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BAB II 

DASAR TEORI 
 

 

2.1 Definisi Fuida 

Fluida merupakan zat yang dapat berubah bentuk secara terus – menerus jika 

terkena tegangan geser meskipun tegangan geser itu kecil. Tegangan geser adalah gaya 

geser dibagi dengan luas permukaan tempat adanya gaya geser tersebut. Gaya geser 

adalah komponen gaya yang menyinggung permukaan. 

Fluida mempunyai dua sifat fisik yaitu viskositas dan densitas. Dimana viskositas 

adalah sifat fluida yang diberikannya tahanan terhadap tegangan geser oleh fluida 

tersebut. Besar kecilnya viskositas fluida tergantung pada suhu fluida tersebut. Untuk 

fluida cair, makin tinggi suhunya, maka viskositasnya makin kecil, sedang untuk fluida 

gas, makin tinggi suhunya, maka viskositasnya makin besar. Sedangkan densitas atau 

kerapatan suatu fluida didefinisikan sebagai massa per satuan volume [4]. 

Dari ilmu mekanika fluida, tegangan geser pada aliran laminar dua dimensi arah 푥 

yang ditunjukkan pada gambar 2.1 adalah 

 

τ = µ     (2.1) 

 

Dimana : 

휏  : tegangan geser 

휇  : viskositas dinamik 

푢  : kecepatan pada jarak 푦 dari dinding 

 : perubahan kecepatan dibagi dengan jarak sepanjang mana perubahan tersebut 

terjadi 

Persamaan di atas merupakan hukum viskositas Newton. 
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Gambar 2.1. Variasi kecepatan dari dinding dan tegangan geser [13].

 
Gambar 2.2. Grafik fluida Newtonian dan non-Newtonian [13]. 

 

Fluida diklsifikasikan sebagai fluida Newtonian dan non-Newtonian. Dalam fluida 

Newtonian hubungan antara tegangan geser (휏) dan laju regangan geser ( ) harus linier 

dengan kemiringan viskositas tersebut. Namun, apabila fluida yang tegangan gesernya 

tidak berhubungan secara linier terhadap laju regangan geser dinamakan Fluida non-

Newtonian. Gas dan cairan encer cenderung bersifat fluida Newtonian sedangkan 

hidrokarbon berantai panjang yang kental bersifat non-Newtonian [13]. 

 

2.2 Aliran Tak Mampu Mampat Satu Fasa 

Aliran multifasa mengandung setidaknya dua atau lebih jenis fluida, seperti cair dan 

padat, gas dan padat, cair dan gas, dan dua cairan lain yang berbeda. Aliran satu fasa 

hanya mengandung satu jenis fluida, misalnya cair atau gas tanpa ada partikel lain. 
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Aliran air, minyak, gas alami, udara, dan lain-lain merupakan contoh aliran satu fasa. 

sedangkan air dengan partikel sedimentasi adalah aliran dua fasa. 

Sebuah aliran dikatakan incompressible (tak mampu mampat) jika pada suatu 

sistem aliran memiliki massa jenis tetap. Sebuah aliran dikatakan homogen jika 

densitasnya konstan sepanjang aliran. Sebuah aliran incompressible satu fasa 

merupakan aliran homogen, sedangkan aliran mampu mampat (compressible) 

merupakan aliran non homogen. Secara normal, cairan dan gas diperlakukan sebagai 

aliran incompressible. Namun, aliran tidak dapat dikatakan incompressible jika 

kecepatan gas mendekati, sama atau melebihi kecepatan suara [13]. 

 

2.3 Bilangan Reynolds  

Bilangan Reynolds  merupakan perbandingan antara gaya inersia dan gaya viskos. 

Bilangan Reynolds didefinisikan sebagai berikut : 

                                                      푅푒 = =       (2.2) 

Dimana : 

푅푒 = bilangan Reynolds 

휌 = massa jenis fluida 

휇 = viskositas dinamik 

푣 = viskositas kinematik 

푉 = kecepatan aliran dalam pipa 

푑 = diameter dalam pipa 

Bilangan Reynolds dapat digunakan untuk mengetahui aliran laminar atau aliran 

turbulen yang terjadi pada pipa. Aliran yang terjadi dalam pipa bisa dikatakan bersifat 

laminar jika Re < 2300 dan aliran dalam pipa bisa dikatakan bersifat aliran turbulen jika 

Re > 4000. Sedangkan aliran transisi terjadi pada kondisi diantara aliran laminar dan 

turbulen [13]. 
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2.4 ASME B31 Code   

ASME merupakan badan yang diakreditasi oleh American National Standard 

Institute (ANSI). Komite ASME menerbirtkan kode ASME B31 untuk membantu dalam 

mendesain pipa yang bertekanan. Tetapi keputusan dalam mendesain pipa yang 

bertekanan tergantung dari keputusan perancangnya. Terdapat beberapa jenis kode 

ASME B31 yang dikeluarkan. Tiap-tiap jenis tersebut mengatur perancangan instalasi, 

dan perawatan perpipaan tertentu. Jenis kode ASME yang dikeluarkan antara lain : 

a) B31.1 Power Piping, yaitu sistem perpipaan yang umumnya ditemukan pada 

pembangkit tenaga listrik, atau sistem pemanasan global. 

b) B31.2 Process Piping, yaitu perpipaan yang umumnya ditemukan pada kilang-

kilang minyak, industri yang memproduksi bahan-bahan kimia dan industri 

tekstil. 

c) B31.4 Pipeline Transprtation System for Liquid Hydrocarbon and Other Liquid, 

yaitu sistem perpipaan yang mengalirkan produk cair antara pabrik dan terminal-

terminal atau stasiun-stasiun. 

d) B31.5 Refrigeration Piping, yaitu sistem perpipaan untuk refrigeran atau 

secondary coolants. 

e) B31.8 Gas Transportation and Distribution Piping Systems, yaitu sistem 

perpipaan yang mengalirkan produk gas antara sumber gas dan terminal-

terminal atau stasiun-stasiun. 

f) B31.9 Building Services Piping, yaitu sistem perpipaan yang umumnya 

ditemukan pada bangunan-bangunan industri, institusi, dan lain-lain. 

g) B31.11 Slurry Transportation Piping Systems, yaitu sistem perpipaan yang 

mengalirkan limbah cair antara pabrik dan terminal-terminal atau stasiun-stasiun 

[3]. 

 

2.4.1 Ruang Lingkup dan Definisi ASME B31.4 Code 

Kode ASME B31.4 merupakan sistem perpipaan yang mengalirkan fluida cair 

diantaranya fluida hidrokarbon, liquid petroleum gas, anyhidrous ammonia dan carbon 

dioxide. Tujuan utama dari kode ASME B31.4 adalah keamanan, konstruksi, operasi 

dan perawatan dari system transportasi perpipaan fluida untuk kepentingan umum dan 
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perusahaan terhadap bahaya. Kode ini cukup aman untuk kondisi operasi yang normal 

[2]. 

2.4.2 Tegangan Izin (Allowable Stress)  

Tegangan izin (Allowable Stress) S, untuk perhitungan desain pada pipa baru adalah : 

[2] 

                                                   푆 = 0.72 × 퐸 × 푆푀푌푆                                              (2.3) 

Dimana : 

E = weld joint factor 

SMYS = Specified Minimum Yield Strength 

0.72  = faktor desain berdasarkan ketebalan dinding nominal 

Tegangan dari tekanan internal ini tidak boleh lebih besar dari tegangan ijin [2]. 

2.4.3 Tebal Dinding Pipa 

Untuk menghitung tebal dinding pipa akibat tekanan internal adalah sebagai berikut : 

[2]. 

                                                           푡 =                                                              (2.4) 

Dimana : 

t  = tebal dinding pipa 

퐷 = diameter luar 

푃  = tekanan internal pengaliran 

푆 = tegangan ijin.  

 Nilai nominal dari tebal pipa yang dibutuhkan sebaiknya sama besar atau lebih 

besar dari 푡푛, dimana 푡푛 adalah  

 

푡 = 푡 + 퐴 (2.5) 
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Dimana  

푡푛 = tebal dinding pipa nominal yang dibutuhkan 

푡 = tebal dinding pipa hasil perhitungan akibat tekanan internal 

퐴 = toleransi untuk pembautan dan korosi [2]. 

 

2.5 Persamaan Aliran Untuk Analisa Satu Dimensi 

2.5.1 Persamaan Kontinuitas  

Persamaan kontinuitas untuk aliran incompressible pada pipa adalah 

                                     푉 퐴 = 푉 퐴 = 푄 = 푘표푛푠푡푎푛                                     (2.6) 

Dimana : 

푉 = kecepatan rata-rata aliran 

퐴푖 = luas penampang pipa 

푄 = debit aliran [13]. 

Bila luas penampang pipa besar maka kecepatan aliran fluida rendah, begitu juga 

sebaliknya jika luas penampang pipa kecil maka kecepatan aliran fluida akan besar. 

Dengan mengetahui jenis fluida, kita dapat memperkirakan kecepatan fluida yang 

terjadi didalam pipa karena masing-masing fluida mempunyai laju alir yang berbeda-

beda.  

Diketahui bahwa rumus luas penampang pipa 

퐴 =  (2.7) 

 

Sehingga di dapatkan rumus 

푄 =  . 푣 (2.8) 

 

푑 =  (2.9) 
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Dimana : 

푑 = diameter dalam pipa 

 

2.5.2   Persamaan Energi  

Persamaan energi untuk aliran incompressible pada pipa adalah sebagai berikut : 

                          훼 + + 푧 = 훼 + + 푧 + ℎ + ℎ − ℎ                    (2.10) 

Dimana : 

훼 = faktor koreksi energi 

푝 = tekanan rata-rata 

푔 = percepatan gravitasi 

훾 = berat jenis fluida 

ℎ  = headloss sepanjang pipa 

ℎ  = head turbin 

ℎ  = head pompa 

 Untuk aliran laminar pada pipa yang berkembang penuh nilai faktor koreksi energi 

(훼) = 2.0 dan untuk aliran turbulen pada pipa yang berkembang penuh nilai faktor 

koreksi energi (훼) = 1.05. Pada persamaan ini biasanya nilai head turbin (ℎ ) = 0, 

karena tidak adanya pemasangan turbin pada pipa. Selain itu, biasanya yang 

dipertimbangkan adalah untuk aliran turbulen, maka persamaan diatas menjadi : 

                                         + + 푧 = + + 푧 + ℎ − ℎ                             (2.11) 

[13]. 

 

2.5.3 Formula Headloss 

Headloss (kerugian head) dapat didefinisikan kerugian energi per satuan berat 

fluida yang terjadi dalam sistem perpipaan. Headloss dibagi menjadi dua yaitu major 

loss dan minor loss.  

Major loss adalah kerugian energi sepanjang saluran pipa yang dinyatakan dengan 

rumus : 

                                                      ℎ푙푝 = 푓. .
.

                                                     (2.12) 
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Dimana : 

hlp = Major losses 

f = Faktor gesekan 

L = Panjang pipa 

d = Diameter dalam pipa 

V = Kecepatan rata-rata fluida dalam pipa 

Sedangkan Minor loss adalah kerugian head pada fitting dan valve yang terdapat 

sepanjang sistem perpipaan. Dapat dicari dengan menggunakan Rumus : [7] 

                                                ℎ푙푓 = 푛. 푘.
.

                                                        (2.13) 

Dimana : 

hlf = Minor losses 

n = Jumlah valve untuk diameter yang sama 

k = Koefisien gesekan 

V = Kecepatan rata-rata aliran 

g = Percepatan gravitasi.  

 

2.5.3.1 Fitting Loss 

 Local (fitting) loss dapat dihitung sebagai berikut : 

ℎ = 퐾                                                       (2.14)  

Dimana 퐾 merupakan koefisien local loss yang diperkirakan konstan sepanjang aliran 

turbulen [13]. 

 Nilai 퐾 pada berbagai jenis fitting ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut : 
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Tabel 2.1. Nilai koefisien K untuk berbagai jenis fitting [13]. 

Fitting K Value Fitting K Value 

Check valves 

Ball type 

Disc type 

Swing type 

 

70 

70 

2 

Standart T 

Side outlet 

Straight trough 

flow 

 

1,8 

0,4 

Other valves 

Foot valve 

Globe valve 

Angle valve 

Diaphragm valve 

Gate valve 

Butterfly valve 

Full bore bail 

valve 

 

10 

8 

3 

2 

1,5 

0,2 

Negligible 

(<0,1) 

Elbows (90o) 

Regular  

Long radius 

 

1,0 

0,4 

 

  

Elbows (90o) 

Regular 

Long radius 

 

0,3 

0,2 

  

Return bend 2,2 

 

II.5.3.2 Pipe Loss 

 Rumus yang digunakan untuk menghitung pipe loss pada aliran fluida Newtonian 

incompressible satu fasa adalah rumus Darcy-Weisbach yang ditunjukkan sebagai 

berikut : 

                                            ℎ = 푓                                                                      (2.15) 

Dimana : 

퐿 = panjang pipa 

푓 = faktor gesekan atau faktor tahanan 

Untuk aliran laminar faktor gesek hanya merupakan fungsi dari bilangan Reynolds yang 

ditunjukkan sebagai berikut : 
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                                                 푓 =                                                                      (2.16) 

 
Gambar 2.3. Diagram Moody [13]. 

Selain menggunakan rumus 2.16, nilai faktor gesekan (f) dapat dicari dengan 

menggunakan Diagram Moody diatas [13]. 

 

2.5.3.3 Total Loss 

Dari persamaan 2.14 dan 2.15 , total headloss sepanjang pipa adalah 

 

ℎ = ∑퐾 + 푓 = ∑퐾 + 푓                               (2.17)  

 

Tanda penjumlahan (∑) yang digunakan pada persamaan 2.17 menunjukkan 

bahwa umumnya terdapat lebih dari satu fitting pada pipa yang menyebabkan terjadinya 

headloss [13]. 
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2.6 Kavitasi Pada Sistem Pipeline 

Ketika tekanan cairan yang mengalir pada pipa menurun sampai tekanan 

penguapannya, pv, cairan akan menguap atau mendidih. Fenomena ini disebut kavitasi 

yang berakibat menimbulkan gangguan aliran juga menyebabkan kerusakan pada 

bagian dalam pipa, fitting, pompa dan sudu turbin. Tempat dimana terjadinya kavitasi 

kemungkinan pada daerah tekanan rendah (hisapan tinggi). Dalam perencanaan pipeline 

yang mentransportasikan fluida cairan, kavitasi harus dihindari. 

Saat memompa cairan, pompa harus diletakkan dekat dengan ujung masuk 

tangki atau reservoir dan tidak terlalu tinggi diatas tangki atau reservoir. Untuk 

memastikan kavitasi tidak akan terjadi pada pompa, perancang harus menghitung NPSH 

(Net Positive Suction Head) yang tersedia dan membandingkannya dengan NPSH yang 

dibutuhkan oleh pompa. NPSH yang tersedia harus lebih besar dari NPSH yang 

dibutuhkan untuk mencegah kavitasi. NPSH yang dibutuhkan oleh pompa biasanya 

diberikan oleh pabrik pembuat pompa dalam katalog pompa. NPSH yang tersedia dapat 

dihitung sebagai berikut 

( ) vLsatersedia hhhhNPSH --+=                               (2.18) 

dimana ha adalah head tekanan absolut atmosfir (kira – kira 34 ft atau 10.4 m dibawah 

kondisi atmosfer standar); hs adalah head statik atau tinggi cairan pada ujung masuk 

tangki atau reservoir terhadap pompa, head statik akan bernilai negatif jika pompa 

berada diatas permukaan cairan; hL adalah headloss dari ujung masuk pipa ke sisi hisap 

pompa, termasuk pipe loss dan local loss; dan hv adalah head tekanan penguapan cairan, 

pv/γ, yang merupakan fungsi dari temperatur. NPSH yang tersedia adalah head tekanan 

yang tersedia diatas head tekanan penguapan pada pompa [13]. 

2.7 Pemilihan Rute 

Routing merupakan faktor penting ketika mendesain pipa bawah laut, ini akan 

menentukan daerah-daerah di mana pipa dapat dan tidak dapat dirouting. Idealnya, 

konsep seleksi rute pipa adalah dengan menggunakan rute terpendek sebagai garis lurus 
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antara dua titik. Routing harus mempertimbangkan apakah itu di wilayah darat atau 

lepas pantai. Berikut ini merupakan kriteria yang harus diketahui dalam melakukan 

routing pipa: 

1. Onshore 

· Area yang dilindungi (Taman Nasional, Hutan lindung, Tempat Sejarah) 

· Kondisi Geografi (daerah berbatu, jalur patahan, daerah erosi) 

· Area Penyeberangan (jalan, rel, sungai) 

· Area  penduduk 

· Lokasi instalasi di atas tanah 

2. Offshore 

· Tempat platform lainya 

· Kecelakaan kapal 

· Subsea wellheads 

· Karakteristik permukaan bawah laut 

Pertimbangan lain yang harus kita diperhatikan selain diatas ketika memilih rute 

untuk pipa adalah pipa harus dihindarkan dari rute lalu lintas dengan kepadatan yang 

tinggi, saluran listrik dan jalur pipa lainnya. 

Ketika melihat detil desain jaringan pipa lepas pantai, ada beberapa pertimbangan, 

khususnya: terhadap stabilitas pipa bawah laut, beban hidrodinamis harus dinilai untuk 

memeriksa apakah pipa akan stabil di dasar laut di bawah beratnya sendiri dan tidak 

akan bergerak sebagai hasil dari gerakan arus dan gelombang, beban tersebut termasuk 

lift, drag dan kekuatan inersia. 
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Gambar 2.4. Pemilihan Rute Pipa [12]. 

Selain hal yang disebutkan diatas, ada Hal – hal lain yang perlu diperhatikan dalam 

pemilihan rute yaitu : 

1. Bahaya di dasar laut seperti kerangka kapal karam, batu, karang, dan tumbuhan 

laut, gas – gas yang mungkin terdapat pada perairan dangkal, sarana atau 

fasilitas laut yang ada (seperti jaringan pipa, kepala sumur dan lain – lain), kaki 

drilling rig, jangkar, dan pukat kapal ikan. 

2. Keadaan dasar laut meliputi : slopes, profil, sifat tanah dasar laut yang sukar, 

pasir dan lempung yang bergelombang (tidak rata). 

3. Pengunaan lingkungan pantai, hambatan pada waktu pemasangan pola kapal – 

kapal lego jangkar dan toleransi untuk peletakan pipa. 

4. Dampak dari pemasangan pipa itu sendiri terhadap lingkungan sekitar tempat 

pemasangan pipa [12].    

Penyaluran bahan bakar sering dilakukan dengan kapal tanker,truk ataupun 

kereta api namun karena letak antara pekanbaru dengan batam yang terpisah dengan laut 

maka penyaluran dapat menggunakan pipa yang berguna untuk mengatasi keterbatasan 

dari sitem distribusi sebelumnya, adapun kelebihan-kelebihan menggunakan sistem 

perpipaan adalah sebagai berikut : 
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° Ekonomis dalam segala keadaan 

° Aman bagi manusia 

Hal ini berlaku terutama untuk jaringan pipa cair dan pipa padat. Pipa gas 

dibawah tanah yang bertekanan tinggi dapat meledak, namun jika truk dan 

kereta api mengangkut gas alam yang sama akan juah lebih berbahaya untuk 

umum. Jadi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa pipa adalah jauh lebih 

aman dari pada jenis angkutan transportasi darat  lainnya. 

° Tidak dipengaruhi oleh cuaca 

Cuaca tidak mempengaruhi pada jaringan pipa karena sebagian dari pipa yang 

terkubur dibawah tanah lebih rendah dari frostline. 

° Ramah lingkungan 

° Konsumsi energi yang rendah 

Intensitas energi dari pipa besar jauh lebih rendah dari truk dan bahkan lebih 

rendah dari pada kereta api. Intensitas energi didefinisikan sebagai energi yang 

dikonsumsi dalam mengangkut satuan berat dari kargo lebih dari satuan jarak, 

dalam satuan seperti Btu per tonmile seperti pada dibawah ini: 

 

Tabel  2.2 Membandingkan Intensitas Energi dari pipa untuk jenis transportasi 

[13]. 
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° Dapat dijalankan dengan otomatis 

° Reliability yang tinggi 

Karena pengoperasian pipa secara continue, otomatis dan tidak terpengaruh oleh 

cuaca, jaringan pipa sangat handal. Selain itu pipeline paling tidak pengaruh 

terhadap pemogokan tenaga kerja, hari libur, jadwal pengiriman dll. Sistem 

dioperasikan terus menerus sepanjang waktu tanpa berhenti. 

° Kenyamanan 

° Tingkat pencurian rendah 

° Pemakaian lahan yang efisien dan tingkat keamanan yang tinggi [13]. 

 

2.8 Basis desain 

Saat memulai perencanaan diperlukan suatu dasar desain. Parameter untuk 

mendesain sistem diantaranya adalah : 

1. Kondisi lingkungan seperti temperatur tanah dan udara (rata-rata dan ekstrim). 

2. Sifat-sifat fluida yang ditransportasikan seperti viskositas, massa jenis relatif, 

tekanan penguapan, dan temperatur titik tuang. 

3. Parameter sistem operasi seperti laju aliran dan temperatur operasi sistem. 

 

Desain laju aliran sistem mungkin saja berubah-ubah tiap tahunnya dan dinyatakan 

sebagai laju aliran per hari dalam barrel per day (BPD) atau 1000 m3 per calender day 

(1000 m3/cd) atau million tonnes per annum (MTA). Ratio antara laju aliran per 

calender day dengan operasi per hari disebut faktor beban (load factor). 

 

                              퐹푎푘푡표푟 푏푒푏푎푛 =     
   

                                    (2.19) 

 

Suatu sistem pipeline yang baik diharapkan memiliki faktor beban antara 92 sampai 95 

persen [15]. 
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2.9 Sistem Isothermal 

Transportasi minyak yang melalui pipeline akan memiliki beberapa variasi 

temperature pada seluruh sistemnya. Hal ini berpengaruh pada viskositas dan akan 

memiliki dampak desain yang lain. Untuk temperature desain hidrolik dapat 

diasumsikan konstan berdasarkan karakteristik fluida dan kondisi lingkungan yang 

dilalui oleh pipeline agar mudah dalam perhitungannya. Temperature desain untuk 

operasi rata-rata berbeda dari pengukuran  standar desain kasar. Akibatnya, perlu untuk 

melakukan penyesuaian dari nilai-nilai yang diberikan pada kondisi standart @ 60 F (15 

C) untuk kondisi operasi [15]. 

 

2.10 Sistem Energi  

Sistem energi yang digunakan adalah head, H, dan tekanan, P. Dalam sistem 

energi istilah head ada tiga komponen yaitu head statis atau head elevasi Hs, head 

kecepatan, Hv, dan head gesekan, Hf. Head elevasi (Hs) adalah perbedaan antara elevasi 

inlet dan outlet antara titik tertentu pada suatu sistem. Head kecepatan (Hv) untuk sistem 

pipeline yang panjang dan biasanya membutuhkan head yang besar, memiliki 

persentase yang kecil terhadap head total sehingga dalam perhitungan energi dapat 

diabaikan. Head gesekan adalah head yang paling dominan dalam sistem pipeline [15]. 

Selain itu, Head maksimum operasi yang diijinkan dikenal dengan istilah 

MAOH atau Maximum Allowable Operating Head dapat ditentukan sebagai berikut : 

 

푀퐴푂퐻 =                                                   (2.20) 

                                            

Dimana 푃  adalah tekanan gauge internal maksimum yang diijinkan dalam satuan Pa 

dan 훾 adalah berat jenis fluida dalam satuan N/m3. 
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2.11   Hidraulyc dan Energy Grade Lines 

 
Gambar 2.5. Energy Grade Line dan Hidraulyc Grade Line sepanjang pipeline [13]. 

 

 Dari Gambar 2.5 diatas, 푣 2푔⁄  merupakan head kecepatan atau dinamis, 푝 훾⁄  

adalah head tekanan, 푧 adalah head elevasi, jumlah dari ketiga head tersebut merupakan 

head total, dan jumlah dari head tekanan dengan head elevasi merupakan head 

piezometric.  

 EGL (Energy Grade Line) adalah garis yang digambar sepanjang pipa untuk 

menunjukkan variasi head total, sedangkan garis yang digambar untuk menunjukkan 

head piezometric dinamakan HGL (Hidraulic Grade Line). Dalam hal ini EGL tidak 

akan pernah naik sepanjang aliran kecuali ditambah energi dari luar seperti pompa [13]. 

 

2.12   Teori Pemilihan Pompa 

2.12.1 Dasar Pemilihan Pompa 

 Suatu pompa dapat memberikan pelayanan yang baik maka dalam 

pemakaiannya pompa perlu dipilih secara benar dan tepat. Pemilihan suatu pompa 

dalam penggunaannya didasarkan pada beberapa faktor : 

a. Kapasitas. 

Kapasitas adalah jumlah kebutuhan aliran yang akan dipompakan, termasuk 

kebutuhan maksimum dan minimum. 

b. Kondisi instalasi dimana pompa akan dipasang berupa : 

1. Tinggi isap dan tinggi pengeluaran. 

2. Fluktuasi tinggi permukaan cairan hisap dan cairan pengeluaran. 
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3. Kondisi saluran isap dan pengeluaran (ukuran kekasaran permukaan saluran, 

baru tidaknya saluran, belokan, fitting dan kerangan-kerangan). 

4. Head total pompa. 

Head total berdasarkan kondisi instalasi 

c. Sifat dan jenis cairan. 

Sifat dan jenis cairan yang dipompa adalah berdasarkan : 

1. Berat jenis. 

2. Viskositas. 

3. Suhu. 

4. Kandungan zat padat. 

d. Penggunaan pompa. 

Pompa dipilih untuk melayani sistem sesuai kebutuhan, contohnya : suplai air 

minum, suplai air baku proses, proses pengolahan minyak bumi,  suplai air 

pendingin dan lain-lainnya. 

e. Kondisi kerja. 

1. Beroperasi secara terputus-putus. 

2. Beroperasi secara terus-menerus. 

3. Sebagai cadangan. 

f. Lokasi pompa. 

1. Ketinggian lokasi pompa diatas permukaan laut. 

2. Diluar atau di dalam gedung. 

3. Fluktuasi suhu. 

g. Pertimbangan ekonomis. 

Harga, biaya operasi dan pemeliharaan. 

Kesalahan dalam memilih pompa dapat mengakibatkan kegagalan pada pompa dan 

tidak tercapainya kondisi operasi yang dikehendaki. 
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Gambar 2.6. Kurva kinerja pompa [16]. 

 

 Pada gambar 2.6 memperlihatkan kurva pompa sentrifugal dimana head secara 

perlahan turun dengan meningkatnya aliran. 

 

2.12.2 Jenis Pompa 

Pompa adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk memindahkan cairan 

dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui suatu media perpipaan dengan cara 

menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan dan berlangsung secara terus 

menerus. Pompa beroperasi dengan prinsip membuat perbedaan tekanan antara bagian 

masuk (suction) dengan bagian keluar (discharge). Dengan kata lain, pompa berfungsi 

mengubah tenaga mekanis dari suatu sumber tenaga (penggerak) menjadi tenaga kinetis 

(kecepatan), dimana tenaga ini berguna untuk mengalirkan cairan dan mengatasi 

hambatan yang ada sepanjang pengaliran [5]. 

Salah satu jenis pompa yang banyak digunakan adalah pompa sentrifugal. Cara 

kerja pompa sentrifugal adalah fluida dipaksa menuju sebuah impeler oleh jet pump, 

baling-baling impeler meneruskan energi kinetik ke fluida, sehingga menyebabkan 

fluida berputar. Fluida meninggalkan impeler pada kecepatan tinggi. Impeler dikelilingi 

oleh volute casing atau dalam hal pompa turbin digunakan cincin diffuser stasioner. 

Volute atau cincin diffuser stasioner mengubah energi kinetik menjadi energi tekanan. 

X 

Y 



24 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Pompa Sentrifugal [16]. 

 

 Arah fluida masuk ke dalam pompa sentrifugal dalam arah aksial dan keluar pompa 

dalam arah radial. Pompa sentrifugal biasanya diproduksi untuk memenuhi kebutuhan 

head medium sampai tinggi dengan kapasitas aliran yang medium [16]. 

 

2.12.3 Stasiun Pompa  

Stasiun pompa merupakan letak dimana pompa yang digunakan untuk 

mengalirkan fluida melalui pipeline. Kalkulasi total head sistem yang diperlukan 

berdasarkan laju aliran yang melewati diameter pipa yang dipilih dan total head gesekan 

dan statis, menentukan kebutuhan pompa dalam sistem. Analisa yang dilakukan antara 

lain adalah penentuan jumlah stasiun pompa dan peletakkannya dengan berbagai 

metode [15]. 

 

2.12.4 Jumlah Stasiun Pompa 

Perhitungan jumlah stasiun pompa dapat dicari dengan cara membagi total head sistem 

dengan selisih antara tekanan ijin operasi maksimum, MAOP atau MAOH dengan 

NPSH dalam satuan yang sama. Jumlah stasiun pompa ditentukan sebagai berikut :  

 

퐽푢푚푙푎ℎ 푆푡푎푠푖푢푛 푃표푚푝푎 =   
( )

                               (2.21)                    
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dimana head total adalah jumlah dari head statis dan head gesekan. MAOH (Maximum 

Allowable Operating Head) adalah tekanan internal maksimal yang diijinkan dalam 

satuan head. 

Total head, HT, yang diperlukan dari semua stasiun pompa adalah jumlah head 

statis, Hs dan head gesekan, Hf   

 

                                                   퐻 = 퐻 + 퐻                                                         (2.22) 

[15]. 

 

2.12.5 Lokasi Stasiun Pompa  

Satu stasiun pompa dilokasikan di titik awal pipeline. Stasiun berikutnya 

dilokasikan pada tiap-tiap bagian agar keseimbangan hidrolik tercapai dimana tiap 

stasiun kira-kira memiliki diferensiasi head atau tekanan yang sama, sehingga distribusi 

beban merata. 

                                      퐷푖푓푒푟푒푛푠푖푎푠푖 퐻푒푎푑 =   
  

                       (2.23) 

 

Prosedur ini digunakan untuk menentukan jumlah stasiun dalam jarak yang 

sama. Namun di luar itu, stasiun pompa dapat di-balance menggunakan metode grafik 

[15]. 
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Gambar 2.8. Penentuan lokasi stasiun dengan metode grafik [15]. 

 

Gambar 2.8 mengilustrasikan contoh grafik lokasi stasiun pompa dengan diawali 

dari elevasi yang diperlukan terminal, lalu menggambar gradien hidrolik ke setiap 

bagian MAOH pipa yang diplot diatas profil elevasi. Lokasi ini menunjukkan Actual 

Discharge Head (ADH) pada katup discharge stasiun pompa. Elevasi gradien hidrolik 

terhadap stasiun diplot diatas elevasi tanah dengan tambahan loss stasiun dan 

ketersediaan NPSH pompa. Sebagai alternatif untuk sistem pipeline yang rumit, lokasi 

stasiun pompa juga bisa ditentukan pada titik awal MAOH, lalu menarik garis gradien 

hidrolik dengan prosedur yang sama [15]. 

 

2.12.6 Daya Pompa  

  Untuk menghitung daya pompa pada seluruh sistem bias menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

퐷푎푦푎,푘푊 = , ⁄ × , ×  
,   

 (2.24) 
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Besarnya efisiensi untuk pompa sentrifugal adalah sekitar 70-80 persen. Perhitungan 

daya pompa untuk masing-masing stasiun pompa adalah sama, menggunakan head atau 

tekanan yang dibutuhkan pada bagian hilir (downstream) antara satu stasiun dan stasiun 

berikutnya [15]. 

 

2.13 Perlindungan Pipa Bawah Laut 

2.13.1   Perlindungan Terhadap Korosi Pipa 

2.13.1.1 Jenis-Jenis Korosi  

Korosi merupakan kerusakan yang terjadi pada pipa yang disebabkan oleh reaksi 

kimia atau elektrokimia dari pipa dengan lingkungannya. Jenis-jenis korosi adalah 

sebagai berikut : 

 

2.13.1.1.1 Korosi Kimiawi 

Korosi kimia diakibatkan kontak dari pipa dengan senyawa kimia yang bersifat 

korosif seperti asam yang bereaksi dengan permukaan pipa sehingga menimbulkan 

kerusakan. Korosi ini dapat merusak pipa bagian dalam maupun bagian luar. Korosi 

kimiawi hanya dapat terjadi jika pipa kontak dengan senyawa kimia. Korosi kimiawi 

dapat dikontrol dengan menggunakan lining atau coating inert pada senyawa kimia 

[13]. 

 

2.13.1.1.2 Korosi galvanic 

Korosi galvanik biasa terjadi pada pipa logam akibat dari banyaknya keberadaan 

logam yang tidak seragam pada pipeline, seperti katup dibuat dari baja yang berbeda 

jenis yang kemudian digunakan pada pipa, atau pompa memiliki impeler yang terbuat 

atau dilapisi oleh perunggu. Kekuatan korosi galvanik tidak hanya bergantung pada 

beda potensial antara dua logam yang berhubungan tetapi juga pada kontak elektrolit. 

Semakin tinggi konduktivitas elektrolit maka semakin banyak arus yang mengalir 

melalui sel galvanik dan semakin kuat korosinya. Oleh karena itu tanah yang basah dan 

tanah yang mengandung garam adalah sangat korosif untuk sistem perpipaan [13]. 
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2.13.1.1.3 Korosi Bakterial 

Korosi bakterial disebabkan oleh adanya bakteri tertentu yang dapat 

memproduksi substansi yang dapat mengkorosi pipa. Selama akhir siklus hidupnya, 

mereka memproduksi asam yang juga dapat mengkorosi pipa [13]. 

 

2.13.1.1.4 Korosi Celah 

Korosi celah dapat terjadi pada celah kecil yang terdapat antara logam-logam 

seperti celah di bawah kepala baut dan kepala keling. Hal ini disebabkan oleh 

keberadaan atau terjebaknya material yang bersifat sebagai elektrolit yang berbeda 

dengan lingkungannya. Cara mencegahnya adalah dengan mengurangi celah sebisa 

mungkin dengan menggunakan las daripada menggunakan baut untuk penghubung pipa 

baja [13]. 

 

2.13.1.2 Cara Pencegahan Korosi 

2.13.1.2.1 Lining dan Coating  

Lining merupakan pelapisan pada bagian permukaan dalam pipa sedangkan 

coating merupakan pelapisan pada bagian luarnya. Keduanya diharapkan dapat 

mengurangi korosi dan abrasi pada pipa. Lining juga dapat membentuk bagian dalam 

pipa menjadi halus  yang dapat mengurangi kerugian gesek dan mengurangi kerusakan 

pipa akibat kavitasi. Berbagai jenis material yang digunakan untuk lining dan coating 

pipa antara lain material bitumastic, semen, gelas, karet, brick lining, fluorocarbon 

lining, thermoplastic lining, dan lain-lain [13]. 

Ada sejumlah faktor yang mempertimbangkan pemilihan coating pipeline, diantaranya 

· Stabilitas secara fisik dan kimia. 

· Ketahanan terhadap tegangan tanah. 

· Adhesi dan ketahanan terhadap impak. 

· Ketahanan terhadap ikatan katodik [15]. 
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2.13.1.2.2 Perlindungan Katodik  

Perlindungan katodik merupakan metode elektrik untuk menghilangkan korosi 

pada struktur logam termasuk pipa baja baik di dalam tanah maupun dalam air. 

Metode ini membutuhkan penggunaan arus listrik untuk mencegah arus yang 

dihasilkan oleh laju korosi antara struktur baja dengan lingkungan tanah sekitar. Ada 

dua metode umum perlindungan katodik. Yang pertama adalah perlindungan katodik 

arus terpasang, yang mana membutuhkan sumber arus DC, kebanyakan menggunakan 

rectifier-umumnya sama dengan penggunaan carger baterai. Dengan menghubungkan 

terminal negatif dari rectifier ke pipa baja untuk dilindungi dan menghubungkan 

terminal positif ke tanah melalui sebuah elektroda, selanjutnya pipa menjadi katoda. 

Cara lain untuk perlindungan katodik adalah dengan perlindungan dengan anoda 

tumbal. Cara ini melibatkan elektroda zinc atau magnesium pada pipa dan 

lingkungannya. Dalam melindungi pipa, elektroda zinc atau magnesium menjadi 

anoda, yang terkena korosi. Hal ini menunjukkan alasan elektroda zinc dan 

magnesium dinamakan elektroda tumbal [13]. 

 

2.13.2 Perlindungan Pipa Terhadap Faktor Lain 

Aktifitas yang terjadi diatas laut perlu diperhatikan untuk melindungi pipa 

bawah laut selain korosi. Faktor jangkar kapal, tenggelamnya kapal dan lain lain 

merupakan faktor yang bias merusak pipa bawah laut. Ada beberapa solusi yang 

dilakukan untuk melindungi pipa bawah laut dari faktor-faktor lain selain korosi, 

antara lain : 

1. Increase wall / concrete thickness. Yaitu dengan cara melapisi pipeline tersebut 

dengan campuran beton, seperti terlihat pada Gambar 2.8 dibawah ini, fungsi 

utama dari sistem ini adalah sebagai pemberat untuk stabilitas pipa di dasar laut. 

Disamping itu untuk membuat pipa tahan terhadap potential impact damage dari 

pukat kapal ikan, kejatuhan barang-barang dan sejenisnya [1]. 
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Gambar 2.9. Pipeline dengan pelapis dari campuran beton [1]. 

2. Concrete armor cover. Yaitu dengan cara melapisi pipeline atau melindungi 

pipeline tersebut dengan campuran beton, dengan cara seperti ini diharapkan 

pipeline didasar laut dapat terlindungi dari kejatuhan benda-benda seperti 

jangkar dan lain-lain. lihat gambar dibawah ini : [1] 

 
Gambar 2.10. Concrete armor cover [1]. 

 

3. Engineering backfill. Dilakukan dengan penutupan beton, bahan-bahan alam, 

bahan urugan yang direkayasa untuk keperluan ini (engineered backfill material-

graded rock). Pipeline di proteksi dengan cara ini agar pipeline terlindungi dari 

pukulan berulang karena aksi gelombang, dan pukulan jangkar yang dijatuhkan. 

Gambar 2.11 dibawah ini menunjukkan gambar sebuah penutup pipa yang 

terbuat dari beton yang nantinya akan di pasang untuk menutupi pipeline yang di 
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pasang didasar laut. Gambar 2.12 menunjukkan penutupan pipa bawah laut 

menggunakan tumpukan material batu batu kecil yang di jatuhkan langsung dari 

kapal barge. 

 
Gambar 2.11. Penutup pipa yang terbuat dari susunan beton [1]. 

 

Gambar 2.12. Penutupan pipeline di dasar laut dengan batuan alam [1]. 

4. Trenching. Yaitu dengan cara membuat parit pipa di dasar laut, pada dasarnya 

ada dua cara yang di lakukan yaitu open cut method yaitu parit pipa di buat 

sebelum atau sesudah pemasangan pipa, dan no dig method (tanpa penggalian) 

dimana pipa melewati rintangan (obstacles) tanpa ada pekerjaan penggalian 

ataupun pengerukan. Cara lain adalah dengan membangun terowongan (tunnel) 

atau dibor lubang mendatar di bawah rintangan tersebut, yang bisa jauh di lepas 

pantai, dan kemudian pipa ditarik terowongan atau lubang tadi. Untuk 

melakukan pekerjaan ini bisa dilakukan pada semua jenis tanah kecuali gravel 

dan boulders (maksimal 20% gravel), atau semua batuan (apabila tidak terlalu 

banyak pecahan batu). Untuk panjang 1500 meter dapat dibor lubang dengan 



32 
 

 
 

diameter 20-24”, dan untuk panjang 1000 meter sampai dengan 40”. Ukuran 

lubang yang dibor biasanya sekitar 1,5x diameter pipa. Tidak diperlukan atau 

sedikit sekali lapisan coating pada pipa. Peralatan yang di gunakan antara lain: 

bajak (plough) atau semburan air (water jet), mechanical trenches, trailing 

suction hopper dredger, cutter suction dredger, grab dredger atau backhoe 

dredge, dan lain sebagainya [1]. 

      

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Parit bawah laut [1].      Gambar 2.14 Tranching untuk pipa di darat [1]. 

5. Anchoring for stability. Yaitu dengan cara mengaitkan pipeline dengan anchor 

(jangkar) di sekitar pipeline tersebut, hal ini dilakukan supaya pipeline lebih kuat 

dan tidak mudah goyang dan tertekuk. Juga dapat menjadikan stabilitas pipeline 

tersebut menjadi lebih besar. Lihat gambar di bawah ini: [1] 

 
Gambar 2.15. Anchor pipeline bawah laut [1]. 
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2.14 Perencanaan Instalasi 

2.14.1 Instalasi Stasiun Pompa 

 Stasiun pompa yang digunakan harus memperhatikan seberapa luas ruangan 

yang akan ditempati oleh pompa. Ruangan yang luas akan mempermudah bongkar 

pasang pompa, perawatan dan pemeriksaan, letak pipa-pipa, saluran pembuangan air, 

penerangan, dan lain-lain. Setidaknya dibutuhkan jarak sekitar 1-2 m antar pompa, 

supaya mudah dalam perawatan, pemeriksaan, dan bongkar pasang pompa. 

2.14.1 Instalasi Pipa Bawah Laut 

Instalasi pipa bawah laut dapat dilakukan dengan kapal pemasang yang khusus. 

Ada beberapa metode untuk memasang pipa laut, metode yang paling sering dipakai 

yaitu S-lay, J-lay dan reeling. Berdasarkan pada metode tersebut, pipa laut mengalami 

beban yang berbeda selama instalasi dari kapal pemasang. Beban-beban tersebut adalah 

tekanan hidrostatis, tarikan (tension) dan pembengkokan (buckling) [12]. 

Berikut ini merupakan metode atau cara dalam pemasangan pipa bawah laut 

yang selama ini dilakukan dalam dunia pipeline, anatara lain : 

1. S-lay 

Salah satu metode untuk pemasangan pipa yaitu metode S-lay, disebut S-lay karena 

kurva pipa yang keluar dari kapal pemasang sampai dasar laut berbentuk seperti huruf 

S.  

 

Gambar 2.16. Pemasangan pipa dengan teknik S-lay [ 12]. 
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Pipeline difabrikasi di atas kapal dengan satu, dua atau tiga joints. Membutuhkan 

stinger untuk mengontrol bending bagian atas dan tensioner untuk mengontrol bagian 

bawah. Laut yang lebih dalam membutuhkan stinger yang lebih panjang dan tensioner 

yang lebih kuat. S-lay laut dangkal hanya bisa dipakai sampai kedalaman sekitar 300m 

saja. Untuk yang lebih dalam lagi, S-lay bisa dipakai sampai kedalaman 700m. 

Kecepatan pasang sekitar 4 – 5 km per hari. Ukuran pipa maksimum yang bisa diinstal 

adalah 60” OD (Allseas Solitair). 

Jenis kapal yang biasa digunakan dalam metode S-lay adalah pipelay 

semisubmersible. 

 
Gambar 2.17. Pipelay semisubmersible [12]. 

 

Kapal ini mempunyai kemampuan yang baik terhadap cuaca apapun dan 

merupakan platform yang stabil untuk pemasangan pipa di laut. Pipelay 

semisubmersibles dapat memasang pipa dengan diameter 6” sampai 40” dengan 

kedalaman laut 10 – 1500m. Kekurangannya yaitu biaya yang mahal dalam 

pengoperasiannya karena masih menggunakan jangkar untuk menjaga posisinya [17]. 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

2. J-lay 

Dalam metode ini, kapal menggunakan sebuah menara sentral, biasanya dikonversi 

dari kapal pengeboran, untuk melakukan pengelasan pada posisi vertikal dan peluncuran 

pipa dari menara. Pipa dilepaskan dengan cara yang membentuk kelengkungan 

sagbending, menghindari overbending. 

 

 
Gambar 2.18. Pemasangan pipa dengan teknik J-lay [12]. 

 

 Kesulitan terbesar dalam metode ini adalah untuk melakukan pengelasan vertikal, 

pengelasan dilakukan hanya oleh satu section jadi lebih lambat dari S-lay dan untuk 

mempercepat proses, teknik pengelasan yang digunakan adalah teknik pengelasan yang 

lebih canggih seperti friction welding, electron beam welding atau laser welding. Pipa 

yang akan dipasang mempunyai sudut yang mendekati vertikal sehingga tidak butuh 

tensioner. Teknik ini sangat cocok untuk instalasi di laut dalam. Beda dengan S-lay, J-

lay tidak membutuhkan stinger. Kecepatan pasang sekitar 1-1.5 km per hari. Ukuran 

pipa maksimum yang bisa diinstal adalah 32” OD (Saipem S-7000). Meskipun 

membawa keuntungan dibandingkan dengan metode S-lay untuk perairan dalam. J-Lay 

memiliki tingkat produksi yang relatif rendah karena terbatasnya jumlah work station. 

Metode J-Lay sangat cocok untuk perairan dalam dan tidak cocok untuk perairan 

dangkal. 

Jenis kapal yang biasa digunakan dalam metode J-lay adalah Pipelay Ship dan 

Pipelay barge (kapal tongkang). 
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Gambar 2.19. Pipelay ship dan Pipelay barge [12]. 

 

Pipelay ships/barge memasang pipa dengan cara yang sama dengan pipelay 

semisubmersibles. Perbedaan yang mendasar adalah kapal ini hanya mempunyai satu 

lambung (monohull) sehingga kemampuan untuk menjaga kestabilan lebih rendah dari 

semisubmersibles. Barge yang datar mempunyai kemampuan menjaga kestabilan yang 

lebih buruk dari kapal dan hanya dapat digunakan dalam kondisi laut yang tenang. 

Pipelay ships mempunyai kemampuan yang hampir sama dengan pipelay 

semisubmersibles. Jangkauan yang luas untuk diameter pipa yang dipasang pada 

kedalaman laut 15 m sampai lebih dari 1000 m. Kelebihan pipelay ships yaitu biaya 

pengoperasian yang relatif lebih murah ketimbang dengan pipelay semisubmersibles 

apalagi ditambah dengan teknologi dynamic positioning system sehingga tidak 

memerlukan jangkar untuk menjaga posisinya [17]. 
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3. Reel lay 

Dalam metode ini umumnya pipa yang dinstall adalah pipa berukuran diameter 

kecil atau pipa yang fleksibel. Pada instalasi ini dibutuhkan vessel yang memiliki pipe 

reel dengan ukuran besar karena pipa tersebut digulung dalam reel ini. 

 
Gambar 2.20. Pemasangan pipa dengan teknik Reel lay [12]. 

 

 Jika pipa ini dinstall secara horizontal maka akan berbentuk S-Lay namun jika 

dinstall secara vertikal maka akan berbentuk J-Lay. Metode ini lebih murah jika 

dibandingkan dengan metode lain ditinjau dari sisi waktu dan biaya, namun terbatas 

untuk pipa dengan ukuran diameter kecil. Semua pipa dilas di darat dan digulung 

sampai ukurannya komplit atau sudah mencapai maksimum kapasitas reel-nya. Tidak 

semua coating bisa dipakai seperti concrete dan beberapa coating yang kaku. Tebalnya 

pipa ditentukan oleh kebutuhan minimum untuk menghindari ovalisation dan diameter 

reel atau carousel. Pipa juga menjadi sangat sensitif terhadap perubahan properti. Bisa 

dipakai pada kedalaman 100 sampai 1000 meter. Kecepatan pasang sekitar 14 km per 

hari. Yang perlu diperhatikan dalam teknik reel lay adalah ovalisation, residual stress, 

Bauschinger effect dan fatigue. 
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Jenis kapal yang biasa digunakan dalam metode Reel lay adalah Pipelay Reel Ship. 

 
Gambar 2.21. Pipelay reel ship [12]. 

Metode dengan menggunakan gulungan untuk pipa yang berdiameter hingga 16”. 

Pipa dibuat di darat dan digulung ke drum yang lebar pada kapal. Selama proses 

penggulungan pipa mengalami deformasi plastis pada drum. Keuntungan utama dari 

metode ini adalah: 

· Durasi pemasangan yang singkat. 

· Minimal dalam penyebaran lepas pantai (tidak memerlukan jangkar) [17]. 

 

4. Towing 

Metode ini digunakan dengan cara menarik pipa yang sudah disiapkan di darat dan 

kemudian ditarik ke tempat instalasi dengan cara ditarik oleh tug boat. Ada 4 jenis tow 

berdasarkan posisi pipa terhadap dasar laut: bottom tow, off-bottom tow, controlled 

depth tow and surface tow. 
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Gambar 2.22. Pemasangan pipa dengan teknik towing [12]. 

 

 Selain bottom tow, diperlukan minimal dua buah kapal, satu di depan dan satu di 

belakang. Dalam controlled depth tow, kecepatan kapal harus disesuaikan dengan 

kedalaman pipa yang diinginkan pada saat towing. Dalam towing lay, semua fabrikasi 

dikerjakan di onshore termasuk pemasangan anode dan coating di sambungan. Menarik 

buat lapangan yang terletak tidak terlalu jauh dari pantai. 

Jenis kapal yang biasa digunakan dalam metode towing adalah Tow or pull vessels. 

 

 
Gambar 2.23. Tow or Pull Vessels [12]. 
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Metode ini digunakan untuk pipa yang tidak terlalu panjang, biasanya kurang dari 4 

km. Pipa dibuat di darat dan setelah selesai kemudian ditarik ke laut. Daya apung dari 

pipa diatur untuk mengontrol kedalaman pipa saat ditarik untuk dipasang. 

Keuntungannya yaitu biaya peralatan yang rendah karena pipa dibuat di darat sehingga 

waktu pemasangan menjadi sangat singkat. [17]. 


