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Abstrak 

 

Kompresor merupakan salah satu alat penting yang digunakan di bengkel UMKM. Dalam penggunaanya, 

terkadang udara yang dihasilkan kompresor berkurang tekanannya sehingga harus dihidupkan kembali oleh 

mekanik atau montir ketika udara bertekanan (air pneumatic) tersebut akan digunakan, tentu hal ini dapat 

mengganggu pekerjaan dan produktivitas montir yang sedang bekerja. Oleh karena itu, perlu diadakan Air Receiver 

Tank agar udara bertekanan yang dihasilkan kompresor terjaga tekanannya. Dengan diadakannya Air Receiver 

Tank, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas mekanik atau montir yang bekerja pada bengkel UMKM, 

sehingga nantinya ketika mekanik atau montir yang akan menggunakan udara bertekanan, tidak perlu 

menghidupkan kembali kompresor, sehingga pekerjaanya pun tidak terganggu. Dengan menggunakan standar 

ASME Section VIII Division 1, penulis mencoba menganalisis spesifikasi ketebalan, tekanan kerja maksimum atau 

MAWP (maximum allowable working pressure) dan volume Air Receiver Tank yang sesuai dengan kebutuhan 

bengkel UMKM dan usulan desain Air Receiver Tank. usulan desain digambarkan dengan menggunakan aplikasi 

AutoCad.  
 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan standar ASME Section VIII Division 1, diketahui ketebalan minimum 

untuk badan atau shell Air Receiver Tank yaitu 3,4 mm, dan ketebalan minimum untuk tutup (kepala) atau head 

Air Receiver Tank yaitu 5,85 mm. Tekanan kerja maksimum badan atau MAWP shell diketahui 14,0 Kg/Cm2, dan 

Tekanan kerja maksimum tutup atau MAWP head diketahui 12,0 Kg/Cm2. Volume Air Receiver Tank diketahui 

812.93 Liter yang berarti Air Receiver Tank mampu menampung air diatas 300 Liter yang merupakan kapasitas 

awal Air Receiver Tank. Berdasarkan hasil analisis, usulan desain Air Receiver Tank pun digambarkan dengan 

menggunakan aplikasi AutoCad (terlampir). 
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1. Pendahuluan  

Pada bengkel-bengkel UMKM, terkadang udara 

bertekanan yang sudah dihasilkan oleh kompresor 

hilang atau berkurang tekanannya, sehingga ketika 

mekanik atau montir akan menggunakan alat yang 

menggunakan udara bertekanan, misalnya alat untuk 

memompa ban, mekanik tersebut harus 

menghidupkan kembali mesin kompresor. Tentu hal 

ini dapat membuat produktivitas mekanik tersebut 

berkurang. Sehingga perlu diadakannya Bejana 

Tekan (tangki) untuk menampung udara bertekanan 

di bengkel-bengkel UMKM tersebut, bejana tekan 

tersebut berjenis Air Receiver Tank. Air Receiver 

Tank merupakan salah satu jenis bejana tekan yang 

berfungsi untuk menampung udara bertekanan (air 

pneumatic) yang dihasilkan oleh kompresor. 

 

Dengan diadakannya Air Receiver Tank di bengkel-

bengkel UMKM, diharapkan dapat meningkatkan 

produktivitas mekanik-mekanik pada bengkel 

tersebut. Maka dari itu, penulis mencoba untuk 

membuat analisis spesifikasi dan usulan desain Air 

Receiver Tank yang sesuai dengan kebutuhan pada 

bengkel UMKM tersebut. Tentu Air Receiver Tank 

yang akan analisis pun harus mengikuti Standart atau 

Code yang berlaku, yaitu ASME (American Society of 

Mechanical Engineers) Section VIII Division 1. 



 

Dalam penelitian ini, hanya menganalisis spesifikasi 

ketebalan, tekanan kerja maksimum, dan kapasitas 

Air Receiver Tank serta usulan desain Air Receiver 

Tank. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul 

“Usulan Penerapan Desain Air Receiver Tank pada 

Kompresor dengan Standar American Society of 

Mechanical Engineers Section VIII Division 1 guna 

Meningkatkan Produktivitas di Bengkel Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah”. 

 

Dalam instalasinya, pada bagian bawah Air Receiver 

Tank akan disambungkan dengan kompressor melalui 

selang udara bertekanan. Air Receiver Tank akan 

disimpan disamping kompressor, dan pada bagian 

atas Air Receiver Tank akan disambungkan dengan 

selang udara bertekanan yang akan disambungkan 

dengan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan mekanik. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalahnya 

adalah : 

1. Bagaimana spesifikasi ketebalan, tekanan kerja 

maksimum (MAWP), dan kapasitas yang harus 

ditetapkan pada analisis Air Receiver Tank yang 

sesuai dengan kebutuhan pada bengkel-bengkel 

UMKM tersebut yang sesuai dengan standar ASME 

Section VIII Division 1 ? 

2. Bagaimana usulan desain Air Receiver Tank guna 

meningkatkan produktivitas di bengkel UMKM ? 

 

3.    Batasan Masalah 

1. Pembahasan dan Penyelesaian masalah berfokus 

pada proses analisis spesifikasi ketebalan, tekanan 

kerja maksimum, dan kapasitas Air Receiver Tank, 

dan Usulan desain Air Receiver Tank guna 

meningkatkan produktivitas di bengkel UMKM. 

2. Standart atau Code yang digunakan dalam analisis 

spesifikasi Air Receiver Tank  adalah standar ASME 

Section VIII Division 1. 

3. Pengumpulan data dilakukan pada bengkel 

UMKM. 

4. Penelitian ini membahas analisis spesifikasi 

ketebalan, tekanan kerja maksimum, dan kapasitas 

Air Receiver Tank, dan Usulan desain Air Receiver 

Tank untuk diterapkan pada kompresor bertekanan 7 

kg/cm2 , berkapasitas 83 Liter, berbentuk Silindris 

Horizontal, dengan merek Shark L Series type LVU-

6501. 

 

4. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui spesifikasi ketebalan, tekanan 

kerja maksimum, dan kapasitas yang harus diterapkan 

Air Receiver Tank yang sesuai dengan kebutuhan 

pada bengkel UMKM berdasarkan standar ASME 

Section VIII Division 1. 

2. Untuk membuat usulan desain Air Receiver Tank 

guna meningkatkan produktivitas di bengkel UMKM 

 

5.   Manfaat Penelitian 

Bagi Penulis Untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam menyelesaikan studi jenjang Strata-1 Teknik 

Industri. Selain itu juga, untuk menambah 

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.,  

 

6. Tinjauan Pustaka 

a. Definisi Bejana Tekan  

Menurut Suma’mur (1985), “Pesawat dan bejana 

yang dapat menimbulkan peledakan berbentuk botol-

botol, penampung-penampung transport, bejana-

bejana, dan pesawat-pesawat pendingin. Semua ini 

disebut bejana tekanan” 

Selain itu, pengertian lain Bejana Tekan (Pressure 

Vessel) ialah bejana selain Pesawat Uap di dalamnya 

terdapat tekanan yang melebihi dari tekanan udara 

luar, dan dipakai untuk menampung gas atau 

campuran gas termasuk udara, baik dikempa menjadi 

cair dalam keadaan larut atau beku. Hal ini diatur 

dalam Permenaker No. PER.01/MEN/1982 tentang 

Bejana Tekanan. 

b. Standard dan Spesifikasi 



Menurut Sri Widharto (2009), “Standar atau kode 

merupakan acuan yang dihasilkan pada suatu 

perjanjian nasional atau internasional, namun pada 

hakikatnya standar adalah persyaratan mutu 

minimum yang harus dipenuhi untuk suatu jenis 

produk atau jasa, jadi jika dikatakan bahwa suatu 

produk atau jasa sub standar berarti mutunya di 

bawah persyaratan minimum, dan jika suatu produk 

atau jasa non standar berarti mutunya tidak 

sebagaimana ditetapkan oleh standar atau kode yang 

telah dipercaya dan baku. Jika hal tersebut 

dipaksakan untuk dipakai, biasanya akan timbul 

masalah”. 

Sedangkan Spesifikasi menurut Sri Widharto (2009), 

“Acuan pada suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua 

belah pihak yang disusun sedemikian rupa sehingga 

tidak merugikan kedua belah pihak, perjanjian 

tersebut lazim disebut spesifikasi yang berlaku 

sebagai acuan untuk suatu jenis perjanjian jual/beli 

produk atau jasa tertentu saja dan tidak berlaku bagi 

penjualan jual beli produk atau jasa lainnya”. 

c. American Society of Mechanical Engineers 

Section VIII Division 1 

American Society of Mechanical Engineers (ASME) 

adalah Organisasi dari Amerika Serikat yang 

mempublis standart yang digunakan dunia teknik 

yang meliputi kontruksi dan inspeksi. Standar atau 

kode untuk bejana tekan (pressure vessel) pada 

American Society of Mechanical Engineers (ASME) 

terdapat pada Section VIII Division 1. 

d. Desain 

menurut Eames (dalam Morris, 2009), “desain adalah 

sebuah rencana dalam menyusun elemen-elemen 

terbaik yang digunakan untuk  menyempurnakan 

sesuatu dengan tujuan tertentu”. 

e. Produktivitas 

produktivitas menurut Komarudin (1992), 

“produktivitas pada hakekatnya meliputi sikap yang 

senantiasa mempunyai pandangan bahwa metode 

kerja hari ini harus lebih baik dari metode  kerja  

kemarin dan  hasil yang dapat diraih esok harus lebih 

banyak atau lebih bermutu daripada hasil yang diraih 

hari ini”. 

f. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  (UMKM) 

Menurut Susanti (2009), “Badan Pusat Statistik 

(BPS) memberikan batasan definisi UKM 

berdasarkan kuantitas tenaga kerja, yaitu untuk 

industri rumah tangga memiliki jumlah tenaga kerja 1 

sampai 4 orang, usaha kecil memiliki jumlah tenaga 

kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha 

menengah memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 

99 orang”. 

7. Analisis dengan Standar ASME Section VIII 

Division 1 

Analisis yang dilakukan adalah mencari spesifikasi 

Air Receiver Tank, berikut uraian spesifikasinya: 

1. Ketebalan : badan/shell dan tutup/head 

a. rumus ketebalan badan/shell : 

t = 
PR

( 2 SE + 0,4 P ) 
+ C 

Keterangan : 

t : thickness atau ketebalan ( mm ) 

P : Pressure atau tekanan desain ( Kg/Cm2 ) 

R : Diameter dalam atau inside diameter ( mm ) 

S : Maximum Allowable Strength Value 

(Kg/Cm2 ) 

E : Faktor sambungan atau joint efficiency ( % ) 

C : Corrosion Allowance ( mm ) 

 

b. rumus ketebalan tutup/head : 

t = 
PD

( 2 SE - 0,2 P ) 
+ C 

Keterangan : 

t : thickness atau ketebalan ( mm ) 

P : Pressure atau tekanan desain ( Kg/Cm2 ) 

D : Diameter dalam atau inside diameter ( mm ) 

S : Maximum Allowable Strength Value 

(Kg/Cm2) 

E : Faktor sambungan atau joint efficiency ( % ) 

 C : Corrosion Allowance ( mm ) 

 



2. MAWP : badan/shell dan tutup/head : 

a. rumus MAWP badan/shell : 

Shell :  P  = 
2 SE t

R −  0,4 t 
 

Keterangan : 

P : Pressure atau tekanan desain atau MAWP 

(Kg/Cm2 ) 

S : Maximum Allowable Strength Value 

(Kg/Cm2) 

E : Faktor sambungan atau joint efficiency ( % ) 

t : thickness atau ketebalan ( mm ) 

R : Diameter dalam atau inside diameter ( mm ) 

 

b. rumus MAWP tutup/head : 

Head :  P  = 
2 SE t

D +  0,2 t 
 

Keterangan : 

P : Pressure atau tekanan desain atau MAWP 

(Kg/Cm2) 

S : Maximum Allowable Strength Value 

(Kg/Cm2) 

E : Faktor sambungan atau joint efficiency ( % ) 

t : thickness atau ketebalan ( mm ) 

D : Diameter dalam atau inside diameter ( mm ) 

 

3. Kapasitas/volume Air Receiver Tank 

Untuk mencari spesifikasi kapasitas/volume. 

Digunakan rumus : 

             V = Water Capacity of Tank 

 = 0,785 (D)2 x L + 3,14 (D)2 x H 

                                    3 

Keterangan : 

V : volume atau kapasitas ( Liter ) 

D : Diameter dalam atau inside diameter ( dm ) 

L : panjang atau tinggi shell ( dm ) 

H : panjang atau tinggi head ( dm ) 
 

8. Usulan desain dengan menggunakan aplikasi 

AutoCad 

Setelah analisis diketahui hasilnya, usulan desain 

dibuat berdasarkan hasil analisis tersebut. 

 

9. Hasil Dan Pembahasan 

Sebelum pembahasan, penulis mengumpulkan data 

dari Manufacturing Report Air Receiver Tank dari 

PT. Daya Perkasa Teknik, berikut data-datanya : 

a. Tekanan desain : 10 Kg/cm2 

b. Tekanan kerja normal : 8 Kg/cm2 

c. Bentuk Air Receiver Tank : Silindris Vertical 

d. Jenis material yang digunakan :  

1) Head : Carbon Stell (JIS.G.3101.SS.400) 

2) Shell : Carbon Stell (JIS.G.3101.SS.400) 

e. Bentuk Head : eliptical head 

f. Maximum Allowable Strength Value (S) : 1030 

kg/cm2 

g. Bentuk sambungan las memanjang : V GROOVE 

h. Bentuk sambungan las melingkar : V GROOVE 

i. Faktor sambungan atau joint efficiency (E) : 85 % 

atau 0,85 

j. Corrosion Allowance (C) : 1,0 mm 

k. Ukuran lubang-lubang saluran atau nozle-nozle 

1) Tingkap pengaman    : W. 1″  Lokasi : Head 

2) Pengukuran Tekanan : W. ½″ Lokasi : Shell 

3) Lubang pemasukan    : ø 2″    Lokasi : Shell 

4) Lubang pengeluaran  : ø 2″     Lokasi : Shell 

Setelah itu, diperlukan data-data teknis (data dimensi 

atau ukuran) Air Receiver Tank yang mendasar untuk 

selanjutnya dilakukan analisis hingga usulan desain, 

data-data tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi, 

data-data inilah yang akan menentukan dimensi atau 

ukuran dari Air Receiver Tank tersebut, berikut data-

datanya : 

a. Diameter dalam (Inside diameter) : 850 mm atau R 

= 425 mm 

b. Volume Air Receiver Tank : 300 Liter 

c. Tinggi/Panjang Head Air Receiver Tank (H) :100 

mm 

d. Tinggi/Panjang Shell Air Receiver Tank (L) :1300 

mm 

e. Jenis material penyangga atau skirt support : 

Carbon Stell (JIS.G.3101.SS.400) 

 



10. Analisis Spesifikasi Ketebalan Air Receiver 

Tank 

a. Ketebalan badan atau Shell thickness 

t = 
PR

( 2 SE + 0,4 P ) 
+ C 

t = 
10.0 x 425

( 2 x 1030 x 0.85 + 0,4 x 10.0 ) 
+ 1.0 

t = 
4250

( 1755 ) 
+ 1.0 

t =  2.4 + 1.0 

t min. = 3.4 mm 

Dari hasil analisis spesifikasi ketebalan badan atau 

shell Air Receiver Tank diatas, dapat disimpulkan 

bahwa ketebalan badan Air Receiver Tank yang aman 

atau safety dan sesuai dengan standar ASME Section 

VIII Division 1, adalah 3.4 mm. 

b. Ketebalan tutup/kepala atau Head thickness 

t = 
PD

( 2 SE - 0,2 P ) 
+ C 

t = 
10.0 x 850

( 2 x 1030 x 0.85 – 0.2 x 10.0 ) 
+ 1.0 

t = 
8500

( 1749) 
+ 1.0 

t = 4.85 + 1.0 

t min = 5.85 mm 

Dari hasil analisis spesifikasi ketebalan kepala/tutup 

(head thickness) Air Receiver Tank, dapat 

disimpulkan bahwa ketebalan kepala/tutup Air 

Receiver Tank yang aman atau safety dan sesuai 

dengan standar ASME Section VIII Division 1, adalah 

5.85 mm. 

 

11. Analisis Spesifikasi Tekanan Kerja 

Maksimum Air Receiver Tank 

a. Tekanan kerja maksimum badan atau 

MAWP Shell 

Shell :  P  = 
2 SE t

R −  0,4 t 
 

P  = 
2 x 1030 x 0.85 x 3.4

425 −  0,4 x 3.4 
 

P  = 
5953.4

423.64 
 

P  = 14.0  

MAWP  = 14.0 Kg/Cm2 (Upper Desain Pressure / Safety)

Hasil analisis spesifikasi tekanan kerja maksimum 

atau maximum allowable working pressure (MAWP) 

Shell Air Receiver Tank diatas yang aman atau safety 

dan sesuai dengan standar ASME Section VIII 

Division 1, adalah 14.0 Kg/Cm2. hal ini menunjukkan 

bahwa MAWP shell atau badan Air Receiver Tank 

berada diatas tekanan rancang (design pressure) yaitu 

10,0 Kg/Cm2. 

b. Tekanan kerja maksimum tutup/kepala atau 

MAWP Head 

Head :   P  = 
2 SE t

D +  0,2 t 
 

P  = 
2 x 1030 x 0.85 x 5.85

850 +  0,2 x 5.85 
P  = 

10243.35

851.17 
 

P  = 12.0 

MAWP = 12.0 Kg/Cm2 (Upper Desain Pressure / 

Safety) 

Hasil analisis spesifikasi tekanan kerja maksimum 

atau maximum allowable working pressure (MAWP) 

head Air Receiver Tank diatas yang aman atau safety 

dan sesuai dengan standar ASME Section VIII 

Division 1, adalah 12.0 Kg/Cm2. hal ini menunjukkan 

bahwa MAWP head atau tutup/kepala Air Receiver 

Tank berada diatas tekanan rancang (design pressure) 

yaitu 10,0 Kg/Cm2 

 

12. Analisis spesifikasi kapasitas Air Receiver  

Tank 

Sebelum melakukan analisis ini, perlu diketahui 

bahwa untuk satuan yang menggunakan millimeter 

(mm) seperti diameter dalam (inside diameter), 

panjang atau tinggi shell (L) dan panjang atau tinggi 

head (H), terlebih dahulu dirubah satuannya menjadi 

desimeter (dm), berikut analisanya : 

V = Water Capacity of Tank 

 = 0,785 (D)2 x L + 3,14 (D)2 x H 

                                     3 



 = 0,785 (8.5)2 x13+ 3,14 (8.5)2 x1 

                            3 

 = 737.31125 + 75.621  

 = 812.93 dm3 

V use = 812.93 Liter (SAFETY / ACC)  

 

Dari hasil perhitungan analisa spesifikasi kalkulasi 

kapasitas Air Receiver Tank diatas, dapat diketahui 

kapasitas dari Air Receiver Tank adalah 812.93 Liter 

yang berarti Air Receiver Tank mampu menampung 

air diatas 300 Liter yang merupakan kapasitas awal 

Air Receiver Tank. 

 

13. Usulan desain Air Receiver Tank 

Setelah menganalisis spesifikasi ketebalan, tekanan 

kerja maksimum (MAWP), dan kapasitas dengan 

menggunakan standar ASME Section VIII Division 1, 

kemudian dibuatlah usulan desain Air Receiver Tank  

menggunakan aplikasi autocad berdasarkan hasil 

analisis. 

 

 

 

14. Benefit atau manfaat usulan desain Air 

Receiver Tank 

Dengan diterapkannya usulan desain Air 

Receiver Tank pada kompresor di bengkel 

UMKM, diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

a. Sikap kerja atau metode kerja montir /  

 mekanik 

jika pada instalasi kompresor yang 

sebelumnya tidak menggunakan Air Receiver 

Tank, dimana para montir yang akan 

menggunakan udara bertekanan harus 

menghidupkan kembali kompresor jika udara 

bertekanannya sudah habis atau berkurang 

tekanannya, maka dengan diterapkannya 

usulan desain Air Receiver Tank, montir / 

mekanik tidak perlu menghidupkan kembali 

kompresor, karena udara bertekanannya sudah 

tertampung pada Air Receiver Tank, sehingga 

montir / mekanik dapat mengerjakan 

pekerjaan lainnya yang lebih penting 

ketimbang menghidupkan kembali kompresor 

yang membutuhkan waktu (menunggu 

beberapa saat udara bertekanan dari 

kompresor dapat digunakan), dan jarak (untuk 

berjalan mendekati kompresor) serta tenaga 

(untuk menarik tuas pully torak atau piston 

kompresor). 

 

b. Waktu pengisian kompresor dan 

perbandingan berapa kali pengisian kompresor 

per hari. 

Berdasarkan spesifikasi kompresor Shark L 

Series type LVU-6501 yang penulis dapat 

melalui situs resmi PT. Sharprindo Dinamika 

Prima, dapat diketahui kecepatan pengisian 

kompresor adalah 6,15 Liter/Menit dengan 

kapasitas kompresor 83 liter, maka untuk 1 kali 

pengisian penuh pada kompresor tersebut 

memerlukan waktu 13,49 menit.  

Dengan menggunakan Air Receiver Tank 

berkapasitas 300 Liter, jika kecepatan pengisian 

kompresor 6,15 Liter/Menit, maka diperlukan 

waktu 48,78 menit untuk pengisian penuh Air 

Receiver Tank yang akan digunakan dalam 7 

atau 8 jam kerja pada bengkel UMKM. Dalam 

analisis perhitungan kapasitas Air Receiver 

Tank, diketahui bahwa Air Receiver Tank 

mampu menampung hingga kapasitas 812,93 



Liter, jika penggunaan Air Receiver Tank 

dioptimalkan (812,93 Liter), maka diperlukan 

waktu 132,18 menit untuk pengisian penuh Air 

Receiver Tank. 

 

Jika menggunakan Air Receiver Tank 

berkapasitas 300 Liter, dengan waktu pengisian 

Air Receiver Tank 48,78 menit dibagi dengan 

13,49 menit (waktu 1 kali pengisian penuh 

kompresor), maka dapat diketahui kompresor 

tersebut harus dihidupkan kembali sebanyak 

3,61 kali, sedangkan dalam 1 hari kerja bengkel 

UMKM tersebut bisa menghidupkan kembali 

kompresor lebih dari 3 hingga 15 kali, sehingga 

dengan menggunakan Air Receiver Tank 

berkapasitas 300 Liter, kompresor tersebut 

hanya perlu dihidupkan 1 kali dalam 1 hari kerja 

di bengkel UMKM tersebut hingga Air Receiver 

Tank tersebut terisi penuh. 

 

Jika penggunaan Air Receiver Tank  

dioptimalkan (812,93 Liter), dengan waktu 

pengisian Air Receiver Tank 132,18 menit 

dibagi dengan 13,49 menit (waktu 1 kali 

pengisian penuh kompresor), maka dapat 

diketahui kompresor tersebut harus dihidupkan 

kembali sebanyak 9,79 kali. Sedangkan dalam 1 

hari kerja bengkel UMKM tersebut bisa 

menghidupkan kembali kompresor lebih dari 3 

hingga 15 kali, sehingga dengan menggunakan 

Air Receiver Tank berkapasitas 812,93 Liter, 

kompresor tersebut hanya perlu dihidupkan 1 

kali dalam 1 hari kerja di bengkel UMKM 

tersebut hingga Air Receiver Tank tersebut terisi 

penuh. 

 

15. Kesimpulan 

1. Spesifikasi ketebalan, tekanan kerja 

maksimum (MAWP), dan kapasitas yang harus 

ditetapkan pada analisis Air Receiver Tank yang 

sesuai dengan kebutuhan pada bengkel-bengkel 

UMKM tersebut yang sesuai dengan standar 

ASME Section VIII Division 1 adalah : 

a.  Ketebalan badan / shell thickness : 

Dari hasil analisis spesifikasi ketebalan 

badan atau shell Air Receiver Tank, dapat 

disimpulkan bahwa ketebalan badan Air 

Receiver Tank yang aman atau safety dan 

sesuai dengan standar ASME Section VIII 

Division 1, adalah 3.4 mm. namun untuk 

penggunaannya, ketebalan material pada 

badan Air Receiver Tank, menggunakan 

ketebalan 4.0 mm. hal ini dikarenakan, 

persedian ketebalan material di pasaran hanya 

tersedia ukuran kelipatan genap (2 mm, 4 mm, 

6 mm, hingga 200 mm, Sumber : PT. Mulya 

Kencana Steel). 

b.   Ketebalan tutup atau kepala (head 

thickness) : 

Dari hasil analisis spesifikasi ketebalan 

kepala/tutup (head thickness) Air Receiver 

Tank, dapat disimpulkan bahwa ketebalan 

kepala/tutup Air Receiver Tank yang aman 

atau safety dan sesuai dengan standar ASME 

Section VIII Division 1, adalah 5.85 mm. 

namun untuk penggunaannya, ketebalan 

material pada kepala/tutup Air Receiver Tank, 

menggunakan ketebalan 6.0 mm. hal ini 

dikarenakan, persedian ketebalan material di 

pasaran hanya tersedia ukuran kelipatan genap 

(2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, hingga 200 mm, 

Sumber : PT. Mulya Kencana Steel). 

c.  MAWP badan atau shell : 

Hasil analisis spesifikasi tekanan kerja maksimum 

atau maximum allowable working pressure (MAWP) 

Shell Air Receiver Tank yang aman atau safety dan 

sesuai dengan standar ASME Section VIII Division 1, 

adalah 14.0 Kg/Cm2. hal ini menunjukkan bahwa 

MAWP shell atau badan Air Receiver Tank berada 

diatas tekanan rancang (design pressure) yaitu 10,0 

Kg/Cm2 



d. MAWP tutup (kepala) atau head :  

Hasil analisis spesifikasi tekanan kerja maksimum 

atau maximum allowable working pressure (MAWP) 

head Air Receiver Tank yang aman atau safety dan 

sesuai dengan standar ASME Section VIII Division 1, 

adalah 12.0 Kg/Cm2. hal ini menunjukkan bahwa 

MAWP head atau tutup/kepala Air Receiver Tank 

berada diatas tekanan rancang (design pressure) yaitu 

10,0 Kg/Cm2 

e. Volume atau kapasitas Air Receiver Tank : 

Dari hasil perhitungan analisa spesifikasi kalkulasi 

kapasitas Air Receiver Tank, dapat diketahui 

kapasitas dari Air Receiver Tank adalah 812.93 Liter 

yang berarti Air Receiver Tank mampu menampung 

air diatas 300 Liter yang merupakan kapasitas awal 

Air Receiver Tank. 

 

2. Setelah menganalisis spesifikasi ketebalan, 

tekanan kerja maksimum (MAWP), dan kapasitas 

dengan menggunakan standar ASME Section VIII 

Division 1, kemudian dibuatlah usulan desain Air 

Receiver Tank  menggunakan aplikasi autocad 

berdasarkan hasil analisis. 
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