
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin cepat menuntut para pengguna 

jasa teknologi agar dapat menemukan solusi baru terhadap masalah yang ada 

sekarang ini. Salah satunya adalah limbah dari hasil pengolahan kelapa sawit, 

seperti tandan buah kosong sawit, dan pelepah. Limbah pabrik kelapa sawit juga 

berpotensi sebagai sumber biomassa yang dapat dikonversikan menjadi energi 

terbaru (Biodiesel). Biodiesel dipilih karena merupakan alternatif baru 

menggantikan BBM yang lebih ramah lingkungan, mengurangi polusi dan dampak 

polusi. 

 

Selain itu, biodiesel ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, sumber energi 

tersebut merupakan sumber energi yang bersifat renewable sehingga bisa 

menjamin kesinambungan produksi. Kedua, Indonesia merupakan produsen utama 

minyak sawit sehingga ketersediaan bahan baku akan terjamin dan industri ini 

berbasis produksi dalam negeri. Ketiga, pengembangan alternatif tersebut 

merupakan proses produksi yang ramah lingkungan. Keempat, upaya tersebut juga 
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merupakan salah satu bentuk optimasi pemanfaatan sumber daya untuk 

meningkatkan nilai tambah. 

Salah satu proses pengolahan limbah kelapa sawit untuk biodiesel adalah 

perebusan. Pada umumnya, proses perebusan yang dilakukan  di Indonesia adalah 

secara konvensional dengan menggunakan bejana tekan sederhana  yang kekuatan 

dan kapasitasnya terbatas sehingga hasil produksinya tidak maksimal. Kalau 

berbicara tentang bejana tekan, pasti melibatkan tekanan (pressure), baik internal 

maupun external pressure. Sehingga dibutuhkan ketelitian dalam merancangnya 

untuk mengatasi pressure tersebut. Adapun beberapa macam contoh dari bejana 

tekan tersebut, misalnya : vessel (separator) atau heat exchanger dimana masing-

masing bejana tekan tersebut tentu memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. 

 

Dalam laporan tugas akhir ini penulis akan mendesain vessel yang akan 

menampung dan memproses limbah kelapa sawit dalam kapasitas 10.000 ton. Oleh 

karena itu laporan tugas akhir ini diberi judul “Proses Desain dan Perancangan 

Bejana Tekan (Pressure Vessel) untuk Pengolahan Limbah Kelapa Sawit dengan  

Variabel Kapasitas Produksi 10.000 Ton/bulan”. Dan dalam merancangnya penulis 

akan berpedoman pada standar Meygesy yang mengacu ASME Section VIII 

Division 1 . 
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1.2 Tujuan 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung dan menentukan dimensi pressure vessel untuk menampung 

10.000 ton limbah kelapa sawit; 

2. Menghitung dan menentukan ketebalan pada tiap komponen dari proses 

perancangan bejana tekan ini; 

3. Mengetahui tegangan yang terjadi pada pressure vessel pada saat proses 

pengolahan limbah kelapa sawit. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Pressure vessel yang dirancang merupakan jenis horizontal vessel; 

2. Pressure desain sebesar 3.0 Kg/cm
2
 (2,94 x 10

5 
Pa) dan temperature desain 

80
O
C; 

3. Dalam hal ini hanya membahas komponen-komponen standar yang diatur pada 

ASME Section VIII Divisi 1 . 

4. Pada desain perancangan ini pengelasan diabaikan. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
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I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan, batasan masalah dan 

sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan landasan teori dari beberapa literatur yang mendukung pembahasan 

tentang studi kasus yang diambil, yaitu Proses Desain dan Perancangan 

Bejana Tekan (Pressure Vessel) untuk Pengolahan Limbah Kelapa Sawit 

dengan  Kapasitas 10.000 Ton. 

III. METODOLOGI PERANCANGAN 

Pada bab ini menjelaskan metode yang digunakan penulis dalam pelaksanaan 

proses desain pressure  vessel.  

IV. HASIL DAN ANALISIS 

Pada bab ini berisikan tentang perhitungan-perhitungan dimensi pressure 

vessel dan pembahasan tentang proses desain atau perancangannya. 

V. SIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari perhitungan yang diperoleh 

serta pembahasan tentang studi kasus yang diambil. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan literatur-literatur atau referensi-referensi yang diperoleh penulis untuk 

menunjang penyusunan laporan tugas akhir ini.  

LAMPIRAN 

Berisikan beberapa hal yang mendukung proses desain pressure vessel. 


