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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ke butuhan akan baja yang terus meningkat, menyebabkan industri-

industri baja di dunia berkompetisi dalam menghasilkan baja berkualitas tinggi 

dengan harga bersaing. Pengetahuan di bidang material, khususnya ilmu logam, 

diharapkan dapat menjadi suatu fondasi yang kuat bagi kemajuan industri di 

Indonesia, khususnya industri baja, dalam menghasilkan baja berkualitas yang 

mampu bersaing dengan produk mancanegara. Teknologi yang tepat dalam 

pembuatan baja memerlukan penyeimbangan antara teori yang diperoleh melalui 

institusi pendidikan dengan kondisi aktual di lapangan (dunia industri).  

Di Indonesia sendiri, PT. Krakatau Steel masih merupakan produsen baja 

yang terbesar, selain dapat memenuhi kebutuhan baja dalam negeri, PT. Krakatau 

Steel juga masih merupakan industri baja yang memiliki kapasitas produksi 

terbesar di Asia Tenggara. PT. Krakatau Steel sendiri dibagi menjadi beberapa 

pabrik dimana dari setiap pabrik tersebut mengkhususkan untuk salah satu jenis 

produk. Salah satu jenis produk dari PT. Krakatau Steel adalah berupa kawat baja 

(wire rod), proses produksinya sendiri dilakukan pada Pabrik Batang Kawat 

sering disebut juga WRM (Wire Rod Mill). Selain itu, PT. Krakatau Steel juga 

termasuk ke dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang termasuk kedalam 

golongan industri strategis.  
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Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran serta memperkaya wawasan 

mahasiswa agar mampu membandingkan dan mengaplikasikan ilmu mengenai 

Pompa, Mekanika Fluida, dan Sistem Perpipaan yang diperoleh melalui 

perkuiahan dalam mengamati dan menganalisa kondisi nyata yang diperoleh 

melaui perusahaan pembuat baja, dalam hal ini PT.Krakatau steel. Didalam pabrik 

baja tersebut pasti terdapat banyak instalasi-instalasi pipa, entah itu instalasi pipa 

gas atau fluida. Sesuai dengan judul skripsi, maka perencanaan penggambaran 

perpipaan ini untuk memberi gambaran pada para mahasiswa serta kalangan 

profesional di dalam merencanakan penggambaran perpipaan pada suatu pabrik 

atau pengilangan dan menerangkan bentuk-bentuk penggambaran yang ada pada 

kilang (pabrik). 

Pabrik baja PT.Krakatau steel  devisi Wire Rod Mill (WRM) terdapat 

masalah-msalah atau sering di sebut problem perusahaan, salah satunya yaitu roll 

reduksi yang cepat rusak, hal ini dikarnakan pendinginan roll yang kurang 

sempura. Di sini dapat di analisa penyebab proses pendinginan roll reduksi kurang 

sempurna, di sana terdapat pompa setrifugal untuk memompa air naik melalui 

pipa, untuk menyuplai air pada mesin reduksi guna mendinginkan roll-roll untuk 

mereduksi baja kawat, dan ternyata suplai air tersebut kurang, dikarenakan 

besarnya kerugian gesekan pada aliran air dalam pipa, sehingga roll reduksi cepat 

mengalami kerusakan. Dalam perancangan ini ditunjukkan untuk merancang 

instalasi pipa yang digunakan pada PT.Krakatau Steel devisi Wire Rod Mill 

(WRM).   

 

 



3 
 

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dari perancangan instalasi pipa ini adalah : 

1. Bagaimana desain instalasi pipa penyupali air untuk 

mendinginkan roll tersebut? 

2. Dengan desain instalasi pipa tersebut mampukah menyuplai air 

sesuai kebutuhan pada mesin reduksi? 

1.3 Tujuan Perancangan 

 Tujuan yang ingin dicapai dari Perancangan instalasi pipa, ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mendapat desain instalasi pipa pendingin. 

2. Mengetahui kemampuan suplai air sesuai kebutuhan. 

1.4 Batasan Masalah 

 Untuk mencegah agar tidak meluas pembahasan perancangan ini maka 

perlu dilakukan pembatasan masalah. Dengan batasan masalah ini akan menuntun 

pada perancangan instalasi pipa dengan jelas, baik dan terarah, mengenai pada 

permasalahan utama. Adapun batasan masalahnya adalah : 

a. Perhitungan lebih ditekankan pada : 

 Analisa pada tiap pipa antara lain kapasitas aliran fluida. 

 Kerugian head yang terjadi pada tiap pipa. 
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 Ukuran pipa yang digunakan dan tekanan yang terjadi pada ujung pipa 

terjauh. 

b. Tidak membahas tentang analisa biaya. 

c. Tidak membahas masalah komposisi bahan dan sifat-sifatnya. 

d. Pembahasan hanya dilakukan menggunakan pompa setrifugal dengan 

kapasitas (Q) = 275 m
3
/jam ≈ 1108,7  galon/menit dan daya motor = 200 

kW. 

 

 


