
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

 

Kebijakan Pemerintah untuk mengkonversi penggunaan minyak tanah untuk 

rumah tangga  menjadi LPG (Liquefied Petroleum Gas) bertujuan untuk 

mengurangi pengeluaran APBN dengan cara menghapuskan subsidi pemerintah 

terhadap  Minyak Tanah. Hal ini menimbulkan permasalahan baru yaitu 

kebutuhan rumah tangga terhadap LPG semakin meningkat. Dengan demikian 

Pemeritah perlu menyediakan pasokan LPG bagi masyarakat, selain itu 

pemerintah juga harus menyediakan sarana penunjang untuk memenuhi 

kebutuhan LPG tersebut, seperti stasiun pengisian LPG, kompor dan tabung LPG 

itu sendiri. Dalam pelaksanaannya Pemerintah mengalami kesulitan memenuhi 

kebutuhan tabung LPG, hal ini dikarenakan kebutuhan tersebut harus dipenuhi 

dalam waktu singkat dan jumlah yang besar, sehingga akhirnya Pemerintah 

menggunakan pihak swasta dalam memenuhi kebutuhan tersebut melalui tender. 

Proses pengadaan tabung LPG dengan kondisi seperti yang telah diuraikan diatas 

mengundang pertanyaan apakah tabung LPG yang disediakan telah memenuhi 

standar? Mengingat besarnya resiko kecelakaan yang dapat terjadi seperti 

kebocoran atau bahkan meledaknya tabung apabila tidak dipenuhinya standar 

keamanan. Hal inilah yang membuat kami merasa tertarik menganalisis tabung 

LPG. Untuk menghasilkan produk yang baik proses desain memegang peranan 
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yang sangat penting dalam penentuan dan pembuatan suatu konstruksi mekanik. 

Selain konstruksi yang kokoh, beberapa persyaratan lain yang pada umumnya 

harus dipenuhi oleh sebuah konstruksi mekanik adalah seperti bentuk dari produk 

baik, pemilihan material yang tepat, biaya produksi rendah, dan lain sebagainya. 

Konstruksi yang baik adalah yang mampu menahan beban kerja konstruksi 

tersebut dengan defleksi yang minimum. Semakin besar defleksi yang terjadi, 

maka dapat dikatakan bahwa konstruksi rangka tersebut semakin buruk. Untuk itu 

maka dalam mendesain suatu produk biasanya dilakukan dengan menganalis 

kegagalan-kegagalan yang dapat terjadi. Dalam kasus ini proses analisa 

mengunakan suatu program yang dinamakan Analisis System (ANSYS).  ANSYS 

adalah sebuah program untuk melakukan perhitungan konstruksi dan fluida 

menggunakan metode elemen hingga atau finite element method (FEM). 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai batas tekanan yang dapat 

diterima  tabung LPG 3 Kg akibat pembebanan tekanan dalam (internal pressure), 

seta faktor keamanan tabung. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pertimbangan bahwa pemakaian LPG adalah aman ditinjau dari pendekatan 

mekanika struktur. 

 

C. Batasan Masalah 

 

Untuk mendapatkan hasil yang lebih terarah dan akurat, maka pada penelitian ini 

masalah hanya dibatasi pada: 



3 

 

1. Pembebanan pada model hanya berupa tekanan dalam (internal pressure). 

2. Penelitian dilakukan dengan menggunakan software ANSYS 10 yang 

berbasis metode elemen hingga (finite element method). 

3. Analisa dilakukan dengan menggunakan tabung gas LPG Pertamina 

ukuran 3 kg. Volume 7.3 L, diameter luar tabung 260 mm, tinggi tabung 

190 mm, berat tabung 5 kg. 

4. Elemen yang digunakan dalam penelitian ini adalah SHELL181 

5. Pemodelan bejana dibuat hanya badan tabung tanpa pegangan dan kaki. 

Hal ini dikarenakan kedua bagian tersebut tidak berpengaruh besar 

terhadap batas keamanan tabung. 

 

D. Sistematika Penulisan 

 

Bab I Pendahuluan,  terdiri dari latar belakang, tujuan, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka, berisikan tentang teori dasar yang 

mendukung penelitian ini, seperti teori membran dan bending diuraikan secara 

singkat dan parameter-parameter yang berhubungan dengan penelitian. Bab III 

Metode Penelitian, berisikan tentang pemodelan dan tata kerja analisis elemen 

hingga. Bab IV Hasil dan Pembahasan, berisikan data-data yang didapat dari hasil 

penelitian dan pembahasannya. Bab V Simpulan dan Saran, berisikan tentang 

simpulan yang dapat ditarik serta saran-saran yang ingin disampaikan dari 

penelitian. 
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