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RINGKASAN 

 

Konversi BBM ke BBG yang dicanangkan pemerintah menjadi kendala, baik dari harga 

gas, peralatan konversi (konverter) maupun tabungnya. Dalam hal harga gas, ternyata LPG 

masih dapat subsidi, sedangkan jika digunakan CNG (Compression Natural Gas), 

kendalanya tabung memiliki bobot terlalu besar jika menggunakan tabung baja. Sedangkan 

jika menggunakan COPV (Composite OverWrapped Pressure Vessel = Tabung yang 

dibungkus/dililit komposit) harga tabung terlalu tinggi. 

Dari permasalahan diatas, diusulkan penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan 

prototip tabung yang terbuat dari baja diperkuat komposit serat alam untuk CBG, yang 

aman dan lebih ringan sehingga dapat dipergunakan oleh produsen biogas untuk 

menyimpan dan mengkomersialisasikan biogas. Hal ini juga dapat membantu program 

konversi BBM ke BBG, terutama untuk kendaraan pribadi. 

 

Titik tekan utama penelitian ini adalah pemilihan jenis penguat material komposit, 

pemilihan struktur pembungkus, optimasi tebal komposit, dan proses produksinya. Inovasi 

yang akan dilakukan di sini adalah penggunaan serat alami 

 

Penelitian ini direncanakan dimulai dengan mereview standar tabung terutama standar 

keamanan dan pengujiannya berdasarkan ASME Section VIII, dengan review ini 

diharapkan tabung hasil perancangan akan memenuhi standard. Dilanjutkan dengan 

mereview seluruh material yang dapat dijadikan alternatif untuk material tabung, baik 

material baja (bagian dalam), maupun material komposit penguatnya (bagian luar). Khusus 

mengenai material komposit, alternatif material dibatasi hanya material komposit dengan 

serat bio atau serat alami, terutama serat alami yang pernah dilakukan dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari peta jalan (roadmap) penelitian ini. Setelah material 

dipilih, selanjutnya dirancang struktur pembungkus tabung baja oleh serat komposit, 

setelah dipilih struktur yang optimum, selanjutnya dilakukan persiapan proses produksi 

prototip tabung. Pada tahap ini diperlukan juga perancangan dan pembuatan alat bantu 

produksi. Setelah seluruh bahan dan alat produksi lengkap, maka dilakukan proses 

produksi. Prototip tabung yang dihasilkan akan diuji sesuai standar pengujian tabung gas. 
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Dari penelitian  tahap satu ini telah diperoleh disain prototip tabung biogas terkompresi 

dengan menggunakan analisa elemen hingga (FEA) yang dapat dilanjutkan kepembuatan 

dan pengujian prototip.  

 

Hasil penelitian ini telah dipresentasikan pada  1
st
 International Conference on Material, 

Manufacturing and Mechanical Engineering di Banjarmasin Kalimantan Selatan pada 

tangal 7 Oktober 2015.  
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PRAKATA 

 

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka Kami dapat 

melaksanakan kegiatan penelitian yang berjudul " RANCANG BANGUN PROTOTIP 

TABUNG BIOGAS DARI MATERIAL KOMPOSIT SERAT ALAMI SEBAGAI 

PENUNJANG KONVERSI ENERGI DARI BBM KE BBG " sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan. 

 

Kegiatan penelitian ini dilakukan untuk pengembangan tabung biogas yang dapat digunakan 

di rumah tangga atau kendaraan dengan bobot yang lebih ringan dan harga yang terjangkau, 

serta memanfaatkan sumberdaya alam yang ada.  

 

Dalam kegiatan ini, kami telah secara maksimal untuk dapat menghasilkan desain yang 

terbaik, namun demikian kami menyadari masih banyak kendala baik teknis maupun non 

teknis sehingga masih dirasakan adanya kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan 

maupun materi.  

 

Alhamdulillah hasil penelitian tahun pertama ini telah dapat dipresentasikan dalam seminar 

Internasional (ICMMME 2015) di Banjarmasin Kalimantan Selatan. 

 

Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan 

laporan kemajuan penelitian ini. 

 

Dalam kesempatan ini, Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga 

kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung 

sehingga laporan ini dapat diselesaikan tepat waktu. 

 

Akhir kata, Kami berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada mereka 

yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah, 

Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin. 

 

Hormat kami, 

Tim Peneliti 
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BAB 1  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Krisis energi diperkirakan masih akan berlangsung lama. Salah satu kebijakan pemerintah 

merespon hal tersebut, adalah dengan melakukan konversi dari bahan bakar  minyak 

(BBM) ke bahan bakar gas (BBG). Konversi ini telah sukses dilakukan untuk 

konversi minyak tanah ke LPG, namun yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah 

harga LPG yang sekarang dianggap masih kurang ekonomis karena harganya yang 

cukup tinggi, sehingga sekarangpun masih disubsidi walau tidak sebesar subsidi 

BBM. Harga keekonomian LPG menurut Pertamina adalah Rp. 7.000,-/kg. Alternatif 

yang dimiliki Indonesia adalah  potensi gas alam yang dapat diperbaharui yaitu 

biogas, yang banyak di produksi oleh para petani maupun LSM penggiat lingkungan. 

Potensi biogas di Indonesia diperkirakan mencapai 700 juta ton setara LPG per tahun 

(ESDM). Potensi ini belum tergali dari sisi ekonomi, masyarakat yang memproduksi 

biogas tidak dapat menjualnya karena permasalahan dalam penyimpanan dan 

distribusi.  

 

Salah satu alternatif untuk penyimpanan dan distribusi adalah dengan mengkompresi gas 

kedalam tabung. Ada kendala jika kita mengkompresi biogas (CBG = Compression 

BioGas), yang secara kimiawi sama dengan gas alam (NG) yaitu metana, adalah pada 

tabungnya. Untuk nilai kalor yang sama dengan LPG, diperlukan volume biogas yang 

lebih besar, yang artinya CBG memerlukan tekanan yang lebih besar, sehingga 

diperlukan tabung yang lebih tebal, yang berarti juga tabung akan lebih berat. 

 

Permasalahan bobot tabung dipecahkan dengan dua solusi, solusi pertama membuat tabung 

dari material komposit, dan solusi kedua membuat tabung baja (liner) dililit komposit 

sehingga secara keseluruhan akan memiliki bobot lebih ringan daripada tabung baja 

saja. Pada solusi kedua, dinding tabung baja bisa lebih tipis karena beban mekanik 

pada dinding tabung didistribusikan sebagian ke material baja dan sebagian lagi ke 

material komposit. Baja yang berada pada bagian dalam tabung lebih berfungsi 

sebagai lapisan anti bocor dan komposit yang berada pada bagian luar, lebih berfungsi 

menahan beban karena tekanan gas. 
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Dalam penelitian ini akan dirancang dan dibuat prototip tabung gas CBG dari material 

gabungan baja-komposit kapasitas 3 kg, dengan inovasi pada material kompositnya. Pada 

penelitian ini tidak akan menggunakan serat yang sudah umum digunakan di industri, 

seperti serat gelas atau serat karbon, tetapi serat alami yang banyak tersedia di Indonesia 

dengan harga relatif lebih murah seperti serat nenas, pisang abaca, ijuk, rotan dan lain 

sebagainya. 

  

1.2 Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian tentang perancangan dan pembuatan 

prototip tabung CBG ini adalah: 

a. Perancangan bentuk dan ukuran tabung sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan. 

b. Pemilihan serat alami yang cocok digunakan sebagai penguat tabung, dengan 

mempertimbangkan kekuatan serat, kemudahan produksi dan harga seratnya. 

c. Penentuan motif lilitan (winding motif), yang akan mempengaruhi kekuatan komposit, 

yang secara otomatis mempengaruhi kekuatan tabung. 

d. Perancangan dan pembuatan alat bantu produksi, dimana peralatan utama proses 

produksinya adalah mesin bubut. 

 

1.3  Tujuan Khusus 

Penelitian ini diharapkan mempunyai dampak yang luas terhadap perkembangan industri 

dan teknologi di Indonesia, khususnya bagi pemanfaatan energi alternatif di Indonesian 

serta dapat mendorong percepatan konversi BBM ke BBG bagi kendaraan pribadi. Tujuan 

khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Dihasilkannya prototip tabung CBG kapasitas 3 kg, yang relatif ringan dan aman, yang 

dapat digunakan untuk rumah tangga maupun untuk kendaraan pribadi. Dengan demikian 

jika penelitian ini berhasil, akan sangat menunjang program konversi BBM ke BBG.  

2. Termanfaatkannya sumber alam Indonesia, yaitu serat alami. Serat alami yang berlimpah 

di Indonesia diharapkan dapat termanfaatkan dan dapat meningkat nilai ekonominya, yang 

secara langsung akan meningkatkan pendapatan masyarakat. 

3. Secara tidak langsung, hasil penelitian ini dapat menunjang program “Go Green”, karena 

serat yang dipakai adalah serat alami yang ramah lingkungan. 

4. Membuka jalan untuk penelitian lebih lanjut antara lain: (1)  Studi tentang serat alami yang 

belum termanfaatkan, (2) pengembangan proses produksi komposit untuk tabung. 
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5. Bagi masyarakat akademik, hasil penelitian ini dapat disebar luaskan sehingga akan 

meningkatkan proses belajar mengajar dibidang material komposit serat alami dan proses 

pembuatannya. 

6. Membuka peluang dihasilkannya patent sederhana untuk desain tabung komposit 

bertekanan. 

7. Diperoleh metode proses produksi yang dapat diterapkan di industri kecil yang memiliki 

mesin bubut sederhana. 

 

1.4  Urgensi Penelitian 

Konversi BBM ke BBG, terutama untuk kendaraan pribadi sudah sangat mendesak. Selain 

untuk mengurangi subsidi yang mencapai trilyunan rupiah tiap bulannya, juga untuk 

mengurangi emisi karbon di udara untuk mengurangi pemanasan global. Salah satu yang 

menjadi kendala dalam konversi ini adalah harga tabung yang cukup tinggi dan 

pembuatannya membutuhkan mesin dengan kontrol otomatik. 

 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan permasalahan di atas akan dapat diatasi. 

Pertama, masyarakat, baik rumah tangga maupun pengguna kendaraan pribadi dapat 

memanfaatkan biogas yang lebih murah. Kedua, harga tabung menjadi  terjangkau karena 

menggunakan bahan baku alami yang banyak terdapat di Indonesia dengan harga relatif 

murah. Ketiga, proses produksi lebih murah karena dapat dilakukan di industri kecil yang 

memiliki mesin bubut sederhana. 

 

1.5 Inovasi  

Tabung CBG atau CNG sudah banyak diproduksi di luar negeri, di Indonesia sudah mulai 

dicoba dibuat dalam tiga tahun terakhir, tetapi belum dalam sekala industri, masih dalam 

kajian BPPT maupun PT. DI. Yang dikembangkan pun masih menggunakan cara dan bahan 

seperti buatan luar, yaitu serat sintetis seperti serat gelas dan serat karbon. Pada penelitian 

ini, inovasi yang ditargetkan adalah penggunaan serat alami sebagai penguat tabung serta 

proses produksinya menggunakan mesin mesin bubut sederhana sehingga industri kecil 

dapat memproduksinya. 

 

 

 

3
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BAB 2  STUDI PUSTAKA 

 

Tabung bertekanan (pressure vessel), merupakan bejana tekan yang banyak digunakan 

untuk penyimpanan bulk energy seperti gas. Yang menjadi variabel utama disain tabung 

adalah tekanan. Tekanan yang diinginkan tergantung gas apa yang akan disimpan. 

 

Tabung bertekanan ada dua jenis, yaitu tabung baja dan tabung yang menggunakan 

komposit atau diperkuat dengan komposit. Teknologi material dan pembuatan berkembang 

seiring dengan kebutuhan penyimpanan gas, terutama gas yang dikompresi pada tekanan 

tinggi, seperti gas alam dan gas hidrogen.  

Yang menjadi fokus adalah tabung bertekanan tinggi, diatas 250 bar, yaitu untuk gas alam 

dan gas hidrogen. Untuk kegunaan ini, tabung terdiri dari dua jenis, pertama tabung yang 

menggunakan jenis komposit (CPV = Composite Pressure Vessel), dimana materialnya 

hampir seratus persen dari komposit dan sisanya dari logam, yaitu pada bagian outlet gas. 

Yang kedua, komposit yang memperkuat tabung logam (COPV = Composite Overwrapped 

Pressure Vessel). Pada penelitian ini, subjeknya adalah tabung logam dengan penguatan 

komposit. 

Tabung jenis ini memiliki dua jenis material, yaitu: 

a. Logam, yang berfungsi sebagai komponen anti bocor (liner), 

b. Serta komposit yang digulungkan/menyelimuti liner 

Inovasi teknologi untuk COPV telah berkembang secara signifikan untuk meningkatkan 

biaya efektif, keandalan, dan pengurangan bobot tabung. Teknologi ini mengkombinasikan 

liner tipis yang terbuat dari logam bermodulus elastisitas tinggi dan keuletan tinggi dengan 

komposit pembungkus berkualitas tinggi, serta lapisan perekat berkualitas tinggi pada 

permukaan antara liner dan komposit pembungkus yang mengikat keduanya. Logam liner 

dapat dibuat dari berbagai logam dengan syarat seperti di atas, ada yang menggunakan 

paduan titanium lembaran yang dibentuk menjadi tabung dan kubah kemudian disambung 

dengan menggunakan las plasma. 

COPV pembuatannya dimulai tahun 1959 ketika Budd &Co membuat misil dengan teknik 

ini, kemudian dilanjutkan oleh Koper & Co pada tahun 1966 yang mematenkan tabung yang 

diperkuat dengan komposit dan 1968 Arde membuat tabung bola yang diperkuat komposit. 

Tahun 1977, I.F. Obrazcov et. All. Menulis dalam Jurnal Mechanical Eng, tentang 

optimalisasi penguatan rotasi kulit dari material komposit. Tahun 1989 IBM membuat 
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perangkat grafik dan pemodelan yang dapat mensimulasikan penyusunan serat komposit 

pada tabung. Brunswick mendisain cara pemegangan liner untuk multilayer komposit tahun 

1993. Tahun 1997 dibuat juga tabung dengan tutup datar oleh Burkett & Jerald S. Tahun 

1999, Essef Corp. Mengemukakan cara pembuatan tabung dari termoplastik. Tahun 2002 

Polymer & Steel Tech. Hold Comp. mematenkan pembuatan tabung komposit dan 

metodanya. Pada Simposium CPV tahun 2011, banyak dibahas tentang teknologi 

pembungkusan dan cara pencelupan matrixnya.  Pada tahun yang sama, NASA 

mengeluarkan publikasi tentang COPV, yang membahas tentang material, metoda 

manufaktur, pemeriksaan, dan kegagalan-kegagalan tabung. Untuk tabung Hidrogen, tahun 

2012 dikembangkan oleh MaHyTec Perancis yang membuat tabung hidrogen yang sanggup 

menahan tekanan 700 bar. 

Anatomi tabung bertekanan ditunjukkan oleh gambar 1 di bawah ini.  

 

Gambar 1. Anatomi COPV. 

Dari gambar 1, terlihat sebuah COPV, dimana pada kedua ujungnya terdapat 

dudukan untuk meletakan liner di mesin menggulung (winding machine).  

Dalam proses disain, untuk menganalisa apakah motif dan ketebalan 

penggulungan sudah optimum dan mengsimulasikannya, dapat di lakukan 

dengan bantuan perangkat lunak, yang contohnya ditunjukkan oleh gambar 2. 

5
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Gambar 2. Simulasi FEM untuk tabung. 

Proses pembuatan COPV, dimulai dengan pembuatan liner. Liner adalah 

bagian tabung yang berfungsi sebagai wadah gas, sekaligus berfungsi sebagai 

inti. Dimana di atas liner lah komposit disusun selembar demi selembar sampai 

seluruh liner terbungkus oleh susunan serat komposit. bentuk tabung akan 

mengikuti bentuk liner nya. Gambar 3 menunjukan proses pembuatan bagian 

kubah liner dengan proses spinning. 

 

Gambar 3. Proses spining pada pembuatan kubah liner. 

 

6
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Liner terdiri dari kulit (shell) yang berbentuk tabung, dan kubah yang memiliki 

pin untuk medudukan liner pada mesin penggulung. Gambar 4 menunjukan 

satu set liner yang belum di satukan. 

 

Gambar 4. Satu set liner terpisah, 

terdiri dari satu kulit berbentuk tabung dan dua buah kubah. 

Gambar 5 memperlihatkan proses pembungkusan liner dengan cara melilitkan 

serat komposit di atas liner (filamen winding). Proses ini umumnya 

menggunakan mesin lilit dengan kontrol numerik. 

 

Gambar 5. Proses pelilitan serat (filament winding) 

7



15 

 

Salah satu hal yang sangat penting dalam menjamin keamanan pengguna adalah pengujian. 

Gambar 6 memperlihatkan instalasi pengujian hidrostatis. Terlihat sebuah dial indikator 

untuk mengukur deformasi pada kulit tabung. 

 

Gambar 6. Instalasi uji hidrostatis untuk tabung. 
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BAB 3  METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang diusulkan ini mengikuti metode penelitian seperti tertera pada 

diagram di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Metode Penelitian yang Diusulkan 

Tahun kedua 
Perancangan Pembuatan alat bantu 

pembungkus tabung  

Pembuatan prototype tabung  

 

Pengujian dan Analisa 

Dokumen spesifikasi tabung 

Tahun pertama 
Studi jenis serat alam yang cocok 

untuk penguat tabung 

Merancang motif pembungkusan (winding motif)  

Pemodelan FEM liner dan pembungkus 

Optimasi motif dan tebal pembungkus, serta 

tebal liner. 

Dokumentasi data tebal liner, motif terbaik, 

serta tebal pembungkus 

Perancangan dimensi dan bentuk tabung 

logam bagian dalam (liner) 

Simulasi dan analisis model 

tabung yang sudah 

9
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Penelitian ini akan dimulai dengan studi jenis serat alam yang cocok untuk tabung, 

meliputi  mereview kembali serat-serat alami yang pernah digunakan pada penelitian 

sebelumnya, serta menguji kembali serat-serat tersebut dalam bentuk filamen atau benang 

yang dapat diterapkan untuk penguat tabung. Untuk pengujian ini dibutuhkan contoh uji 

yang dibuat dari serat. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, serat-serat yang dapat 

dijadikan kandidat antara lain: serat ijuk, serat kulit kelapa, serat nanas dan rotan. Serat-

serat tersebut akan dipintal sesuai dengan kondisi ketika akan digunakan untuk 

pembungkusan tabung. Dari studi ini dipilih serat yang paling cocok untuk penguat tabung. 

Berdasarkan hasil studi di atas dilanjutkan dengan perancangan motif pembungkusan 

tabung, dalam perancangan ini dibuat berbagai alternatif motif pembungkusan tabung, dari 

motif-motif yang mungkin dibuat dengan mesin bubut, kemudian dioptimasi antara 

ketebalan dan kekuatan material.  

Setelah dipilih jenis serat dan motif pembungkusan, maka selanjutnya dilakukan 

perancangan dimensi dan bentuk tabung logam bagian dalam (liner), perancangan di 

sini meliputi dimensi liner yang dibutuhkan untuk memenuhi volume gas yang akan 

disimpan, serta tekanan maksimal dalam tabung, pemilihan material liner, serta tebal liner. 

Dari hasil perancangan liner, selanjutnya dilakukan  Pemodelan FEM liner dan 

pembungkus, setelah selesai pemodelannya, selanjutnya dilakukan Simulasi dan analisis 

model liner yang sudah diperkuat dengan pembungkus. Agar diperoleh tebal yang 

optimal, maka dilakukan Optimasi motif dan tebal pembungkus, serta tebal liner. 

Tahap satu diakhiri dengan penyusunan dokumentasi hasil simulasi, mencakup 

spesifikasi liner, motif pembungkus dan tebal. 

Pada tahap kedua memasuki pembuatan prototip tabung, langkah pertama adalah melakukan 

Perancangan alat bantu pembungkus tabung, terdiri dari pengatur tegangan benang, 

mata pembagi benang, serta alat klem liner.  

Setelah alat bantu selesai, dilakukan pemasangan dan pengesetan pada mesin bubut untuk 

selanjutnya dilakukan pembuatan liner dan tabung. Rencana tabung akan dibuat 4 jenis 

motif tabung dengan masing-masing 5 buah, jadi total tabung yang akan di buat sebanyak 

20 buah. 
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Selanjutnya pengujian tabung, yang didahului dengan pembuatan alat uji tabung 

sederhana. Pengujian dibatasi pada uji hidrostatik. Setelah pengujian dilakukan analisa 

kuantitatif berupa kekuatan hidrostatis, dan penyebab kegagalannya. Dari analisa ini dapat 

diketahui apakah model yang dibuat sesuai dengan hasil pengujian, serta diperoleh motif 

bungkus yang paling baik 

Setelah pengujian dan analisa selesai, selanjutnya dilakukan pendokumentasian, berupa 

spesifikasi tabung, dan kualitasnya 

Penelitian ini diusulkan untuk dilaksanakan dalam dua tahun berturut-turut. Uraian kegiatan 

dan metode yang digunakan disusun dalam tabel 1. 

Tabel 1. Kegitan dan Metode yang digunakan  

Tahun Kegiatan Metode 

1 

• studi jenis serat alam yang cocok untuk tabung  

• perancangan motif pembungkus tabung 

• Perancangan dimensi dan bentuk tabung logam 

bagian dalam (liner) 

• Pemodelan FEM liner dan pembungkus 

• Simulasi dan analisis model tabung yang sudah 

diperkuat dengan serat 

• Optimasi motif dan tebal gulungan komposit 

• Dokumentasi 

• Studi literatur 

Dan Uji mekanik,  

• Kaji numerik  

2 

• Perancangan dan pembuatan alat bantu 

pembungkus tabung 

• Pembuatan prototype tabung 

• Pembuatan alat uji 

• Pengujian dan analisa 

• Dokumentasi 

• Pemilihan dan 

pembuatan 

• Pengujian 

mekanik 

hidrostatis 

 

Metodologi  penelitian di atas merupakan bagian dari metodologi penelitian yang 

menyeluruh dalam proses pengembangan serat alami dan proses produksi komponen atau 

produk mekanikal, dengan rod-map penelitian berikut: 
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Gambar 10. Road map kegiatan penelitian yang diusulkan 

 

Schedule kerja pelaksanaan penelitian penelitian yang diusulkan adalah sebagai berikut: 
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Dari waktu yang dijadwalkan, pelaksanaan dapat berjalan dengan lancer, walaupun 

ada beberapa hambatan, terutama dalam pengadaan bahan habis.
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BAB 4  PENGGUNAAN DANA 

Dari usulan biaya penelitian, dan realisasi dana, telah digunakan seperti yang dipaparkan 

dalam tabel 3 di bawah ini.  

 

Tabel 3. Ringkasan Penggunaan Dana Penelitian 

No DESKRIPSI 
BIAYA (Rp) 

Usulan Realisasi Penggunaan 

1 Gaji dan Upah 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 

2 
Peralatan dan Bahan 

Habis 
29,775,000.00 14,370,000.00 14,595,000.00 

4 Perjalanan 1.075.000,00 1.075.000,00 3,350,000.00 

5 Lain-lain 5,500,000.00 5,500,000.00 3,000,000.00 

Jumlah Total 51,350,000.00 35,945,000.00 35,945,000.00 
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BAB 5  HASIL YANG DICAPAI 

 

Berdasarkan metoda penelitian, ada 6 tahap pekerjaan: 

a. Studi jenis serat alam 

b. Perancangan motif 

c. Perancangan bentuk 

d. Simulasi FEM 

e. Simulasi dan analisis 

f. Optimasi motif, tebal 

Dari keenam pekerjaan tersebut, sesuai jadwal, yang telah dilakukan adalah empat tahap 

yaitu tahap a sampai dengan d.  

A. Studi jenis serat alam 

Penelitian tentang serat alam yang biasa digunakan untuk komposit telah banyak, tetapi 

khusus untuk beban yang cukup besar, belum banyak dilakukan. 

Dari penelitian-penelian sebelumnya, ada dua kandidat material serat alami yang 

memungkinkan digunakan untuk memperkuat tabung, yaitu serat ijuk dan serat serabut 

kelapa. Kedua material ini dipilih karena banyak dijual di pasaran dan sudah dalam bentuk 

pilinan. 

Untuk menunjang studi ini, telah dilakukan pengujian serat, yaitu uji tarik. 

Pengujian ini dilakukan di PT. ASTRA Otopart. 

Beberapa hasil yang diperoleh (lihat lampiran 1):  

a. Serat sabut kelapa terpilin memiliki kekuatan tarik rata-rata sebesar 7,5 MPa 

b. Serat ijuk terpilin memiliki kekuatan tarik rata-rata sebesar 20 MPa 

Dari pengujian awal tersebut, serat ijuk lebih menguntungkan untuk digunakan daripada 

serat sabut kelapa. Tetapi masih harus dilihat kekuatan kompositnya, kekuatan lentur dan 

modulus elastisitasnya. 

 

B. Perancangan motif lilitan 

Motif lilitan yang umum digunakan: 

o Lilitan keliling (circumferential) 

o Lilitan longitudinal (longitudinal) 

o Lilitan kutub (polar) 



 

Dari ketiga motif lilitan ters

optimal adalah motif lilitan keliling.

 

C. Perancangan bentuk liner

Pada tahap proses perancangan silinder liner untuk tabung biogas pertama

menentukan kriteria desain untuk membuat rancanga

setelah menentukan kriteria desain proses selanjutnya adalah 

desain head, dan desain batang penguat, setelah proses mendesain selesai maka pada tahap 

selanjutnya mensimulasikan 

setelah didapatkan hasil data rancangan

dilakukan proses pembuatan silinder liner untuk tabung biogas, pada tahap pembuatan 

terbagi menjadi tiga yaitu proses pembuatan silinder, 

terakhir proses pembuatan batang penguat, setelah proses pembuatan selesai pada tahap 

selanjutnya dalah proses pengujian setelah proses pengujian selesai maka didapatkan data

data yang selanjutnya didokumentasikan. 

Tabung yang didisain adalah seperti gambar berikut ini.

Gambar 4.1. Assembly Desain Silinder Liner Untuk Tabung Biogas

 

 

 

 

Dari ketiga motif lilitan tersebut, yang paling sederhana tetapi memiliki efek penguatan 

optimal adalah motif lilitan keliling. 

Perancangan bentuk liner 

Pada tahap proses perancangan silinder liner untuk tabung biogas pertama

menentukan kriteria desain untuk membuat rancangan silinder liner untuk tabung biogas, 

setelah menentukan kriteria desain proses selanjutnya adalah merancang

dan desain batang penguat, setelah proses mendesain selesai maka pada tahap 

mensimulasikan hasil perhitungan manual dengan menggunakan software, 

setelah didapatkan hasil data rancangan yang sesuai, maka pada tahap berikutnya 

dilakukan proses pembuatan silinder liner untuk tabung biogas, pada tahap pembuatan 

terbagi menjadi tiga yaitu proses pembuatan silinder, proses pembuatan 

terakhir proses pembuatan batang penguat, setelah proses pembuatan selesai pada tahap 

selanjutnya dalah proses pengujian setelah proses pengujian selesai maka didapatkan data

data yang selanjutnya didokumentasikan.  

ang didisain adalah seperti gambar berikut ini. 

.1. Assembly Desain Silinder Liner Untuk Tabung Biogas
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ebut, yang paling sederhana tetapi memiliki efek penguatan 

Pada tahap proses perancangan silinder liner untuk tabung biogas pertama-tama kita 

n silinder liner untuk tabung biogas, 

merancang desain tabung, 

dan desain batang penguat, setelah proses mendesain selesai maka pada tahap 

n manual dengan menggunakan software, 

pada tahap berikutnya 

dilakukan proses pembuatan silinder liner untuk tabung biogas, pada tahap pembuatan 

proses pembuatan head, dan yang 

terakhir proses pembuatan batang penguat, setelah proses pembuatan selesai pada tahap 

selanjutnya dalah proses pengujian setelah proses pengujian selesai maka didapatkan data-

 

.1. Assembly Desain Silinder Liner Untuk Tabung Biogas 
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D. Simulasi FEM 

Simulasi FEM di sini untuk mengetahui apakah disain yang dibuat adalah aman 

berdasarkan criteria yang ditetapkan. Hasil simulasi FEM dapat dilihat pada lampiran 2. 

Simulasi dilakukan menggunakan “Solid Work”. Dari simulasi, yang ditunjukkan pada 

lampiran, terlihat bahwa masih dibutuhkan optimasi dimensi liner, agar tabung memenuhi 

sarat. 

 

 

 

  

 

E. Simulasi dan Analisis 

 Dari hasil FEM dilakukan analisa dan diperoleh data desain tabung: 

Material : coconut fiber-polyester composite dengan 6 batang penguat AISI 304.  

  Tabung liner AISI 304 

Tekanan operasi:  100 bar. 

Dimension : panjang 1038 mm, diameter: 125 mm. 

F. Motif. 

Motif lilitan: 0
o
.
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BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Dari enam tahap yang direncanakan, sesuai metoda penelitian, telah dilalui seluruhnya. 

Untuk tahap selanjutnya adalah memasuki tahap/tahun kedua, meliputi: 

- Pembuatan prototip 

- Pengujian. 
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BAB 7 KESIMPULAN 

 

Dari hasil sementara penelitian yang sudah dilaksanakan, dapat disimpulkan: 

b. Dari dua jenis serat alam yang diteliti, yaitu serat serabut kelapa dan serat ijuk, serat ijuk 

lebih menguntungkan untuk digunakan, karena memiliki kekuatan tarik yang lebih besar. 

c. Perlu diteliti lebih lanjut sifat mekanik yang lain seperti kelenturan dan modus 

elastisitasnya, juga perlu diteliti jenis serat alam yang lain. 

d. Dimensi liner yang didisain memiliki diameter 125 mm dengan panjang 1038 mm.  

e. Dari hasil sementara simulasi FEM, masih perlu dilakukan optimasi dimensi, serta 

dilakukan simulasi dengan menggunakan perangkat lunak yang lain. 
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LAMPIRAN 1 

 

 

 

Gambar 1. Lembar Uji serat Ijuk 1 
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Gambar 2. Lembar Uji serat Ijuk 4 
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Gambar 3. Lembar Uji serat serabut kelapa 1 
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Gambar 4. Lembar Uji serat serabut kelapa 2 
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LAMPIRAN 2 
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Assumptions 
 

 

Model Information 
 

Model name: t1c3bb1501 

Current Configuration: Default 

Solid Bodies 

Document Name and 

Reference 
Treated As Volumetric Properties 

Document 

Path/Date 

Modified 

Cut-Extrude2 

Solid Body 

Mass:0.370394 kg 

Volume:4.62992e-005 m^3 

Density:8000 kg/m^3 

Weight:3.62986 N 

 

H:\Tugas 

Akhir\Desain 

TA\Desain 

Baru\DAta 

TAbung\Desain 

Tabung Diameter 

150\BAtang 

Baru1505.SLDPRT 

May 28 23:57:42 

2015 
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Shell-1 

Total number of Plies: 3 

Symmetric: Yes 

 

Ply 

Thic

Ang
Ar

Vol

Den

M

1 1 0 

297 297

100

2

2 1 0 
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Study Properties 

Study name P100 

Analysis type Static 

Mesh type Mixed Mesh 

Thermal Effect:  On 

Thermal option Include temperature loads 

Zero strain temperature 298 Kelvin 

Include fluid pressure effects from 

SolidWorks Flow 

Simulation 

Off 

Solver type FFEPlus 

Inplane Effect:  Off 

Soft Spring:  On 

Inertial Relief:  On 

Incompatible bonding options Automatic 

Large displacement Off 

Compute free body forces On 

Friction Off 

Use Adaptive Method:  Off 

Result folder SolidWorks document (H:\Tugas Akhir\Desain 

TA\DesainBaru\DAtaTAbung\DesainTab

ung Diameter 150\New folder) 
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Units 

Unit system: SI (MKS) 

Length/Displacement mm 

Temperature Kelvin 

Angular velocity Rad/sec 

Pressure/Stress N/m^2 
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Material Properties 

Model 

Reference 
Properties Components 

Name: AISI 304 

Model type: Linear Elastic Isotropic 

Default failure 

criterion: 

Unknown 

Yield strength: 2.06807e+008 N/m^2 

Tensile strength: 5.17017e+008 N/m^2 

Elastic modulus: 1.9e+011 N/m^2 

Poisson's ratio: 0.29   

Mass density: 8000 kg/m^3 

Shear modulus: 7.5e+010 N/m^2 

Thermal expansion 

coefficient: 

1.8e-005 /Kelvin 

 

SolidBody 1(Cut-

Extrude2)(BAtang 

Baru1505-1), 

SolidBody 1(Cut-

Extrude2)(BAtang 

Baru1505-2), 

SolidBody 1(Cut-

Extrude2)(BAtang 

Baru1505-3), 

SolidBody 1(Cut-

Extrude2)(BAtang 

Baru1505-4), 

SolidBody 1(Cut-

Extrude2)(BAtang 

Baru1505-5), 

SolidBody 1(Cut-

Extrude2)(BAtang 

Baru1505-6), 

SolidBody 

1(Fillet1)(FlensBagi

anBawah 1510-1), 

SolidBody 

1(Fillet2)(Flensbagi

anatas 15010-1), 

SolidBody 1(Boss-

Extrude1)(t1c3-1) 

Curve Data:N/A 

Name: Alloy Steel 

Model type: Linear Elastic Isotropic 

SolidBody 

1(FlangeHexFillet)(

heavy hex flange 

screw_am-14), 

SolidBody 
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Default failure 

criterion: 

Max von Mises Stress 

Yield strength: 6.20422e+008 N/m^2 

Tensile strength: 7.23826e+008 N/m^2 

Elastic modulus: 2.1e+011 N/m^2 

Poisson's ratio: 0.28   

Mass density: 7700 kg/m^3 

Shear modulus: 7.9e+010 N/m^2 

Thermal expansion 

coefficient: 

1.3e-005 /Kelvin 

 

1(FlangeHexFillet)(

heavy hex flange 

screw_am-15), 

SolidBody 

1(FlangeHexFillet)(

heavy hex flange 

screw_am-16), 

SolidBody 

1(FlangeHexFillet)(

heavy hex flange 

screw_am-17), 

SolidBody 

1(FlangeHexFillet)(

heavy hex flange 

screw_am-18), 

SolidBody 

1(FlangeHexFillet)(

heavy hex flange 

screw_am-19), 

SolidBody 

1(FlangeHexFillet)(

heavy hex flange 

screw_am-20), 

SolidBody 

1(FlangeHexFillet)(

heavy hex flange 

screw_am-21), 

SolidBody 

1(FlangeHexFillet)(

heavy hex flange 

screw_am-22), 

SolidBody 

1(FlangeHexFillet)(

heavy hex flange 

screw_am-23), 

SolidBody 

1(FlangeHexFillet)(

heavy hex flange 

screw_am-24), 



46 

 

SolidBody 

1(FlangeHexFillet)(

heavy hex flange 

screw_am-25) 

Curve Data:N/A 

Name: Glass Fiber Reinforced 

Polymer 

Model type: Linear Elastic 

Orthotropic 

Default failure 

criterion: 

Unknown 

Tensile strength in x: 1.06e+009 N/m^2 

Tensile strength in y: 3e+007 N/m^2 

Compressive strength 

in x: 

6e+008 N/m^2 

Compressive strength 

in y: 

1.2e+008 N/m^2 

Elastic modulus in x: 4e+010 N/m^2 

Elastic modulus in y: 1e+010 N/m^2 

Elastic modulus in z: 1e+010 N/m^2 

Poisson's ratio in xy: 0.26   

Poisson's ratio in yz: 0.25   

Poisson's ratio in xz: 0.26   

SolidBody 2(Boss-

Extrude2)(t1c3-1), 

Shell-1(SolidBody 2(Boss-

Extrude2))(t1c3-1) 



47 

 

Mass density: 1900 kg/m^3 

Shear modulus in xy: 4.5e+009 N/m^2 

Shear modulus in yz: 4e+009 N/m^2 

Shear modulus in xz: 4.5e+009 N/m^2 

Shear strength: 7e+007 N/m^2 
 

Curve Data:N/A 
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Loads and Fixtures 

Fixture 

name 
Fixture Image Fixture Details 

Fixed-1 
Entities: 2 face(s) 

Type: Fixed Geometry 
 

Resultant Forces 

Components X Y Z Resultant

Reaction force(N) 3.19294 3.76928 -130.559 130.652

Reaction 

Moment(N.m) 
0 0 0 1e-033

 

 

Load name Load Image Load Details 

Gravity-1 

Reference: Front Plane 

Values: 0  0 9.81 

Units: SI 
 

Pressure-1 

Entities: 3 face(s) 

Type: Normal to selected 

face 

Value: 10.1325 

Units: N/mm^2 (MPa) 

Phase Angle: 0 



49 

 

Units: deg 
 

 

 

Connector Definitions 
No Data 
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Contact Information 
 

Contact Contact Image Contact Properties 

Contact Set-15 

Type: Bonded 

contact 

pair  

Entites: 2 face(s) 
 

Contact Set-18 

Type: Bonded 

contact 

pair  

Entites: 2 face(s) 
 

Global Contact 

Type: Bonded 

Componen

ts: 

1 

compone

nt(s) 

Options: Compatib

le mesh 
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Mesh Information 

Mesh type Mixed Mesh 

Mesher Used:  Curvature based mesh 

Jacobian points 4 Points 

Jacobian check for shell On 

Maximum element size 0 mm 

Minimum element size 0 mm 

Mesh Quality High 
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Sensor Details 
 

Sensor name Location Sensor Details 

Mass1 

Value : 10940.9045 g 

Entities :1 component(s) 

Result :Stress 

Component :VON: von Mises Stress 

Criterion :Model Max 

Step Criterion : Across all Steps 

Step No.:1 

Alert Value: NA 

Mass1 

Value : 370.393774 g 

Entities :1 component(s) 

Result :Stress 

Component :VON: von Mises Stress 

Criterion :Model Max 

Step Criterion : Across all Steps 

Step No.:1 

Alert Value: NA 

Volume1 

Value : 1161132.64 mm^3 

Entities :1 component(s) 

Result :Stress 

Component :VON: von Mises Stress 

Criterion :Model Max 

Step Criterion : Across all Steps 

Step No.:1 

Alert Value: NA 

Mass1 

Value : 3722.0019 g 

Entities :1 component(s) 

Result :Stress 

Component :VON: von Mises Stress 

Criterion :Model Max 
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Step Criterion : Across all Steps 

Step No.:1 

Alert Value: NA 

Mass1 

Value : 3686.46332 g 

Entities :1 component(s) 

Result :Stress 

Component :VON: von Mises Stress 

Criterion :Model Max 

Step Criterion : Across all Steps 

Step No.:1 

Alert Value: NA 

Volume1 

Value : 2394796.04 mm^3 

Entities :1 component(s) 

Result :Stress 

Component :VON: von Mises Stress 

Criterion :Model Max 

Step Criterion : Across all Steps 

Step No.:1 

Alert Value: NA 

Stress1 

Value :  

Entities :1 component(s) 

Result :Stress 

Component :VON: von Mises Stress 

Criterion :Model Max 

Step Criterion : Across all Steps 

Step No.:1 

Alert Value: NA 

Strain1 

Value :  

Entities :1 component(s) 

Result :Strain 

Component :ESTRN: Equivalent Strain 

Criterion :Model Max 

Step Criterion : Across all Steps 
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Step No.:1 

Alert Value: NA 

Displacement1 

Value :  

Entities :1 component(s) 

Result :Displacement 

Component :URES: Resultant 

Displacement 

Criterion :Model Max 

Step Criterion : Across all Steps 

Step No.:1 

Alert Value: NA 

Mass2 

Value : 10940.9045 g 

Entities :1 component(s) 

Result :Stress 

Component :VON: von Mises Stress 

Criterion :Model Max 

Step Criterion : Across all Steps 

Step No.:1 

Alert Value: NA 

Mass3 

Value : 10940.9045 g 

Entities :1 component(s) 

Result :Stress 

Component :VON: von Mises Stress 

Criterion :Model Max 

Step Criterion : Across all Steps 

Step No.:1 

Alert Value: NA 
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Resultant Forces 

Reaction Forces 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 

Entire Model N 3.19294 3.76928 -130.559 130.652 

Reaction Moments 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 

Entire Model N.m 0 0 0 1e-033 

 

 

 

Beams 

No Data 
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Study Results 
 

Name Type Min Max 

Stress1 VON: von Mises Stress 0.00035038 N/mm^2 

(MPa) 

Node: 21083 

580.58 N/mm^2 

(MPa) 

Node: 57177 

t1c3bb1501-P100-Stress-Stress1 

 

Name Type Min Max 

Displacement1 URES: Resultant Displacement 0 mm 

Node: 16155 

0.644651 mm 

Node: 1130 
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t1c3bb1501-P100-Displacement-Displacement1 

 

Name Type Min Max 

Strain1 ESTRN: Equivalent Strain 3.38631e-009  

Element: 9690 

0.00217166  

Element: 24773 
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t1c3bb1501-P100-Strain-Strain1 

 

Name Type 

Displacement1{1} Deformed Shape 

t1c3bb1501-P100-Displacement-Displacement1{1} 

 

Name Type Min Max 

Factor of Safety1 Automatic 0.356208  

Node: 57177 

590236  

Node: 21083 
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t1c3bb1501-P100-Factor of Safety-Factor of Safety1 

 

Name Type Min Max 

Stress2 INT: Stress Intensity(P1-P3) 0.000401726 

N/mm^2 (MPa) 

Node: 21083 

632.739 N/mm^2 

(MPa) 

Node: 57177 
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t1c3bb1501-P100-Stress-Stress2 

 

 

 

Conclusion 
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