan software Pipenet dengan memakai 

Surge anti valve menunjukkan bahwa tekanan kejut 

yang dihasilkan hanya sebesar 10,06 bar (150.83 psi) 

saja setelah dipasang sebuah Surge anti valve. 

Penurunan dari tekakan tampa Surge  anti valve 

sebesar 17 bar (246.56 psi), dari 27,60 bar ke 10,06 

bar (150.83 psi). 

3.3. Perhitungan Stress pada menggunakan 

software 

3.3.1 Perhitungan Stressmanual 

dansoftwareCaesar 

 

Gambar 1  Longitudinal axial saat water hammer 

  

 

 

Gambar 3 Bending stress saat water hammer  

 

 

 

 

 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa yang telah 

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan antara 

lain sebagai berikut :  

1. Pada pipa keluaran pompa BS 6 terjadi peristiwa 

water hammer dikarenakan terdapat katup yang 

menutup secara tiba-tiba. Menurut perhitungan, 

tekanan kejut yang disebabkan oleh efek water 

hammer sebesar 408,28psi. Berbeda dengan 

pemodelan yang hanya meningkat sebesar 

394,64psi. 

2. Tekanan yang dihasilkan ketika terjadi efek 

waterhammer sebesar 790,8 psi meningkat dari 

tekanan awal sebesar 384 psi. Tegangan yang 

dihasilkan sebelum efek water hammer untuk 

Longitudinal Stress sebesar 1985.6 psi, Hoop Stress 

sebesar 44321 psi. Tekanan tersebut meningkat 

ketika terjadi water hammer sebesar  4097 psi untuk 

longitudinal stress dan 8577,6  psi untuk hoop stress. 

Support yang dipakai yaitu support guide dimana 

support ini menahan dari segala arah dan jumlah 

support yang digunakan sebanyak 6  support.  

3. Tekanan yang dihasilkan setelah dipasang Surge anti 

valve dengan closing time sebesar 3s di dapat 534 psi 

tekanan ini turun sebesar 256,8 psi dari 790,8 psi. 

Tegangan yang dihasilkan setelah dipasang Surge 

anti valve untuk longitudinal stress sebesar  2761  psi 

ini turun dari 4097 psi dan untuk hoop stress sebesar 

5783  psi turun dari 8577,6 psi. Support yang dipakai 

yaitu support guide dimana support ini menahan dari 

segala arah dan jumlah support yang digunakan 

sebanyak 6  support. 
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Gambar 5 Mmax stress saat water hammer 
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Abstrak- Aliran dua phase padat dan gas banyak dijumpai di Industri, salah satunya di Industri kertas. Pada 

sistem Ash Re-injection sering terjadi kebocoran pada elbow 900 dengan turning radius r/d=5.67 karena erosi. 

Penelitian ini menganalisa pengaruh turning radius terhadap laju erosi elbow 900 pada aliran 2 phase gas-

solid. Erosi tersebut dimodelkan dengan Fluent menggunakan metode Discret Phase Model dan Discret 

Element Method, dengan kondisi batas; kecepatan gas sebesar 43.35 m/s; diameter partikel konstan 0.78 mm 

dan pada diameter pipa 4.5 inch. Hasil Pemodelan tersebut divalidasi dengan hasil pengukuran spesimen 

yang telah dilakukan di lapangan. Pemodelan dilapangan dengan memvariasi turning radius; r/d 

=3.49;4.37;6.12;dan 7.84. Metode DPM mendekati hasil pengukuran spesiment dengan error rata-rata 0.90%. 

Semakin besar radius elbow maka semakin kecil nilai laju erosi, sedangkan untuk desain optimum dengan 

r/d=7.84 memliki kenaikan lifetime 5 tahun. 

Keywords :Erosi, elbow 900, Turning radius, AshRe-injection. 

1. PENDAHULUAN  

Sistem Re-Ash Injection merupakan jalur pada 

Co-gen yang digunakan untuk mengalirkan batu 

baru kembali menuju furnace . Pada jalur Re-ash 

Injection sering terjadi kebocaran pada elbow  900 

karena erosi. Pada penelitian ini akan dilakukan 

pemodelan laju erosi menggunakan Fluent dengan 

membandingkan dua metode yaitu  Discret Phase 

Model dan Discret Element Method. Model erosi 

yang digunakan adalah E/CRC (Erosion Corrosion 

Research Centre) .Hasil pemodelan tersebut di 

validasi dengan laju erosi yang telah diukur di 

lapangan. Kedua metode pemodelan tersebut 

digunakan untuk pemodelan laju erosi dengan 

variasi turning radius dari elbow  900 dan 

menentukan radius paling optimum yang dapat di 

implementasikan di PT Pakerin sebagai solusi 

dalam menghambat laju erosi. Dari radius paling 

optimum tersebut nantinya digunakan untuk 

menghitung lifetime dari elbow 900akibat laju erosi. 

 

2. METODOLOGI . 

2.4. Prosedur Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pemodelan laju 

erosi menggunakan Fluent. Metode yang digunakan 

yaitu Discret Phase Model dan Discret Element 

Method. Hasil pemodelan tersebut divalidasi 

dengan pengukuran laju erosi di lapangan. Metode 

yang mendekati nilai nilai laju erosi di lapangan 

akan digunakan untuk melakukan variasi turning 

radius. Dari radius paling optimum dilapangan 

nantinya digunakan untuk menghitung lifetime dari 

elbow 900akibat laju erosi. 

 

 

 

2.5. Discrete Phase Model 

Discrete Phase Model dalam Fluent mengikuti 

persmaan Euler-lagrange model. Mctodc ini 

menguraikan hubungan antara kedudukan berbagai 

partikel fluida dengan waktu, dimana fluida 

dianggap sebagai kontinuum. Hal ini berlaku 

selama ukuran dari partikel fluida yang diamati jauh 

lebih besar dari jarak lintasan bebas rata-rata dari 

molekul.  

Ada dua cara dalam menrangkan gerak fluida 

atau bentuk persamaan medan dalam fluida , yaitu 

metode Lagrange dan metode Euler. Perbedaannya 

mailto:chairul06@ymail.com
mailto:kusuma.george@gmail.com2*
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terletak pada cara penentuan kedudukan dalam 

medan, yang satu bersangkutan dengan apa yang 

terjadi pada partikel fluida dengan identitas tetap 

selama waktu yang tertentu, bagaimana lintasannya, 

berapa besar kecepatan dan percepatannya. 

 

2.6. Discrete Element Method 

Discret Element Method atau dikenal dengan 

Distinct Element Method (DEM) merupakan salah 

satu metode numerik yang diperkenalkan pertama 

kali oleh Cundall dan Strack (1979) untuk analisa 

kumpulan bahan curah (granuler). Metode ini telah 

banyak digunakan untuk mempelajari bebagai jenis 

bahan granuler dan pada beberapa kasus juga 

digunakan untuk analisa bahan semi-granuler 

(Misalnya: Iwashita dan Oda, 1998; Shimizu dan 

Cundall 2001).  

Pada saat-saat awal diperkenalkannya, DEM 

banyak digunakan untuk analisa bahan-bahan 

teknik sipil seperti misalnya dalam proses 

pencampuran beton, analisa batuan dan pasir, dan-

lain-lain. Di bidang teknik pertanian, Oida (2001) 

mencoba mengaplikasikan DEM untuk analisa 

interaksi alat-mesin pertanian dengan tanah. Meski 

masih dalam tahap awal DEM menunjukkan 

potensi yang cukup prospektif untuk keperluan 

analisis masalah-masalah keteknikan pertanian. 

 

2.7. E/CRC Erosion Model 

Model erosi ini dikembangkan oleh E/CRC 

(Erosion Corrosion Research Center).  Model erosi 

ini dapat digunakan untuk material brittle maupun 

ductile.  

𝐸𝑅 = 𝐶(𝐵𝐻)−0.59𝐹𝑠𝑉𝑝
𝑛𝐹(⍬).........................(1) 

𝐹(⍬) = 5.4⍬ − 10.11 ⍬2 + 10.93 ⍬3 −

6.33 ⍬4 + 1.42 ⍬5..............................................(2) 

Dimana  C adalah konstan dan bernilai 2.17 * 

10-7, BH adalah Brinell Hardness , Vp adalah impact 

Velocity, dan Fs adalah particle shape coeficient 

dimana bernilai 1 untuk sharp angular, 0.53 untuk 

semi-rounded dan 0.2 untuk fully rounded. ⍬ adalah 

partikel impact angle. 

2.8. Perhitungan Lifetime 

Nilai ketebalan minimum dihitung untuk 

mengetahui nilai minimum material menahan 

tekanan fluida yang mengalir pada suatu sistem 

perpipaan. Terdapat beberapa parameter yang 

digunakan untuk menghitung nilai minimum 

thickness diantaranya nilai allowable stress material 

dan pressure fluida. Perhitungan minimal ketebalan 

komponen perpipaan diatur oleh code dan standart 

yang berlaku . Dalam hal ini ASME B31.3  section 

304.2 mengatur tentang hal tersebut. Persamaan 

yang digunakan adalah sebagai berikut:  

Tm= 
P . D  

2 (SEW+PY)
+ 𝐶𝐴...................................(3) 

 

Dimana P adalah design pressure (kgf/cm2), D 

adalah outside diameter (mm), S adalah  stress value 

untuk  material tabel A-1 ASME B31.3, E adalah 

quality factor dari tabel A-1 A atau A-1B ASME 

B31.3 . W adalah weld joint strange, Y adalah 

coefisien dari tabel 304.1.1 ASME B31.3 dan CA 

adalah corrosion allowance. 

Perhitungan lifetime akibat dari erosi didalam 

pipa dihitung menggunakan rumus yang terdapat 

pada API 570 section 7.2 sebagai berikut: 

𝑇𝑟 =  (𝑡𝑎𝑐𝑐 − 𝑡𝑐𝑚)/𝐸𝑅(4) 

Dimana Tacc  adalah thickness actual (mm), Tm 

adalah  thickness minimum danER adalah  erosion 

rate (mm/years). 

7. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Data propertis fluida dan elbow 900 

Data propertis fluida dan elbow 900 digunakan 

untuk menghitung laju erosi ditunjukkan dalam 

tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1 Data propertis fluida dan elbow 900 
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 b. Simulasi DPM dan DEM 

Simulasi menggunakan Fluent CFD 

digunakan untuk mengetahui erosion rate dengan 

menggunakan metode DPM dan DEM dimana 

divalidasi menggunakan hasil pengukuran 

spesimen dilapangan. Hasil simulasi dapat dilihat 

pada gambar berikut. 

 

Gambar 1. Hasil simulasi menggunakan 

metode DPM 

Gambar 2. Hasil Simulasi menggunakan metod

 

Dari kedua metode tersebut metode yang paling 

mendekati dari hasil pengukuran lapangan  adalah 

metode DPM dan didapatkan perbedaan metode 

DPM dibandingkan dengan hasil pengukuran 

lapangan sebesar 0.005466 sedangkan DEM 

dibandingkan hasil pengkuruan lapangan  sebesar 

0.0317 Sehingga metode yang digunakan untuk 

melakukan variasi Radius adalah metode DPM. 

c. Analisa Variasi Radius 

Variasi Radius dilakukan untuk mengetahui 

pengarah dari variasi radius terhadap laju erosi. 

Terdapat lima variasi radius elbow yaitu elbow 900 

r/d =3.49;4.37;6.12;dan 7.84. Hasil Simulasi dapat 

dilihat pada tabel 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama 
Nota

si 

Besar

an 
Satuan 

Operation

al Pressure  
Po 40 Psi 

Operation

al 

Temperature 

To 75 o c 

Debit Gas Qg 1.6 
Kg/

s 

Velocity 

Gas 
Vg 42.35 m/s 

Debit 

Partikel  
QP 0.12 

Kg/

s 

Diamaete

r Partikel 
Dp 0.78 

m

m 

Material 

Pipa 
STPG38 100 A Cast Iron 

Outside 

Diameter 
OD 4.5 

Inc

h 

Inside 

Diameter 
ID 4.1 

Inc

h 

Hardness 

Brinell 
HB 241  
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Tabel 2. Erosion rate maximum dari variasi radius 

 

Tabel 2 menunjukan bahwa erosion rate pada 

variasi 1 yaitu dengan r/d lebih kecil memliki 

erosion rate yang semakin besar.  Namun 

sebaliknya untuk variasi 5 memiliki r/d lebih besar 

memiliki erosion rate yang semakin kecil. 

d. Analisa Erosion Rate Paling Optimum 

yang dapat di-Implementasikan di lapangan. 

Dimensi  radius elbow yang paling optimum  

yang dapat di implementasikan di lapangan adalah 

elbow dengan turning radius sebesar r/d=7.84 

dengan Radius = 900 mm. Dari Elbow tersebut 

dibandingkan dengan elbow yang sudah ada 

dilapangan yaitu elbow dengan r/d=5.23.  

Tabel 3. Max Erostion Rate 

 

Tabel 3 menunjukkan radius elbow  yang lama yaitu 

R/d = 5.23 dengan R=600 mm didapatkan Max. 

Erosion Rate sebesar 0.338 mm/year, sedangkan 

radius elbow yang baru menunjukkan Max. Erosion 

Rate yang lebih kecil yaitu sebesar 0.285 mm/year. 

e. Perhitungan Lifetime 

Perhitungan minimum thickness diperlukan 

untuk data pendukung perhitungan lifetime. Dari 

Perhitungan thickness menggunakan persamaan (3) 

didapatkan Tm sebesar 0.0381 mm.Dari perhitungan 

minimum thickness  digunakan sebagai data 

pendukung dalam menentukan lifetime pada elbow. 

Untuk menentukan lifetime material dibutuhkan 

nilai minimum thickness dan erosion rate material 

yang telah di dapatkan sebelumnya.  

Standar yang digunakan dalm perhitungan 

lifetime material menggunakan API 570 

menggunakan persamaan (4). Hasil perhitungan bisa 

dilihat pada tabel 4. 

 

Tabel 4.Lifetime Elbow 

Dari perhitungan lifetime  didapatkan nilai 

lifetime untuk elbow dengan R/d = 5.23 dengan 

radius 600 mm sebesar 25.3 tahun sedangkan 

elbow dengan R/d = 7.84 dengan radius 900 mm 

sebesar 30.1 tahun. 

 

8. KESIMPULAN 

1. Dari simulasi dengan menggunakan model DPM 

dan DEM di fluent didapatkan Laju erosion rate 

tertinggi untuk DPM sebesar 0.338 mm/year 

sedangkan untuk DEM sebesar 0.143 mm/year. 

Dimana metode DPM paling mendekati 

pengkuran specimen dilapangan dengna error 

sebesar 0.90%. 

2. Dari hasil simulasi variasi turning radius 

didapatkan hasil laju erosi masing-masing 

turning radius. Untuk turning radius R/d = 4.37 

diketahui Max. Erosion Rate sebesar 0.363 

mm/year , untuk R/d = 6.12 diketahui Max. 

Erosion Ratesebesar 0.314 mm , sedangkan r/d = 

7 diketahui Max. Erosion Rate sebesar 0.294 

mm/year. Sehingga dari hasil tersebut semakin 

kecil turning radius dari elbow maka semakin 

besar  nilai Max. Erosion Rate , sebaliknya jika 

 Fluid R/d Radius 

(mm) 

Max 

Erosion 

Rate 

(mm/year 

) 

1 Air 3.49 400 3.78E-

01 

2 Air 4.37 500 3.63E-

01 

3 Air 6.12 700 3.14E-

01 

4 Air 7 800 2.94E-

01 

5 Air 7.84 900 2.84E-

01 

 
F

l

u

i

d 

R

/d 

R

adius 

(mm

) 

L

ifeti

me 

1 A

i

r 

5

.23 

6

00 

2

5.3 

tahun 

2 A

i

r 

7

.84 

9

00 

3

0.1 

tahun 

 
Fluid R/d Radiu

s (mm) 

Max. 

Erosion 

Rate 

(mm/yea

r) 

1 Air 5.23 600 3.38E

-01 

2 Air 7.84 900 2.84E

-01 
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semakin besar turning radius maka semakin 

kecil nilai Max. Erosion Rate. 

3. Dari hasil simulasi didapatkan hasil laju erosi 

untuk turning radius R/d = 5.23 dengan R=600 

mm didapatkan Max. Erosion Rate sebesar 0.338 

mm/year, sedangkan radius elbow yang baru 

menunjukkan Max. Erosion Rate yang lebih kecil 

yaitu sebesar 0.285 mm/year. Sehingga nilai 

erosion rate  pada elbow yang baru dengan 

R=900 mm lebih kecil dibandingkan dengan 

elbow yang telah ada sebelumnya yaitu elbow 

dengan R=600.  

4. Dari perhitungan lifetime  didapatkan nilai 

lifetime untuk elbow dengan R/d = 5.23 dengan 

radius 600 mm sebesar 25.3 tahun sedangkan 

elbow dengan R/d = 7.84 dengan radius 900 mm 

sebesar 30.1 tahun. 
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Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia 3 

Email: pratamayoga23@gmail.com1*; emie.santoso@gmail.com 2*;nopem.ppns@gmail.com 3*; 

 

Abstrak- 

Jalur distribusi avtur dari Terminal ISG Tanjung Perak – DPPU Bandara Juanda untuk kebutuhan bahan bakar 

pesawat menjadi aset penting bagi PT. PERTAMINA (PERSERO) dalam unit distribusinya yang terbaru 

menggantikan unit truck line pada distribusi sebelumnya. Adanya kandungan slug particle yang berpotensi ikut 

terbawa fluida avtur dari tanki penampung di Terminal ISG Tanjung Perak mengakibatkan faktor terdegradasinya 

ketebalan dinding akibat erosi semakin besar seiring dengan meningkatnya kecepatan fluida. Metode analisa pada 

tugas akhir ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai ketebalan minimum material hasil perhitungan manual 

dengan minimum wall thickness material yang mengacu pada ASME B31.4 serta menghitung erosion rate, laju 

aliran masa hilang per satuan luas tiap tahun untuk menentukan lifetime dari material pipa, reducer, elbow dan 

valve pada jalur tersebut, untuk visualisasi lintasan partikel penyebab erosi pada tiap jalur menggunakan metode 

computational fluid dynamics dalam software ANSYS R18. Hasil perhitungan akan dijadikan bahan analisa untuk 

menentukan kelayakan dari tiap komponen untuk tetap beroperasi sesuai design lifetime. Laju erosi yang didapat 

adalah 0.709, 0.005, 1.732, 0.008, 0.005, 0.006 mm tiap tahun untuk masing-masing pipa 4”, pipa 8”, elbow 4”, 

elbow 8”, gate valve 8”, reducer 10”x8”. Besarnya laju erosi mempengaruhi lifetime setiap komponen sebesar 5, 

619, 2, 406, 619, 315 tahun. 

Kata kunci : Avtur, Computational fluid dynamics, Erosion, Lifetime, Pipeline. 

1.   PENDAHULUAN  

  Adanya kandungan slug particle yang 

berpotensi ikut terbawa fluida avtur dari tanki 

penampung di Terminal ISG Tanjung Perak 

mengakibatkan gesekan hingga tumbukan antara 

slug particle dengan permukaan dinding pipa tidak 

bisa dihindari. Pengecilan ukuran diameter pipa dari 

10” menjadi 8” oleh reducer, hingga pemilihan pipa  

4” di keluaran pompa, dapat mengakibatkan faktor 

terdegradasinya ketebalan dinding akibat erosi 

semakin besar seiring dengan meningkatnya 

kecepatan fluida.. Penelitian ini akan 

membandingkan nilai ketebalan minimum material 

hasil perhitungan manual dengan minimum wall 

thickness material yang mengacu pada ASME B31.4 

serta menghitung erosion rate, laju aliran masa 

hilang per satuan luas tiap tahun untuk menentukan 

lifetime dari material pipa, reducer, elbow dan valve 

pada jalur tersebut, dan untuk visualisasi lintasan 

partikel penyebab erosi pada tiap jalur menggunakan 

metode computational fluid dynamics. 

2.  METODOLOGI  

2.1  Erosion Rate 

Perhitungan erosion rate digunakan untuk 

menentukan besar pengikisan dinding bagian dalam 

mengacu pada DNV RP O501 2015, dengan 

persamaan sebagai berikut: 

ĖL = 
ṁ𝑝 .𝐾 𝑈𝑝𝑛.𝐹𝛼

𝜌𝑡 .𝐴𝑡
 .............................(1) 

Dimana, 

ĖL = Erosion rate (m/s) 

mailto:pratamayoga23@gmail.com1*
mailto:ekoprayitno@gmail.com2*
mailto:endahwismawati@email.com3*
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ṁp = Mass flow of sand (kg/s) 

K = Material constant [(m/s)-n] 

Up = Particle impact velocity (m/s)     

F(α) = Function characterising ductility of the 

material (-) 

ρt = Density of target material (kg/m3) 

At = Area oxposed to erosion (m2) 

 

2.2  Laju Aliran Masa Hilang Per Satuan Luas 

Perhitungan laju aliran masa hilang per satuan 

luas digunakanuntuk menentukan besar masa yang 

hilang dari dinding bagian dalam per satuan luas 

mengacu pada terbitan jurnal internasional hasil 

konferensi NACE Internasional Conference: 

Shanghai Section yaitu Evaluation of Different 

Modelling Methods Used for Erosion Prediction 

oleh Mysara Eissa Mohyaldin, dengan persamaan 

sebagai berikut: 

EL(
𝑘𝑔

𝑚2𝑠
) = 

EL(
𝑚𝑚

𝑦𝑒𝑎𝑟
) ∙𝜌t(

𝑘𝑔

𝑚3)

1000(
𝑚𝑚

𝑚
) ∙3600(

𝑠

ℎ𝑟
)∙24(

ℎ𝑟

𝑑𝑎𝑦
)∙365(

𝑑𝑎𝑦

𝑦𝑒𝑎𝑟
)

...........(2) 

Dimana, 

ĖL = erosion rate (mm/year) 

ĖL = erosion rate (kg/m2.s) 

𝜌t =Density of target material (kg/𝑚3) 

Cunit = Unit conversion factor (m/s~ mm/year) 

 

2.3  Minimal Wall Thickness 

 Perhitungan minimal wall thickness 

digunakanuntuk menentukan ketebalan minimum 

komponen perpipaan berdasar tekanan fluida yang 

mengalir dan nilai allowable stress yang dimiliki 

setiap material komponen perpipaan,mengacu pada 

ASME B31.4 Pipeline Transportation Systems for 

Liquids and Slurries, dengan persamaan sebagai 

berikut: 

 t = 
𝑃 ∙𝐷

20.𝑆(𝐹.𝐸.𝑆𝑦)
..................................(3) 

 

Dimana, 

t = Ketebalan minimum pipa (mm) 

P = Tekanan desain internal (bar) 

D = Diameter luar pipa (mm) 

S = Applicable allowable stress value (Mpa) 

Sy = Specified minimum yield stress (Mpa) 

F = Design factor (berdasar data sheet 

digunakan F = 0,72) 

E  = Weld joint factor (E=1) 

2.4  Lifetime 

Perhitungan lifetime digunakanuntuk 

menentukan ketahanan komponen perpipaan 

terhadap pengikisan dinding bagian dalam 

komponen perpipaan atau erosion rate,mengacu 

pada API 570 Inspection, Repair, Alteration, and 

Rerating of In-Service Piping Systems, dengan 

persamaan sebagai berikut: 

Tr  =  (tacc – tm) / EL 

Dimana, 

Tr = remant lifetime (years) 

tacc = thickness actual (mm) 

tm = thickness minimum (mm) 

EL = erosion rate (mm/years) 

 

3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

 3.1  Hasil Perhitungan Erosion Rate 

Dari perhitungan erosion rate 

menggunakan persamaan 1, didapatkan nilai erosion 

rate di setiap komponen perpipaanyang ditunjukan 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Nilai Erosion Rate 

 

 

3.2  Hasil Perhitungan Laju Aliran Masa Hilang Per 

Satuan Luas 

Dari hasil perhitungan erosion rate  akan 

digunakan untuk menentukan laju aliran masa hilang 

per satuan luas menggunakan persamaan 2, 

didapatkan nilai laju aliran masa hilang per satuan 

luasdi setiap komponen perpipaan yang ditunjukan 

pada Tabel 2. 

Equipment Erosion Rate Satuan

Pipa 4" 0,709 mm/year

Pipa 8" 0,005 mm/year

Elbow 4" 1,732 mm/year

Elbow 8" 0,008 mm/year

Gate Valve 8" 0,005 mm/year

Reducer 10"x8" 0,006 mm/year
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Tabel 2. Nilai Laju Aliran Masa Hilang Per Satuan 

Luas 

 

3.3  Hasil Minimall Wall Thickness 

Dari perhitungan minimall wall thickness 

menggunakan persamaan 3, didapatkan nilai 

minimall wall thickness setiap komponen perpipaan 

yang ditunjukan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Nilai Minimall Wall Thickness 

 

3.4 Hasil Lifetime 

Dari hasil perhitungan erosion rate dan 

minimall wall thickness yang sudah didapat akan 

digunakan untuk menentukan lifetime komponen 

perpipaan menggunakan persamaan 4, didapatkan 

nilai lifetime setiap komponen perpipaanyang 

ditunjukan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Nilai Lifetime 

 

3.5  Grid Independency 

Dari hasil pemodelan computational fluid 

dynamics dengan metode discrete phase modelone-

way coupling didapat profil kecepatan yang akan 

digunakan untuk memvalidasi hasil dengan 

menggunakan titik koordinat untuk mendapatkan 

profil kecepatan dari setiap meshing. Setelah 

perbaikan meshing dan perubahan nilai profil 

kecepatan tidak melebihi 10% dan mendekati 0% 

dapat dianggap sudah mencapai kondisi grid 

independency. Didapatkan hubungan profil 

kecepatan dengan n-elements yang dihasilkan dari 

perbaikan suatu meshing pada setiap line yang 

ditunjukan pada Gambar 1 & Gambar 2. 

 

 

               Gambar 1.Grid Independency 1 

 

 

 Gambar 2. Grid Independency 2 

3.6  Particle Trajectory 

Dari hasil pemodelan computational fluid 

dynamics dengan metode discrete phase modelone-

way coupling yang sudah divalidasi menggunakan 

metode grid independency akan digunakan untuk 

menentukan daerah yang potensial terjadi erosi yang 

disebabkan tumbukan partikel yang terbawa aliran 

pada dinding komponen pipa, didapatkan lintasan 

partikel padasetiap line number yang ditunjukan 

pada Gambar 1 & Gambar 2. 

 

Equipment

Laju Aliran Masa 

Hilang per Satuan 

Luas

Satuan

Pipa 4" 1,753E-07 kg/(m^2).s

Pipa 8" 1,281E-09 kg/(m^2).s

Elbow 4" 4,283E-07 kg/(m^2).s

Elbow 8" 1,951E-09 kg/(m^2).s

Gate Valve 8" 1,281E-09 kg/(m^2).s

Reducer 10"x8" 1,562E-09 kg/(m^2).s

Equipment Minimal Thickness Satuan

Pipa 4" 2,569 mm

Pipa 8" 4,921 mm

Elbow 4" 2,569 mm

Elbow 8" 4,921 mm

Gate Valve 8" 4,921 mm

Reducer 10"x8" 6,137 mm

Equipment Lifetime Satuan

Pipa 4" 5 years

Pipa 8" 619 years

Elbow 4" 2 years

Elbow 8" 407 years

Gate Valve 8" 619 years

Reducer 10"x8" 315 years
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Gambar 3.Particle Trajectory PRK-04-10”-#150

 

 

Gambar 4. Particle Trajectory PRK-04-8”-#600 

 

4.  KESIMPULAN 

 Hasil dari pembahasan dan analisa yang telah 

dilakukan ini dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Dari hasil perhitungan laju erosi mengacu pada 

DNV RP 0501-2015, dapat diambil kesimpulan 

bahwa material dengan ukuran 4” akan megalami 

pengurangan ketebalan paling signifikan akibat 

erosi. Pada pipa ukuran 4” akan mengalami erosi 

sebesar 0,709 mm per tahunnya, dan untuk elbow 

ukuran 4” akan mengalami erosi sebesar 1,731 mm 

per tahunnya. Sedangkan untuk material pipa 8”, 

elbow 8”, gate valve 8” dan reducer 10”x8” masing-

masinng akan mengalami erosi sebesar 0,0052 

mm/tahun, 0,0079 mm/tahun, 0,0052 mm/tahun dan 

0,020 mm/tahun. 

2. Dari hasil perhitungan laju erosi akan didapat laju 

aliran masa yang hilang per satuan luasnya, dapat 

diambil kesimpulan bahwa material dengan ukuran 

4” akan didapati nilai laju aliran masanya yang 

hilang paling signifikan. Pada pipa ukuran 4” akan 

didapati laju aliran masa yang hilang per satuan 

luasnya sebesar 1,753E-07 kg/m2.s, dan untuk elbow 

ukuran 4” akan didapati laju aliran masa yang hilang 

per satuan luasnya sebesar 4,283E-07 kg/m2.s. 

Sedangkan untuk material pipa 8”, elbow 8”, gate 

valve 8” dan reducer 10”x8” masing-masinng akan 

didapati nilai laju aliran masa yang hilang per satuan 

luasnya sebesar 1,281E-09 kg/m2.s, 1,951E-09 

kg/m2.s, 1,281E-09 kg/m2.s dan 5,103E-09 kg/m2.s. 

3. Dari hasil simulasi menggunakan metode one-way 

coupling menunjukan bahwa lintasan partikel akan 

mengikuti lintasan dari fluida yang mengalir, akan 

tetapi ketika mengalami perubahan bentuk geometri 

semisal elbow, partikel tidak mengikuti fluida yang 

mengalir akan tetapi menabrak dinding elbow. 

Sehingga pada komponen berukuran 4” dengan 

kecepatan diatas dari batasan yang dianjurkan dapat 

disimpulkan adalah daerah yang potensial terhadap 

erosi. 

4. Dari hasil perhitungan lifetime mengacu pada API 

570, dapat diambil kesimpulan bahwa material 

dengan ukuran 4” akan memiliki lifetime paling 

singkat akibat erosi. Pada pipa ukuran 4” akan 

memiliki lifetime sebesar 5 tahun, dan untuk elbow 

ukuran 4” akan memiliki lifetime sebesar 2 tahun. 

Sedangkan untuk material pipa 8”, elbow 8”, gate 

valve 8” dan reducer 10”x8” masing-masinng akan 

memiliki lifetime sebesar 619 tahun, 406 tahun, 619 

tahun dan 96 tahun. 

  

5.  DAFTAR NOTASI 

ĖL = Erosion rate (m/s)    

ṁp = Mass flow of sand (kg/s) 

K = Material constant [(m/s)-n]   

Up = Particle impact velocity (m/s)     

F(α) = Function characterising ductility of the 

material (-) 

Ρt = Density of target material (kg/m3) 

ĖL= erosion rate (kg/m2.s)   

At = Area oxposed to erosion (m2) 

𝜌t=Density of target material (kg/𝑚3)  

Cunit = Unit conversion factor (m/s~ mm/year) 

t = Ketebalan minimum pipa (mm)  

P = Tekanan desain internal (bar) 

D = Diameter luar pipa (mm)   

S = Allowable stress value (Mpa) 

Sy = Specified minimum yield stress (Mpa) 

F = Design factor 

E  = Weld joint factor (E=1)   

Tr  = remant lifetime (years) 
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tacc = thickness actual (mm)   

tm = thickness minimum (mm) 
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Abstrak- Sistem perpipaan yang terhubung dengan rotating equipment erat hubungannya dengan vibrasi yang 

contohnya mechanical vibration akibat pompa atau equipment lain yang bergerak dan menimbulkan getaran, yang 

lain adalah flow induced vibration akibat adanya turbulensi aliran dalam perpipaan. Pada penelitian ini dilakukan 

analisa getaran pada sistem perpipaan dengan melibatkan analisa getaran mekanis meliputi frekuensi natural, 

penentuan nilai damping, respon kecepatan aktual dan perhitungan berdasarkan standar ISO Severity 10816-3 serta 

analisa flow induced vibration berupa analisa visualisasi induksi dan turbulensi titik-titik kebocoran dimodelkan 

menggunakan ANSYS 17.2,  frekuensi FIV, kriteria frekuensi aman berdasarkan Energy Institute Standart. 

   

Kata Kunci :CFD, Flow Induced Vibration, Mechanical Vibration, Vibration 

 

1. PENDAHULUAN  

Kebocoran berulang di beberapa titik jalur 

OCM 03 terjadi dengan getaran yang melebihi 

ambang batas ISO Severity. Getaran pada sistem 

perpipaan dapat terjadi karena berbagai sumber. 

Getaran dapat disebabkan karena pulsasi pompa 

(rotating equipment) dan adanya induksi aliran 

fluida dalam pipa. Ketika frekuensi alami sama 

dengan atau mendekati frekuensi eksitasi, maka 

akan terjadi resonansi yang dapat menyebabkan 

kerusakan pada pipa(Wu, et al., 2014). Tingginya 

pulsasi dan turbulensi aliran fluida pada pipa akan 

mengakibatkan stress cycle yang berujung pada 

fatigue. Pada penelitian ini dilakukan analisa 

getaran mekanis berupa respon kecepatan dan 

damping serta analisa FIV dengan ANSYS, dan 

frekuensi yang aman berdasarkan Energy Institute 

Standart. 

 

2. METODOLOGI 

 

2.1. Prosedur Penelitian  

Desain eksisting OCCline voith group OCM 

03merupakan sistem perpipaan dari discharge 

pump dengan power 140 KW menuju cyclone. 

Keluaran discharge pompa jalur tersebut 

menggunakan expanderpipa 6 inch ke 12 inch 

material stainless steel 304 mengalirkan fluida pulp 

suspension dengan campuran air 97% dan pulp 

3,3% dengan operating temperatur 75⁰C dan desain 

pressure 16 bar. Analisa getaran pada pipa OCC 

line OCM 03 meliputi metode mechanical vibration 

yaitu analisa frekuensi alami, analisa damping, 

analisa respon kecepatan aktual, serta metode flow 

induced vibration dengan analisa visualisai induksi 

aliran pada ANSYS dan perhitungan frekuensi. 

 

2.2. Vibration Measurement  

Dilakukan pengukuran getaran pada tiap-tiap 

metode yaitu getaran mekanis dengan pengukuran 

respon kecepatan pada titik-titik pompa yang telah 

ditentukan. Pengukuran di beberapa segmen pada 

jalur perpipaan OCM 03 dilakukan berdasarkan  

area yang sering mengalami kebocoran berulang.     

mailto:herdianakristippns@gmail.com1*
mailto:adi_wirawan@ppns.ac.id2*
mailto:priyo_ppns@yahoo.com3*
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Vibration measurement dapat dilihat pada Gambar 

1 dan 2 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pengukuran titik getaran pompa OCM 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Pengukuran getaran pada pipa OCC line OCM 03 

 

2.3. Frekuensi Alami 

 

𝑘 =  
3𝐸𝐼

𝑙3     (1) 

Persamaan (1)menunjukkan persamaan 

koefisien stifness.Dimana k merupakan stifness 

coeficient (N/m), E merupakan modulus elastisitas 

(N/m2), I merupakan momen inersia (m4), dan l 

merupakan length atau panjang shaft (m) 

𝜔𝑛 = √
𝑘 

𝑚
    (2) 

 Persamaan (2) menunjukkan persamaan 

frekuensi natural. Dimana 𝜔𝑛 merupakan frekuensi 

natural (Hz), 𝑘 merupakan koefisien kekakuan 

(N/m), 𝑚 merupakan massa pompa (kg). 

Penentuan frekuensi alami mechanical 

vibrationyang diizinkan mengacu pada Energy 

Instute Standart (Guidelines for the Avoidance of 

Vibration Induced Fatigue Failure in Process 

Pipework). Di dalam Energy Instute Standart 

mengenai frekuensi alami, untuk memastikan 

sebuah sistem perpipaan tidak mengalami 

resonansi, nilai frekuensi alami suatu sistem 

perpipaan harus ±20% dari nilai frekuensi eksitasi. 

2.4. Nilai Damping 

Penentuan damping atau peredam pompa 

dengan menggunakan viscoelactic damper berupa 

natural rubberberdasarkan penelitian “A Procedure 

for the Parametric Identification of Viscoelastic 

Dampers Accounting a Preload”  dengan 3 variasi 

hardness ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.  

 

 

 

 
Tabel 6. Nilai damping factor natural rubber 

Preload - 10% of strain 

Rubber Hardness Damping 

Factor(𝜻) 

Soft –  25 shore 0,77 

Medium – 33 

shore 

0,75 

Hard – 48 shore 0,27 
 

𝑐 =  휁 𝑥 𝑐𝑐    (3) 

Persamaan (3)menunjukkan persamaankoefisien 

damping. Dimana 𝑐 merupakan damping coeficient 

(Ns/m), 휁 merupakan damping 

factor, 𝑐𝑐 merupakan critical damping (Ns/m). 

2.5. Respon Kecepatan 

ẋ (𝑡) = 𝐴 𝑒−ζ ωn t cos(𝜔𝑑  𝑡 −  𝜙) +

𝐴 cos ( 𝜔𝑡 −  𝜙)   (4) 

Persamaan (4)menunjukkan respon kecepatan. 

Dimana ẋ (𝑡) merupakan respon kecepatan 

terhadap fungsi waktu(mm/s RMS), 𝐴 merupakan 

amplitudo (m), 휁 merupakan damping 

factor,ωnmerupakan frekuensi natural (Hz), 𝜔𝑑 

merupakan frekuensi setelah pemberian damping 

(Hz), 𝑡 merupakan waktu (sekon), 𝜙 merupakan 

phase angel of respons (⁰), 𝜔𝑡 merupakan frekuensi 

eksitasi (Hz). 

2.6. Mean Velocity FIV 

Penentuan mean velocity aliran turbulen dari 

hasil pemodelan dalam ANSYS yang bervariasi 

mengacu pada referensi Fox and Mc Donald’s- 

Fluid and Mechanics 8th edition.  
ū

𝑈
= (

𝑦

𝑅
)1/𝑛    (5) 

Persamaan (5)menunjukkan persamaanmean 

velocity pada analisan flow induced vibration. 

Dimana ū merupakan kecepatan rata-rata(m/s), 𝑈 

merupakan centerline velocity (m/s),𝑅merupakan 

radius besar pipa (m), 𝑛 merupakan variasi 

eksponen power-law. 

Segmen 1 

Segmen 2 

Segmen 3 
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2.7. Frekuensi FIV 

𝑓𝑠 = 𝑆𝑡
𝑢

𝐷
    (6) 

Persamaan (6)menunjukkan persamaan 

frekuensiflow induced vibration. Dimana 𝑓𝑠 

merupakan frekuensi FIV(Hz), 𝑆𝑡 merupakan 

strouhal number,𝑢merupakan kecepatan rata-

rata(m/s), 𝐷 merupakan diameter pipa(m). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.3. Frekuensi Natural 

Nilai frekuensi natural dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus (2) yang terlebih dahulu 

menetukan nilaii koefisien stifness dan momen 

inersia shaft pompa. Koefisien stifness 

menggunakan perhitungan dengan arah gerak 

menuju pusat bumi sesuai dengan arah gerak getar 

pompa.  

Tabel 2. Hasil perhitungan nilai frekuensi natural 

Notasi Parameter Nilai Satuan 

𝐼 Momen inersia shaft 

pompa 

8,7579 x 10-

7 

m4 

𝑘 Koefisien stiffness 2534132,781 N/m 

𝜔𝑛 Frekuensi natural 83,900 Hz 

𝜔𝑡 Frekuensi eksitasi 50 Hz 

 

Kriteria penerimaan terpenuhi, yaitu nilai frekuensi 

eksitasi tidak boleh melebihi ±20% atau dengan 

minimal 40 Hz dan maksimal 60 Hz dari nilai 

frekuensi natural,  tidak terjadi resonansi. 

3.4. Damping 

 
Tabel 3. Hasil perhitungan nilai damping 

 

Rubber 

Hardness 

Damping 

factor 

Damping 

coefficient 

(Ns⁄m) 

Soft-25 0,077 3160,9137 

Medium-33 0,075 3203,6288 

Hard-45 0,027 1153,3063 

 

 
Gambar 3. Pengaruh Damping Factor terhadap Frekuensi 

Damping 

3.5. Respon Kecepatan 

 
Tabel 4. Hasil perhitungan respon kecepatan 

 

Notasi Parameter Nilai Satuan 

A Amplitudo 0,0098171 m 

ζ Koefisien damping 0,027   

ωn Frekuensi natural 83,9 Hz 

ωt Frekuensi eksitasi 50 Hz 

ωd Frekuensi damping 83,87 Hz 

t Time (waktu) 1 second 

ϕ Beda fase 6,313 ° 

ẋ (𝑡) Respon kecepatan  0,7754 mm/s RMS 

 

Dengan perhitungan respon kecepatan setelah 

diberi peredam menunjukkanrespon kecepatan 

dengan nilai 0,7554 mm/s RMS. Perbandingan 

apabila menggunakan damping, dihasilkan respon 

kecepatan getaran yang lebih aman sesuai ISO 

Severity Chart 10816-3 dibandingkan data getaran 

aktual tanpa damping dengan rata-rata respon 

kecepatan 3,6 mm/s RMS yang masuk dalam 

kriteria damage. 

 

 

 

 

 

 

3.6. Analisa Induksi Flow Induced Vibration 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   

   

Gambar 4. Contour 

pressure segmen 1  
Gambar 5. Contour 

pressure segmen 1  

Gambar 6. Shear wall 

stress OCM 03 pipe 

Gambar 7. Streamline di 

segmen 1pipe 
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Gambar 4. dan 5. menunjukkan hasil 

komputasi ANSYS berupa kontur tekanan di 

segmen 1 dan segmen 2 yang kerap mengalami 

kebocoran. Gambar 6. menunjukkan kontur shear 

wall stress di sepanjang pipa OCC line OCM 03. 

Hasil pemodelan dan result contour menunjukkan 

bahwa adanya tekanan yang tinggi pada tiap 

belokan segmen 1 dan 2. Selain itu contour result 

shear wall stress yang tinggi dikarenakan stress 

cycle yang tinggi dan menyebabkan hipotesa 

fatigue. Gambar 9.menunjukkan bahwa vector 

velocity pada segmen 1 yang arah alirannya tegak 

lurus dengan kecepatan tinggi menabrak dinding 

dari expander dan belokan 45° memungkinkan 

terjadinya keretakan sambungan las pada daereah 

tersebut. Hal ini membuktikan hipotesa bahwa 

kebocoran yang terjadi dikarekan adanya stress 

cycle dan pulsasi yang tinggi sehingga 

menyebabkan fatigue dan kerusakan pada beberapa 

titik pipa OCM 03. 

 

3.7. Frekuensi FIV.  

 
Tabel 5.Perhitungan frekuensi FIV 

 

Notasi Parameter Nilai Satuan 

F Frekuensi 

FIV 

55,6638 Hz 

St Strouhal 

number 

0,2  

U mean 

velocity 

44,7203 m/s 

D Diameter 

pipa  

0,16068 m 

 
Tabel 6.Kriteria vibration level status pipa OCM 03 

 

Node  Lokasi Kecepat

an  

(mm/s 

RMS) 

Frekuensi 

 (Hz) 

Kriteria  

Segm
en 1 

Reducer 6” 
menuju 12” 

terhadap elbow 

45°piping 

connection 

18,14 55,6638 Hz Concern 

Segm
en 2 

12” Elbow 90° 13,1 55,6638 Hz Concern 

Segm

en 3 

Ujung OCM 03 

menuju cyclone 

6,26 55,6638 Hz Accepta

ble  

 

Nilai frekuensi FIV dibandingkan dengan berbagai 

nilai respon kecepatan getaran pada beberapa titik 

kebocoran akan mendapatkan kriteria tersediri 

sesuai EI Guidelines vibration level yang diijinkan. 

Segmen 1, dan 2 dengan kecepatan cukup tinggi 

menghasilkan kriteria concern. Segmen 3 dengan 

nilai kecepatan yang cenderung rendah 

menghasilkan kriteria acceptable. 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian “Analisa Vibrasi pada 

Pipa OCC Line Voith Group Pulp Suspension Area 

OCM 03 dari Hydro menuju Cyclone” yang telah 

dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut :  

1. Hasil perhitungan frekuensi natural sebesar 

83,9 Hz,  dan frekuensi eksitasi sebesar 50 

Hz sehingga dalam sistem tersebut tidak 

mengalami resonansi. Pemberian damper 

dengan nilai factor damping yang berbeda 

menghasilkan frekuensi yang berbeda pula 

yaitu sebesar 83,66 Hz, 83,76 Hz, dan 83,87 

Hz 

2. Analisa damping yang tepat menggunakan 

viscoelastic rubber berupa natural rubber 

dengan jenis ketebalan dan hardness yang 

berbeda. Analisa respon kecepatan getaran 

menunjukkan hasil respon yang lebih baik 

jika diberi peredam. Hasil perhitungan 

respon kecepatan setelah diberi peredam pun 

masuk dalam kriteria aman sesuai ISO-

Severity 10816-3 

3. Pemodelan Flow Induced Vibration dengan 

menggunakan software ANSYS dibedakan 

menjadi 4 berdasarkan ukuran meshing dan 

menunjukkan semakin kecil node cells y+  

maka meshing semakin baik. Hasil analisa 

visualisasi berupa kontur pressure, kontur 

dari velocity disepanjang pipa, visualisasi 

stream velocity magnitude berupa garis-

garis aliran, serta vertex velocity pada bagian 

yang sangat sering mengalami kebocoran 

yaitu sambungan reducer 6” to 12” dengan 

elbow 45º yang terlihat, sehingga dapat 

disimpulkan fluktuasi aliran yang terlihat 

dalam hasil vertex menjadi penyebab 

terjadinya kebocoran didaerah tersebut dan 

memungkinkan terjadinya fatigue. 

4. Sesuai standart DNV-RP-D101 Appendix A, 

didapatkan frekuensi vortex-shedding 

sebesar 55 Hz. Hasil kriteria frekuensi 

menurut Energy Instute Guideline dengan 

kecepatan yang berbeda pada titik kritis 

kebocoran pipa OCM 03 masuk dalam 

kriteria “concern” dan “acceptable”. 

 

 

5. DAFTAR NOTASI 

 

 k =coeficient stiffness,(in) 

 E = modulus elastisitas (N/m2) 

 I = momen inersia (m4) 

 l = length of shaft (m) 

 𝜔𝑛 = frekuensi natural (Hz) 

 m = massa pompa (kg) 

 𝜔𝑡 = frekuensi eksitasi (Hz) 
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 c = koefisien damping (Ns/m) 

 휁 = damping factor 

 cc = critical damping (Ns/m) 

ẋ (𝑡)= respon kecepatan getaran (mm/s 

RMS)  

 A = amplitudo (m) 

 𝜔𝑑= frekuensi setelah pemberian damping 

(Hz) 

 𝑡 = waktu (sekon) 

 𝜙 = phase angel of respons (⁰) 

 ū = kecepatan rata-rata(m/s) 

 𝑈 = centerline velocity (m/s) 

 𝑅 = radius besar pipa (m) 

 𝑛 = variasi eksponen power-law 

 𝑓𝑠 = frekuensi FIV (Hz) 

 𝑆𝑡 = strouhal number 

 𝐷 = diameter pipa(m) 
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Abstrak- Sistem perpipaan yang terhubung dengan pompa memiliki pengaruh yang besar terhadap 

tegangan di sepanjang jalur pipa. Hal tersebut disebabkan oleh adanya vibrasi, terutama vibrasi 

akibat operasional pompa dan flow induced turbulence (FIT). Objek pada tugas akhir ini adalah pipa 

dari feed water pump discharge menuju line header pada sebuah recovery boiler perusahaan pulp 

and paper. Analisa FIT perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar resiko terjadinya flow 

induced viration (FIV). Analisa dan pemodelan pada Tugas Akhir ini dilakukan dengan 

menggunakan software ANSYS 18.0. Analisa aliran fluida dengan menggunakan ANSYS Fluent, 

ANSYS Static Structure untuk analisa tegangan statik pipa dan ANSYS Modal untuk mengetahui 

nilai frekuensi alami pada pipa. Hasil tegangan dari ANSYS berupa tegangan von 

misses.Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diperoleh hasil tegangan von mises maksimum 

dari hasil pemodelan software ANSYS sebesar 13617,01 Psi. Nilai tersebut masih dalam batas yang 

diijinkan berdasarkan ASME B31.3 yaitu sebesar 20015,20 Psi. Desain perpipaan tersebut memiliki 

nilai frekuensi alami terkecil sebesar 14,11 Hz. Nilai frekuensi alami tersebut memenuhi batas izin 

berdasarkan standar DNV-RP-D101, yaitu tidak kurang dari 4-5 Hz. Sehingga, hasil analisa 

tegangan dan frekuensi alami pada pipa dapat diterima dan tidak diperlukan penambahan atau 

pergeseran posisi support. 

 

Kata kunci:ANSYS 18.0, flow induced turbulence, frekuensi alami, modal analysis, tegangan pipa. 

1. PENDAHULUAN 

 
Vibrasi merupakan permasalahan yang 

sering terjadi pada sistem perpipaan. Ada 

beberapa macam sumber vibrasi, diantaranya 

akibat flow induced turbulance, aliran dua 

fase, pulsasi, fluida transient dan rotasi 

mesin. Penelitian pada Tugas Akhir ini akan 

membahas salah satu sumber vibrasi yaitu 

flow induced turbulance (FIT). Objek pada 

tugas akhir ini adalah pipa dari feed water 

pump discharge menuju line header pada 

sebuah recovery boiler perusahaan pulp and 

paper. Operational pressure pada discharge 

pompa tersebut mencapai 120 barg, 

temperature 145oC. Terdapat 6 typical feed 

water pump pada recovery boiler tersebut, 

dari discharge 6 pompa tersebut terhubung 

pada satu main header feed water. Pada 

penelitian hanya dilakukan analisa terhadap 

salah satu pipa discharge dari feed water 

pump tersebut. Tingginya nilai velocity aliran 

mailto:yunitaika33@gmail.com1
mailto:mustaghfirin@gmail.com2
mailto:priyo_ppns@yahoo.com3


Proceeding 2𝑛𝑑 Conference of Piping Engineering and its Application    ISBN No. 978-602-

60034-3-0 

Program Studi D4 Teknik Perpipaan - Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 

 

cclxxxviii 

 

berbanding lurus dengan meningkatnya nilai 

Reynolds. Besarnya nilai Reynolds 

mempengaruhi jenis aliran fluida, semakin 

tinggi nilai Reynolds (>4000) maka fluida 

akan beraliran turbulen. FIT menyebabkan 

getaran pada fluida yang mengalir dalam pipa 

atau yang disebut dengan flow induced 

vibration (FIV).  

Tugas Akhir ini akan membahas 

mengenai pengaruh FIT terhadap resiko 

terjadinya FIV. Vibrasi yang dihasilkan oleh 

aliran fluida tersebut mempengaruhi 

tegangan yang bekerja pada pipa tersebut. 

Tegangan yang terjadi dari bentangan pipa 

yang merupakan resonansi dari vibrasi secara 

langsung berbanding lurus dengan amplitudo 

vibrasi maksimum (displacement, velocity, 

acceleration) dari bentangan pipa. Dalam 

memutuskan apakah pengukuran vibrasi dari 

piping system bersifat acceptable, maka 

tegangan yang disebabkan oleh vibrasi harus 

dibandingkan dengan limitasi daya tahan 

(endurance) material pipa yang digunaka. 

Selain itu analisa juga dilakuakan terhadap 

frekuensi alami yang dimiliki sistem 

perpipaan tersebut. Analisa pada tugas akhir 

ini dilakukan menggunakan bantuan software 

ANSYS 18.0 dengan ANSYS Fluent untuk 

pemodelan aliran fluida, ANSYS Static 

Structure untuk mengetahui besar tegangan 

pada pipa dan ANSYS Modal untuk 

mengetahui nilai frekuensi alami pipa. 

 

3. METODOLOGI 
 

3.1 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini berisi tentang analisa 

fase dan jenis aliran fluida yang mengalir dalam 

pipa.Perhitungan dynamic pressure dilakukan 

untuk mengetahui seberapa besar resiko terjadinya 

flow induced vibration yang mempengaruhi 

tegangan di sepanjang pipa. Pemodelan aliran 

fluida dilakukan dengan menggunakan ANSYS 

Fluent. Selanjutnya pressure yang didapat dari 

pemodelan ANSYS Fluent diinput pada ANSYS 

Static Structure untuk mendapatkan besar 

tegangan pada pipa yang kemudian dievaluasi 

menggunakan ASME B31.3. Untuk perhitungan 

frekuensi alami dilakukan dengan menggunakan 

ANSYS Modal. 

2.2 Calculation 

5. Reynold number 
 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑉𝐷

𝜇
 = 

𝑉𝐷

𝑣

 

(2.1) 

6. Fraksi uap 

 

𝑋 =
ℎ − ℎ𝑓

∆ℎ𝑓𝑔

 

(2.2) 

7. Dynamic pressure 

Dynamic pressure = ρ x v2

 

(2.3) 

Tabel 1.Risk of Flow Induced Vibration 

 

 
 

 

 

 

2.4 Simulasi Aliran Menggunakan ANSYS 

Fluent 

Analisa aliran fluida dari pemodelan jalur pipa 

dilakukan dengan menggunakan software 

ANSYS Fluent. Sebelumnya mengoperasikan 

ANSYS Fluent, pemodelan jalur pipa 

dilakukan dengan menggunakan software 

space claim. ANSYS Fluent dapat 

mengeluarkan output mulai dari pressure 

fluida ke segalah arah maupun resultannya, 

sebaran kecepatan fluida dan besar nilai 

Reynold. 

2.5 Simulasi Kekuatan Pipa Menggunakan 

ANSYS Static Structure 

Setelah diperoleh hasil dari ANSYS Fluent, 

dilanjutkan dengan melakukan pemodelan 

static structure. Pada analisa ini data yang 

diinput berupa nilai sebaran gaya (force) yang 

dihasilkan dari ANSYS Fluent pada model di 

ANSYS static structure. Static structure akan 

menunjukkan besar nilai tegangan sistem 

dalam bentuk tegangan von mises. 

2.6 Simulasi Frekuensi Alami Menggunakan 

ANSYS Modal 

Tahap terakhir dari simulasi dengan 

menggunakan software ANSYS yaitu 

perhitungan nilai frekuensi alami pipa 

dengan menggunakan ANSYS Modal.  

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Hasil Perhitungan 

1. Reynold number 



Proceeding 2𝑛𝑑 Conference of Piping Engineering and its Application    ISBN No. 978-602-

60034-3-0 

Program Studi D4 Teknik Perpipaan - Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 

 

cclxxxix 

 

 
Berdasarkan perhitungan nilai 

reynold pada pipa discharge pompa 

16212-U2011, diperoleh hasil nilai 

Reynold sebesar 5,1 x 106. 

Berdasarkan hasil tersebut 

menunjukkan bahwa Re > 4000 

sehingga fluida bealiran turbulen. 

2. Fraksi uap 

Berdasarkan data fluida air dengan 

temperature 145oC dan pressure 

sebesar 120barg, maka diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

h  = 618,162 kJ/kg 

hf  =  610,694 kJ/kg 

hg  =  2739,796 kJ/kg 

h    >hf<hg = Terbentuk 2 

fase. 

Sehingga diperoleh nilai fraksi uap 

(X) sebesar 0,35% dan fraksi liquid 

sebesar 99,65%. 

3. Dynamic pressure 

 Berdasarkan Tabel 1. dengan hasil 

perhitungan nilai dynamic pressure 

sebesar  2,14 x 104 Pa, maka aliran 

fluida memberikan resiko yang 

tinggi terhadap terjadinya vibrasi 

pada pipa. 

3.2 Hasil Pemodelan ANSYS Fluent 

Untuk mengetahui hasil pemodelan 

ANSYS Fluent dapat dilihat pada gambar 1 

dan 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Hasil Pemodelan ANSYS Static Structure 

Untuk analisa kekuatan pipa terutama 

pada feed water pump discharge menuju line 

header digunakan satu model struktur dengan 

input beban pressure yang berbeda sesuai 

dengan hasil output ANSYS Fluent dan dari 

hasil output didapatkan bahwa tegangan von 

mises maksimum 13617,01 Psi. Nilai tersebut 

masih masih dalam batas yang diijinkan 

berdasarkan ASME B31.3 (Table A-1M 

Basic Allowable Stresses in Tension for 

Metals, ASME B31.3) yaitu sebesar 20015,2 

Psi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Hasil Pemodelan ANSYS Static 

Structure 

Desain perpipaan tersebut memiliki nilai 

frekuensi alami terkecil sebesar 14,11 Hz.  
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Nilai frekuensi alami tersebut memenuhi 

batas izin berdasarkan standar DNV-RP-

D101, yaitu tidak kurang dari 4-5Hz. Dengan 

demikian, hasil analisa frekuensi alami pada 

feed water pumpdischarge dapat diterima. 

Tabel 3. Hasil nilai frekuensi alami 

Nilai Max. Min. Satuan 

Fn 24,02 14,11 Hz 

 

4. KESIMPULAN 

Hasil dari pembahasan dan analisa yang 

telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. fluida dalam pipa feed water pump 

discharge menuju line header berjenis 

aliran turbulen dengan fraksi liquid 

sebesar  99,65% dan  0,35% adalah 

vapour. 

2. kriteria dynamic pressure dari hasil 

perhitungan diperoleh nilai sebesar 2,14 

Pa, dari nilai tersebut dapat disimpulkan 

bahwa berdasarkan Tabel 1.  

3. aliran fluida memberikan resiko yang 

tinggi terhadap terjadinya vibrasi pada 

pipa. 

4. Nilai tegangan von mises maksimum 

sebesar  13617,01 Psi. Nilai tersebut 

masih masih dalam batas yang diijinkan 

berdasarkan ASME B31.3 (Table A-1M 

Basic Allowable Stresses in Tension for 

Metals, ASME B31.3) yaitu sebesar 

20015,2026 Psi.  

5. Desain sistem perpipaan tersebut 

memiliki nilai frekuensi alami terkecil 

sebesar 14,11 Hz. Nilai frekuensi alam 

tersebut memenuhi batas izi 

berdasarkan standard DNV-RP-D101, 

yaitu tidak kurang dari 4-5 Hz.  

6. Hasil dari tegangan maksimum dan 

frekuensi alami masih berada dibawah 

nilai allowable, sehingga desain 

perpipaan dari feed water pump 

discharge menuju header diterima dan 

tidak membutuhkan penambahan 

maupun pergeseran letak support. 
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9. DAFTAR NOTASI 
 

Re =  bilangan Reynold (tak berdimensi) 

V = kecepatan rata-rata (m/s) 

D =  diameter pipa (m) 

υ =   viskositas kinematik (m2/s) 

h = entalpi uap basah 

X = faktor kebasahan (%) menyatakan 

persentase uap 

hg = entalpi uap pada temperatur fluida 

tertentu (kJ/kg) 

hf = entalpi cair (kJ/kg) 

hfg = entalpi perubahan dari cair ke gas 

(kJ/kg) 

ρ = massa jenis fluida (kg/m3)  

 10. DAFTAR PUSTAKA 
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Abstrak- Coke Oven Plant merupakan salah satu fasilitas yang ada di kompleks Blast Furnace yang 

menghasilkan coke sebagai bahan baku untuk proses selanjutnya di area Blast Furnace Plant. Selain menghasilkan 

Coke, proses yang ada di Coke Oven Plant juga menghasilkan gas buang yang disebut juga dengan Coke Oven 

Gas (COG). Coke Oven Gas dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk area Hot Strip Mill (HSM) dengan 

cara mencampurkan Coke Oven Gas dan Natrual Gas. Jalur pipa dibutuhkan untuk dapat menyalurkan Coke Oven 

Gas dari area Coke Oven Plant menuju area Hot Strip Mill. Perhitungan primary dan secondary stress berdasarkan 

ASME B31.8, analisa tegangan menggunakan software CAESAR II, penyesuaian kriteria komponen dan 

pengelasan sesuai ASME B31.8 dan perhitungan biaya untuk pipa dan komponennya juga akan dilakukan. Dari 

hasil perhitungan primary stress didapatkan nilai tegangan yang terjadi sebesar 2999,601 psi, sedangkan untuk 

nilai secondary stress sebesar 0,0027 psi. Berdasarkan hasil analisa CAESAR II didapatkan nilai tegangan yang 

dialami jalur pipa sebesar 3448,2 psi. Untuk kriteria komponen pipa yang digunakan menggunakan class 150, 

sedangkan kriteria pengelasan untuk jalur pipa telah disesuaikan dengan essential variable sesuai standar ASME 

Section IX. Perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pipa dan komponennya ialah $ 114.870,68 atau Rp. 

1.531.570.776,-. 

Kata kunci : ASME B31.8, Coke Oven Gas,Hot Strip Mill , Komponen Pipa, Tegangan Pipa 

1.   PENDAHULUAN  

 PT. Krakatau Steel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi baja dan merupakan 

penghasil baja terbesar di Indonesia. Proses produksi di PT. Krakatau Steel menggunakan bahan baku gas alam 

serta bijih besi yang menggunakan teknologi Direct Reduction Plant. Saat ini PT. Krakatau Steel sedang dalam 

proses konstruksi kompleks produksi baru Blast Furnace guna menyeimbangkan kapasitas produksi upstream dan 

downstream serta untuk memaksimalkan teknologi sehingga energi yang digunakan bisa lebih efisien. Keuntungan 

implementasi proyek Blast Furnace antara lain menyeimbangkan kapasitas produksi antara iron making dan steel 

making¸mengurangi konsumsi energi listrik di Electric Arc Furnace, mengurangi ketergantungan pada Natural 

Gas serta memanfaatkan kemungkinan penggunaan iron ore dan batubara lokal.Perusahaan akan memanfaatkan 

operasi dari kedua teknologi ini secara bersamaan dimana salah satu excess gas dari fasilitas coke oven plant yaitu 

coke oven gas (COG) dapat dimanfaatkan di fasilitas yang telah ada sebagai bahan bakar. Sebelum dapat 

dimanfaatkan, COG harus terlebih dahulu dihilangkan dari kandungan zat-zat pengotor melalui treatment plant. 

Setelah kandungan zat pengotor tersebut dihilangkan, kemudian COG ditampung di dalam COG Holder sebelum 

di distribusikan menuju Hot Strip Mill.  

2.  METODOLOGI  

2.1  Prosedur Penelitian  

 Penelitian yang dilakukan pada Tugas Akhir ini 

membahas mengenai perancangan jalur pipa untuk 

pemanfaatan Coke Oven Gas (COG) pada proyek 

Blast Furnace PT. Krakatau Steel. Dalam proses 

perancangan dan perhitungan yang dilakukan, 

standar yang digunakan adalah ASME B31.8 Gas 

Transmission and Distribution Piping Systems Edisi 

2016. 

2.2 Wall Thickness 

𝑡 =  
𝑃𝐷

2𝑆𝐹𝐸𝑇

 

 

(1) Perhitungan wall thickness dilakukan untuk 

mengetahui ketebalan minimum nilai wall thickness 

sesuai ASME B31.8. Rumus yang digunakan untuk 

mengetahui tebal minimum dinding pipa mengacu 

pada persamaan (1). 

2.3 Longitudinal Stress 

• Hoop Stress 

𝑠𝐻 =
𝑃𝐷

2𝑡

 

(2) 

• Tegangan Longitudinal Akibat Tekanan 

Internal 
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𝑆𝑝 = 0.5𝑆𝐻

 

(3) 

• Tegangan Tekuk 

𝑆𝐵 =
𝑀

𝑍

 

(4) 

• Tegangan Aksial selain Akibat Ekspansi 

Termal dan Tekanan Internal

  

𝑆𝑥 =  
𝑅

𝐴

 

(5) 

• Tegangan Aksial selain Akibat Ekspansi 

Termal dan Tekanan Internal
  

𝑆𝐿 = 𝑆𝑝 + 𝑆𝐵 + 𝑆
𝑋

 

(6)

 
Untuk mendapatkan nilai tegangan yang 

terjadi pada jalur pipa digunakan persamaan 

(2), (3), (4), dan (5). Perhitungan nilai 

tegangan didasarkan pada ASME B31.8 

untuk kondisi unrestrained pipe. Sedangkan 

untuk mengetahui total tegangan longitudinal 

yang terjadi digunakan persamaan (6). 

2.3.  Allowable Longitudinal Stress 

• 𝑆𝐿 ≤ 0.75𝑆𝑇
 

(7) 

Kriteria allowable longitudinal stress merupakan 

batasan tegangan yang diijinkan sesuai ASME 

B31.8. Nilai tegangan longitudinal yang terjadi tidak 

boleh melebihi batasan sesuai persamaan (7). 

2.4 Displacement 

∆= 𝑒𝐿

 

(8) 

∆𝑎𝑏𝑠=
𝐿3×∆

∑𝐿𝐼
3

 

(9)  

 

Displacement terjadi pada jalur pipa 

diakibatkan oleh adanya ekspansi pipa akibat 

pengaruh temperatur. Perhitungan 

displacement pada jalur pipa dilakukan guna 

mengetahui apakah expansion joint yang 

digunakan mampu menahan pergerakan pipa 

ke arah aksial sebesar 71 mm (2,795 inch). 

Untuk mengetahui nilai displacement yang 

terjadi digunakan persamaan (8) dan (9).

  

2.5 Standar Komponen Perpipaan 

Penggunaan komponen pipa seperti fittings dan 

valve haruslah sesuai dengan standar yang 

digunakan. Guna mengetahui ratings komponen 

perpipaan yang sesuai dengan kebutuhan dapat 

mengacu pada standar ASME B16.5 untuk fittings, 

dan B16.34 untuk valve. Ratings dari masing-masing 

komponen perpipaan dapat mengacu pada tabel 

pressure-temperature ratings yang terdapat pada 

standar yang digunakan. 

2.6 Kriteria Pengelasan 

Pengelasan yang dilakukan pada jalur pipa 

haruslah terlebih dahulu direncanakan. Tahap awal 

perencanaan proses pengelasan ialah dengan 

membuat pre-WPS sesuai kriteria ASME Sect. IX. 

Dalam pembuatan pre-WPS yang paling utama 

adalah memperhatikan essential variable sesuai 

proses las yang digunakan. Hal ini dikarenakan 

apabila terjadi perubahan atau ketidaksesuaian 

antara essential variable pada pre-WPS dengan WPS 

Qualified, maka perlu dilakukan pembuatan ulang 

pre-WPS sesuai ketentuan. 

2.7 Kriteria Pengelasan 

Perkiraan biaya untuk material pipa dan 

komponennya perlu dilakukan untuk mengetahui 

estimasi biaya yang dibutuhkan pada jalur pipa 

pemanfaatan coke oven gas. Harga untuk pipa dan 

komponennya bergantung pada spesifikasi material 

pipa dan komponen perpipaan yang digunakan. 

 

3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Wall Thickness 

Perhitungan tebal dinding pipa telah dilakukan 

dan diketahui tebal dinding minimal untuk material 

pipa 24” API 5L Grade X46 sebesar 0,00189 inch, 

sedangkan untuk material pipa 20” API 5L Grade B 

sebesar 0,00207 inch. Dari perhitungan ini diketahui 

bahwa tebal pipa 0,5 inch yang digunakan masih 

memenuhi kriteria minimum tebal pipa sesuai 

ASME B31.8 

3.2 Longitudinal Stress 

Longitudinal stress diketahui melalui persamaan 

(2) sampai dengan (6). Perhitungan didasarkan pada 
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standar ASME B31.8 untuk unrestrained pipe. Hasil 

Perhitungan dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Nilai Tegangan Izin pada Pipa 

Notations Value Units 

SH 43,52 psi 

SP 21,76 psi 

SB 2977,841 psi 

SX 0,0015 psi 

Total 2999,6025 psi 

  

Dari tabel 1 diketahui bahwa total tegangan 

longitudinal paling tinggi pada jalur pipa ialah 

sebesar 2999,6025 psi. Nilai tegangan ini didapatkan 

dari penjumlahan beberapa tegangan yang terjadi 

sesuai persamaan (6). 

3.3 Allowable Longitudinal Stress 

Setelah perhitungan tegangan longitudinal pada 

jalur pipa dilakukan, maka selanjutnya hasil 

perhitungan perlu dibandingkan dengan kriteria 

allowable stress sesuai ASME B31.8.  

 

. 

. 

Gambar 1. Longitudinal Stress 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa longitudinal 

stress yang terjadi pada tiap segmen jalur pipa masih 

jauh dibawah allowable longitudinal stress sesuai 

kriteria ASME B31.8. Hal ini menunjukkan bahwa 

jalur pipa dapat dinyatakan masih aman. 

 

3.4 Displacement pipa 

Tabel 2. Displacement 

Notations 
Segme

nt 

∆X 

(inch

) 

∆Y 

(inch

) 

∆Z 

(inch

) 

Maximal 

Displaceme

nt 

N-O 0 0 

-

2,05

2 

 

Tabel 2 menunjukkan nilai displacement 

maksimal yang dialami oleh expansion joint ialah 

sebesar 2,052 inch pada arah sumbu –Z. 

Displacement yang terjadi masih mampu ditahan 

oleh expansion joint dengan spesifikasi axial 

movement maksimal 2,795 inch. 

 

 

3.5 Standar Komponen Perpipaan 

Tabel 3. Valve and Fittings Class 

Compon

ent 

Mater

ial 

Press

ure 

(bar) 

Temperat

ure (C) 

Cla

ss 

Flanges 
A-

105 
0,15 40 150 

Valves 
A-

105 
0,15 40 150 

  

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa class 

untuk komponen pipa ialah class 150. Penentuan 

class komponen pipa didasarkan pada temperatur 

dan tekanan pada jalur pipa. 

3.6 Kriteria Pengelasan 

Tabel 4. Essential Variable 

Variabel   

Weld Process SMAW 

Thickness 0,5 inch 

P. Number 1 

F Number 4 

A-Number 1 

Decrease of Pre Heat Temperature 

>100 °C 
N/A 

T Limits N/A 
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 Dari tabel 4 dapat dilihat yang termasuk 

essential variabel dalam pengelasan sesuai ASME 

Sect. IX. Essential variabel merupakan parameter 

utama dalam perencanaan WPS, yang mana apabila 

terjadi perubahan pada essential variabel maka WPS 

wajib dikualifikasi ulang. 

 

3.7 Perkiraan Biaya Pipa dan Komponen Pipa 

Perkiraan biaya pipa dan komponen pipa 

berdasarkan Material Take Off (MTO) dari jalur pipa 

untuk pemanfaatan Coke Oven Gas. Dari hasil 

perkiraan biaya untuk pipa dan komponennya 

diketahui bahwa biaya yang dibutuhkan untuk 

perancangan jalur pipa ialah sekitar $ 114.870,68 

atau Rp. 1.531.570.776.  

 

4.  KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah dlakukan, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu 

antara lain : 

1. Nilai Primary Stress paling besar yang 

terjadi pada jalur pipa untuk pemanfaatan 

coke oven gas ini yaitu 2999,603 psi. 

Sedangkan untuk secondary stress akibat 

seismic dan wind load paling besar yaitu 

0,0027 psi. 

2. Total tegangan longitudinal paling besar 

yang terjadi pada jalur pipa yaitu sebesar 

2999,603 psi dan masih berada dibawah 

nilai allowable longitudinal stress sesuai 

kriteria ASME B31.8 sebesar 26.250 psi 

untuk pipa 20” material API 5L Grade B. 

3. Dari hasil pemodelan CAESAR II 

diketahui bahwa tegangan yang terjadi pada 

jalur pipa paling besar yaitu  3448,2psi. 

Nilai tegangan ini masih berada dibawah 

nilai allowable longitudinal stress sesuai 

kriteria ASME B31.8 sebesar 26.250 psi 

untuk material API 5L Grade B. 

4. Berdasarkan standar untuk komponen 

perpipaan seperti flanges dan valves 

diketahui bahwa class dari masing-masing 

komponen tersebut yaitu class 150. 

Sedangkan untuk ketentuan proses welding 

telah disesuaikan menurut essential 

variable yang diatur dalam standar yang 

digunakan dan tercantum dalam lampiran 

pre-wps . 

5. Dari hasil perkiraan biaya untuk pipa dan 

komponennya diketahui bahwa biaya yang 

dibutuhkan untuk perancangan jalur pipa 

ialah sekitar $ 114.870,68 atau Rp. 

1.531.570.776.  
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Abstrak- HRSG merupakan salah satu sistem untuk meningkatkan effisiensi gas buang. Panas darihasil gas buang 

dimanfaatkan kembali untuk memanaskan air hingga menjadi steam. Steam dari HRSG akan dialirkan menuju 
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steam turbine. Berdasarkan kebutuhan tersebut maka diperlukan jalur interkoneksi. jurnal ini berisi tentang 

pemilihan material pipa, flens, bolt and nut, memperhitungkan tegangan akibat beban sustain, ekspansi thermal, 

dan occasional sesuai ASME B31.1. Perhitungan tebal insulasi juga dilakukan untuk menjaga penurunan suhu 

fluida dengan batas ≤ 1% dari suhu desain. Metode perhitungan tebal insulasi dilakukan dengan cara menghitung 

perpindahan panas konveksi, konduksi dan radiasi. Hasil dari jurnal ini adalah medapatkan desain pipa 

interkoneksi berupa isometric drawing, 3D view, detail support drawing, tebal insulasi dan nilai tegangan akibat 

pembebanan. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan tebal insulasi yang didapat agar penurunan suhu  

≤ 1% dari suhu desain yaitu tebal 150 mm dengan material kalsium silikat. Material yang digunakan dalam desain 

ini adalah SA-335 P11 untuk pipa, SA-182 F11 untuk flens, SA-193 B16 untuk stud, SA 194-4 untuk nut. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan software, nilai tegangan akibat beban sustain, beban 

ekspansi thermal, dan beban occasional masih dibawah batas tegangan ijin. 

 

Kata kunci : tegangan pipa, HRSG, interkoneksi, tebal insulasi, pemilihan material pipa 

1. PENDAHULUAN  

HRSG (Heat Recovery Steam Generator) merupakan salah satu sistem untuk meningkatkan effisiensi gas 

buang. Panas dari hasil gas buang dapat dimanfaatkan kembali untuk memanaskan air menjadi steam. Steam dari 

HRSG akan dialirkan menuju steam turbine. Berdasarkan kebutuhan tersebut maka diperlukan desain pipa jalur 

interkoneksi yang menghubungkan HRSG menuju steam turbine. Jalur interkoneksi yang didesain memiliki 

panjang 645 m. Panjangnya jalur pipa ini mengakibatkan adanya kerugian panas yang cukup besar sehingga 

penurunan temperatur dibatasi ≤ 1% dari temperatur desain. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan perhitungan 

tebal insulasi yang optimal pada jalur pipa interkoneksi. Perhitungan tebal insulasi dilakukan dengan 

menyesuaikan tebal insulasi yang sering digunakan oleh perusahaan yaitu 75 mm, 100 mm, 125 mm dan 150 mm. 

Selain memperhitungkan insulasi, jurnal ini juga memperhitungkan nilai tegangan pipa dengan software yang 

merujuk Code and Standard ASME B31.1 Power Piping. Hasil simulasi software berupa nilai tegangan akibat 

beban sustain, occasional dan ekspansi thermal. Desain dapat dikatakan aman apabila ketiga nilai tegangan 

tersebut dibawah dari allowable stress. 

 

2.  METODOLOGI  

2.1  Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian ini berisi tentang 

perhitungan panas yang hilang sebagai aspek 

effisiensi desain insulasi yang dirancang. Desain 

isometrik dilakukan untuk mengetahui route desain 

yang akan dibuat. Desain isometrik mengacu pada 

General Layout dan P&ID. Tebal pipa dan AWP 

juga perlu dihitung berdasarkan ASME B31.1 power 

piping. Penentuan tebal pipa dilakukan untuk 

memastikan bahwa nilai schedule pipa memenuhi 

kriteria aman. Penyangga didesain untuk 

mengurangi tegangan akibat beban sustain dan 

beban okassional yang terjadi pada sistem perpipaan. 

Letak penyangga ditentukan dari hasil perhitungan 

Maximum Allowable Span. Sistem yang telah 

dirancang akan dilakukan simulasi dengan 

menggunakan softwareCaesar II. 

 

2.1  Pemilihan Material 

Material dipilih berdasarkan standard  IPS 

(Engineering Standard for Material Selection) yang 

juga merujuk pada ASME section II part D. material 

dipilih berdasarkan suhu desain, jenis fluida yang 

dialirkan dan tekanan desain. Rating flens ditentukan 

berdasarkan ASME B36.15 tahun 2013. 

 

2.2. Perhitungan Tebal Pipa 

Tebal pipa lurus dihitung berdasarkan asumsi 

bahwa pipa tidak terdapat belokan atau percabangan, 

adapun persamaan dalam menentukan tebal pipa 

untuk pipa lurus sebagai berikut: 

• 𝑡 =
𝑃𝐷𝑜

2(𝑆𝐸+𝑃𝑌)
+ 𝐴

 

(1) 

• 𝑡𝑚 =
𝑡

1−𝑀𝑡
 (2) 

Persamaan (1) dan (2) Menunjukkan perhitungan 

tebal pipa lurus. Dimana  P merupakan tekanan kerja 

sistem (Psi), 𝐷𝑜 Merupakan diameter luar pipa 

(inch), S merupakan nilai allowable stress material 

(Psi), E Koefisien sambungan las, Y Keofisien 

material 0.4, Mt merupakan mill tolerence 12.5%, A 

corrosion allowance (inch), t tebal pipa (inch), tm 

tebal minimum (inch). 

 



Proceeding 2𝑛𝑑 Conference of Piping Engineering and its Application    ISBN No. 978-602-60034-3-0 

Program Studi D4 Teknik Perpipaan - Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 

 

298 

 

2.3. Perhitungan Allowable Working Pressure 

Batas tekanan kerja atau AWP (allowable 

working pressure)perlu diperhitungkan untuk 

mengetahui batas tekanan yang diijinkan sistem 

dalam beroperasi. Berdasarkan ASME B31.1 AWP 

dapat dihitung dengan persamaan berikut : 

 

𝐴𝑊𝑃 =
2𝑆𝐸(𝑡𝑚−𝐴)

𝐷𝑜−2𝑌(𝑡𝑚−𝐴)

 

(3) 

Persamaan (3) Menunjukkan AWP. Dimana S 

merupakan nilai allowable stress material (Psi), E 

Koefisien sambungan las, Y Keofisien material 0.4, 

Mt merupakan Mill Tolerence 12.5%, A corrosion 

allowance (inch), tm tebal minimum pipa (inch). 

 

2.4. Allowable Span 

• Limittation stress  

𝐿 𝑆𝑝𝑎𝑛 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 =  √
0.4 𝑥 𝑍 𝑥 𝑆

𝑊𝑜

 

(4) 

• Limittation deflection 

𝐿 𝑆𝑝𝑎𝑛 𝐷𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 =  √
∆ 𝑥 𝐸 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛  𝑥 𝐼

13,5 𝑥 𝑊𝑜

 
(5) 

• Nominal support 

𝑁𝑜𝑠 =
𝐿 𝑝𝑖𝑝𝑒

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝐿 𝑠𝑝𝑎𝑛

 
(6) 

 

Persamaan (4), (5) Menunjukkan batasan nilai 

span. Dimana S merupakan nilai allowable stress 

material (Mpa), E modulus elastisitas (Pa), Wo berat 

per panjang pipa (kg/m), Z section modulus (m3), 

Inersia silinder (m4). 

 

2.5. Perhitungan Tegangan Akibat Pembebanan 

Tegangan akibat beban dihitung 

berdasarkan persamaan yang dimuat dalam 

ASME B31.1 Power Piping 

• Tegangan Akibat Beban Sustain 

𝑆𝐿 =
𝑃𝐷𝑜

4𝑡
+

0.75 𝑖 𝑀𝐴

𝑍
≤ 1.0 𝑆ℎ

 

(7) 

 

 

 

• Tegangan Akibat Beban Panas 
𝑖 𝑀𝑐

𝑍
≤ 𝑆𝐴

 

(8) 

• Tegangan Akibat beban Occasional 
𝑃 𝐷𝑜

4 𝑡𝑛
+

0.75 𝑖 𝑀𝐴

𝑍
+  

0.75 𝑖 𝑀𝐵

𝑍
< 𝑘. 𝑆ℎ

 

(9) 

Persamaan (7), (8), dan (9) Menunjukkan 

perhitungan tegangan akibat pembebanan. Dimana 

nilai P merupakan tekanan kerja sistem (inch),𝐷𝑜 

diameter luar pipa (inch), 𝑀𝐴, 𝑀𝐴, 𝑀𝑐 Resultan 

momen beban (lb.inch), Z section modulus (inch4), 

𝑆ℎ allowable stress material hot working (Psi), 

𝑆𝐴Aalowable stress Displacment (Psi), 𝑖intensitas 

factor. 

 

2.6. Heat transfer 

untuk mendapatkan nilai tebal insulasi dapat 

dihitung dengan menggunakan metode heat transfer 

 

2.6.1 Konveksi dalam 

• 𝑁𝑢 =
ℎ 𝐷

𝐾
= 0.023 𝑅𝑒 0.8𝑃𝑟0.33 (

𝜇

𝜇𝑤
)

0.14

 
(10)

  

Persamaan (10) menunjukkan perhitungan 

konveksi dalam pipa. Dimana Nu merupakan nusselt 

number, Re  reynold number, Pr nilai prndtl, h laju 

perpindahan panas (W/m2℃), K nilai konduktivitas 

thermal (W/m2℃), D diameter pipa (m) 

2.6.2. Konveksi Luar Alami 

• 𝛽 =
1

(
𝑇𝑜+𝑇∞

2
)

 

(11)

  

• 𝐺𝑟 = (
𝑋3

3 𝜌 2 𝑔 𝛽 (𝑇𝑜−𝑇∞)

𝜇 𝑎𝑖𝑟2 )

 

(12) 
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• 𝑅𝑎𝑑 = 𝐺𝑟 𝑥 𝑃𝑟

 

(13) 

• 𝑁𝑢 = {0.6 +
0.387 𝑅𝑎𝐷

1/6

[1+(
0.559

𝑃𝑟
)

9/16
]

8/27}

2

 

(14)  

Pada persamaan (11), (12), (13) dan (14) 

menunjukkan perhitungan konveksi luar alami. 

Dimana nilai 𝛽 Koefisien ekspansi thermal (℃-1), 

𝜇 𝑎𝑖𝑟 visikositas kinematik udara (kg/ms), Rad 

rayleigh number, Gr grushof number, 𝑇𝑜 suhu 

fluida(℃), 𝑇∞ suhu lingkungan (℃). 

  

2.6.3. Forced External Concvection 

• 𝑁𝑢 = 0.3 + 
0.62 𝑅𝑒𝑑1/2 𝑃𝑟1/3

[(1+(
0.4

𝑃𝑟
)

2/3
)

1/4

]

( 1 +

(
𝑅𝑒

282,000
)

5/8

)
4/5

 

(15) 

Pada persamaan (15) menunjukan persamaan 

perhitungan konveksi luar paksa. Dimana nilai Pr 

merpakan nilai prandtl, Re  reynold number. 

 

2.6.4. Radiasi 

• ℎ𝑟 = 휀 𝜎 (𝑇𝑜 + 𝑇∞)(𝑇𝑜
2 + 𝑇∞

2) 

(16) 

Pada persamaan (16) menunjukkan perhitungan 

radiasi. Dimana 휀emisivitascladding, 𝜎 konstanta 

boltzman 5.67x10-8 W/m2 K4. 

2.6.4. Heat Losses 

• 𝑄 =
2𝜋𝐿(𝑇1−𝑇4)

𝑙𝑛(
𝑟2
𝑟1)

𝑘𝐴
+

𝑙𝑛(
𝑟3
𝑟2)

𝑘𝐵
+

𝑙𝑛(
𝑟4
𝑟3)

𝑘𝐶

 

(17) 

Persamaan (17) menunjukan perhitungan Heat 

Losses dimana KA,KB,KC merupakan 

konduktivitas material (W/m2 ℃), r jari jari silinder 

(m), L panjang bidang (m), T1 temperatur dalam 

silinder (℃), T2 temperatur luar silinder (℃). 

 

 

 

 

 

3. HASIL dan PEMBAHASAN 

 

3.1 Perhitungan Tebal pipa 

Tebal pipa dihitung berdasarkan persamaan 

(1) dan (2). Berdasarkan perhitungan yang telah 

dilakukan, didapatkan tebal minimum pipa sebesar 

0.383 inch dengan menggunakan Minimum 

Tolerance 12.5%. Sesuai standard yang digunakan 

dalam penentuan schedule yaitu ASME B36.10 M, 

maka tebal tersebut tidak terdaftar dalam NPS yang 

ada. Sehingga nilai tersebut dibulatkan menjadi 0.5 

inch dan dipilih Sch 60. 

 

3.3  Perhitungan Allowable Span 

Jarak yang diizinkan antar support dan 

jumlah kebutuhan ssupportdapat dihitung 

berdasarkan persamaan (4), (5) dan (6). Hasil 

perhitungan ditunjukkan pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 Perhitungan allowable span 

 

3.4 Perhitungan Allowable Working Pressure(AWP) 

Hasil perhitungan AWP dengan 

menggunakan persamaan (3) didapatkan nilai AWP 

pada piping system sebesar 1296.59 Psi, artinya 

bahwa dengan tebal 0.5 inch dan dikurangi dengan 

nilai corossion allowance  0,0394 inch maka pipa 

tersebut mampu menahan tekanan sebesar 1296.59 

Psi. Sedangkan tekanan desain hanya 812.224 𝑃𝑠𝑖, 

sehingga dapat disimpulkan pipa dalam kategori 

aman. 

3.5Perhitungan Tebal Insulasi 

Perhitungan insulasi dilakukan dengan 

pendekatan tebal insulasi 75 mm, 100 mm, 125 mm, 

dan 150 mm.  Pendekatan ini dilakukan untuk 

mendapatkan tebal optimal agar penurunan suhu  ≤ 

1% dari suhu desain. Hasil perhitungan ditunjukkan 

pada tabel 3.2  

Tabel 3.2 Perhitungan insulasi 

 

 

 

Allowable span Nilai Satuan 

Berdasarkan batasan tegangan 17.85 m 

Berdasarkan batasan defleksi 7.76 m 

Nominal Support 98 buah 

75 100 125 150

1 Internal Convection 1000.350 1000.350 1000.350 1000.350 W/m2-℃

2 External Natural Convection 5.396 5.392 5.389 5.386 W/m2-℃

3 External Forced Convection 11.455 11.027 10.663 10.349 W/m2-℃

4 External Combination Convection 11.592 11.180 10.832 10.533 W/m2-℃

5 Radiation 13.362 13.362 13.362 13.362 W/m2-℃

6 Heat Loss 260318.081 208959.100 177447.090 156050.446 Watt

7 Heat Loss per meter 341.625 274.225 232.870 204.791 Watt/m

8 Downstream Temperature 421.532 422.808 423.591 424.123 ℃

9 Losses Temperature 6.468 5.192 4.409 3.877 ℃

10 Downstream Presentase 1.511 1.213 1.030 0.906 %

Tebal insulasi (mm)
No Keterangan Satuan
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3.6 Analisa Tegangan Pipa 

Perhitungan tegangan dilakukan dengan 

menggunakan simulasi software. Hasil yang akan 

dibahas dalam analisa tegangan adalah tegangan 

akibat beban sustain, tegangan akibat beban 

occasional, dan tegangan akibat bebanekspansi 

thermal. Hasil simulasi software dapat dilihat pada 

gambar  3.1, 3.2 dan 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil simulasi software yang 

ditunjukkan pada gambar 3.1, 3.2 dan 3.3,Seluruh 

nilai tegangan masih dibawah batas tegangan ijin. 

Pada kasus tegangan akibat beban sustain, nilai 

tegangan tertinggi berada pada segmen 4 dengan 

nilai sebesar 77.7 Mpa. Besarnya nilai tegangan ini 

dikarenakan pada segmen 4 tepatnya pada node 710 

terdapat 2 valve yang memiliki berat sebesar 4082 

N, dan 7970 N. Sementara pada pipa yang 

menghubungkan antara kedua valve tersebut hanya 

di tumpu dengan 1 penyangga sehingga beban 

menjadi terpusat dan mengalami moment lendutan 

yang cukup besar. Moment lendut ini mempengaruhi 

nilai tegangan. Sementara pada kasus tegangan 

akibat beban ekspansi thermal, ratio stress paling 

tinggi terjadi pada segmen 23 dengan nilai ratio 

75.13%. Pada kasus tegangan akibat beban 

occasional hasil perhitungan software masih 

dibawah nilai allowable stress. Restrain guide 

sebagai penahan beban dari lateral mampu menahan 

seluruh beban yang diterima sistem terutama beban 

occasional dan sustain. 

3.6 Hasil 3D Desain Jalur interkoneksi 

Untuk mengetahui hasil 3D View jalur interkoneksi 

dapat dilihat pada gambar 3.4 dan 3.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. KESIMPULAN 

 

1. Material yang digunakan pada tugas akhir ini 

adalah Low Alloy Steel SA-335 P11, SA-182 F 11 

dengan rating #600 untuk flens, A193-B16 dan SA 

194-4 bolt and nut. Berdasarkan Hasil perhitungan L 

span deflection didapatkan nilai maksimum jarak 

antar penyangga sebesar 7.76 m sedangkan jarak 

antar piperack sejauh 6 m artinya jarak yang 

digunkan pada piperack telah memenhui kriteria 

desain karena ≤ 7.76 m. Hasil perhitungan tebal pipa 

didapatkan.Berdasarkan perhitungan tebal pipa, 

didapatkan hasil sebesar0.383 inch dengan 

menggunakan Minimum Tolerance 12.5%. 

Berdasarkan ASME B36.10 M tebal tersebut tidak 

Gambar3.1Grafik tegangan akibat beban 

sustain 

 

Gambar3.2Grafik tegangan akibat beban panas 
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Gambar3.4Overview 3D jalur interkoneksi 

 

Gambar3.1Grafik tegangan akibat beban 

sustain 

 

Gambar3.3Grafik tegangan akibat beban 

okkasional 

 

Gambar3.5Overview 3D jalur interkoneksi 
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terdaftar dalam NPS yang ada. Sehingga tebal pipa 

dibulatkan menjadi 0.5 inch dan dipilih Sch 60.  

2. Berdasarkan hasil perhitungan heat transfer 

dengan melakukan pendekatan tebal insulasi yakni 

75 mm, 100 mm, 125 mm, dan 150 mm maka 

didapatkan hasil yang memenuhi 

requirementpresentase downstream temperature ≤ 

1 % adalah tebal insulasi 150 mm.  

3. Hasil analisa tegangan menunjukkan bahwa 

seluruh nilai tiap segmen pada kasus beban sustain, 

kasus beban ekspansi thermal dan kasus beban 

occasional masih dibawah nilai batas ijin tegangan 

sehingga dapat disimpulkan desain dalam kategori 

aman. 

 

5. DAFTAR NOTASI 
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P = Tekanan internal operasi kerja (Psi) 

𝐷𝑜 = Outside Diameter (inch) 

𝐷𝑖 = Inside Diameter (inch) 

𝑟𝑜 = Jari jari luar pipa (inch) 

𝑟𝑖 = Jari jari dalam pipa (inch) 

𝐸 = Joint factor 

s = Allowable Stress Material (Psi) 

y = Faktor Koefisien material. 

𝑡𝑚 = Nominal tebal minimum (inch) 

𝑀𝑡 = Mill Tolerance 12.5 % 

h = Laju perpindahan panas (W/m2℃) 

A = Luas perpindahan panas (m2) 

𝑇𝑜 = Temperatur fluida (℃) 

𝑇∞ = Temperatur lingkungan (℃) 

𝜇 = Visikositas kinematik Fluida (kg/ms) 

k = Konduktivitas Thermal (W/m2℃) 

g = Percepatan gravitas (m/s2) 

β = Expansion thermal (℃-1) 

휀 = Emissivitas material 

𝜎 = Konstanta Boltzman (W/m2-K) 
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Abstrak 
 

Saluran hisap pompa tangki nafta yang berkapasitas 95.000 m3 diperlukan  perhitungan beban nozzle tangki dan 

tegangan jalur pipa. Jalur perpipaan terdiri dari pipa berdiameter 26 inch, diameter 18 inch, diameter 14 inch, 

dan diameter 12 inch dan melewati sebuah tanggul (dike). Desain pertama pipa diameter 18 inch melewati 

tanggul dengan dilindungi selubung pipa. Namun di lapangan, pipa tersebut dilakukan pengelasan pada selubung 

pipa yang mengakibatkan meningkatnya nilai beban dari nozzle tangki sebesar 9.352 lbf melebihi nilai yang 

diizinkan yaitu sebesar 7.015 lbf. Maka dari itu diperlukan desain ulang jalur pipa yang sesuai untuk mereduksi 

nilai beban nozzle tangki pada desain pertama agar tidak terjadi kegagalan. Serta melakukan perbandingan 

material take off  (MTO) dari beberapa alternatif desain ulang agar mendapatkan desain efisien. Hasil yang 

didapat dari perhitungan tegangan pipa adalah jalur pipa tidak mengalami kegagalan. Pada perhitungan beban 

nozzle tangki desain kedua didapat nilai sebesar 4.676 lbf dan 4.007 lbf pada nozzle tangki desain ketiga dengan 

nilai yang diizinkan pada masing-masing desain sebesar 7.015 lbf. Desain yang paling efisien secara material 

adalah desain tiga dengan kebutuhan material pada pipa sebesar 30,9 meter dan fitting elbow 90˚ sebanyak 4 

buah. 

Keywords: naphtha tank, stress analysis, nozzle tank, Caesar II, anchor pipe. 

 

1. PENDAHULUAN  

Proyek Naphtha Tank ialah sebuah proyek 

pembuatan tangki berkapasitas 95.000 m3 dan 2 

pompa untuk mengalirkan fluida naphtha dari 

tangki naphtha menuju proses selanjutnya. Jalur 

pipa menggunakan diameter 26 inchi, 18 inchi, 

14 inchi, dan 12 inchi yang dipasang menjadi 

satu jalur dari tangki ke pompa dengan 

menyebrangi (crossing) sebuah tanggul (dike). 

Desain awal pipa yang menyebrangi tanggul 

didesain sebagai pipa biasa. Namun pada 

kenyataannya di lapangan pipa tersebut 

dijadikan anchor (paten / tidak fleksibel), saat 

menyebrang tanggul, yang mengakibatkan 

meningkatnya nilai beban dari nozzle tangki.  

Dari kondisi tersebut perlu dilakukan 

perhitungan dan simulasi yang sesuai, antara 

lain perhitungan tegangan pipa dan beban 

nozzle, serta mendesain ulang jalur pipa untuk 

memenuhi kriteria tegangan dan momen yang 

diijinkan dan mendapatkan cost yang efisien. 

 

2. METODOLOGI  

2.2 Formula Matematika 

2.2.1 Tegangan Longitudinal (Longitudinal 

Stress) 

Tegangan longitudinal yaitu tegangan yang 

searah dengan panjang pipa dan merupakan 

jumlah dari tegangan aksial (axial stress), 

tegangan tekuk (bending stress) dan tegangan 

tekan (pressure stress).  

6. Tegangan aksial (σax) adalah tegangan yang 
ditimbulkan oleh gaya Fax yang bekerja 
searah dengan sumbu pipa. Nilai dari 
tegangan aksial dapat dirumuskan sebagai 
berikut (Chamsudi, 2005). 

Sax  = 
 𝐹𝑎𝑥

𝐴𝑚
⁄ (1) 
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Fax    = P x Ai (2)  

Ai     = 
𝜋 (𝐼𝐷2)

4
 (3) 

Am   = 
𝜋 (𝑂𝐷2−𝐼𝐷2)

4
 (4) 

7. Tegangan tekuk (σb) adalah tegangan yang 
ditimbulkan oleh momen (M) yang bekerja 
diujung-ujung pipa.  

Mb = 
𝑊 𝑥 𝐿2

8
  (5) 

I = 
𝜋 (𝑂𝐷4−𝐼𝐷4)

64
  (6) 

Sb = 
𝑀𝑏  

𝑍
  (7) 

8. Tegangan tekan (σLP) adalah tegangan yang 
ditimbulkan oleh gaya tekan internal (P) 
yang bekerja pada dinding pipa dan searah 
sumbu pipa. 

SLp  = 
𝑃 𝑥 𝑂𝐷 

4 𝑥 𝑡
 (8) 

Jadi tegangan longitudinal yang bekerja 

pada suatu sistem perpipaan dapat dinyatakan 

dengan rumus di bawah ini (Chamsudi,2005). 

SL = 
 𝐹𝑎𝑥

𝐴𝑚
⁄  + 

𝑀𝑏
𝑧⁄  + 

𝑃 𝑥 𝑂𝐷 

4 𝑥 𝑡
   (9) 

 

12.7 2.2.2 Tegangan izin ( Allowable Stress) 

Berdasarkan code ASME B31.3 

1. Tegangan Izin untuk Pembebanan 

Sustain  

S due to Sustained Load ≤ Sh               

  

(10) 

2. Tegangan Izin untuk Pembebanan 

Occasional  

S due to Occasional Load ≤ 1,33Sh                                                                                                   

(11) 

3. Tegangan Izin untuk Pembebanan 

Ekspansi  

S due to thermal expansion Load ≤ Sa = f 

(1,25 Sc + 0,25 Sh)

  

(12)                 

12.8 2.2.3 Beban (Loads) 

Loads adalah beban yang terjadi pada sistem 

perpipaan yang diteruskan ke struktur bangunan 

penumpu melalui peralatan penumpu dan 

restrain. Jenis-jenis dari load adalah sebagai 

berikut :  

1. Sustain Load 

SL = 
 𝐹𝑎𝑥

𝐴𝑚
⁄  + 

𝑀𝑏
𝑧⁄  + 

𝑃 𝑥 𝑂𝐷 

4 𝑥 𝑡
                                                                                                           

(13) 

2. Occasional Load  

Socc = 0.75𝑖12
𝑊𝐿2

10𝑍
1.5𝐺                                                                                                                   

(14) 

3. Thermal Load 

 Δ  = α x L x ( Ti – To )                                                                                                                       

(15)  

M =
6𝐸𝐼𝛥

𝐿2                                                                                                                                 

(16) 

S =
𝑖𝑀

𝑍
  (2.21)                                                                                                                                

(17)  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil perhitungan sustain load, occasional 

load, dan thermal load desain pertama  

Tabel 1. Sustain load 

 

 

 

 

 

Tabel 3. 

Thermal load 

Tabel 2. Occasional load 
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Tabel 5. Occasional 

load 

 

Tabel 8. Occasional load 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan sustain load, 

occasional load, dan thermal load, maka 

diketahui jalur perpipaan pada desain awal tidak 

mengalami overstreess. 

 

3.2 Hasil perhitungan sustain load, occasional 

load, dan thermal load desain dua (loop) 

 Tabel 4. Sustain load 

Tabel 6. Thermal load 

 

Berdasarkan hasil perhitungan sustain load, 

occasional load, dan thermal load, maka 

diketahui jalur perpipaan pada desain dua tidak 

mengalami overstreess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Hasil perhitungan sustain load, occasional 

load, dan thermal load desain tiga (re-routing) 

Tabel 7. Sustain load 
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Tabel 9. Thermal load 

 

Berdasarkan hasil perhitungan sustain load, 

occasional load, dan thermal load, maka 

diketahui jalur perpipaan pada desain tiga tidak 

mengalami overstreess. 

3.4 Hasil perhitungan beban nozzle tangki 
desain awal menggunakan Caesar II 7.0 

Tabel 10. Nilai beban nozzle tangki desain awal  

Terjadi kegagalan pada gaya aksial nozzle 

tangki dengan nilai 9.352 lbf, melebihi batas 

maksimum sebesar 7.015 lbf. 

3.5 Hasil perhitungan beban nozzle tangki 
desain dua (loop) mengguanakan Caesar II 
7.0 

Tabel 11. Nilai beban nozzle tangki desain dua  

  

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai gaya 

aksial nozzle tangki sebesar 4.676 lbf, kurang 

dari batas maksimum sebesar 7.015 lbf, dan 

dinyatakan aman. 

3.6 Hasil perhitungan beban nozzle tangki 
desain tiga (re-routing) mengguanakan 
Caesar II 7.0 

Tabel 12. Nilai beban nozzle tangki desain awal  

 

  

 

  

 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai gaya 

aksial nozzle tangki sebesar 4.003 lbf, kurang 

dari batas maksimum sebesar 7.015 lbf, dan 

dinyatakan aman. 

13 4. KESIMPULAN 

Setelah dilakukan perhitungan dan analisa, 

maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kegagalan yang terjadi pada nozzle tangki 
NPS 26 akibat dari nilai gaya aksial (Fx) 
pada nozzle tangki sebesar 9.352 lbf 
melebihi nilai gaya aksial yang diizinkan 
yaitu sebesar 7.015 lbf. 

2. Nilai tegangan dari ketiga desain tidak ada 
yang melebihi nilai tegangan yang diizinkan 
sehingga ketiga desain tersebut tidak ada 
yang mengalami kelebihan tegangan 
(overstress). 

3. Nilai gaya aksial (Fx) nozzle tangki NPS 26 
pada desain dua sebesar 4.676 lbf, lebih 
besar dari nilai gaya aksial (Fx) nozzle 
tangki NPS 26 pada desain tiga yaitu 
sebesar 4.007 lbf dengan nilai gaya aksial 
yang diizinkan sebesar 7.015 lbf yang 
akibatnya nozzle tangki NPS 26 tidak 
mengalami kegagalan / aman. 

4. Desain yang lebih efisien secara material 
adalah desain tiga dengan perbedaan 
kebutuhan material pada panjang pipa 
yaitu sepanjang 30,9 meter dan fitting 
elbow 90˚ sebanyak 4 buah, sedangkan 
pada desain dua dibutuhkan material yang 
lebih banyak yaitu pipa sepanjang  31,3 
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meter dan fitting elbow 90˚ sebanyak 6 
buah. 
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Abstrak- Penelitian ini dilakukan mengenai pressure drop aliran pneumatic conveying fase densepada 

jalur pipa surge bin menuju fly ashsilo diplant unit 7 PT. IPMOMI. Pada saat proses pemindahan butiran 

coal ash, butiran coal ash yang dipindahkan sering kali tidak dapat mencapai tempat tujuan (fly ash silo) 

dan menyebabkan butiran coal ash menumpuk di suatu titik di dalam jalur pipa atau biasa disebut dengan 

blocking. Analisa pressure drop fase dense aliran udara bercampur dengan coal ash pada jalur pipa dari 

surge bin menuju fly ash silo diperlukan, untuk mengetahui nilai pressure drop di sepanjang pipa agar dapat 

menentukan diameter coal ash yang diijinkan, sehingga tidak terjadi adanya blocking.Metodologi yang 

digunakan antara lain mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan pressure drop pada aliran 

pneumatic conveying, kemudian melakukan pengolahan  data  yang  terdiri  dari  menghitung besar nilai  

pressure drop dan menganalisa pengaruh variasi kecepatan udara terhadap pressure drop.Hasil yang 

didapatkan dari perhitungan manual pada jalur surge bin menuju fly ash  silo dengan diameter coal ash 840 

μm sebesar 165,23 kPa ; diameter coal ash 149 μm sebesar 159,26 kPa dan diameter coal ash 45 μm sebesar 

149,86 kPa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diameter coal ash  yang di ijinkan agar tidak terjadi 

pengendapan adalah 45 μm. Serta hasil analisa pengaruh kecepatan dan pressure drop menunjukkan bahwa 

kecepatan aliran mempengaruhi nilai laju kenaikan atau penurunan  pressure drop. 

  

Kata Kunci : fase dense, pneumatic conveying, coal ash, pressure drop. 

1. PENDAHULUAN 

 Pressure drop merupakan perbedaan tekanan 

antara dua titik  pada sebuah sistem atau jaringan 

perpipaan. Pressure drop terjadi akibatkekuatan 

gesekan , yang disebabkan oleh resistensi aliran 

pada fluida yang mengalir melalui tabung. 

Penentu utama resistensi terhadap aliran fluida 

adalah kecepatan fluida dan viskositas fluida yang 

melalui pipa.Pada pipa penghubung antarasurge 

bin economizer dengan fly ash siloyang dialiri 

fluida campuran berupa  udara dengancoal ash 

(sisa pembakaran batu bara) sering terjadi 

blocking akibat ukurandari abu sisa pembakaran 

lebih besar dan kualitas batu bara tidak bagus, 

sehingga tekanan udara yang disupply oleh air 

tank sebesar 150 kPa tidak dapat memenuhi 

kebutuhan. Sehingga penelitian ini membahas 

mengenai besar nilaipressure dropaliran udara 

dengan coal ashdi sepanjang pipeline dengan 

diameter coal ash 840 μm , 149 μm dan 45 μm  

menggunakan perhitungan secara manual, 

meakukan pemodelan dengan software ansys 

untuk mengetahui kemungkinan terjadinya 

endapan , serta melakukan analisa pengaruh 

variasi kecepatan udara terhadap pressure drop. 

 

2. METODOLOGI 

2.1 Pressure drop pipa horisontal (udara) 

 Perhitungan kehilangan tekanan pada 

aliran udara yang disebabkan antara gesekan 

aliran udara dengan dinding pipa bagian 

dalam pada bagian pipa horisontal, 

denganpersamaansebagai berikutdibawahini:

   

ΔPfa = 𝑓. 
𝜌𝑎 𝑥 𝜗𝑎

2

2
 . 

∆𝑋

𝐷
 (1) 

𝑅𝑒𝑎 = 
𝜌𝑎 𝑥 𝜗𝑎 𝑥 𝐷

𝜇
 (2) 

 

2.2 Pressure drop pipa horisontal (coal ash) 

 Perhitungan kehilangan tekanan pada 

aliran coal ash yang disebabkan antara 

gesekan aliran udara dengan dinding pipa 

bagian dalam pada bagian pipa horisontal, 

denganpersamaansebagai berikutdibawahini: 

ΔPfs = m* . λs 
𝜌𝑎 𝑥 𝜗𝑎

2

2
. 

∆𝑋

𝐷
 (3) 

λs = 
2.1 𝐹𝑟𝑠

0.5

𝑚∗0.3 
.  𝐹𝑟2

[
𝐷

𝑑𝑝
]

0.1

 (4) 

Fr = 
𝑉

(𝑔 .  𝐷)0.5 (5) 

 

2.3 Pressure drop pipa elbow 

 Perhitungan kehilangan tekanan pada 

aliran udara yang disebabkan antara gesekan 

aliran udara dan coal ashdengan dinding pipa 

bagian dalam pada bagian pipa elbow, 

mailto:samuelpradipta06@gmail.com1*
mailto:emie.santoso@gmail.com2*
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denganpersamaansebagai berikutdibawahini: 

∆𝑃𝑏𝑜 = (𝜆𝑓 +  𝜆𝑠). 
𝜌𝑜 .  𝜗𝑜

2

2
 (6) 

𝜆𝑓 =0.167 x [1 + 17.062 . (
2.𝑅𝑏

𝐷
)

−1.219

]x 

𝑅𝑒−0.17x (
2.𝑅𝑏

𝐷
)

0.84

 (7) 

𝜆𝑠 = 
5.4 𝑥 𝑚∗1.293

𝐹𝑟0.84 .  (
2.𝑅𝑏

𝐷
)

0.39 (8) 

𝐹𝑟 = 
𝑉

(𝑔 .  𝐷)0.5 (9) 

m* =
𝑚𝑠

𝑚𝑓
 (10) 

2.4 Pressure drop pipa vertikal 

 Perhitungan kehilangan tekanan pada 

aliran udara yang disebabkan antara gesekan 

aliran udara dan coal ash dengan dinding pipa 

bagian dalam pada bagian pipa elbow, 

denganpersamaansebagai berikutdibawahini: 

∆𝑃𝑣 = 𝜌∗x g x h (11) 

𝜌∗ = 
𝜌𝑠

𝜌𝑎
 (12) 

2.5 Metodologi penelitian 

• Tahap Identifikasi 

 Melakukan pengamatan awal untuk 

menentukan topik , penetapan tujuan dan 

tahap identifikasi permasalahan yang ada. 

• Tahap pengumpulan data 

 Melakukan pengumpulan data yang 

bertujuan untuk memudahkan pengerjaan 

penelitian. Adapun data yang diambil 

adalah data sekunder (berasal dari 

perusahaan). 

• Tahap pengolahan data 

 Melakukan pengolahan data yang telah 

telah diperoleh, adapun dalam tahap ini 

yaitu melakukan perhitungan pressure 

drop di sepanjang pipeline dengan 

diameter coal ash 840 µm , 149 µm dan 45 

µm, kemudian melakukan pemodelan 

menggunakan software ansys 17.2 , 

melakukan perhitungan pengaruh 

kecepatan aliran terhadap pressure drop. 

• Tahap analisa dan kesimpulan 

 Melakukan analisa pressure drop di 

sepanjang aliran dan pengambilan 

kesimpulan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pressure drop aliran dengandiameter coal 

ash 840 μm 
• Total pressure drop 

 
Tabel 1. Total pressure drop pipa fly ash 

transport 
 Berdasarkan table 1, maka total 

penurunan tekanan di sepanjang pipa 

dengandiameter coal ash 840μm adalah 

sebesar 165,23 kPa 

 

 

 

3.2 Pressure drop aliran dengandiameter coal 

ash 149 μm 

 
• Total pressure drop 

Tabel 2. Total pressure drop pipa fly ash 

transport 

 Berdasarkan tabel 2, maka total 

penurunan tekanan di sepanjang pipa 

dengandiameter coal ash 149 μm adalah 

sebesar 159,262 kPa 
3.3 Pressure drop aliran dengandiameter coal 

ash 45 μm 
• Total pressure drop 

Tabel 3. Total pressure drop pipa fly ash 

transport 

Berdasarkan tabel 3, maka total 

penurunan tekanan di sepanjang pipa 
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dengandiameter coal ash 45 μm adalah 

sebesar 149,86 kPa 

3.4 Pengaruh variasi kecepatan terhadap 

penurunan tekanan 
 
 

  

 

 

 

Gambar 1. Grafik pengaruh velocity 

terhadap pressure drop 

Dari hasil grafik diatas menunjukkan bahwa 

persamaan cengel & cimbala memiliki grafik 

parabolik. Sehingga, persamaantersebutbenar. 

3.5 Pemodelan software ansys 17.2 
• Diameter coal ash 840 μm 

 

 

 

 

 

Gambar 2. kontur particle mass 

concentration diameter coal ash 840 

μm 

 

 Berdasarkan hasil pemodelan yang 

dilakukan menggunakan software ansys 

17.2 dengan diameter coal ash 840 

μmdiperoleh kontur konsentrasi partikel 

pengendapan yang terjadi sebelum pipa 

vertikal. Hal ini disebabkan tekanan yang 

di suplai telah mengalami penurunan 

(pressure drop). 

 

• Diameter coal ash 149 μm 

Gambar 3. kontur particle mass 

concentration diameter coal ash 149 

μm 

 

 Berdasarkan hasil pemodelan yang 

dilakukan menggunakan software ansys 

17.2 dengan diameter coal ash 149 μm 

diperoleh kontur konsentrasi partikel 

pengendapan yang terjadi pada pipa elbow 

sebelum memasuki fly ash silo. Namun ada 

sebagian yang terbawa atau berhasil di 

alirkan , akibat diameter partikel yang 

tidak terlalu besar. 

 

 

 

 

 

• Diameter coal ash 45 μm 

 

Gambar 4. kontur particle mass 

concentration diameter coal ash 45 μm 

  

 Berdasarkan hasil pemodelan yang 

dilakukan menggunakan software ansys 

17.2 dengan diameter coal ash 45 μm 

diperoleh kontur konsentrasi partikel. 

Namun tidak didapatkan pengendapan 

pada pipa, hal ini dikarenakan diameter 

coal ash sangat kecil.  

 

4. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil perhitungan serta analisa 

yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

antara lain : 

1. Pressure drop perhitungan : dari hasil 

perhitungan manual penurunan tekanan di 

sepanjang pipa dari surge bin menuju fly ash 

silo dengan diameter coal ash840 , 149 dan 45 

μmadalah sebesar 165,2 kPa ; 159,262 kPa dan 

149,86 kPa dengan tekanan inlet sebesar 150 

kPa. Untuk memenuhi kebutuhan pressure di 

sepanjang pipeline maka diameter ash yang 

ideal adalah 45 μm. Sehingga disimpulkan, 

bahwa perlunya penggunaan screen mesh 
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berukuran #325 agar pertikel yang berukuran  

≤ 45 μm dapat dialirkan menuju fly ash silo. 

2. Hasil pemodelan menggunakan software 

ansys 17.2 dengan diameter coal ash840 μm 

dan 149 μm menunjukkan bahwa penurunan 

tekanan terjadi pada pipeline dengan pressure 

inlet 150 kPa sehingga tidak mampu untuk 

menyalurkan coal ash  secara sempurna 

menuju fly ash silo, sehingga menimbulkan 

terjadi nya endapan sebelum masuk silo. 

Sedangkan untuk diameter coal ash45 μm, 

dengan pressure inlet sebesar 150 kPa coal 

ash dapat tersalurkan secara sempurna menuju 

silo. 

3. Berdasarkan analisa hasil  nilai pressure drop 

pada pipeline dengan perhitungan manual dan 

dengan menggunakan software ansys 17.2 

dapat disimpulkan bahwa penurunan tekanan 

pada diameter coal ash 840 μm dan 149 μm 

yang terjadi di sepanjang pipeline telah sesuai 

antara kondisi aktual, perhitungan secara 

manual dan dengan menggunakan software 

ansys. 

4. Berdasarkan hasil analisa grafik perbandingan 

antara variasi kecepatan aliran serta 

penurunan tekanan pada sepanjang pipa surge 

bin menuju fly ash silo, dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi kecepatan pada suatu 

aliran maka nilai penurunan tekanan akan 

semakin besar. 

 

5. DAFTAR NOTASI 

∆𝑃𝑓𝑎 : Kehilangan tekanan pada udara [kPa] 

𝑓 :Gaya gesek pada udara [ - ] 

𝜗𝑎/ 𝜗𝑜 : Kecepatan udara [m/s] 

𝜌
𝑎
 / 𝜌

𝑜
 : Density Udara [kg/m3] 

𝑅𝑒𝑎 : Reynold Number [ - ] 

∆𝑋 : Panjang pipa [m] 

D : Diameter Pipa [m] 

∆𝑃𝑓𝑠 : Kehilangan tekanan pada partikel 

[kPa] 

𝜆𝑠  : Faktor gesekan pada partikel [ - ] 

m* : Mass flow rate [ 
𝑚𝑠

𝑚𝑓
 ] 

𝑑𝑝 : Diameter partikel  [m] 

Fr : Froude Number 

𝑔 : Gravitasi [m/s2] 

∆𝑃𝑏𝑜 : Kehilangan tekanan pada belokan 

pipa elbow [Pa] 

𝑚𝑠 :Mass flow rate solid / partikel[kg/s] 

𝑚𝑓 :Mass flow rate udara  [kg/s] 

𝜆𝑓  : Faktor gesekan pada udara [ - ] 

𝑅𝑏  : Radius Bend [m] 

∆𝑃𝑣 : Kehilangan tekanan pada pipa 

vertikal [Pa] 

𝜌∗ :bulk density [kg/m3] 

ℎ :beda ketinggian [m] 
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Abstrak- PT. Pupuk Kalimantan Timur telah diamanahi pemerintah Republik Indonesia untuk menambah unit 

 

produksi yaitu Amonia-Urea Complex (Diistilahkan “Proyek PKT-5”) di Bontang, Kalimantan Timur. Pada 

 

periode/masa garansi kontraktor, dilaporkan telah terjadi kebocoran pada expander di jalur sea-water make-up 

PA301-28SWS-31203-AFZO-01 / Jalur supplai utama cooling tower di Plant PKT-5. Dengan mengacu pada 

data observasi client, penelitian ini menganalisa kerakteristik aliran pada expander, erosi fluida, dan kavitasi. 

Analisis aliran meliputi distribusi kecepatan dan turbulensi menggunakan software Ansys Fluent versi 17.2 

2016. Analisis erosi menggunakan software Ansys Fluent DPM Erosion Model versi 17.2 2016. Analisis 

kavitasi menggunakan acuan rumus Rahmeyer 1992 dan 1stlaw of thermodynamic SSSF throttling valve. Selain 

ketiga hal di atas, penelitian ini juga akan menganalisa solusi dan memberikan rekomendasi terkait kasus 

kebocoran ini. Ada 3 solusi yang ditawarkan yaitu fiber resinlamination, pipe sleeve instalation, dan valve 

sizing. Pemodelan dan perhitungan menghasilkan data bahwa padaexpander nilai kecepatan tertingginya adalah 

sebesar 12,52 m/s, turbulent kinetic energy sebesar 12,95 m2/s2, erosi pada titik kebocoran sebesar 3,51 

mm/tahun, lifetime terhadap erosi sebesar 1,21 tahun, serta fase fluida kavitasi sebesar 95,0525% liquid, 4,9475 

% vapour. Untuk mengatasi kasus, valve sizing DN 600 yaitu merubah ukuran valve dari DN 

 

450 “existing” menjadi DN 600 memberikan hasil yang paling optimal. Solusi ini mampu mereduksi nilai 

kecepatan sebesar 41,16 %, turbulensi sebesar 49,81 %, erosi sebesar 64,9 %, dan kavitasi sebesar 15,05 %. 

 

Kata Kunci : Expander, Kebocoran, Erosi, Kavitasi, Turbulensi, FRP, ANSYS 

 

 

 

I.PENDAHULUAN 
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Proyek Kaltim-5 merupakan tindak 

lanjut rencana Pemerintah untuk melakukan 
revitalisasi industri pupuk sebagaimana instruksi 

Presiden RI No. 2 Tahun 2010. Proyek ini 

dibangun untuk menggantikan Kaltim-1 yang 
sudah tua dan tidak efisien konsumsi gas 

buminya. Proses pelelangan telah dilakukan pada 
Februari 2010 diikuti peserta tender 5 

konsorsium dari dalam dan luar negeri. 
 

Berdasarkan informasi dari client 

(Pupuk Kaltim), telah terjadi kebocoran pada 

pipa jalur seawater make-up (line no PA301-
28SWS-31203-AFZO-01), line utama supplai 

cooling tower Plant PKT-5 . Kebocoran tersebut 
berlokasi di dinding expander 18” x 28”. 

Operator telah mengaplikasian rubber 

bandwrapping sebagai bentuk emergency action 
pada line.Namun tetap saja, metode penanganan 

tersebut belum dapat menyelesaikan masalah 

secara tuntas. 
 

Client sempat mempertimbangkan 
metode lainyang relevan seperti pengaplikasian 
fiber resin 
 

lamination. Namun metode ini dinilai 

tidakmemungkinkan. Resin membutuhkan waktu 
lebih dari 8 jam untuk mengering namun aliran 

line hanya mampu ditahan selama 1 jam saja oleh 

Control Valve (FV-2220). Metode ini hanya bisa 
diterapkan saat plant sudah dalam keadaan shut-

down. 

Dalam tugas akhir ini, pertama penulis 

akan menganalisa kasus kebocoran pada jalur sea 
watermake up [line no PA301-28SWS-31203-

AFZO-01]dengan pendekatan analisis software 

CFD (Fluent Ansys). Dugaan sementara, 
penyebab kebocoran paling signifikan adalah 

erosion-mechanism. Hal ini relevan mengingat 

terdapat konsentrasi solid particle didalam aliran 
yang secara explisit didetailkan pada 

clientobservation report serta kondisi valve yang 
diharuskanmaximum throttling 50% (450) yang 

secara signifikan mempengaruhi profil laju 

fluida. 

Tahapan pertama pada analisis ini yaitu 

simulasi/ pemodelan aliran dan erosi 
menggunakan software CFD (Fluent Ansys). 

Yang kedua, penulis juga akan menganalisis 

solusi yang direkomendasikan . Di lapangan, 
terdapat perbedaan antara metode yang digagas 

oleh Owner dan kontraktor, sehingga diperlukan 
analisis lanjutan guna mengetahui kelebihan 

serta kekurangannya. Kontraktor menyarankan 

pengaplikasian Fiber Resin Lamination 
sedangkan Owner menyarankan peng-installan 

pipe sleeve denganmaterial yang lebih tahan 

erosi. Selain itu, solusi re-design ukuran valve 

juga akan diberlakukan mengingatada 
kecurigaan terjadi ketidaktepatan dalam 

pemilihannya. Diharapkan, luaran hasil analisis 

dapat 

dijadikan engineering consideration input oleh 
kontraktor ketika menghadapi kasus identik 
lainnya. 

Dalam tugas akhir ini, digunakan suatu 
metode penelitian yang dapat dijabarkan sebagai 
berikut : 

5. Studi literature 

Studi literatur dilakukan untuk 

memahami konsep dasar tentang proses 

terjadinya kasus kebocoran di lapangan 

berdasarkan data observasi Client, 

melengkapi data spesifikasi teknis serta 

mencari referensi yang sesuai guna 

menyelesaikan kasus. 
 

6. Pemodelan 

Melakukan pemodelan aliran untuk 

mendapatkan data profil kecepatan, 

tekanan total, dan turbulensi. Selain itu 

juga akan dilakukan pemodelan solid 

discrete phase untuk mengetahui nilai 

laju erosi pada dinding komponen 

terdampak. 

7. Simulasi 

Melakukan simulasi 3D streamline yang 

menunjukkan hasil pemodelan atau 

visualisasi pola daerah berpotensi 

turbulensi. Selain itu guna mengetahui 

nilai parameter yang dibutuhkan seperti 

kecepatan, tekanan, dan erosion rate, 

Surface integral & Volume integral 

report akandi-import kemudian 

dianalisa. 
 

8. Analisa 

Analisa data dari report software akan 

menghasilkan gambaran kualitatif profil 

kecepatan, tekanan dan turbulensi pada 

komponen terdampak, selain itu data 

tersebut akan digunakan sebagi acuan 

kalkulasi penentuan lifetime komponen 

terhadap erosi, index kavitasi,serta fase 

fluida kavitasi. Terakhir, solusi yang 

paling optimal akan direkomendasikan 

guna mangatasi kasus. 
 

9. Penyusunan laporan tugas akhir. 

Penulisan laporan ini disusun sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 
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Berisikan tentang latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat, dan batasan masalah 
 

BAB II : DASAR TEORI 
 

Berisikan teori-teori dasar yang 
mendukung penelitian tugas akhir, 
dimana isi dari bab ini merupakan acuan 
untuk menganalisa dan memecahkan 
permasalahan. 

 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 
 

Berisikan tentang metode penelitian 
yang memaparkan mengenai langkah-
langkah yang telah dilakukan selama 
penelitian secara terperinci dari awal 
sampai didapatnya kesimpulan. 

 

BAB IV : DAN PEMBAHASAN 
 

Berisikan tentang analisa data dan 

pembahasan, dilakukan penganalisaan 

data pada komponen-komponen line 
terdampak meliputi profil kecepatan, 

turbulensi, laju erosi, index kavitasi, 
dan fase fluida yang terbentuk. 

Selanjutnya menganalisa solusi yang 

paling optimum sebagai bentuk 

rekomendasi terhadap kasus tersebut. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Berisikan tentang kesimpulan yang 
diperoleh dari hasil penelitian dan saran 
yang diberikan untuk perusahaan. 

 

3. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Aliran dalam pipa 

 Secara umum ada 2 phenomena aliran fluida 

(Bindar, 2006) yaitu aliranlaminer dan aliran 

turbulen. Aliran laminer adalah suatu indikasi 

aliran berlapis (layer by layer flow) dengan tidak 

ada fluktuasi terhadap waktu pada variabel aliran 

seperti kecepatan komponen sedangkan aliran 

turbulen adalah suatu indikasi aliran lapisan 

bersilangan (cros layer flow) yang kuat terhadap 

fluktuasi waktu pada variabel aliran. 

 Fluida cair dibedakan menjadi 3 menurut 

besarnya nilai reynold number fluida tersebut 

yaitu aliran laminar, aliran turbulen, dan aliran 

transisi. Dalam bukunya, raswari menentukan 

bahwa untuk nilai reynold: 

 

= Re < 2000, aliran tersebut termasuk 
aliran laminar  

= Re > 2300, aliran tersebut termasuk 
aliran turbulen  

= 2000 ≤ Re ≤ 2300, aliran tersebut 
termasuk aliran transisi 

 Dalam Computational Fluid Dynamic 
(CFD) aliran turbulen dimodelkan 
menggunakan model turbulensi lanjut 
(advanced turbulence models). Model 
advanced turbulence yang sudah mantap dan 
salahsatunya dapat dipilih untuk digunakan 
dalam CFD adalah: model Spalart-Allmaras, 
model k-e Standard, model k-e 
Renormalization-group (RNG), model k-
eRealizable, Reynolds stress model (RSM) 
dan model Large eddy simulation (LES). 
Dalam faktanya tidak adamodel turbulen 
tunggal yang secara menyeluruh tepat untuk 
berbagai masalah. 

Model k-e Standard 

Model realizable k-epsilon 
merupakan pengembangan model yang relatif 
baru dan berbeda dengan k-epsilon dalam dua 
hal, yaitu : 
 

a. Pada model realizable k-epsilon terdapat 
formulasi baru untuk memodelkan viskositas 
turbulen. 

b. Sebuah persamaan untuk epsilon telah 
diturunkan dari persamaan untuk menghitung 
fluktuasi vortisitas rata-rata. 
 

Istilah realizable mempunyai arti 

bahwa model tersebut memenuhi beberapa 
batasan matematis pada bilangan Reynolds, 

konsistensi dengan bentuk fisik aliran 
turbulen. Kelebihan dari model realizable k-

epsilon adalah lebih akurat untuk 

memprediksi lajupenyebaran fluida dari 
pancaran jet/nosel. Model ini juga 

memberikan performa yang bagus untuk 

aliran yang melibatkan putaran, lapisan batas 
yang mempunyai gradien tekanan yang besar, 

separasi, dan resirkulasi. 

Near Wall Treatment 

Aliran turbulen sangat 
dipengaruhi oleh adanya dinding. Pada 
aliran utama hambatan dinding tidak 
berpengaruh, sedangkan pada aliran 
dekat dinding (near wall flow) sangat 
dipengaruhi oleh hambatan dinding. 
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Penggunaan wall function 
diperlukan modifikasi model turbulen 
untuk memperhitungkan adanya dinding. 
Pendekatan lainnya yang disebut near-
wallmodel adalah memodifikasi model 
turbulensi untukmemungkinkan 
viskositas daerah dekat dinding 
terselesaikan dengan membuat mesh 
penuh sampai dinding termasuk viscous 
sublayer. 

2.1 Erosion Mechanism 

 Suatu sistem perpipaan dimana terdapat 

parameter seperti tekanan & kecepatan aliran 

tinggi,mengandung uap, gelembung, serta 

partikel erosive &non-errosive agent, maka 

sangat rentan terhadap erosion mechanism. Maka 

perhitungan erosion rate sangat dibutuhkan guna 

mengetahui apakah material tersebut akan tahan 

atau lemah terhadap efek dari erosi tersebut. 

 Software yang cukup mumpuni dalam 

menganalisa erosion mechanism adalah Fluent 

Ansys. Adapun beberapa model persamaan yang 

tercover dalam paket software ini adalah 

(Sumber : Ansys 2016) 

DPM Generic Erosion Model 

 Persamaan model erosi pada default DPM 

fluent ansys adalah sebagai berikut, 

 

 

 

 

 

Okka Erosion Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Okka erosion model dinilai mampu 

memberikankorelasi yang lebih realistis dengan 

mengakomodir pengaruh / effect nilai kekerasan 

material 

Finnie Erosion Model 

 Persamaan erosion model finnie cocok 

digunakan pada hampir seluruh material ductile. 

Adapun persamaannya adalah 

 

 

 

 

 

 

 Konstanta default Finnie erosion model 

hanya valid untuk analisa erosi partikel pasir 

pada permukaan carbol steel saja.  

Mc Laurry Erosion Model 

 Persamaan Mc Laurry erosion model dapat 

dilihat pada persamaan di bawah ini, 

 

 

 

 

 

 

Konversi Erosion Rate 

 Dari semua metode diatas, hasil yang 

didapatkan adalah erosion rate dengan satuan 

kg/(m2s). Guna mengubah satuan tersebut 

menjadi erosion rate mm/tahun berikut adalah 

persamaanya, 

 

 

 

2.2 Cavitation in Throttled Control Valve 

Pemahaman tentang kavitasi bisa 

disederhanakan 

dengan kondisi dimana dalam suatu aliran 

terbentuk gelembung-gelembung udara 
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(vapour). Gelembung-gelembung tersebut 

memiliki volume total 200-800 kali dari volume 

fluida. Hasilnya baik kecepatan fluida dan 

vapour (hasil kavitasi) meningkat meskipun 

hanya sedikit persentase fluida yang menguap 

(vapourization). Gelembung gelembung kavitasi 

terbentuk dikarenakan tekanan static fluida 

dalam “throttled valve” menurun di bawah 

tekanan didihnya (saturation pressure). Ketika 

ini terjadi, ada 2 zona fase guna mengkategorikan 

jenis aliran yang terjadi. Parameter-parameter 

yang berhubungan dengan Control Valve 

(throttled) ditunjukkan pada gambar 2.9 

 Salah satu efek yang ditimbulkan adalah 

erosi. Saat tekanan static naik diatas tekanan 

didih (vapour), gelembung kavitasi akan meletus 

dan berubah menjadi fase cair lagi. Tumbukan 

dari partikel partikel gelembung & letupan 

sangat energetic, karakteristiknya menyerupai 

“jets of fluid” yang mampu menggerus dinding 

pipa dalam kurun waktu tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kavitasi pada control valve 

 Sumber : Comsol 2016 

 

Parameter kavitasi yang terjadi pada 

kontrol valve, tergantung daripada P1 yaitu 

tekanan yang masuk, P2 yaitu tekanan yang 

keluar dan Pv yaitu tekanan uap fluida, 

parameter kavitasi atau sering disebut indeks 

kavitasi disimbolkan dengan CN yaitu 

parameter ini tidak memiliki besaran tapi 

hanya meruppakan parameter untuk 

mengetahui intensitas terjadinya kavitasi pada 

suatu operasi control valve. ∆  merupakan 

perubahan tekanan dan merupakan 

karakteristik geometri aliran. Seperti yang 

terlihat pada persamaan 2.4 [Rahmeyer,1992] 

 

 

 

 

 

Untuk mengetahui bahwa katup kontrol 

tersebut mengalami kavitasi atau tidak, dan 

mengetahui besarnya potensi kavitasi terjadi 

maka kita akan membandingkan nilai kavitasi 

(CN) dan nilai kavitasi kritis suatu katup 

kontrol ( σ ), apabila harga CN sama dengan 

atau lebih kecil dari nilai σ, maka didalam 

katup kontrol tersebut terjadi kavitasi. 

[Rahmeyer,1992] 

 = 1⁄ 2 

Dimana: 

N : indeks kavitasi kritis 

FL : Nilai Pressure Recovery Factor 

Pressure recovery factor (FL) 

adalahperbandingan antara nilai teoritis 

discharge dan nilai aktual discharge ketika 

aliran melewati katup kontrol yang 

bergantung pada nilai pressure input (P1), 

bukaan katup , dan bentuk geometri, pada 

penentuan nilai tekanan di upstream dan 

bukaan katup . Pressurerecovery factor 

ditentukan sebagai nilai maksimumagar aliran 

dapat mengalir melewati katup kontrol 

dengan nilai tekanan upstream yang ada. 

Pressurerecovery factor adalah besaran yang 

tidak memilikidimensi satuan, dipengaruhi 

oleh besar debit aliran, kapasitas aliran katup, 

tekanan masuk, dan tekanan uap fluida, Nilai 

ini tergantung pada masing-masing ukuran 

katup kontrol dan bukaan pada katup kontrol, 
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dirumuskan pada persamaan. 

[Rahmeyer,1992] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada analisa hukum I Thermodinamika 
“ sistem terbuka / control volume” mencakup 
berbagai macam hal meliputi analisa thermo 
volume kontrol, proses aliran steady, 
peralatan teknik untuk aliran steady, dan 
proses aliran tak steady. Guna mengetahui 
nilai persentase fluida yang terbentuk akibat 
throttling valve, perhitungannya 
menggunakan pendekatan ilmu 
thermodinamika 1 SSSF system (Steady-
State, SteadyFlow Process). 

Proses aliran steady mempunyai 
pengertian sebuah proses dimana aliran fluida 
ketika melalui sebuah volume atur tidak 
mengalami perubahan terhadap waktu. 
Sebuah proses aliran steadi bisa 
dikarakteristikkan sebagai berikut : 
 

ԑ Tidak ada properti dalam volume atur 
yang berubah terhadap waktu, seperti 
volume V, massa m dan total energi E.  

ԑ Tidak ada properti pada batas volume 
atur yang berubah terhadap waktu. 
Artinya tidak ada perubahan terhadap 
waktu properti pada inlet dan exit.  

ԑ Interaksi  panas  dan  kerja  antara  sistem  

aliran  

steadi dan lingkungan tidak berubah 
terhadap waktu. 

 

Throttling valve adalah suatu alat yang 
aliran fluidanya diberi halangan sehingga 
menimbulkan penurunan tekanan yang 
signifikan. Secara detail, conservation laws 
yang diterapkan pada SSSF systemantara lain 
 

1. Konservasi massa 

 

 

Pada sistem SSSF nilai dan adalah sama 

2. Konservasi energy (1st law of 

thermodynamic) 

 
 

 

 

Pada SSSF system, adapun kondisi-
kondisi yang berlaku yakni sebagai berikut 
 

N Adiabatis Q = 0 

O Tidak ada kerja yang terlibat  W = 0 
P Perubahan energi kinetik sangat kecil ∆  = 

0  

Q Perubahan energi potensial juga sangat 
kecil ∆   

= 0 

Sehingga pada sistem SSSF berlaku eltaphi 

sama 

pada inlet dan outlet = atau 1 =  2 

Dari nilai entalphi berdasarkan tekanan 
dan temperatur yang dilihat pada tabel 
Thermodinamika water, hasil fraksi fluida 
pada outlet dapat diketahui. 

 

III. METODOLOGI 

3.1 Diagram Alir Tugas Akhir 
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Gambar 3.1 Metodologi penelitian 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Pada tugas akhir ini ada 3 analisis 

desain yang diberlakukan yaitu analisis 

desain 1 “existing condition“, analisis desain 

2 “Pipe Sleeve Instalation”, dan analisis 

desain “Valve Sizing“. Adapun parameter-

paramer sebagai pembanding tiap desain 

antara lain 

1. Profil aliran 
Profil aliran yang dianalisa meliputi 

kecepatan, tekanan, dan turbulensi. Nilai-
nilai tersebut didapatkan dari volume 
integral report AnsysFluent 17.2. Adapun 
input software dapat diamatipada tabel di 
bawah ini, 

 

 

 

 

 

2 Erosion rate 

Nilai erosi didapatkan dari surface 

integral reportAnsys Fluent 17,2 dengan 

mengaktifkan fiturDPM  “Discrete  Phase  

Model”. Adapun  setupDPM dapat diamati 

pada tabel di bawah ini, 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fase Fluida 

  Untuk analisis fase fluida, 

menggunakan nilai Average total 

pressure ( volume integral reportAnsys 

Fluent 17,2) pada komponen upstream 

(Spool 1 & reducer) dan downstream 

(expander dan elbow 1) yang kemudian 

digunakan sebagi input perhitungan 

berdasarkan rumus Rahmeyer 1992 dan 

1stlaw of thermodynamic SSSF 

ControlValve. 

4. Analisis Desain 1 “Existing Condition “ 

Analisis desain 1 diperlukan guna 

mengavaluasi kondisi kegagalan 

dilapangan dengan pemodelan FEM. 

Data-data report lapangan akan 

digunakan sebagai input pemodelan. 

Disamping itu analisis desain 1 ini juga 

berfungsi sebagai representasi 

penggunaan metode Fiber Lamination 

dalam mengatasi kasus kebocoran line 

Sea water make-up. 

Tabel 4. 1. Komponen-komponen yang  dimodelkan                
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Gambar 4.1 Komponen-komponen yang dimodelkan 

Sumber : Dokumen Pribad

 

V. KESIMPULAN 

 Berdasarkan penelitian “Solusi kasus 

kebocoran Expander pipa FRP pada jalur sea 

water make-up proyk PKT-5, Bontang” yang 

telah dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Didapatkan dari hasil pemodelan Ansys 

Fluent, Expander pada desain 1 “ Existing” 

memiliki nilai kecepatan maksimal sebesar 

12,52 m/s, Turbulent Kinetic Energy sebesar 

12,95 m2/s2, Turbulent Dissipation Rate 

sebesar 708,29 m2/s3, dan Turbulent 

Reynold Number sebesar 649110,34. 

2. Dari hasil pemodelan erosi menggunakan 

DPM Fluent Model, didapatkan data yakni 

nilai erosion rate pada titik kebocoran 

expander adalah 3,51 mm/tahun. Jika 

dikonversi menjadi lifetime, nilai lifetime 

material expander terhadap erosion 

mechanism tersebut adalah sebesar 1,21 

tahun. 

3. Didapatkan dari hasil pemodelan dan 

perhitungan desain 1 “Line Existing”, 

persentase fraksi fluida kavitasi pada 

downstream control valve ( Expander dan 

Elbow 1 ) adalah 4,9474 % vapour, 95,0525 

% liquid. 

4. Pada penelitian ini, guna mengatasi 

permasalah di lapangan, terdapat 3 solusi 

yang ditawarkan yaitu fiber resin lamination, 

pipe sleeve instalation, dan valve sizing. 

Setelah dilakukan analisis dengan sotware 

dapat dilihat bahwa valve sizing DN 600 

yaitu mengganti valve existing dengan valve 

lain ukuran DN 600 mampu memberikan 

hasil yang paling optimal yaitu mereduksi 

nilai profil kecepatan sebesar 41,16 %, nilai 

turbulent kinetic energy rata-rata sebesar 

49,81 %, Turbulent dissipation rate rata-rata 

sebesar 74,02 %, turbulent Reynold Number 

sebesar 28,44 %, dan vapour kavitasi sebesar 

15,05 %. 

 

 

 

VI. UCAPAN TERIMA KASIH 

 Penulis menyadari penyelesaian jurnal 

ini tidak terlepas dari bimbingan dan 

motivasi dari berbagai pihak, penulis 

menyampaikan rasa terimakasih yang 

sebesar-besarmya kepada : 

1. Ibu dan Bapak / orang tua penulis yang 

telah memberikan kasih sayang, nasihat 

hidup, doa, dukungan moril serta materil, 

dan segalanya. 

2. Bapak Ir. Eko Julianto, M.Sc, MRINA., 

selaku Direktur Politeknik Perkapalan 

Negeri Surabaya. 

3. Bapak George Endri Kusuma, S.T., 

M.Sc.Eng., selaku Ketua Jurusan Teknik 

Permesinan Kapal, Politeknik Perkapalan 

Negeri Surabaya. 

4. Bapak Raden Dimas Endro W., S.T., M.T. 

selaku Ketua Program Studi Teknik 

Perpipaan, Politeknik Perkapalan Negeri 

Surabaya. 

5. Bapak Pekik Mahardhika, S.ST., M.T. 

selaku Koordinator Tugas Akhir Program 

Studi Teknik Perpipaan, Politeknik 

Perkapalan Negeri Surabaya. 



Proceeding 2𝑛𝑑 Conference of Piping Engineering and its Application    ISBN No. 978-602-60034-3-0 

Program Studi D4 Teknik Perpipaan - Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 

 
 

319 

 

6. Bapak Dr. M. Anis Mustaghfirin, S.T., 

M.T. selaku dosen pembimbing 1. Beliau 

senantiasa memberikan saran dan masukan 

berharga selama pengerjaan tugas akhir. 

7. Bapak Nopem Ariwiyono, S.T., M.T. 

selaku dosen pembimbing 2 Beliau 

senantiasa memberikan semangat selama 

pengerjaan tugas akhir. 

8. Seluruh staf pengajar Program Studi D-IV 

Teknik Perpipaan yang telah memberikan 

banyak ilmu kepada penulis selama masa 

perkuliahan. 

9. Bapak Maskurianto S.ST selaku 

pembimbing dari PT. Inti Karya Persada 

Tehnik, yang telah banyak membantu 

dalam pengambilan data dan membimbing 

penyelesaian Tugas Akhir. 

10. Staf Department of Piping Engineering PT. 

Inti Karya Persada Tehnik, yang telah 

membantu kelancaran dalam kegiatan On 

The Job Training sampai Tugas Akhir. 

11. Teman-teman seperjuangan TP angkatan 

2013 yang telah memberikan banyak warna 

kehidupan, kebersamaan, dan canda tawa 

selama kuliah. 

12. Terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu penulis dalam 

menyelasaikan pendidikan di Politeknik 

Perkapalan Negeri Surabaya yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu per satu. 

 

VII. PUSTAKA 

Abdolkarimi V, Mohammadikhah R. 
2013. CFD modeling of particulates 
erosive effect on a commercial scale 
pipeline bend. ISRN Chemical 
Engineering. 2013:1-10. 

 

ANSYS. (2013). ANSYS  

Fluent Tutorial Guide. 
 

U.S.A: ANSYS, Inc. 

API 570. (2009). Piping Inspection Code: 
In-Service Inspection, Rating, 
Repair, and Alteration of Piping 
Systems. Washington DC: American 
Petrolium Institude. 

 

Det Norske Veritas. (2007). 
Recommended Practice RP 0501 
Erosive Wear In Piping Systems. 
DNV. 

Journal of Energy Resource Technology. 
123:277-284. 

Emerson, 2005, Control valve handbook 
fourth edition, Fisher Controls 
International LLC, Marshalltown, 
Iowa USA 

Hertanto, I. P. (2009). Buku Pegangan 
Mahasiswa Sistem Pemipaan. 
Jakarta. 

Muhtadi, Muhammad ,2008,analisis 
rediksi intensitas kavitasi pada 
control valve dengan metode 
pressure recovery factor, Teknik 
fisika ITS 

Parcol, handbook for Control valve 
sizing, Parcol s.p.a , Italy 

Edwards KE, McLaury BS, Shirazi SA. 
2001. Modeling solid particle 
erosion in elbows and plugged te 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISA FLOW PATTERN DAN PENGARUHNYA TERHADAP 

LAJU LAJU EROSI DI MITERED ELBOW  SISTEM PERPIPAAN 

NIRA D2 MENUJU CVP MENGGUNAKAN SOFTWARE ANSYS 

Prodi Teknik Perpipaan, Jurusan Teknik Permesinan Kapal, Politeknik 

Perkapalan Negeri Surabaya 

 

 
Siwi Tri Anggarani1*, Priyo Agus Setiawan, ST., MT.2, Ir. Arie Indartono, M. MT.3 

 



Proceeding 2𝑛𝑑 Conference of Piping Engineering and its Application    ISBN No. 978-602-60034-3-0 

Program Studi D4 Teknik Perpipaan - Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 

 
 

320 

 

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia1* 

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia 2 

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia 3 

Email: siwitrianggarani1704@gmail.com1*;  priyo_ppns@yahoo.com2*; 

arie.indartono@gmail.com3*; 

 

Abstrak- PG. Kebon agung adalah salah satu industri yang mengola fluida multifase. Fluida 

tersebut adalah massecuite (campuran kristal gula dan tetes). Pada sistem perpipaan yang 

menghubungkan palung menuju CVP terdapat mitered elbow dengan jumlah potongan 8 buah. 

Analisa pola aliran (flow pattern) dilakukan pada mitered elbow untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh aliran yang terjadi terhadap sistem sehingga dapat diantisipasi.  Aliran yang terjadi 

adalah heterogeneous flow yang kecepatannya sangat rendah. Dalam kondisi itu, potensi erosi 

yang dialami system tergolong ke dalam extreme low erosion potential atau dengan kata lain 

system aman dan kemungkinan erosi dapat diabaikan. Namun disaat yang bersamaan, dengan 

kondisi operasi tersebut dapat mengakibatkan pengendapan nira berlebihan pada dinding pipa. 

Salah satu alternative yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pengendapan adalah mengatur 

ulang kecepatan operasi pada system tersebut. Penyelesaian masalah pengendapan ini dilakukan 

dengan menghitung kecepatan operasi minimal agar tidak terjadi pengendapan. Dari hasil analisa 

dan pengolahan data yang telah dilakukan, didapatkan nilai alternative kecepatan yang sesuai agar 

tidak terjadi pengendapan dan tidak meningkatkan kemungkinan erosi. Nilai kecepatan tersebut 

adalah 3,6708 m s⁄ . selain itu, penggunaan senyawa kimia ramah lingkungan sangat disarankan 

untuk proses pembersihan kerak dalam pipa. Karena penggunakan asam kuat dapat 

mengakibatkan penipisan dinding dalam pipa.  

. 

Kata Kunci :massecuite, flow pattern,mitered elbow, deposit velocity, kecepatan operasi. 

 

1. PENDAHULUAN  

Analisa aliran dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana perilaku aliran terhadap 

lingkungannya. 

Beberapa literatur menyebutkan bahwa pola 

aliran dapat menyebabkan kerusakan pada pipa. 

Kerusakan yang sering terjadi adalah 

tergerusnya dinding dalam pipa yang biasa di 

kenal dengan erosi-korosi. Erosi sangat 

dipengaruhi oleh kecepatan fluida yang sangat 

tinggi. Selain kecepatan, ukuran partikel padat 

pada aliran dua fase juga dapat mempercepat 

terjadinya kebocoran akibat erosi. Belokan, baik 

circular elbow maupun mitered elbow sangat 

rentan terhadap erosi. Penelitian mengenai flow 

pattern pada mitered elbow di sistem perpipaan 

D2 ini dilakukan dengan tujuan mengetahui 

bagaimana bentuk pola aliran (flow pattern) 

yang terjadi dan bagaimana pengaruhnya 

terhadap sistem. Hal ini dilakukan untuk 

mengantisipasi terjadinya kebocoran akibat 

erosi ataupun pengendapan yang berlebihan.  

Analisa aliran ini akan dilakukan dengan 

menghitung secara manual dan memodelkan 

dengan ansys. Perhitungan manual yang 

dilakukan meliputi perhitungan laju erosi yang 

terjadi, perhitungan kecepatan pengendapan dan 

perhitungan minimal kecepatan operasi (jika 

kecepatan operasi actual lebih kecil dari 

kecepatan pengendapan).   

2 METODOLOGI  
2.1 Perhitungan Menentukan Flow Pattern 

Tahap-tahap perhitungan di bawah ini merupakan 

tahapuntuk menentukan flow pattern yang terjadi. 

A) Specific Grafity   

S = 
𝜌𝑠

𝜌𝑤
 

B) Consentration of weight (Cw) 

𝐶𝑤 = 
𝑆

𝑆+(
1

𝐶𝑣
)−1

 

 …(2) 

C) Densitas Campuran (𝝆
𝒎

) 

mailto:siwitrianggarani1704@gmail.com1*
mailto:*
mailto:endahwismawati@email.com3*
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𝜌𝑚 = 
𝜌𝑠

𝑆+𝐶𝑤−𝑆𝐶𝑤
 

D) Viskositas campuran (𝝁
𝒎

) 

𝜇𝑚 = 𝜇𝑤[1 + 2,5𝐶𝑣 + 10,05𝐶𝑣
2 +

0,00273𝑒16,6𝐶𝑣] 

E) Bilangan Reynolds (Re) 

Re = 
𝜌𝑚 𝑥 𝑣 𝑥 𝐷 

𝜇𝑚
 

F) Friction factor (𝒇) 

Karena aliran yang terjadi adalah laminar, maka 

f dihitung menggunakan rumus berikut : 

𝑓  = 
64

𝑅𝑒
  

G) Shear velocity (𝑼∗) 

U* = 𝑣√
𝑓

8
 

H) Consentration ratio (
𝑪𝑻

𝑪𝑨
) 

log
𝐶𝑇

𝐶𝐴
 = -1,8 

𝑉𝑠

ҝ𝑈∗
  

Jenis aliran berdasarkan concentration 

ratio : 

Pseudohomogeneous=
𝐶𝑇

𝐶𝐴
> 0.8 

Heterogeneous   = 
𝐶𝑇

𝐶𝐴
< 0.1 

Intermediate    =0.8 >
𝐶𝑇

𝐶𝐴
> 0.1 

2.2 Menghitung Deposit Velocity 

Deposit velocity adalah kecepatan aliran tepat 

akan mengendap. (lihat [3]). 

  𝐹𝐿 =
𝑉𝐿

√2𝑔𝐷(𝑆−1)

   

  …(9) 

2.3 Perhitungan Laju Erosi pada Elbow 

Berikut ini adalah tahap-tahap menghitung laju 

erosi pada elbow [1]. 

A) Impact Angle 

𝛼 = arctan (
1

√2.𝑅𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒
)

 …(10) 

B) Dimensionless Parameter Group (A) 

𝐴 =  
𝜌𝑚

2 . tan(𝑎). 𝑈𝑝 . 𝐷

𝜌𝑝 . 𝜇𝑚
=  

𝑅𝑒𝐷. tan (𝑎)

𝛽
 

C) Relasi Diameter Kritis 

𝑑𝑝,𝑐

𝐷
=  𝛾𝑐 =

{

𝜌𝑚

𝜌𝑝 .[1.88 .ln(𝐴)− 6,04]
=  

1

𝛽 .[1.88 .ln(𝐴)− 6,04]
 , 𝛾𝑐 < 0.1  

0.1 ,  𝛾𝑐 > 0.1 ∧  𝛾𝑐 ≤ 0 

  

D) Fungsi Koreksi Diameter Kritis 

𝐺 =  {

𝛾

𝛾𝑐
 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝛾 < 𝛾𝑐

1 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝛾 ≥ 𝛾𝑐

 

E) Luas Area Yang Terekspos 

𝐴𝑡 =  
𝜋𝐷2

4. sin(𝑎)
=  

𝐴𝑝𝑖𝑝𝑒

sin(𝑎)
 

 

 

F) Grafik F(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G) Faktor Geometri 

Faktor geometri merupakan ketetapan dengan 

nilai C1 = 2.5 dan dimensionless. 

H) Faktor Konversi Unit 
Faktor konversi unit yang Harus Digunakan 

untuk Mengonversikan 𝑚 𝑠⁄ menjad𝑚𝑚
𝑦𝑒𝑎𝑟⁄ i  

adalah sebagai berikut. 
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𝐶𝑢𝑛𝑖𝑡 = 1000 . 3600 . 24 . 265 = 3.15 x 

1010 

I) Kecepatan Maksimum Erosi Pada Elbow 

• Relative Surface Thickness (mm/ton)  

Ė𝐿,𝑚 =  
𝐾.𝐹(𝑎).𝑈𝑝

𝑛

𝜌𝑡 .𝐴𝑡
 . 𝐺 . 𝐶1 . 𝐺𝐹 . 106

 

 …(15) 

• Annual Surface Thickness Loss 

(mm/year) 

Ė𝐿,𝑦 =

 
𝐾.𝐹(𝑎).𝑈𝑝

𝑛

𝜌𝑡  .𝐴𝑡
 . 𝐺 . 𝐶1 . 𝐺𝐹 .  𝑚𝑝̇  . 𝐶𝑢𝑛𝑖𝑡

  

• Actual Surface Thickness (mm) 

�̇� =  
𝐾. 𝐹(𝑎). 𝑈𝑝

𝑛

𝜌𝑡  . 𝐴𝑡
 . 𝐺 . 𝐶1 . 𝐺𝐹 .  𝑀𝑝 . 103

 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kecepatan operasi sebesar 0,1314 m
s⁄  tidak 

mengakibatkan erosi yang berujung pada 

kerusakan fatal karena tergolong dalam kategori 

kelas “extreme low erosion potensial”. Kategori 

tersebut adalah kategori erosi  kelas satu. 

Dampak atau kerusakan yang dihasilkan erosi 

kelas 1 dapat diabaikan. Sebaliknya, ada indikasi 

terjadinya pengendapan, karena kecepatan 

pengendapan 23 kali lebih cepat dibanding 

kecepatan operasi. 

Kecepatan sangat mempengaruhi perilaku 

partikel. Kecepatan 0,1314 m
s⁄  tidak mampu 

mengangkut partikel dalam aliran sebesar 6,976 

kg setiap detik, sehingga partikel pasti akan ada 

yang tertinggal. Selain itu, gesekan yang terjadi 

antar fluida dan dinding dalam pipa menghambat 

pergerakan partikel dalam aliran, sehingga 

pengendapan nira berlebihan tidak terelakkan. 

Mengingat produksi nira tidak boleh dalam suhu 

tinggi, maka peningkatan kecepatan operasi 

menjadi pertimbangan utama untuk mengurangi 

terjadinya pengendapan nira berlebihan. 

Kecepatan berpengaruh pada tekanan yang 

terjadi pada inlet pipa. Semakin tinggi kecepatan 

operasi, tekanan yang terjadi semakin tinggi 

pula. Tekanan yang tinggi berpotensi  

mengakibatkan kerusakan atau kebocoran pada 

pipa yang memiliki yield strength dibawah 

tekanan yang bekerja. Alternatif peningkatan 

kecepatan operasi secara otomatis meningkatkan 

tekanan yang bekerja pada pipa. Sehingga, 

perhitungan untuk mengetahui seberapa 

kecepatan yang dibutuhkan, harus menimbang 

faktor tekanan agar tidak melebihi kekuatan 

material pipa. 
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(a) (

b

) 

Gambar 3.1 kondisi kecepatan 3.6708 
𝑚

𝑠⁄  , (a) kontur kecepatan (b) kontur 

tekanan 

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa 

pengendapan yang terjadi mengakibatkan 

menyempitnya area efektif yang dilalui fluida. 

Sehingga kecepatan semakin meningkat pada 

area yang menyempit. Dalam satu kondisi 

operasi, semakin cepat fluida mengalir maka 

tekanan akan semakin turun di titik outlet. 

4. KESIMPULAN 

Setelah dilakukan perhitungan dan 

pembahasan, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Flow pattern yang terjadi di dalam jalur pipa 

nira d2 menuju CVP adalah heterogeneous 

flow dengan nilai 
𝐶𝑇

𝐶𝐴
 = 3,7325 x 10-16. 

2. Flow pattern yang terbentuk tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap laju erosi pada 

mitered elbow. Di lain sisi, kondisi tersebut 

mengakibatkan terjadinya pengendapan 

pada dinding pipa.  

3. Setelah dilakukan perhitungan dan analisa 

berdasarkan DNV 2015, erosi yang terjadi 

pada mitered elbow tergolong kategori 

“extreme low erosion potential” yang berarti 

beban partikel solid yang terkandung dalam 

aliran dapat diabaikan. 

4. Alternatif untuk meminimalisir 

pengendapan yang terjadi dan tidak sampai 

meningkatkan kemungkinan erosi adalah 

meningkatkan kecepatan sampai kurang dari 

5 m
s⁄ . penggunaan senyawa kimia yang 

ramah lingkungan juga disarankan untuk 

mengurangi terjadinya penipisan dinding 

pipa pada saat pembersihan pipa. 
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DESAIN ULANG SISTEM PERPIPAAN DARI PALUNG 

PENDINGIN D2 MENUJU CONTINUOUS VACUUM PAN (CVP)  

Prodi Teknik Perpipaan, Jurusan Teknik Permesinan Kapal, Politeknik 

Perkapalan Negeri Surabaya 

 

Irma Masruro.1*, Projek Priyonggo SL.,ST.,MT.2*, Edi Haryono ST.,M.T.3 
 

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia1* 

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia 2 

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia 3 

Email: irma.masrurog4@gmail.com1*;  projek_me@yahoo.co.id2*; ediharyono@gmail.com3* 

 

 

Abstrak– Continuous Vacuum Pan adalah salah satu equipment berupa tangki bertekanan yang berfungsi 

sebagai tempat tahap akhir proses masakan nira menjadi gula. Sistem perpipaan digunakan untuk 

mengalirkan fluida dari palung pendingin D2 menuju Continuous Vacuum Pan (CVP). Fluida yang 

mengalir pada jalur perpipaan tersebut yaitu jenis fluida campuran dari kristal gula dan air 

(massecuite)dengan temperatur 65°C. Pada sistem perpipaan dari palung pendingin D2 menuju Continuous 

Vacuum Pan (CVP) terdapat “belokan” yang mengakibatkan stress berlebihan yaitu sebesar 472124,3 psi 

dan terjadi pengendapan pada belokan tersebut, sehingga sering dilakukan pembongkaran setiap dua tahun 

untuk mengganti sistem perpipaan tersebut bertujuan menghindari pengendapan slurry pada pipa. Pada 

Tugas Akhir ini dibahas mengenai desain ulang sistem perpipaan yang bertujuan untuk mengurangi 

nilaiheadloss, pressure drop dan menentukan piping support serta tegangan pada sistem perpipaan dari 

palung pendingin D2 menuju Continuous Vacuum Pan (CVP). Hasil yang didapatkan dari perhitungan 

desain ulang sistem perpipaan lebih kecil dibandingkan dengan hasil perhitungan desain awal yaitu dengan 

headloss 8,708 meter, pressure drop 81202,941 
𝑘𝑔

𝑚²𝑠²
 , dan hasil desain pada sistem perpipaan ini sudah 

dapat dikatakan aman, ini terlihat dari hasil nilai tegangan pipa yang lebih kecil dari tegangan yang 

diizinkan. 

 

Kata Kunci : massecuite, headloss, pressure drop, piping support, stress. 

 

1. PENDAHULUAN  

Gula kristal adalah gula yang dihasilkan 

dari tebu yang telah melalui beberapa proses. PG 

Kebon Agung Malang adalah salah satu pabrik 

penghasil gula kristal putih di Indonesia. Adapun 

proses pengolahan tebu menjadi gula melalui 

tahapan, salah satunya yaitu proses masakan (stasiun 

masakan). Pada stasiun masakan terdapat beberapa 

komponen, salah satunya adalah palung pendingin 

yang berfungsi sebagai penampungan dan 

penurunan temperatur nira kental D2 sebelum proses 

pemasakan tahap akhir yang kemudian masuk tahap 

pemisahan. Pada pemasakan tahap akhir nira kental 

D2 menggunakan Continuous Vacuum Pan (CVP). 

Fungsi utama CVP adalah untuk memasak gula D2 

menjadi gula D sebelum masuk ke proses putaran. 

Pengiriman nira kental D2 dari palung pendingin 

menuju CVP tidak terjadi secara otomatis. Pada 

proses ini sistem perpipaan memiliki peran yang 

sangat penting sebagai sarana transportasi nira 

dengan tekanan operasional 1,866 Bar dan 

temperatur 65°C, dan viscositas nira 44233 

centipoise.Jalur pipa dari palung pendingin D2 

menuju CVP memiliki panjang total 78 m. Dengan 

total panjang pipa tersebut, pihak pabrik hanya 

menempatkan satu buah support untuk menopang 

keseimbangan pipa. Support tersebut diletakan 

menempel pada cooling tower. Peletakan support 

tersebut hanya berdasarkan pengambilan titik tengah 

panjang pipa dan membentuk belokan sudut 45°. Hal 

ini mengakibatkan terjadinya stress sebesar 

3255108,3 Kpa pada titik tersebut yang melebihi 

mailto:irma.masrurog4@gmail.com1*
mailto:projek_me@yahoo.co.id2*
mailto:ediharyono@gmail.com3*
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allowable stress. Pada belokan tersebut juga terdapat 

pengendapan slurry pada pipa. Akibatnya sering 

dilakukan pembongkaran setiap dua tahun untuk 

mengganti sistem perpipaan tersebut. Belokan pipa 

yang dibiarkan terus menerus dapat menyebabkan 

kerugian yang berdampak ke perusahaan, antara 

lain: kerugian slurry yang terbuang, memperlambat 

proses produksi, dan biaya yang digunakan untuk 

pembongkaran dan pemasangan sistem perpipaan. 

Salah satu cara untuk mengurangi kerugian tersebut 

adalah mendesain ulang sistem perpipaan. Selain 

untuk mengurangi kerugian, desain ulang ini juga 

dimaksudkan agar sistem perpipaan lebih efisien dan 

tahan lama dengan analisa perbandingan headloss 

dan pressure drop secara manual dan dengan 

menggunakan software Pipe Flow Expert serta 

piping support yang sesuai dan tegangan yang 

dihasilkan tidak melebihi allowable stress dengan 

menggunakan software CAESAR II. 

2. METODOLOGI . 
2.1 Diagram Alir 

Studi 

Lapangan

Studi 

Pustaka

Identifikasi Masalah 

dan Penetapan Tujuan

Pengumpulan Data

Tahap Identifikasi 

Masalah

Tahap 

Pengumpulan 

Data

Tahap Desain Ulang 

Sistem Perpipaan

Analisa

Kesimpulan dan 

Hasil

Data Primer
Data 

Sekunder

Mulai

Selesai

Perencanaan Desain 

Ulang Sistem 

Perpipaan

Review Desain

Desain baru < desain awal

Peletakan Support dan 

perhitungsn stress 

menggunakan software

Kesimpulan dan hasil 

Perhitungan headloss 

dan pressure drop 

secara manual dan 

software PFE 

Sesuai allowable 

stress?

Tidak

Iya

Iya

Tidak

 

 

2.2 Formula Matematika 

2.2.1Fluida 

 Zat yang dapat mengalir yang mempunyai 

partikel yang mudah bergerak dan berubah bentuk 

tanpa pemisahan massa. Ketahanan fluida terhadap 

perubahan bentuk sangat kecil sehingga fluida dapat 

dengan mudah mengikuti bentuk ruang.  

2.2.2Mekanika Fluida 

 Mekanika fluida merupakan ilmu yang 

mempelajari keseimbangan dan gerakan zat cair 

maupun gas, serta gaya tarik dengan benda-benda 

disekitarnya atau yang dilalui saat mengalir. 

2.2.3 Kerugian tinggi tekanan ( Headloss ) 

Head loss  (hL)  merupakan  suatu  kerugian  

yang  dialami  aliran  fluida  selama  bersikulasi  di  

mana  kerugian  itu tergantung pada geometri 

penampang saluran dan parameter-parameter fluida 

serta aliran itu sendiri. 

1. Headloss mayor 

Headloss mayor dapat terjadi karena 

adanya gesekan antara aliran fluida yang 

mengalir dengan suatu dinding pipa. Pada 

umumnya kerugian ini dipengaruhi oleh 

panjang pipa. Untuk dapat menghitung 

headloss mayor, perlu diketahui lebih awal 

jenis aliran fluida yang mengalir. Jenis 

aliran tersebut dapat diketahui melalui 

Reynold Number. Headloss mayor dapat 

dihitung dengan menggunakan persamaan 

berikut: 

a. Persamaan Darcy-Weisbach yaitu: 

  hLmayor = f.
𝐿

𝐷
.

𝑉2

2𝑔
  (1) 

Dimana, 

 hL= Kerugian gesekan dalam pipa (m) 

 f   = Koefisien gesek (diperoleh dari diagram   

        Moody). 

 L= Jarak pipa (m) 

 D= Diameter dalam pipa (m) 

 V= Kecepatan aliran fluida (m/s) 

 g= Percepatan gravitasi (m/s2)  

Diagram Moody telah digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan aliran fluida di dalam 

pipa dengan menggunakan factor gesekan pipa (f) 

dari rumus Darcy-Weisbach. Untuk aliran laminar 

dimana bilangan Reynold kurang dari 2300, faktor 

gesekan dihubungkan dengan bilang Reynold, 

menurut Streeter (1992) dinyatakan dengan rumus: 

  f =
64

𝑅𝑒
(2) 

Dimana : 

   f  = Koefisien gesek. 

  Re= bilangan Reynolds number 
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Gambar 2.1 Moody Diagram 

(Sumber: Crane, 1982) 

2. Headloss Minor 

Headloss minor dapat terjadi karena adanya 

sambungan pipa ( fittings ) seperti katub 

( valve ), belokan ( elbow ), percabangan 

( tee ) dan sebagainya. Headloss minor 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

  hLminor = K
𝑉2

2𝑔
  (3) 

Dimana, 

 hL= Kerugian pada perubahan goemetri (m) 

 K= Koefisien pengecilan pipa. 

 V= Kecepatan aliran fluida (m/s) 

 g= Percepatan gravity (m/s2) 

2.2.4. Pseudohomogeneous Flow 

 Aliran pseudohomogeneous memiliki 

perbandingan tetap antara Shear, dan velocity 

gradient, aliran ini dapat diperlakukan sama dengan 

Newtonian fluid. Pressure gradient dapat dihitung 

dengan menggunakan persamaan berikut : 

                              (6) 

Persamaan (6) identik dengan persamaan Darcy-

Weisbach untuk Newtonian fluid, yang membedakan 

hanya notasi m yang mengacu pada mixtureatau 

campuran. Faktor gesek 𝑓
𝑚

 dapat diperoleh dari 

diagram moody yang biasa digunakan untuk 

Newtonian fluid. Thomas, 1965., memberikan 

formula pendekatan untuk menentukan viskositas 

campuran (slurry) sebagai berikut : 

𝜇
𝑚

=  𝜇[1 + 2.5 𝐶𝑉 +  10.05𝐶𝑉
2 +

 0.00273𝑒(16.6𝐶𝑉) ]                                           (7) 

dimana ∶ 

𝜇
𝑚

 =  viskositas dinamik campuran 

𝜇 = viskositas dinamik liquid (air) 

𝐶𝑉 = konsentrasi volume partikel padat  

                      di dalam slurry. 

Jika CV telah diketahui, maka densitas campuran 

dapat di hitung dengan persamaan berikut. 

                                (8) 

Dimana : 

𝜌
𝑚

                  = densitas campuran 

𝜌
𝑠
               = densitas partikel padat 

S       = 
𝜌𝑠

𝜌
 = density ratio 

CW               = weight concentration of solid 

particles in slurry 

Nilai CW dapat dihitung dari nilai CV sebagaiman 

persamaan berikut : 

𝐶𝑊 =  
𝑆

𝑆+ (
1

𝐶𝑉
)−1

                                                 (9) 

Ketika sebuah aliran telah dinyatakan sebagai 

heterogeneous flow, kerugian akibat gesekan 

sepanjang pipa dapat dihitung menggunakan rumus 

Duran yang telah dimodifikasi ini. 

(10) 

Dimana : 

Φ =fungsi tak berdimensi 

𝑖𝑚 =  
∆𝑃𝑚

𝐿
 =pressure gradient of slurry flow 

𝑖 =  
∆𝑃

𝐿
 =pressure gradient of liquid flow pada 

kecepatan (V) yang sama. 

2.2 Pipe Flow Expert 

Pipe flow expert v 5.12 merupakan salah satu 

program komputer yang digunakan untuk mendesain 

sistem perpipaan dan menganalisa aliran fluida. Pipe 

flow expert v 5.12 mampu menhitung laju aliran 

pada setiap pipa dan mampu menghitung pressure 

drop dan headloss pada keseluruhan sistem 

perpipaan.  

a.  Proses Simulasi 

Proses simulasi dilakukan dengan 

menggunakan software Pipe Flow Expert v 5.12 

untuk dapat mengetahui factor gesek ( friction ) dan 

penurunan tekanan ( pressure drop ) pada sistem 

perpipaan. Selain itu dapat diketahui jenis aliran, laju 

massa aliran pada sistem perpipaan.  
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Gambar 2.2 Tampilan Simulasi Desain Awal Pipe 

Flow Expert 

 

 

Gambar 2.3 Tampilan Simulasi Desain Baru Pipe 

Flow Expert 

2.3 CAESAR II 

CAESAR II adalah progam komputer 

untuk perhitungan pipe stress analysis yang mampu 

mengakomodasi kebutuhan perhitungan stress 

analysis pada sistem perpipaan. Software ini sangat 

membantu dalam  engineering terutama di dalam 

desain mechanical dan sistem perpipaan. 

a. Proses Simulasi 

Proses simulasi dilakukan dengan menggunakan 

software CAESAR II untuk mengetahui nilai 

tegangan (stress). Berikut adalah hasil simulasi 

dalam analisa tegangan pada software CAESAR II:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Tampilan simulasi CAESAR II desain 

awal 

 

Gambar 2.5 Tampilan simulasi CAESAR II desain 

baru 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil perhitungan manual headloss dan pressure 

drop 

 Berdasarkan hasil perhitungan manual headloss 

desain awal diperoleh sebesar 11,139 m dan nilai 

headloss desain baru sebesar 8,708 m, nilai tersebut 

memiliki selisih sebesar 2,431 m. Sedangkan nilai 

perhitungan pressure drop desain awal diperoleh 

sebesar 113557,529 
𝑘𝑔

𝑚²𝑠²
 dan nilai pressure drop 

desain baru sebesar 81202,941 
𝑘𝑔

𝑚²𝑠²
 , nilai tersebut 

memiliki selisih sebesar 32354,588 
𝑘𝑔

𝑚²𝑠²
 . 

3.2 Hasil running Pipe Flow Expert v 5.12 

Data Fluida dan Pompa Desain Awal 

 Tabel 3.1 Data Fluida  

 

Tabel 3.2 Data Pompa 

 

Tabel 3.3 Data Pressure Drop dan Friction Loss 

desain awal 

 

Zone Fluid Name Temperatur °C Pressure bar.g Density kg/m³ Centipoise State

1 SLURRY 65 0,866 1278,995 44233 Liquid

Pipe Name Pump Name Flow In/Out m³ / sec Velocity m / sec Suction Pressure bar.g Discharge Pressure bar.g Pump Head (+) m.hd Fluid

P2 Pump 0,0069 0,096 0,1435 3,3839 25,836
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Data Fluida dan Pompa Desain Baru 

Tabel 3.4 Data Fluida  

 

Tabel 3.5 Data Pompa 

 

Tabel 3.6 Data Pressure Drop dan Friction Loss 

desain baru 

 

3.3 Hasil running CAESAR II 

CODE STRESS CHECK PASSED      : 

LOADCASE 3 (SUS) W+P1 

Highest Stresses:   (lb./sq.in.)  

Ratio (%):            53.5    

     @Node    140 

Code Stress:        10707.2   

Allowable Stress:       20000.0   

Axial Stress:         542.1    

     @Node    120   

Bending Stress:     10471.9   

     @Node    140   

Torsion Stress:       33.7    

     @Node    349   

Hoop Stress:          335.6    

     @Node     40   

Max Stress Intensity:  10663.7   

     @Node    140   

 Hasil simulasi software diatas code stress < 

allowable stress ( Accepted ) 

4. KESIMPULAN 

Setelah dilakukan perhitungan dan analisa, 

maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Desain ulang sistem perpipaan dari 

palung pendingin D2 menuju CVP  

 

2. Berdasarkan hasil perhitungan manual 

headloss desain awal diperoleh sebesar 

11,139 m dan nilai headloss desain 

baru sebesar 8,708 m, nilai tersebut 

memiliki selisih sebesar 2,431 m. 

Sedangkan nilai perhitungan pressure 

drop desain awal diperoleh sebesar 

113557,529 
𝑘𝑔

𝑚²𝑠²
 dan nilai pressure 

drop desain baru sebesar 81202,941 
𝑘𝑔

𝑚²𝑠²
 , nilai tersebut memiliki selisih 

sebesar 32354,588 
𝑘𝑔

𝑚²𝑠²
 . Hasil running 

Pipe Flow Expert dapat dilihat di 

lampiran. 

3. Berdasarkan hasil running software 

CAESAR II 2014 pada desain ulang 

sistem perpipaan dari palung pendingin 

D2 menuju CVP dengan jarak span 

pipa sebesar 2,142 m, tegangan yang 

terjadi masih dibawah dari tegangan 

yang diijinkan yaitu sebesar 10.707,2 

psi, sehingga dapat dikatakan desain 

pada tugas perancangan ini aman.  

 

5. UCAPAN TERIMA KASIH 
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Zone Fluid Name Temperatur °C Pressure bar.g Density kg/m³ Centipoise State

1 SLURRY 65 0,866 1278,995 44233 Liquid

Pipe Name Pump Name Flow In/Out m³ / sec Velocity m / sec Suction Pressure bar.g Discharge Pressure bar.g Pump Head (+) m.hd Fluid

P2 Pump 0,0069 0,096 0,1435 2,8953 21,94
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Abstrak- Bleaching adalah salah satu tahapan untuk menghasilkan bubur kertas. Dengan suhu15 ͦC chlorine 

dioxidemampu menaikkan nilai brightness dari bubur kertas melalui proses mixing, untuk mempertahankan suhu 

di dalam pipa dibutuhkan jacket pipa berupa insulasi, pada proyek ini, insulasi yang mulanya menggunakan 

material rockwool lalu diganti dengan materialpolyurethane Tugas akhir ini bertujuan untuk mencari tahu apakah 

proses penggantian material insulasi berpengaruh terhadap temperatur fluida dalam pipa serta mencari nilai critical 

thickness insulation dengan menghitung perpindahan panas konveksi, konduksi dan radiasi serta menggunakan 

metode simulasi software Ansys 17.2. Hasil perhitungan manual dan software meunjukkan bahwa jenis material 

insulasi sangat berpengruh terhadap perubahan temperatur fluida dalam pipa, hal ini dikarenakan nilai thermal 

conductivity setiap material insulasi yang berbeda. Dengan mengetahui nilaichritical thickness,tebal insulasi yang 

semula adalah 0,05 m mampu ditekan hingga tebal 0.022 m untuk material insulasi rockwool. 0,14 m untuk 

material polyurethane dan 0,24 m untuk material calsium silicate dengan nilai perubahan temperatur maksimal 

yang sama yaitu maksimal 5%. 

Kata kunci : Cold Insulation, Insulation Pipe, Heat Transfer, Critickal Insulation Thickness, Polyurethane, 

Rockwool, Calsium Silicate  

 

1.   PENDAHULUAN  

Klorin dioksida ClO2 adalah bahan kimia yang 

memiliki sifat sebagai berikut; Pada suhu ruang, 

klorin dioksida merupakan gas berwarna kuning atau 

kuning kemerahan, berbau klorin; Kristal padat 

klorin dioksida berwarna merah kekuningan; Klorin 

dioksida cair berwarna coklat kemerahan; Ambang 

batas bau 0,1 ppm; Berat molekul 67,46; Rumus 

molekul ClO2 ; Titik didih 10⁰C (50 F); Titik lebur 

-59⁰C (-74,2 F); Titik beku -60⁰C (-76 F); Gravitasi 

spesifik 1,64 pada 0⁰C (32 F) (cair); Tekanan uap 

>760 mmHg pada 20⁰C (68 F); Kerapatan uap 

(udara=1): 2,3; Larut dalam alkali, asam sulfat. 

Kelarutan dalam air 0,8 g/mL pada 20⁰C. bekerja 

sangat selektif terhadap lignin. ClO2 sangat berguna 

pada pemutihan tahap awal dan akhir saat 

konsistensi lignin rendah (Pusat Informasi Obat dan 

Makanan, Badan POM RI, 2010). Larutan ClO2 

sangat dibutuhkan pada proses bleaching pada 

industri bubur kertas sebagai pemutih. Oleh karena 

itu insulasi perlu untuk dipasang pada dinding luar 

pipa sepanjang line -5042- untuk mempertahankan 

penurunan suhu sebesar 5% dari 15 ⁰C, pada kasus 

ini desain awal material insulasi semula adalah 

rockwool dengan tebal 50 mm dengan densitas 100  

 

 

Kg/m3, lalu digantikan dengan material 

polyurethane dengan tebal yang sama dan densitas 

yang sama, 

2.  METODOLOGI  

2.1  Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian ini berisitentang 

perhitungan panas yang hilang sebagai aspek 

effisiensi desain insulasi yang dirancang yang 

nantinya akan dapat memperoleh nilai critical 

insulation thickness dengan 3 macam jenis material 

insulasi dengan densitas dan tebal yang sama, yaitu 

material insulasi rockwool, calsium silicate dan 

polyurethane, setelah itu akan dilakukan analisa 

perbandingan dengan menggunakan software 

Ansy17.2, selain itu akan dilakukan analisa dari segi 

teknis dan juga ekonomis. 

2.2. Heat transfer 

untuk mendapatkan nilai tebal insulasi dapat 

dihitung dengan menggunakan metode heat transfer 

2.2.1 Konveksi dalam 

• 𝑁𝑢 =
ℎ 𝐷

𝐾
= 0.023 𝑅𝑒 0.8𝑃𝑟0.33 (

𝜇

𝜇𝑤
)

0.14

 
(01)

  

Persamaan (01) menunjukkan perhitungan 

konveksi dalam pipa. Dimana Nu merupakan nusselt 

number, Re nilai reynold, Pr nilai prndtl, h laju 

perpindahan panas (W/m2℃), K nilai konduktivitas 

thermal (W/m2℃), D diameter pipa (m). 

 

2.2.2. Konveksi Luar Alami 
 

• 𝑅3    =  
𝐾𝑖𝑠𝑜

ℎ

 

(02) 

Jenis Insulasi 

Critical 
Thickness 

Thermal 
Conductivity 

Downstream 
< 5% 

(mm) (W/m-Cͦ) (-Cͦ) 

Polyurethane 14 0,03 15,685 

Rockwool 22,5 0,045 15,673 

Calsium 
Silicate 24,8 

0,05 15,678 

mailto:dprast09@gmail.com1*
mailto:ekoprayitno@gmail.com2*
mailto:endahwismawati@email.com3*
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Pada persamaan ini, R3 merupakan tebal 

isolasi minimum atau  kritis, dimana 𝐾𝑖𝑠𝑜 adalah  

nilai thermal conductivity(𝑊/𝑚  ͦ𝐶) 

2.2.2. Konveksi Luar Alami 

• 𝛽 =
1

(
𝑇𝑜+𝑇∞

2
)

 

(03)

  

• 𝐺𝑟 = (
𝑋3

3 𝜌 2 𝑔 𝛽 (𝑇𝑜−𝑇∞)

𝜇 𝑎𝑖𝑟2 )

 

(04) 

• 𝑅𝑎𝑑 = 𝐺𝑟 𝑥 𝑃𝑟

 

(05) 

• 𝑁𝑢 = {0.6 +
0.387 𝑅𝑎𝐷

1/6

[1+(
0.559

𝑃𝑟
)

9/16
]

8/27}

2

 

(06) 

Pada persamaan (03), (04), (05) dan (06) 

menunjukkan perhitungan konveksi luar alami. 

Dimana nilai 𝛽 Koefisien ekspansi thermal (℃-1), 

𝜇 𝑎𝑖𝑟 visikositas kinematik udara (kg/ms), Rad 

Rayleigh number, Gr Grushof number, 𝑇𝑜 suhu 

fluida(℃), 𝑇∞ suhu lingkungan (℃).

  

 

2.2.3. Forced External Concvection 

• 𝑁𝑢 = 0.3 + 
0.62 𝑅𝑒𝑑1/2 𝑃𝑟1/3

[(1+(
0.4

𝑃𝑟
)

2/3
)

1/4

]

( 1 +

(
𝑅𝑒𝑑

282,000
)

5/8

)
4/5

 

(07) 

Pada persamaan (07) menunjukan persamaan 

perhitungan konveksi luar paksa. Dimana nilai Pr 

merpakan nilai Prandtl, Red Reynold number. 

2.2.4. Radiasi 

• ℎ𝑟 = 휀 𝜎 (𝑇𝑜 + 𝑇∞)(𝑇𝑜
2 + 𝑇∞

2)

 

(08) 

Pada persamaan (08) menunjukkan perhitungan 

radiasi. Dimana 휀 emisivitas cladding, 𝜎 konstanta 

blotzman 5.67x10-8 W/m2 K4. 

2.2.4. Heat Losses 

• 𝑄 =
2𝜋𝐿(𝑇1−𝑇4)

𝑙𝑛(
𝑟2
𝑟1)

𝑘𝐴
+

𝑙𝑛(
𝑟3
𝑟2)

𝑘𝐵
+

𝑙𝑛(
𝑟4
𝑟3)

𝑘𝐶

 

(09) 

Persamaan (09) menunjukan perhitungan Heat 

Losses dimana KA,KB,KC merupakan 

konduktivitas material (W/m2 ℃), r jari jari silinder 

(m), L panjang bidang (m), T1 temperatur dalam 

silinder (℃), T2 temperatur luar silinder (℃).  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perhitungan Tebal Insulasi 

Perhitungan insulasi didasarkan pada sub bab 

2.2Heat transfer. perhitungan insulasi dilakukan 

untuk mendapatkan tebal optimal dimana penurunan 

temperatur dibatasi 5≤ % dari temperature desain. 

Hasil perhitungan ditunjukkan pada tabel 3.1 

 

Tabel 3.1 Perhitungan insulasi 

Dari perhitungan 3 macam jenis material insulasi 

diatas maka didapatkan rangkuman hasil 

perhitungan diatas, telah dilakukan perhitungan 

dengn cara yang sama,tetapi dengan tebal yang 

berbeda, yakni 25, 50, 75, 100 (berdasarkan tebal 

insulasi yang tersedia pada pasar) dapat dilihat pada 

tabel 3.2 sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Perhitungan insulasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari perhitungan diatas dapat dibuat grafik yang 

menunjukan hubungan pengaruh tebal insulasi 

terhadap downstream dan presentase nilai 

downstream sebagai berikut : 
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Gambar3.1Grafik Perbandingan Tebal dengan 

Presentase Downstream Material Calcium Silicate 

Dari grafik diatas, dapat dibuat analisa bahwa 

nilai tebal insulasi berbanding terbalik terhadap nilai 

downstream temperatur, artinya semakin tebal 

insulasi yang digunakan maka nilai kenaikan 

temperature yang terjadi akan semakin kecil. hal ini 

dipengaruhi oleh perpindahan panas secara  

konduksi. Tebal nya benda padat yang bersifat 

isolator akan menghambat besar peprindahan panas 

yang terjadi. polyurethane memiliki nilai 

konduktivitas thermal yang kecil yakni sebesar 

1,44% dengan tebal insulasi maksimum yang sama 

100 mm, sedangakan material rockwool masih 

berada pada 2,00% dan calcium silicate 2,16%. 

3.2 RESULT SOFTWARE 

Untuk mengetahui hasil simulasi software 

jalur interkoneksi dapat dilihat pada gambar 3.2, 3.3 

dn 3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data diatas, telah dilakukan 

pengolahan data untuk merubah satuan temperatur 

dari kelvin kecelsius pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai 

temperature downstream dari simulasi software 

dengan material rockwool memperoleh nilai 

15,42235 ͦC, sedangkan untuk material polyurethane 

memperoleh nilai temperaturedownstream sebesar 

15,48235 ͦC, dan untuk material calsium silicate 

memperoleh nilai temperaturedownstream sebesar 

15,46565 ͦC. Nilai ini sangat wajar dikarenakan 

Gambar3.2Contour Rockwool 

 

Gambar3.3Contour Polyurethane 

 

Gambar3.4Contour Calsium Silicate 
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simulasi yang dilakukan menggunakan critical 

insulation thickness yang telah diperoleh dari 

perhitungan manual.  

3.3 Perhitungan Biaya 

Untuk memperoleh nilai optimum dari ketiga 

jenis insulasi, maka perlu dilakukan analisa 

ekonomis lebih lanjut mengenai harga dari ketiga 

jenis material insulasi, perhitungan anggaran biaya 

insulasi sebagai berikut : 

1. Harga material insulasi polyurethane jauh lebih 

mahal dibanding dengan harga kedua jenis 

insulasi lain yaitu rockwool dan 

calsiumsilicate, yaitu sebesar Rp 16.431,- / Kg 

dan Rp 10.584,- / Kg untuk calsiumsilicate dan 

Rp 2.400,- / Kg untuk material jenis rockwool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Desain awal lebih mahal daripada desain 

perhitungan critical thickness insulation. Hal 

ini dapat dibuktikan melalui hasil dari 

perbandingan antara desain awal dan desain 

akhir untuk material yang sama. Sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

4.  KESIMPULAN 

1. Dengan perhitungan 

CritcalThicknessinsulation,desain awal 

sebesar 0.05 m, mampu ditekan sampai 0.022 

m untukrockwool, 0,14 m untuk polyurethane 

dan 0,24 m untuk calsiumsilicate. 

2. Dalam segi teknis adalah jenis 

materialpolyurethane, 15.685 ͦC pada 

perhitungan manual dan 15.482 ͦC pada 

software dengan ketebalan 0,014 m. material 

rockwool 15,673 ͦC pada perhitungan manual 

dan 15.422 ͦC pada software dengan ketebalan 

0,022 m. material calsiumsilicate 15,678 ͦC 

pada perhitungan manual dan 15.466 ͦC pada 

software dengan ketebalan 0,022 m. 

3.Pemilihan jenis material insulasi berpengaruh 

terhadap nilai temperatur suhu dalam pipakarena 

adanya perbedaan thermalconductivity yaitu 

0,045 untuk rockwool, 0,03 untuk polyurethane, 

dan 0,05 untuk calsiumsilicate. 

4. Ditinjau dari hasil perhitungan harga material 

insulasi polyurethane lebih mahal dibanding 

dengan harga kedua jenis lain 

 

5. DAFTAR NOTASI 

h = Laju perpindahan panas (W/m2℃) 

𝐷𝑜 = Outside Diameter (inch) 

𝐷𝑖 = Inside Diameter (inch) 

𝑟𝑜 = Jari jari luar pipa (inch) 

𝑟𝑖 = Jari jari dalam pipa (inch) 

k = Konduktivitas Thermal(W/m2℃) 

g = Percepatan gravitas (m/s2) 

β = Expansion thermal (℃-1) 

휀 = Emissivitas material 

𝜎 = Konstanta Boltzman (W/m2-K) 
A = Luas perpindahan panas (m2) 

𝑇𝑜 = Temperatur fluida (℃) 

𝑇∞ = Temperatur lingkungan (℃) 

𝜇 = Visikositas kinematik Fluida (kg/ms) 
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