
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam

menjalankan roda kehidupan manusia sehari-hari. Dari bahan baku yang didapat dari

alam dan melalui beberapa tahapan yang sangat panjang sebelum sampai di tangan

konsumen. Upaya yang dilakukan untuk menyalurkan bahan bakar tersebut haruslah

efisien dan ekonomis baik dari segi waktu maupun biaya. Kendala yang biasa dihadapi

dalam penyaluran bahan bakar dari tempat satu ke tempat lainnya yakni letak geografis

yang cukup jauh.

Balongan merupakan sebuah wilayah di Propinsi Jawa Barat yang merupakan

salah satu wilayah penghasil minyak terbesar di Indonesia dan mengolahnya menjadi

bahan bakar dengan kapasitas yang cukup besar. Dengan kapasitas tersebut kemudian

didistribusikan ke kota Jakarta, yang notabennya adalah pusat aktivitas di Indonesia.

Dengan jarak yang cukup jauh antara Balongan dan Jakarta yakni ±172 km, maka

digunakanlah sistem pipeline untuk lebih mengefisiensikan waktu dan biaya

transportasi.

Sistem pipeline merupakan salah satu cara untuk menyalurkan bahan bakar dari

suatu tempat pengilangan ke tempat pendistribusian sebelum sampai ke tangan

konsumen.  Sistem ini merupakan rangkaian pipa yang menyalurkan suatu fluida dari

tempat satu ke tempat yang lainnya yang jaraknya cukup jauh. Sistem yang digunakan

pada analisa perancangan ini yakni sistem pipa yang ditanam di bawah tanah (buried

pipe). Pada sistem pipa bawah tanah memiliki spesifikasi tersendiri dalam hal teknis

penanaman maupun teknis instalasi yang nantinya berpengaruh terhadap tekanan pada

pipa. Dan untuk fluida yang dialirkan adalah bahan bakar berjenis solar.

Keadaan geografis yang dilewati pipa cukup beragam, mulai dari sungai atau

danau, jalan raya dengan variasi beban tertentu, tanah resapan, pemukiman penduduk

dan keadaan geografis lainnya yang itu semua sangat mempengaruhi parameter-

parameter perhitungan dan asumsi yang digunakan dalam analisis perancangan sistem

pipeline ini.
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Dari keadaan geografis yang ditemui di lapangan, akan timbul suatu perbedaan

elevasi ketinggian yang memegang peranan penting terhadap hilangnya tekanan dan

timbul kerugian-kerugian yang diakibatkan naik turunnya medan yang ditempuh. Oleh

karena itu digunakanlah metode analisa gradien hidrolik dengan mengasumsikan aliran

minyak dalam kondisi steady state dan variasi temperatur dalam keadaan konstan

sepanjang pipa (isothermal). Metode ini mengkonversi parameter tekanan ke parameter

head yang memiliki satuan serupa dengan elevasi.

Karakteristik fisik dan kimia dari fluida yang dialirkan yakni solar, secara umum

akan didapatkan dari pengkondisian aliran yang melewati pipa. Dari kondisi aliran

tersebut, nantinya untuk menentukan spesifikasi geometri pipa yang dibutuhkan seperti

diameter dan luas penampang dari pipa, jenis pompa dan booster yang dibutuhkan per

satuan jarak dan pertimbangan-pertimbangan lain yang diperlukan dalam perancangan

ini.

Beberapa kondisi lainnya saat instalasi pun berpengaruh terhadap analisa

perancangan ini seperti perlindungan pipa terhadap korosi yang nantinya akan

mempengaruhi umur dari pipa dan beberapa permasalahan teknis dalam sistem pipeline

ini juga diperhitungkan, agar mendapat analisa perancangan yang efisien serta dapat

meminimalisir biaya tinggi yang dikeluarkan untuk perancangan pipa itu sendiri.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :

Mampu mendapatkan lokasi penentuan, spesifikasi dan banyaknya pompa yang

digunakan untuk perpipaan penyalur bahan bakar solar dari Balongan sampai Jakarta.

1.3. Batasan Masalah

Beberapa batasan masalah yang diambil pada Tugas Akhir ini adalah :

1. Perancangan sistem dilakukan dengan metode energy dan hydraulic grade line.

2. Acuan utama analisis perancangan yang digunakan berdasarkan data-data

spesifikasi bahan bakar solar yang diperoleh dari PT. Pertamina (Persero).

3. Jenis fluida yang di alirkan dalam pipa adalah bahan bakar minyak solar.
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4. Aliran diasumsikan tak mampu mampat satu fasa dalam kondisi steady state

berkembang penuh dan variasi temperatur konsatan sepanjang pipa (isothermal).

5. Anggaran tidak diperhitungkan dalam analisis perancangan ini.

1.4. Metode Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir ini, metode penyelesaian masalah yang digunakan

melalui tahapan-tahapan berikut ini :

1. Studi Literatur

Studi literatur yang digunakan dalam Tugas Akhir ini bersumber dari buku-

buku dan jurnal yang berhubungan dengan sistem pipeline bawah tanah (buried

pipe) maupun dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Melakukan

pengenalan sistem perpipaan onshore secara umum, yang meliputi jenis-jenis pipa

dan komponen yang terdapat pada sistem perpipaan, perhitungan, pemilihan

dimensi pipa, dan fenomena aliran fluida pada pipa.

2. Pengolahan dan Analisa Data

Data-data yang diperoleh dari PT. Pertamina (Persero) kemudian dilakukan

perhitungan dan analisis perancangan sistem perpipaan bawah tanah (buried pipe)

berdasarkan fenomena dan karakteristik dari aliran fluida bahan bakar solar yang

didapatkan asumsi perancangan yang meliputi spesifikasi pipa, , pompa dan

booster yang digunakan dan kerugian-kerugian pada pipa.

3. Penyusunan Laporan

Setelah melalui tahapan-tahapan diatas, lalu dilakukanlah penyusunan

Laporan Tugas Akhir. Pada proses penyusunan laporan ini disesuaikan dengan

petunjuk dari dosen pembimbing.
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1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tugas sarjana ini yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi masalah yang diangkat dan tujuan dari

tugas sarjana ini. Kemudian ruang lingkup permasalahan serta metode

penyelesain masalah. Pada akhir bab membahas sistematika penulisan dari

tugas sarjana ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan tentang konsep dasar dan landasan teoritis yang

mendukung dalam analisis perhitungan pada tugas sarjana ini, diantaranya

yang berkaitan dengan fenomena aliran pada pipa (internal flow), klasifikasi

aliran, persamaan empiris aliran fluida pada sistem perpipaan.

BAB III DATA PERANCANGAN SISTEM PERPIPAAN

Pada bab ini berisi tentang metodologi analisis perancangan ini, data-data

mengenai jalur pipa yang dilewati dan hal-hal yang diperlukan dalam analisis

perancangan ini.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISA

Pada bab ini berisi tentang hasil dan langkah-langkah dalam analisa

perancangan sistem pipa ini, jenis dan spesifikasi pipa yang digunakan,

parameter-parameter dalam perancangan, kerugian-kerugian pada sistem

pipa, pemilihan jenis pompa dan instalasinya serta asumsi-asumsi yang

diperlukan dalam analisis perancangan sistem pipa ini.

BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang diambil mengacu kepada tujuan dari

penulisan tugas akhir ini dan memberikan saran-saran teknis yang berkaitan

untuk perbaikan hasil rancangan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


