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Abstrak 

Dengan kemajuan teknologi dan system kendaraan tanpa awak (unmanned) 

yang saat ini berkembang, observasi bawah air dapat diwakili dengan wahana 

benam tanpa awak, para ahli akan terbantu dalam observasi yang dilakukan. 

Tantangan dalam merancang kapal selam adalah bagaimana kapal selam dapat 

menyelam, mengapung dan beroperasi seperti yang direncanakan. Pemasangan 

sayap berbentuk foil sebagai system penyelaman yang memberi gaya kebawah 

kapal selam (diving plan) dapat membuat kapal selam menyelam, kemampuan 

penyelaman selain bentuk foil tergantung pada sudut flip dan kecepatan dari kapal 

selam, (Munazid, 2015).  Dengan demikian rumusan perancangan adalah 

bagaimana merancang kapal selam bersayap sebagai system penyelaman untuk 

observasi bawah air,  perancangan dilakukan observasi dan inventarisasi peralatan 

serta perlengkapan kapal selam, dari hasil tersebut menentukan dilakukan 

perancangan bentuk kapal selam dan bentuk dan dimensi sayap yang digunakan. 

Hasil perancangan kapal selam dapat menyelam maksimum 0,940795 M , berat 

kapal selam dan komponen 4,36 Kg. 

 
Kata Kunci: Submarine, Diving plan, Kapal Selam, UUV, Sayap foil 

 

Abstract 

 With unmanned technology advances and unmanned vehicle systems 

currently under development, underwater observations can be represented with 

unmanned aerial rides, experts will be helped in the observations. The challenge 

in designing a submarine is how the submarine can dive, float and operate as 

planned. Installing foil-shaped wings as a dive system that gives submarine-style 

diving plans can make dive submarines, dive capabilities other than foil shapes 

depend on the flip angle and speed of the submarine, (Munazid, 2015). Thus the 

design formula is how to design a wing submarine as a dive system for 

underwater observation, designing observations and inventory of equipment and 

equipment submarine, from the results determine the design of the shape of the 

submarine and the shape and dimensions of the wings used. The results of 

submarine design can dive a maximum of 0.940795 M, the weight of the 

submarine and components of 4.36 Kg. 

 

Kaywords: Submarine, Diving plan, UUV, foil 
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BAB – 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Unmanned Underwater Vehicle (UUV) adalah kendaraan yang beroperasi di 

bawah permukaan air (kapal selam) tanpa awak. Tanpa awak didefinisikan 

operator yang mengendalikan kendaraan di bawah permukaan air (kapal selam) 

tidak berada di dalam kapal, namun kendali kapal di luar kapal (kendali jarak 

jauh).Sejauh ini, pengembangan dan penggunaan kendaraan yang dikendalikan 

dari jarak jauh telah didominasi untuk kegiatan militer dan penelitian.Dalam 

perkembagannya, kendaraan di bawah permukaan air tanpa awak, menjadi relatif 

berteknologi tinggi dan mahal.Salah satu pendahulunya adalah kapal-kapal listrik 

milik Jerman, pada Perang Dunia I. Dilengkapi bahan peledak dan diarahkan ke 

kapal-kapal perang berukuran besar yang bergerak lambat. Dalam Perang Dunia 

II, pihak-pihak yang utama juga telah memiliki sistem yang dikendalikan dengan 

remote. 

Para ahli oseanografi mempelajari berbagai topik, termasuk organisme laut 

dan dinamika ekosistem; arus samudera, ombak, dan dinamika fluida geofisika; 

tektonik lempeng dan geologi dasar laut; dan aliran berbagai zat kimia dan sifat 

fisik didalam samudera dan pada batas-batasnya. Topik beragam ini menunjukkan 

berbagai disiplin yang digabungkan oleh ahli oceanografi untuk memperluas 

pengetahuan mengenai samudera dan memahami proses di dalamnya: biologi, 

kimia, geologi, meteorologi, dan fisika. Kegiatan ahli oseanografi dalam observasi 

oseanografi (ekspedisi laut) adalah kegiatan mengamati dan mempelajari tentang  

oseanografi misalnya suhu, arus, gelombang, flora & fauna (biota laut)  dll. Saat 

ini observasi oseanografi dilakukan dengan cara insitu (survey langsung di laut). 

Kegiatan observasi di bawah permukaan laut merupakan observasi 

oseanografi yang sarat dengan resiko dan kecelakaan, dimana observasi tersebut 

dilakukan dengan menyelam ke dasar laut dibantu dengan beberapa alat survey 

dasar laut.Dengan kemajuan teknologi dan sistem unmanned  yang saat ini 

berkembang, observasi oseanografi dasar laut dapat diwakili dengan sebuah 
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wahana benam tanpa awak, dengan wahana benam tersebut para ahli oseanografi 

dasar laut akan terbantu dalam observasi oseanografi dasar laut. 

Sistem penyelaman kapal selamsaat ini yang berkembang ada beberapa 

sistem antara lain:  1) Sistem ballast yaitudengan memasukkan dan mengeluarkan 

air, menyelam dengan memasukkan air kedalam tanki ballast dan mengapung 

dengan mengeluarkan air dalam tangki ballast. Sistem ini sering digunakan kapal 

selam yang besar, dari baja dan memiliki ruang ballast yang mampu untuk 

mengapung dan menyelam.  2) Sistem propeller adalah dengan pendorong 

propeller, yaitu memutar propeller sebagai gaya dorong. Propeller diarahkan ke 

bawah untuk mengapung dan diarahkan ke atas untuk menyelam. Sistem ini 

digunakan jika ukuran dan bentuknya tidak memungkinkan menggunakan ballast 

 

Gambar - 1. Sistem Ballast Kapal Selam 

 

 

Gambar - 2. Sistem Propeller Kapal Selam 
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Aerofoil adalah bentuk aerodinamik yang bertujuan untuk menghasilkan 

gaya angkat (lift force) yang besar dengan gaya hambat (drag force) yang sekecil 

mungkin. Ketika suatu aerofoil dilewati oleh aliran fluida maka karena adanya 

pengaruh interaksi antara aliran fluida dengan permukaan akan timbul variasi 

kecepatan dan tekanan disepanjang permukaan atas dan bawah serta bagian depan 

dan belakang. Perbedaan tekanan antara permukaan atas dan bawah menimbulkan 

gaya resultan yang arahnya tegak lurus dengan arah datangnya aliran fluida, gaya 

ini disebut sebagai gaya angkat (lift force). Perbedaan tekanan antara bagian 

depan dan belakang akan menimbulkan gaya resultan yang arahnya searah dengan 

arah datangnya aliran fluida, gaya ini disebut sebagai gaya hambat (drag force). 

(Teddy N., 2008) 

Gaya angkat yang dihasilkan oleh aerofoil inilah yang kemudian 

dimanfaatkan pada berbagai aplikasi teknik. Besar kecilnya gaya angkat yang 

terjadi akan berubah tergantung geometri aerofoil dan kondisi operasinya. Pada 

pesawat terbang yang memungkinkan pesawat terbang dapat lepas landas dan 

tetap melayang di angkasa, selain itu, gaya angkat pada sayap-sayap pembeloknya 

digunakan untuk bermanouver ketika berada di udara dengan cara mengubah 

sudut serangnya. Pada kendaraan darat, dengan bentukbody  yang memiliki kontur 

permukaan atas yang lebih panjang dari pada bagian bawah maka kecepatan udara 

melewati permukaan atas akan lebih tinggi dari pada kecepatan udara yang 

melewati permukaan bawah, sehingga tekanan statis di permukaan atas lebih 

rendah daripada tekanan statis di permukaan bawah, akibatnya arah gaya resultan 

aerodinamika yang bekerja pada kendaraan ke atas, semakin tinggi kecepatan 

kendaraan semakin besar gaya angkat yang dihasilkan. (Teddy N., 2008) 

 

 

Gambar - 3. Sayap pada pesawat 
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Bentuk permukaan atas dan permukaan bawah aerofoil, besarnya sudut 

serang, serta besar dan arah datangnya aliran akan sangat mempengaruhi variasi 

tekanan di permukaan atas dan bawah aerofoil yang selanjutnya akan 

mempengaruhi besarnya gaya angat (lift force) dan gaya hambat (drag force). 

Aerofoil dipasang pada sudut serang tertentu dengan tujuan mengubah besar gaya 

angkat yang dihasilkan dan arah gaya resultannya sesuai dengan yang diperlukan. 

Sudut serang (α) adalah sudut yang dibentuk antara garis konda dengan arah 

datangnya aliran. Harga sudut serang bernilai positif untuk mendapatkan gaya 

vertikal ke atas (lift force), sedangkan sudut serang negatif untuk mendapatkan 

gaya vertikal ke bawah (down force). (Teddy N., 2008) 

Penerapan pemasangan aerofoil dalam kapal selam sebagai alat penggerak/ 

pemberi gaya ke bawah (diving plan) secara umum dapat dilakukan. Besarnya 

kemampuan untuk mencapai kedalaman penyelaman dari pemasangan aero foil 

seperti pada gambar-4, itu dipengaruhi oleh sudut flip pada aerofoil dan besarnya 

kecepatan dari kapal selam tersebut, semakin besar kecepatan kapal selam dan 

sudut flip dari aerofoil maka semakin besar kemampuan penyelaman dari kapal 

selam tersebut, artinya  (Munazid, 2015) 

 

 
 

 

Gambar - 4. Penerapan aerofoil pada kapal selam 

(Sumber: Munazid.2015) 
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Berdasarkan beberapa fenomena seperti disebutkan diatas, sebuah tantangan 

bagi perencana kapal selam, yaitu bagaimana mengaplikasikan teori aerofoil. 

Dengan gaya vertikal ke bawah dan beberapa gaya yang disebabkan oleh interaksi 

bentuk aerofoil terhadap aliran fluida, memungkinkan kapal selam dapat 

menyelam, melayang dan bermanouver di bawah air. Seperti halnya gerak 

pesawat terbang yang terbang dan melayang dengan menggunakan sayap, 

didapatkan pemikiran sistem penyelaman dan pengapungan kapal selam 

bagaimana mengembangkan bentuk kapal selam yang mampu menyelam, 

melayang dan bermanouver di dalam air. 

Dengan system penyelaman yang menggunakan prinsip aerofoil seperti 

sayap pesawat terbang pada umumnya, yang penerapan pada kapal selam terbalik 

(kebalikan dari pesawat), serta dengan menggunakan teori perencanaan kapal 

kami melakukan rancang bangun kapal selam tanpa awak tersebut sebagai sarana 

observasi. Adapun hal yang dilakukan untuk menjadikan rancang bangun tersebut 

secara umum yang kami lakukan pertama, study awal mendapatkan data berat dan 

dimensi komponen yang digunakan dalam kapal selam, selanjutnya dari 

komponen tersebut dilakukan perhitungan untuk mendapatkan besar dan bentuk 

kapal selam, dari hasil tersebut dilakukan perencanaan dan membuat kapal selam, 

setelah kapal selam siap dilakukan uji coba dan beberapa pengujian misalnya 

kekedapan, kecepatan maneuver dll 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Perencanaan kapal selam tanpa awak yang memiliki kemampuan menyelam 

di bawah permukaan air yang difungsikan untuk observasi bawah air dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut, “Bagaimana rancangan kapal selam tanpa awak 

yang memiliki kemampuan menyelam di bawah permukaan air dengan system 

penyelaman menggunakan prinsip aerofoil ?”. 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan yang diharapkan dalam perencanaan kapal selam tanpa awak yang 

memiliki kemampuan menyelam di bawah permukaan laut yang difungsikan 

untuk observasi bawah air ? 
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1.4. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dalam pengembangan desain bentuk badan kapal 

selam tanpa awak yang mampu menyelam di bawah permukaan laut yang 

difungsikan untuk observasi oseanografi adalah: 

1. Menambah khasana ilmu pengetahuan teknologi perkapalan, terutama 

teknologi kapal selam. 

2. Sebagai bahan acuan dan rujukan untuk pengembangan dan perencanaan kapal 

selam yang sistem penyelaman dan pengapungan menggunakan sirip/sayap. 
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BAB – 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Perencanaan Kapal 

Beberapa ribu tahun yang lalu, ketika manusia menjadi pandai dan gemar 

berpetualang, suku-suku yang tinggal didekat laut melakukan pertualangan di laut. 

Mereka membangun rakit dan melubangi pohon untuk segera merasakan suasana 

yang menegangkan ketika melintasi laut, dengan digerakan oleh air pasang, angin, 

atau alat. Mereka juga mengalami kecelakaan pertama, kapal tenggelam, rusak, 

terbalik, pembusukan dan nyawa hilang. Alamiah sekali bahwa seorang pembuat 

kapal yang dihargai karena keberhasilannya dibanding yang lain, mendapat 

pengakuan dari rekan-rekannya dan diakui sebagai pengerajin. Pengerajin  yang 

pandai mungkin saja memperhatikan bahwa, terbaliknya perahu dapat dikurangi 

dengan memakai dua batang pohon yang digabungkan, atau jika sebuah cadik 

dipasang, atau sebuah perahu dapat ber-manouver dengan baik jika padanya 

dipasang kemudi pada posisi yang tepat. Caranya adalah dengan coba-coba dan 

perangsangnya adalah kebanggaan pada hasil uji kerajinan tangannya. 

Keahlian para pengerajin berkembang ketika keahliannya diturunkan dari 

generasi ke generasi, bangsa Yunani membangun trireme-nya, bangsa Romawi 

memiliki galley, bangsa Viking membangun kapal-kapal yang indah untuk 

mengangkut tentara. Beberapa ratus tahun kemudian, para pengerajin merancang 

dan membangun kapal besar dan kokoh dengan tetap mengandalkan pengetahuan 

yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Dan pengetahuan tersebut 

dijaga kerahasiaannya. Masih saja, mereka belajar dari uji coba dan kegagalan 

sebab mereka belum memiliki peralatan lain dan bencana di laut tetap saja terjadi. 

Kebutuhan akan pendekatan secara ilmiah telah diarsakan beberapa ratus 

tahun sebelum hal tersebut memungkinkan, dan pendekatan secara ilmiah baru 

sekarang ini memungkinkan, walaupun dasar-dasarnya telah dimulai oleh 

Archimides dua ribu tahun yang lalu. Hingga pertengaan abad ke delapan belas 

rancangan dan pembangunan kapal masih berdasarkan keterampilan tangan dan 

baru pertengaan abad ke Sembilan belas ilmu pengetahuan mempengaruhi 

rancangan dan pembangunan kapal. 
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Ilmu pengentahuan menghasilkan dasar yang benar untuk perkapalan, nilai 

yang tepat dari criteria-kriteria yang menentukan keberhasilan kerjanya tetap 

berdasarkan kebaiasaan sebelumnya yang berhasil. Ketika alat yang akurat telah 

dikembangkan keterampilan ditinggalkan. Pada dasarnya perancang kapal dalam 

merencanakan memperhitungkan keselamatan kapal, kemampuan kapal dan 

geometric kapal, meskipun hal-hal tersebut bukan keputusan yang ekslusif. 

Dengan keselatan kapal, perancang kapal memperhitungkan kapal tidak 

tenggelam atau rusak. Perancang harus yakin kapal cukup kuat, perancang harus 

memikirkan awak kapal dll. Oleh karena itu perencana dalam merencanakan 

melibatkan kompromi yang komplek dari factor keselamatan, kemampuan dan 

geometri kapal (Tawekal, ---). 

Design adalah proses-proses penyusunan konsep, pencetusan ide-ide baru, 

visualisasi, perhitungan, penyusunan bagian-bagian, penghalusan dan penentuan 

detail untuk menentukan bentuk dari sebuah produk engineering (French, 1985), 

sedangkan menurut Evans (1959) ada 4 tahap/langkah dalam proses design kapal 

meliputi yang dijelaskan pada metode Design Spiral, dimana proses ship design 

merupakan suatu proses iterasi (proses yang dilakukan berulang-ulang) mulai dari 

mission requirement sampai dengan detail design, seperti diperlihatkan dalam 

Gambar 5. berikut : 

 
Gambar – 5.Design Spiral 

(Sumber: Evans.1959) 
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2.2. Geometri Aerofoil 

Aerfoil adalah sayap yang telah lama digunakan dalam berbagai hal, mulai 

dari dunia pesawat terbang sampai dunia perkapalan. Ketika kapal selam 

mencapai kedalaman jelajahnya, aerfoil akan diluruskan sehingga kapal selam 

bisa berjalan lurus melewati air. Air juga didorong diantara tangki penyeimbang 

haluan dan buritan untuk menjaga keseimbangan kapal selam. 

Aerfoilatau juga disebut sebagai Hydroplane. Memiliki prinsip kerja yaitu 

memanfaatkan aliran kecepatan fluida sebagai media bantuk bermanuver. Foil 

NACA (National Advisory Committee for Aeronautics) merupakan salah satu 

bentuk bodi aerodinamika/hydrodinamika sederhana yang berguna untuk dapat 

memberikan gaya angkat tertentu terhadap suatu bodi. Geometri foil memiliki 

pengaruh besar terhadap karakteristik aerodinamic/hydrodinamic dengan 

parameter berupa CL, dan kemudian akan terkait dengan lift (gaya angkat yang 

dihasilkan) (Mulyadi, 2010). 

Menurut Mulyadi (2010) Pengujian yang dilakukan NACA lebih sistematik 

dengan membagi pengaruh efek kelengkungan dan distribusi ketebalan atau 

thickness serta pengujiannya dilakukan pada bilangan Reynold yang lebih tinggi 

dibanding yang lain. Hal ini sering dirangkum oleh beberapa parameter seperti: 

ketebalan maksimum, maksimum bentuk melengkung, posisi max ketebalan, 

posisi maks bentuk melengkung, dan hidung jari-jari,suatu foil terdiri:Permukaan 

atas (Upper Surface), Permukaan bawah (Lowerer Surface), Mean camber 

line adalah tempat kedudukan titik-titik antara permukaan atas dan bawahfoil  

diukur tegak lurus terhadap mean camber line, Leading edge adalah titik paling 

depan pada mean camber line, biasanya berbentuk lingkaran dengan jari-jari 

mendekati 0,02 c., Trailing edge adalah titik paling belakang pada mean camber 

line, Camber adalah jarak maksimum antara mean camber line dan 

garis chord yang diukur tegak lurus terhadap garis chord.,Ketebalan (thickness) 

adalah jarak antara permukaan atas dan permukaan bawah yang diukur tegak lurus 

terhadap garis chord. 

Main camber line adalah garis kamber rata-rata atau tempat kedudukan dari 

titik tengah antara permukaan atas dan permukaan bawah aerofoil; yaitu tempat 

kedudukan titik tengah dari garis tegak lurus, pada garis kamber rata-rata itu 
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sendiri, yang menghubungkan permukaan atas dan permukaan bawah. Main 

camber line menjadi ciri utama dari sebuah aerofoil. Titik terdepan dari main 

camber line adalah ujung tepi depan (leading edge ) dan yang belakang ujung tepi 

belakang (trailing edge). Garis konda (Cord Line) adalah garis lurus yang 

menghubungkan leading edge dan trailing edge. Sedangkan korda (cord) adalah 

panjang garis korda (Cord Line). (Teddy N., 2008) 

 
Gambar –6. Geometri Aerofoil 

 

Ukuran aerofoil biasanya dinyatakan sebagai fungsi dari korda (cord). 

Camber maximum adalah jarak maksimum antara garis kamber (camber line) 

dengan garis korda (cord line) diukur pada garis tegak lurus garis korda (cord 

line). Letak kamber maksimum dari tepi depan (leading edge) sangat penting 

dalam menentukan karakteristik aerodinamik sebuah aerofoil. Banyak usaha yang 

dilakukan untuk menggeser letak kamber maksimum ke depan untuk menaikkan 

gaya angkat (lift force). Kamber (camber), bentuk garis kamber rata-rata, dan 

distribusi tebal aerofoil sangat menentukan karakteristik gaya angkat dan momen 

aerofoil. Tebal maksimum aerofoil adalah jarak maksimum antara permukaan atas 

dan permukaan bawah. Radius lingkaran yang melalui leading edge merupakan 

ukuran ketajaman leading edge; biasanya 0 – 2% cord. Titik pusat lingkaran 

tersebut terletak pada garis singgung main camber line yang melalui leading edge. 

(Teddy N., 2008) 

 

2.3. Gaya Aerodinamik pada Aerofoil 

Gaya aerodinamik vertikal yang bekerja pada aerofoil terjadi akibat adanya 

perbedaan tekanan permukaan atas aerofoil dengan permukaan bawahnya. Jika 
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tekanan di permukaan atas lebih rendah dari tekanan permukaan bawah aerofoil 

maka akan menimbulkan gaya ke arah atas yang dikenal dengan istilah gaya 

angkat (lift force). Jika tekanan di permukaan atas lebih tinggi dari tekanan di 

permukaan bawah aerofoil maka akan menimbulkan gaya ke arah bawah yang 

dikenal sebagai gaya tekan (down force). Gaya aerodinamik horisontal yang 

bekerja pada aerofoil terjadi karena tekanan udara pada bagian depan lebih tinggi 

dibanding tekanan pada bagian belakang sehingga arah gaya yang terjadi adalah 

ke belakang yang disebut gaya hambat (drag force). (Teddy N., 2008) 

 
Gambar –7. Sudut Serang Aerofoil 

 

Bentuk permukaan atas dan permukaan bawah aerofoil, besarnya sudut 

serang, serta besar dan arah datangnya aliran akan sangat mempengaruhi variasi 

tekanan di permukaan atas dan bawah aerofoil yang selanjutnya akan 

mempengaruhi besarnya gaya angat (lift force) dan gaya hambat (drag force). 

Aerofoil dipasang pada sudut serang tertentu dengan tujuan mengubah besar gaya 

angkat yang dihasilkan dan arah gaya resultannya sesuai dengan yang diperlukan. 

Sudut serang (α) adalah sudut yang dibentuk antara garis konda dengan arah 

datangnya aliran. Harga sudut serang bernilai positif untuk mendapatkan gaya 

vertikal ke atas (lift force), sedangkan sudut serang negatif untuk mendapatkan 

gaya vertikal ke bawah (down force). (Teddy N., 2008) 

 

2.4. Lift dan Drag 

Benda yang terbenam dalam aliran fluida (immersed bodies) akan 

mengalami gaya-gaya akibat interaksi fluida dengan benda, gaya yang 

ditimbulkan akibat interaksi fluida dan benda berupa gaya normal yang 
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disebabkan tekanan dan gaya geser yang dsebabkan pengaruh viskositas fluida. 

Pada aliran horizontal jika dilihat dari sisi dua dimensi, gaya yang tegak lurus 

dengan arah aliran disebut gaya angkat (lift force) sedangkan gaya yang searah 

dengan aliran disebut dengan drag. 

Dalam konsep aerodinamic gaya angkat (lift force) didefiniskan sebagai 

gaya mekanik dengan arah normal ke atas pada suatu benda yang ditimbulkan 

oleh pengaruh tekanan fluida sehingga gaya normal kebawah akibat tekanan 

fluida disebut  dengan negative lift force. Sedangkan gaya drag adalah gaya 

mekanik yang mengakibatkan pergerakan atau pergeseran benda yang 

ditimbulkan oleh aliran fluida. Vektor gaya drag searah dengan arah aliran fluida. 

Gaya pada sayap (foil) dihasilkan oleh fenomena aliran fluida pada luasan 

permukaan sayap. Pada sayap kecepatan aliran fluida pada permukaan cembung 

(bagian atas) lebih cepat dari pada kecepatan aliran permukaan yang datar (bagian 

bawah). Berdasarkan hukum Bernoully hal tersebut akan mengakibatkan tekanan 

permukaan bagian bawah lebih besar dan permukaan bagian atas lebih kecil 

sehingga mengakibatkan gaya angkat keatas (lift force). 

  
 

 
          ................................................................  (1) 

      
 

 
       

      
 

 
       

Dimana: 

P  = Tekanan fluida 

ρ  = Massa jenis fluida 

V  = Kecepatan aliran fluida 

Dari persamaan Berneoully diatas jumlah energi adalah konstan, pada aliran 

disekitas sayap (foil) kecepatan aliran fluida pada permukaan bagian atas 

(cembung) lebih besar sedangkan kecepatan aliran fluida pada permukaan bagian 

bawah (datar) lebih kecil, sebaliknya tekanan pada bagian atas akan mengecil dan 

bagian bawah akan membesar. Sehingga untuk menghasilkan gaya lift besarnya 

tekanan efektif keatas adalah 

                     ................................................................  (2) 
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Hukum Newton-II menyatakan bahwa perubahan momentum yang terjadi 

pada partikel fluida adalah sama dengan jumlah gaya-gaya pada partikel tersebut. 

Sehingga gaya yang terjadi akibat tekanan fluida sama dengan perubahan 

momentum aliran fluida 

  
 

 
    

 

 
 

 

 
    ................................................................  (3) 

  
 

 
        

Gaya aerodinamic yang bekerja pada sayap mempunyai persamaan umum 

sebagai berikut : 

    
 

 
        ................................................................  (4) 

Dimana: 

F  = Gaya yang berkerja pada sayap 

CF = Koefisien Gaya 

ρ  = Massa jenis fluida 

 

Untuk analisa gaya angkat (lift force) dan drag yang bekerja pada sayap 

(foil) dapat dinyatakan dalam besaran berupa koefisien seperti berikut 

   
     

 

 
      

    
     
 

 
      

 ................................................................  (5) 

 

2.5. Penerapan Aerofoil sebagai Diving Plan 

Gaya-gaya yang terjadi pada kapal selam yang arahnya (searah sumbu y), 

baik yang ditimbulkan oleh interaksi dengan air maupun berat model kapal selam 

itu sendiri adalah sebagai berikut : 

 
Gambar –8. Gaya-gaya vertikal pada Model Kapal Selam (Munazid,2015) 

Daya Apung Model 

Diving Force 

Diving Force Berat 
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Menurut hukum Archimedes: Sebuah benda yang tercelup seluruhnya atau 

sebagian dari suatu fluida maka akan mendapatkan gaya ke atas (day apung) yang 

besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Ketika model kapal selam 

tercelup seluruhnya, maka daya apung model kapal selam ditentukan: 

          .................................................................  (6) 

Dimana  : 

D : Daya apung (gaya ke atas) model kapal selam  (Kg) 

 : Massa jenis   ( kg/m
3
) 

g :  Percepatan gravitasi  (0,981 m/s
2
) 

V : Volume model kapal selam (m
3
) 

Gaya berat model adalah berat badan model kapal beserta komponen yang 

ada misalnya sistem penggerak, sistem navigasi dll. Menurut hukum archimedes, 

maka gaya berat yang diakibatkan oleh komponen berat yang ada di model adalah 

sebesar gaya apung.  

       .................................................................  (7) 

Dimana  : 

D : Daya apung (gaya ke atas) model kapal selam  (Kg) 

W : Berat model kapal   ( kg) 

 

2.6. Oseanografi 

Oseanografi(berasal dari bahasa Yunani oceanos yang berarti laut dan 

graphos yang berarti gambaran atau deskripsi juga disebut oseanologi atau ilmu 

kelautan) adalah cabang dari ilmu bumi yang mempelajari segala aspek dari 

samudera dan lautan.Secara sederhana oseanografi dapat diartikan sebagai 

gambaran atau deskripsi tentang laut. Dalam bahasa lain yang lebih lengkap, 

oseanografi dapat diartikan sebagai studi dan penjelajahan (eksplorasi) ilmiah 

mengenai laut dan segala fenomenanya. Laut sendiri adalah bagian dari 

hidrosfer.Seperti diketahui bahwa bumi terdiri dari bagian padat yang disebut 

litosfer, bagian cair yang disebut hidrosfer dan bagian gas yang disebut 

atmosfer.Sementara itu bagian yang berkaitan dengan sistem ekologi seluruh 

makhluk hidup penghuni planet Bumi dikelompokkan ke dalam biosfer. 
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Para ahli oseanografi mempelajari berbagai topik, termasuk organisme laut 

dan dinamika ekosistem; arus samudera, ombak, dan dinamika fluida geofisika; 

tektonik lempeng dan geologi dasar laut; dan aliran berbagai zat kimia dan sifat 

fisik didalam samudera dan pada batas-batasnya. Topik beragam ini menunjukkan 

berbagai disiplin yang digabungkan oleh ahli oceanografi untuk memperluas 

pengetahuan mengenai samudera dan memahami proses di dalamnya: biologi, 

kimia, geologi, meteorologi, dan fisika. 

Beberapa sumber lain berpendapat bahwa ada perbedaan mendasar yang 

membedakan antara Oseanografi dan Oseanologi. Oseanologi terdiri dari dua kata 

yaitu oceanos (laut) dan logos (ilmu) yang secara sederhana dapat diartikan 

sebagai ilmu yang mempelajari tentang laut. Dalam arti yang lebih lengkap, 

oseanologi adalah studi ilmiah mengenai laut dengan cara menerapkan ilmu-ilmu 

pengetahuan tradisional seperti fisika, kimia, matematika, dan lain-lain ke dalam 

segala aspek mengenai laut. Sedangkan Oseanografi adalah bagian dari ilmu 

kebumian atau earth sciences yang mempelajari laut,samudra beserta isi dan apa 

yang berada di dalamnya hingga ke kerak samuderanya. Secara umum, 

oseanografi dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bidang ilmu utama yaitu: 

geologi oseanografi yang mempelajari lantai samudera atau litosfer di bawah laut; 

fisika oseanografi yang mempelajari masalah-masalah fisis laut seperti arus, 

gelombang, pasang surut dan temperatur air laut; kimia oseanografi yang 

mempelajari masalah-masalah kimiawi di laut, dan yang terakhir biologi 

oseanografi yang mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan flora dan 

fauna atau biota di laut.  

Studi menyeluruh (komprehensif) mengenai laut dimulai pertama kali 

dengan dilakukannya ekspedisi Challenger (1872-1876) yang dipimpin oleh 

naturalis bernama C.W. Thomson (yang berkebangsaan Skotlandia) dan John 

Murray (yang berkebangsaan Kanada).Istilah Oseanografi sendiri digunakan oleh 

mereka di dalam laporan yang diedit oleh Murray.Selanjutnya Murray menjadi 

pemimpin dalam studi berikutnya mengenai sedimen laut.Keberhasilan dari 

ekspedisi Challenger dan pentingnya ilmu pengetahuan tentang laut dalam 

perkapalan/perhubungan laut, perikanan, kabel laut dan studi mengenai iklim 

akhirnya membawa banyak negara untuk melakukan ekspedisi-ekspedisi 
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berikutnya.Organisasi oseanografi internasional yang pertama kali didirikan 

adalah The International Council for the Exploration of the Sea (1901). 

Kegiatan penelitian dan observasi oseanografi adalah kegiatan untuk 

mendapatkan parameter-parameter oseanografi misalnya suhu, arus, gelombang 

dll. Untuk mendapatkan parameter oseanografi tersebut dilakukan dengan 

carainsitu (survey langsung di laut). 

 

2.7. Computational Fluid Dynamics (CFD) 

Pada dasarnya semua jenis Computational Fluid Dynamics (CFD), 

merupakan alat yang prosesnya menggunakan persamaan dasar dinamika fluida 

yaitu: persamaan Navier-Stokes, kontinuitas, momentum dan energi. CFD 

merupakan ilmu sains dalam penentuan penyelesaian numerik dinamika fluida. 

Computational Fluid Dynamics (CFD) adalah pendekatan ketiga dala studi 

dan pengembangan bidang dinamika fluida selain pendekatan teori dan 

eksperimen murni. Problem yang ada perlu dideskripsikan kedalam software CFD 

dengan menggambarkan model yang akan dianalisa, sifat-sifat fluida yang ada 

disekitar model dan juga penentuan kondisi batasnya. Selanjutnya dalam solver 

problem yang ada kan dihitung dengan pendekatan iterasi. Dari hasil perhitungan 

kemudian didapatkan hasil output dari running program CFD. 

Model yang telah di-diskrit dapat dianalisis untuk mendapatkan parameter 

yang dibutuhkan. Parameter yang dibutuhkan tersebut memiliki nilai yang hampir 

mendekati  kenyataan oleh karena itu semakin banyak node meshing yang dibuat 

dalam software diatas, maka akan semakin teliti hasilnya namun akan semakin 

lama pula waktu yang dibutuhkan dalam proses perhitungannya. 

Meskipun penggunaan teknik eksperimen telah cukup popular dalam bidang 

perkapalan, penggunaan metode lainnya juga tetap dilakukan dengan berbagai 

pertimbangan terutama untuk validasi. Salah satu metode alternative tersebut 

adalah metode analitis atau teoritis yang mampu memberikan bentuk persamaan 

eksak dari sejumlah bentuk geometri antara lain lingkaran, elips untuk betuk 2-D 

dan bola, ellipsoid untuk bentuk 3-D. Metode analitis yang banyak dikembangkan 

antara lain aliran potensial oleh Lamb (1932) dan Thwaitas (1960), dan teknik 

comformal mapping dibahas oleh Round dan Garg (1986) dan Acheson (1994). 
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Metode alternative lain yang juga banyak dikembangkan adalah metode 

numeric yang digunakan karena tidak semua bentuk benda atau obyek 2-D dan 3-

D dapat diformulasikan secara eksak / matematis. Metode ini makin populer 

seiring dengan peastnya perkembangan teknologi komputer dan metode 

komputasi dan selanjutnya lebih dikenal dengan Computational Fluid Dynamics 

(CFD). 

CFD didefinisikan sebagai teknik perhitungan untuk memprediksi fenomena 

dasar masalah aliran yang menggunakan computer berkemampuan tinggi (Morgan 

dan Lin, 1987). Selain itu, CFD juga didefinisikan sebagai suatu analisa terhadap 

system seperti masalah aliran fluida, perpindahan panas dan fenomena sejenis 

yang lain menggunakan computer (Versteeg dan Malalasekera, 1995). Teknik 

CFD dianggap cukup ampuh dan telah dipergunakan secara luas di dunia industri 

maupun non industri sejak awal 1990-an. Penggunaanya meliputi: proses 

pencampuran dan pemisahan cairan dalam teknik kimia, analisa aliran di dalam 

mesin-mesin turbo, perhitungan hambatan (drag) dan gaya angkat (lift) di bidang 

aerodinamika kendaraan dan pesawat terbang, dan analisa hidrodinamika 

perkapal. Lebih lanjut penggunaan CFD telah direkomendasikan oleh ITTC 

(international towing tank conference)  sebagai bagian dari diagram spiral 

perencanaan kapal (Thomas, 1995). 

CFD makin popular dipergunakan karena memberikan sejumlah keuntungan 

yang unik misalnya pengurangan waktu dan biaya design yang signifikan, 

kemampuan untuk mempelajari system dimana sangat sulit dilakukan dengan 

eksperimen terkontrol dan memberikan informasi keluaran yang tidak terbatas 

(Versteeg dan Malalasekera, 1995). Biaya investasi awal CFD memang tidak 

kecil, tetapi bila dibandingkan dengan biaya total pembanguan fasilitas 

eksperimen seperti kolam uji atau trowongan angin dengan tingkat akurasi tinggi 

maka biaya itu relatif jauh lebih kecil. Kelemahan mendasar dari teknik CFD 

adalah kesulitan melakukan validasi (Versteeg dan Malalasekera, 1995) dan 

mahalnya biaya proses validasi tersebut (Morgan dan Lin 1989, Bull 1996). 

Industri perkapalan / kelautan pada awalnya relative terlambat 

memanfaatkan kelebihan CFD sebagai alat desain sebagai akibat tingginya biaya 

operasional dan persoalan permodelan aliran yang berkaitan dengan aliran tidak 
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tunak dan pengaruh dari permukaan bebas. Namun demikan, CFD pada saat ini 

telah banyak digunakan dengan aplikasi yang luas di bidang perkapalan terutama 

berkaitan dengan analisa hambatan kapal dan aliran seperti dilaporkan Bertram 

(1993). 
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BAB – 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

3.1. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual perancangan kapal selam tanpa awak sebagai sarana 

observasi bawah air dengan penerapan prinsip aerofoil sebagai system 

penyelaman (diving plan) adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar –9. Kerangka Konseptual 

Secara umum kerangka koseptual pengembangan bentuk badan kapal selam 

tanpa awak tersebut seperti pada gambar diatas, kerangka konseptualnya adalah 

mengembangkan bentuk badan kapal selam dan sirip/sayap(Diving Plan) dan 

mengembangkan hubungan diantara keduannya terhadap kemampuan 

menyelammnya. 

 

3.2. Hipotesis 

Dengan mengandalkan efek aerofoil yang dilewati fluida, selayaknya 

pesawat. Dimana karena efek dari aerofoil yang terpasang maka pesawat dapat 

terbang dan melayang di udara. Mengingat air diasumsikan sama dengan udara 

hanya beda density, jika di udara aerofoil pada pesawat sebagai sayap yang 

memberi gaya angkat sehingga pesawat dapat terbang dan melayang diudara. 

Sistem Ballast 

memasukkan dan 

mengeluarkan air 

sebagai pemberat 

(ballast) 

Bentuk Badan Kapal Selam 

Pengembangan bentuk badan 

kapal selam yang memiliki 

kemampuan gaya menyelam dan 

tahanan rendah 

Sistem Penyelaman Kapal Selam 

 

 

Sistem Propeller 

memasang propeller 

sebagai tenaga yang 

mengarahkan kapal 

menyelam 

Sistem Aerofoil  

Menerapkan fenomena 

aerofoil mengharapkan 

memiliki kemampuan 

menyelam 

Sirip/Hydroplan (Diving Plan) 

Pengembangan desain 

sirip/Hydroplan (diving plan) yang 

memiliki gaya meyelam yang besar 

dan tahanan yang rendah 
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Dengan konsep tersebut diterapkan di air maka dengan pemasangan aerofoil 

sebagai sirip (diving plan) maka sirip akan memberikan gaya tekan ke bawah dan 

akan membuat kapal selam akan melayang di dalam air. 
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BAB – 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Rancangan Penelitian 

Mengingat penelitian perancangan kapal selam tanpa awak yang mampu 

menyelam di bawah permukaan air sebagai sarana observasi merupakan penelitian 

eksperimental. Maka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tersebut 

dilakukan perancangan dengan melakukan perhitungan awal dan perencanaan 

kapal selam. Dari hasil perancangan awal dilakukan permodelan secara numeric 

hasil perancangan tersebut dengan memodelkan hasil perancangan menggunakan 

software CFD (Ansys). Dari hasil permodelan dilihat kinerja kapal selam terutama 

gerak penyelaman kapal selam dan tahanan yang dihasilkan, jika hasil belum 

sesuai dengan rancangan dilakukan perbaikan desain, selanjutnya setelah 

spesifikasi perencanaan terpenuhi dilakukan pembuatan prototype. 

Rancangan penelitian yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan adalah dengan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan yaitu tahap dimana melakukan observasi dan eksplorasi 

terhadap beberapa teori penunjang dan mengumpulkan informasi teknis 

beberapa komponen yang ada dalam kapal selam sebagai langkah awal 

perencanaan awal.  

2. Tahap Perancangan, setelah mendapatkan gambaran perencanaan awal 

dilakukan perencanaan tata lay out dan bentuk kapal selam serta 

karakteristik kapal selam. Dalam perencanaan dilakukan permodelan 

secara numeric untuk mengetahui system penyelaman dan besarnya 

tahanan yang terjadi dalam kapal selam. 

3. Tahapan Uji Coba / Prototype. Dari hasil perancangan dan permodelan 

dengan numerik selanjutnya dilakukan pembuatan proto type untuk 

menguji hasil perancangan. 

 

4.2. Tempat Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian adalah di Laboratorium Simulasi dan 

Permodelan Program Studi Teknik perkapalan  Universitas Hang Tuah Surabaya. 
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4.3. Alur Penelitian 

Metode penelitian dalam perancangan Kapal Selam Tanpa Awak Unmanned 

Underwater Vehicle (UUV) Sebagai Sarana Observasi Bawah Air sebagaimana 

diagram pada gambar-10 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar –10. Diagram alir proses penelitian 

 

 

Data Part dan Komponen 

(Dimensi, berat dan spektek) 

Hasil Perencanaan Kapal 

(Lines Plan, Gambar Hydrostatic, Bonjean, 

General Arrangement , konstruksi, Power.) 

Design ? 
Tidak Sesuai 

Sesuai 

Analisa Hasil & Pembahasan 

(Data dari Ansys 14.5 & Maxsurf Resistance) 

 

Mulai 

Perencanaan Awal 

(Mendata part dan komponen yang ada pada kapal 

selam) 

 

Perencanaan Kapal 

(Menghitung displasemen, space  kapal,  menentukan 

bentuk badan kapal, Power, System, Konstruksi.) 

 

Modeling & Flow Field Analysis 

(software ansys 14.5 dan maxsurf resistance) 

 

Kesimpulan 

Selesai 
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BAB – 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Mission Requirement 

Mission requirement adalah sebuah langkah awal dalam perencanaan kapal 

yaitu menterjemahkan permintaan pemesan (maksud, tujuan dan fungsi kapal 

tersebut) kedalam elemen-elemen dasar dari kapal yang direncanakan, atau dapat 

dikatakan menterjemahkan permintaan pemesan adalah melakukan pemahaman 

tentang obyek yang akan direncanakan. Sehingga dibutuhkan pengumpulan data 

serta studi lapangan untuk mendapatkan data yang mendukung penentuan dimensi 

kapal, kapasitas dan lain sebagainya, misalnya: lama waktu penyelaman, rencana 

olah gerak kapal di bawah air, kegiatan survey bawaha air dll. 

Dari hasil mission requirement yang dilakukan diperoleh beberapa 

informasi dan data-data sebagai berikut: 

5.1.1. Umum 

Survey bawah air adalah suatu kegiatan survey yang dilakukan di bawah 

air, secara umum dalam survey tersebut kegiatan utamanya adalah pengamatan 

secara langsung (foto/gambar), pengambilan sampel, pengukuran dengan alat dll. 

Dengan kondisi tersebut dalam perencanaan kapal selam tanpa awak sebagai 

sarana observasi bawah air dapat diirumuskan bahwa kapal selam tersebut mampu 

menyelam dalam waktu kurang lebih 8 jam serta mampu mengirimkan atau 

memperlihatkan gambar/video kondisi bawah air . 

5.1.2. Komponen Kapal Selam 

Dengan kondisi survey serta gerak kapal seperti diatas, dalam menunjang 

hal tersebut, kapal selam tanpa awak dilengkapi dengan komponen dan alat 

mendukung fungsi dan tujuan dari kapal selam. Komponen dan alat yang 

diperlukan sebagai berikut: 

1. Akumulator 

Akumulator (accu, aki) adalah alat yang berfungsi menyimpan energi listrik 

dalam bentuk kimia, misalnya baterai dan kapasitor. Aki, Accu termasuk sel 

sekunder, karena menghasilkan listrik dan dapat diisi arus listrik. Dalam 

kapal selam tanpa awak tersebut akumulator/baterai berfungsi menyimpan 
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tenaga listrik dan menyuplai energy listrik ke beberapa komponen listrik 

yang ada dikapal selam. Adapun spesifikasi teknis baterai sebagaimana pada 

tabel-1 berikut: 

Tabel-1: Spesifikasi Teknik Baterai (Akumulator) 

Capacity : 6 Ah  (10 jam) 

Acid Volume : 1 Liter 

Charge Current : 0,4 Ampere 

Berat : 1,6 Kg 

Terminal Type : 5 

Size (L x B x T) : 113 x 70 x 85  mm 

  

2. ESC 

ESC (Electronic Speed Control) adalah rangkaian elektronik yang berfungsi 

sebagai pengatur kecepatan putaran motor pada RC (Radio Control), cara 

ESC adalah dengan menterjemahkan sinyal yang diterima receiver dari 

transmitter. 

Tabel-2: Spesifikasi Teknik ESC (Electronic Speed Control) 

Constant Current : 120 Ampere 

Burst Current : 240 Ampere 

Resistance : 0,0007 Ohm 

Batray : 2 – 65 Lippo 

BEC : 3 Ampere / 6 Volt 

Motor Type : Brausless Sensor 

Size (L x B x T) : 94 x 33 x 18 mm 

Berat : 105 Gram 

 

3. Motor Listrik 

Motor Listrik adalah alat/perangkat elektromagnetis yang mengubah energi 

listrik menjadi energi mekanik, dalam hal ini energi mekanik yang 

dihasilkan adalah energy putar yang digunakan untuk memutar propeller 

kapal.  Spesifikasi teknik Motor Listrik sebagaimana dalam tabel-3 berikut: 

  Tabel-3: Spesifikasi Teknik Motor Listrik 

Daya Motor : 2200 kv 

Max (Ampere) : 4 Ampere 

Max (Voltage) : 21,2 Voltage 

Max (Power : 27 Watt 

Max RPM : 2800 RPM 

Diameter/Panjang : 40 mm / 74 mm 

Load Current : 60 

Berat : 378 gram 

4. Motor Servo 
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Motor Servo adalah sebuah motor dengan system umpan balik tertutup 

dimana posisi dari motor akan diinformasikan kemabali ke rangkaian 

control yang ada dalam motor servo. Motor tersebut terdiri dari sebuah 

motor DC, serangkaian gear, potensiometer dan rangkaian control. 

Potensiometer berfungsi untuk menentukan batas sudut dari putaran servo. 

Sedangkan sudut dari sumbu motor servo diatur berdasarkan lebar pulsa 

yang dikirim melalui kaki sinyal dari kabel motor. Spesifikasi teknik Motor 

Listrik sebagaimana dalam tabel-4 berikut: 

Tabel-4: Spesifikasi Teknik Motor Servo 

Operating Voltage : 4,8 – 6,6 DC Volt 

Speed : 0,16 second (6,6 Volt) 

Torque : 20 Kg.Cm 

Size (L x B x T) : 40,7 x 20,5 x 39,5 (mm) 

Kekuatan : 20 Kg 

Berat : 60 Joule 

 

5.2. Lay Out Sistem Kapal 

Lay out sistem kapal adalah sebuah penggambaran susunan komponen yang 

ada dalam kapal serta gambaran kelistrikan dari komponen tersebut. Adapun lay 

out sistem dalam kapal adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar –11. Lay Out Sistem Dalam Kapal Selam 

 

5.3. Perencanaan Awal 

Bateray ESC 

Servo-1 

Receiver 

Servo-2 

Motor  

Servo-3 

Flip 



26 

  

Perencanaan awal adalah proses perencanaan penentuan kapasitas, berat 

apung / berat kapal, penentuan tersebut berdasarkan komponen yang ada serta 

data operasi dari kapal yang diperoleh dari kegiatan mission requirement diatas.  

5.3.1. Displasemen 

Displasemen adalah berat air yang dipindahkan akibat volume benda yang 

tercelup air / berat apung dari kapal selam. Dari hasil perhitungan berat kapal dan 

beberapa komponen yang ada dalam kapal sebesar 4,140 Kg sebagaimana dalam 

tabel-5. 

Tabel-5: Perhitungan Berat Kapal Selam 
No Komponen Berat (Kg) 

1 Hull (Badan Kapal selam) 2,000 

2 Motor Penggerak 0,378 

3 Bateray (2 buah) 1,712 

4 ESC 0,105 

5 Servo – 1 (Penggerak flip sayap kanan) 0,010 

6 Servo – 2 (Penggerak flip sayap kiri) 0,010 

7 Servo – 3 (Penggerak daun kemudi belakang) 0,010 

8 Receiver (penerima sinyal dari radio) 0,010 

9 Shaft dan Propeller 0,130 

Berat Total (Displacement) 4,365 

 

5.3.2. Kebutuhan Listrik 

Perhitungan kebutuhan daya listrik dan lama operasional dari kapal selam: 

1. Daya Komponen Terpasang 

Daya komponen yang terpasang di kapal selam adalah sebagai berikut: 

Tabel-6: Daya Komponen Kapal 

No Komponen V (Volt) I (Ampere) Daya (Watt) 

1 Motor Penggerak 21,100 4,000 84,800 

2 ESC 6,000 3,000 18,000 

3 Servo – 1  6,600 3,000 19,800 

4 Servo – 2  6,600 3,000 19,800 

5 Servo – 3  6,600 3,000 19,800 

6 Receiver  5,000 3,000 15,000 

Total Kebutuhan Daya 155,600 

 

2. Perhitungan Accu menyuplai daya komponen. 

Sumber listrik untuk menyuplai listrik untuk komponen kapal selam 

adalah Accu dengan tegangan 12 Volt dan arus sebesar 6 Ah. 
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Dimana: 

 I = Kuat arus (Ampere) 

P = Daya listrik  (155,6 Watt)     

V = Tegangan Accu  (24 Volt)  

Maka didapatkan : 

  
     

  
                  

Dari hasil tersebut waktu pemakaian accu untuk menyuplai daya yang 

digunakan adalah. 

  
 

 
       

Dimana: 

 t = Waktu pemakaian accu (Jam) 

C = Kuat arus tiap jam accu  (12 Ah)     

I = Kuat arus  (6,5 Ampere) 

Maka didapatkan : 

  
  

   
                  

 

5.3.3. Foil NACA 2414 

Untuk penelitian ini dikembangkan foil NACA seri 2414 sebagai berikut: 

 

Gambar –12. 3D Foil NACA 2414 

1. Anggle of Attack 
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Dalam proses simulasi, dilakukan simulasi variasi sudut serang (angle of 

attack) dan variasi kecepatan aliran. 

 

Gambar –13. Angle of Attack Sayap 

 

2. Simulasi Xfoil 

Proses simulasi dengan Computer Fluid Dynamic, hasil simulasi coefficient 

of  lift. 

 

Gambar –14. Hasil simulasi dengan CFD/Ansys 
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3. Lift Coefficient Foil 

Proses simulasi dengan Computer Fluid Dynamic, hasil simulasi coefficient 

of  lift. 

 

Gambar –15. Coefficient of lift NACA 2414 tiap sudut serang 

 

Berdasarkan gambar di atas, besarnya nilai coefficient of lift (Cl) 

memperlihatkan bahwa pada angle of attack 0
o 

s/d 30
o 

Cl bernilai minus, ini 

berarti pada kondisi tersebut terdapat gaya ke bawah yang mengakibatkan 

kapal selam bergerak ke bawah (menyelam). Begitu juga sebaliknya untuk 

sudut 10
o 

s/d 30
o
, foil memberikan gaya ke atas karena Cl bernilai positif. 

Dengan hasil tersebut untuk perancangan kapal selam tersebut perencanaan 

sirip/ sayap penyelaman menggunakan foil NACA 2414 seperti diatas.  

 

5.4. Ship Design 

5.4.1. Perancangan Bentuk Kapal 

Dengan menggunakan bantuan CAD dan beberapa software pendukung 

perancangan kapal. penentuan ukuran dan bentuk kapal dilakukan dengan 

membuat dan menata komponen terlebih dahulu, selanjutnya bentuk didesain 

dengan mempertimbangkan tahanan dan besarnya daya apung yang kecil. Dari 

hasil perancangan tersebut dihasilkan bentuk dan ukuran kapal selam sebagaimana 

gambar berikut: 
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Gambar –16. Bentuk badan kapal selam 

 

 
Gambar –17. Lines Plan bentuk badan kapal selam 

 

Berdasarkan hasil dari simulasi dan perancangan bentuk kapal didapatkan 

ukuran utama dari kapal selam adalah: 

Tabel-7: Ukuran utama kapal selam 

Displasemen (Δ) :     4,36782 Kg
 

Volume Displasemen (V) :     0,00436 M
3 

Panjang Kapal (L) :     0,80000 M 

Lebar Kapal (B) :     0,10000 M 

Tinggi Sarat Apung (Ta) :     0,09000 M 

Koefisien Block (Cb) :     0,60600 - 
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Koreksi terhadap berat komponen kapal selam dan berat kapal kosong awal/ 

permintaan. 

Vhitung = Vsimulasi 

4,365 Kg = 4,36782 Kg  

selisih dari perencanaan awal +0,06%, karena lebih kecil 0,1% maka di ijinkan.  

Hasil dari simulasi karakteristik bentuk badan kapal misalnya karakteristik 

hydrostatic dan Curve Sectional Area (CSA) adalah sebagai berikut: 

 
Gambar –18. Hydrostatic Curve 

 

 
Gambar –19. Curve Sectional Area 
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5.4.2. General Arrangement 

General arrangement adalah tahap perancangan kapal yang menetapkan 

ruangan, menetapkan batas – batas setiap ruangan, memilih dan menempatkan 

perlengkapan dalam batas ruang tersebut, dan menetapkan space aman dalam tiap 

komponen di kapal. 

 

Gambar –20. General Arrangement 

 

5.4.3. Coeffisien of Lift dan Coefficient of Drag Kapal 

Penentuan besarnya coffisien lift dan coeffisien drag dari kapal dilakukan 

dengan memodelkan kapal selam berdasarkan perencanaan awal, permodelan 

tersebut menggabungkan model kapal dengan foil NACA 2414. 

 
Gambar –21. Model 3D kapal selam  

 

 
Gambar –22. Simulasi Permodelan Ansys 
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Hasil simulasi permodelan model kapal selam dengan menggunakan Ansys, 

didapatkan besarnya Coefficient of Lift (Cl) dan Coefficient of Drag (Cd). Besarnya Cl 

dan Cd sebagai berikut: 

 

 
Gambar –23. Coefficient of Lift Model Kapal Selam 

 

 
Gambar –24. Coefficient of Drag Model Kapal Selam 

 

5.4.4. Diving Force Kapal Selam 

Diving Force adalah gaya yang terjadi akibat foil/sayap melewati aliran 

fluida, gaya tersebut memberikan gaya keatas jika besarnya positi sedangkan jika 

besarnya negative akan memberika gaya kebawah. Artinya nilai positif 

memberikan gaya angkat dan nilai negatife memberikan gaya tekan ke bawah. 
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Adapun besarnya diving force yang dihasilkan oleh foil/sayap kapal selam adalah 

: 

 

Gambar –25. Diving Force Model Kapal Selam 

 

5.4.5. Drag Force Kapal Selam 

Drag Force adalah sebuah gaya yang terjadi akibat gerak maju dari kapal, 

dimana gaya tersebut menahan gerak maju dari kapal, lebih umum dalam 

perkapalan dikenal dengan tahanan kapal. Dari hasil permodelan dan simulasi 

model kapal selam didapatkan drag force sebagai berikut. 

 

 

Gambar –26. Drag Force Model Kapal Selam 
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5.4.6.  Gaya Berat Kapal 

Gaya berat kapal adalah berat badan kapal beserta komponen yang ada 

antara lain : sistem penggerak, navigasi, kontrol, listrik, badan kapal dll. Menurut 

hukum archimides , gaya berat kapal besarnya sama dengan besarnya gaya apung 

yang terjadi pada saat kapal mengapung dengan sarat penuh .  

    

Dimana  : 

Δ : Daya apung (gaya ke atas) kapal selam  (4,36782 Kg) 

W  : Gaya berat kapal selam  (4,365 kg) 

Maka besarnya Gaya berat  kapal selam adalah  

                  

 

5.4.7.  Daya Apung 

Daya apung adalah besarnya gaya keatas yang terjadi akibat badan kapal 

tercelup/masuk kedalam air. Menurut hukum Archimedes: Sebuah benda yang 

tercelup seluruh atau sebagian dari suatu fluida maka akan mendapatkan gaya ke 

atas (daya apung) yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. 

Kondisi kapal selam terdapat 2 kondisi yaitu kondisi permukaan normal  

dan kondisi menyelam, maka besarnya daya apung terdapat 2 daya apung yaitu 

daya apung kapal dipermukaan normal dan kondisi menyelam. 

1. Daya apung di permukaan normal (ΔN) 

Daya apung pada kondisi di permukaan normal besarnya sama dengan 

berat kapal (gaya berat kapal beserta komponennya) 

 ΔN = 4,36782 Kg 

2. Daya apung menyelam (ΔS) 

Daya apung kondisi menyelam besarnya adalaha: 

          

Dimana: 

     : Daya apung kapal selam kondisi menyelam (Kg) 

   : Massa jenis   ( 1 kg/m
3
) 

  g  : Percepatan gravitasi  (0,981 m/s
2
) 

  V :Volume kapal seluruhnya (0.45305 m
3
)  
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maka besarnya daya apung kondisi kapal menyelam adalah : 

                                           = 4,43989 Kg 

Berdasarkan hukum Boyle, daya apung suatu benda setiap kedalam itu 

berbedah, maka daya apung kapal selam pada setiap kedalaman adalah: 

 

 
Gambar –27. Daya Apung Kapal Selam Tiap Kedalam dari Sarat Penuh 

 

5.5. Gaya-gaya Pada Kapal Selam 

Kemampuan dan tujuan utama perancangan kapal selam adalah kemampuan 

penyelaman dari kapal selam tersebut. Dalam perancangan kapal selam ini yang 

menggunakan sirip/sayap yang berbentuk foil NACA 2414 sebagai alat untuk 

menyelam, gaya penyelaman (gerak vertical keatas dan kebawah) didapatkan dari 

sirip tersebut yang digerakkan flipnya maupun dengan pengaturan kecepatan 

kapal selam. 

Untuk mengetahui kemampuan penyelaman kapal selam tersebut dapat 

dilakukan dengan menganalisa mekanika statis dan diagram gaya bebas, tentunya 

perlu diketahui vector dari gaya-gaya yang bekerja pada kapal selam tersebut 

terutama vector gaya secara vertical. Adapun gaya-gaya yang bekerja pada kapal 

selam secara vertical adalah: 

 Gaya berat kapal selam (berat kapal beserta komponen yang ada di dalam 

kapal selam (W). 

 Daya apung akibat volume badan kapal yang tenggelam seluruhnya (    

 Diving Force dari sirip/sayap dari kapal (D) 
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dari gaya-gaya tersebut yang bekerja pada kapal selam dengan diagram gaya 

bebas sebagai berikut: 

 
Gambar –28. Diagram gaya bebas gaya-gaya pada kapal selam 

 

dengan menganalisa diagram gaya bebas tersebut, jika jumlah gaya-gaya tersebut 

positif maka kapal selam bergerak keatas sedangkan apabila jumlah gaya-gaya 

tersebut negative maka kapal selam bergerak kebawah (menyelam). Jadi besarnya 

gaya keatas (Δ) < gaya kebawah (F=W+D), maka kapal selam akan menyelam 

atau bergerak ke bawah. Semakin besar gaya F yang terjadi maka semakin dalam 

kemampuan peyelaman kapal selam, besarnya gaya F tersebut di tentukan oleh 2 

gaya yang bergerak kebawah yaitu: 

 Gaya berat kapal (W) 

Gaya berat kapal selam secara umum cebderung konstan, besarnya gaya 

berat ditentukan dengan besarnya badan kapal dan beratnya komponen 

yang ada di dalam kapal. 

 Diving Force (D) 

Diving Force yang terjadi pada kapal besarnya dipengaruhi oleh 2 faktor 

utama yaitu, kecepatan dari kapal dan sudut kemiringan dari foil , dimana 

semakin cepat dan semakin besar sudut kemiringannya maka akan 

semakin besar gaya yang dihasilkan. 

 

5.6. Karekteristik Penyelaman Kapal 

Karakteristik penyelaman adalah gambaran kondisi teknis penyelaman 

kapal, atau dapat dikatakan kemampuan kapal selam dalam mencapai kedalaman 

penyelaman. Dengan menghubungkan daya apung kapal selam setiap kedalaman 

dan gaya kebawah kapal (gaya berat dan diving force) setiap kondisi sudut flip 

W 
D 

Δ 

x 

y 
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foil dan kecepatan maka akan didapatkan gambaran dari karakteristik penyelaman 

dari kapal selam. 

Kemampuan kapal selam dengan menggunakan sayap/foil sebagai system 

penyelaman itu dipengaruhi oleh kecepatan kapal selam dan sudut kemiringan foil 

,dimana semakin besar kecepatan dan sudut foil maka semakin dalam kemampuan 

dari kapal selam tersebut. Karakteristik dari kapal selam yang bersayap adalah 

kemampuan dari kapal dalam menyelam, Gambaran karakteristik penyelaman 

kapal selam sebagai berikut: 

 
Gambar –29. Karakteristik Penyelaman kapal selam 

 

Dari gambar tersebut diatas dapat terlihat kedalaman penyelaman yang 

terjadi, dimana dengan menyebutkan sudut dan besarnya kecepatan kapal maka 

kedalaman penyelaman dapat ditentukan. Misalnya dengan kecepatan 1 m/s dan 

sudut flip dari sirip sebesar 30
o
, berdasarkan grafik tersebut di dapatkan 

kedalaman 0,940795 m atau pada gaya apung sebesar 7,137 Kg. 

Sedangkan untuk gerak naik dari kapal selam dapat dilakukan dengan 

mengurangi kecepatan atau kapal tidak melakukan gerakan (diam), kondisi 

tersebut diving force dari kapal selam tersebut tidak ada, dengan demikian gaya 

yang terjadi hanyalah gaya berat saja, maka kapal selam akan mengapung atau 

bergerak kepermukaan. 
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BAB – 6 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan, secara umum perancangan kapal selam dengan 

menerapkan Hydroplane(sirip) sebagai diving plane dapat diterapkan. 

Kemampuan untuk mencapai kedalaman penyelaman itu dipengaruhi oleh sudut 

flip pada Hydroplane dan besarnya kecepatan kapal, semakin besar kecepatan dan 

sudut flip maka semakin besar kedalaman penyelaman yang dapat ditempuh. 

Kedalaman maksimum yang dapat ditempuh kapal selam adalah 0,94 M dengan 

kecepatan kapal 1 m/s dan sudut flip sebesar -30
o 

, besarnya kapal selam berat 

4,36 Kg, panjang 0,8 M, Lebar 0,1 M dan Tinggi 0,09 M. 

 

 

6.2. Saran 

Dari hasil pembahasan dirumuskan beberapa saran untuk pengembangan 

dan perbaikan penelitian tersebut, adapaun saran yang dapat diberikan adalah 

berikut: 

1. Hasil tersebut dilakukan dengan permodelan numeric (menggunakan 

computer), untuk kedepannya dapat dilakukan dengan menguji coba langsung 

atau membuat dalam proto type. 

2. Besarnya diving force secara umumdipengaruhi banyak hal, misalnya bentuk, 

sudut flip dan kecepatan, mengingat penelitian tersebut menekankan pada 

factor kecepatan dan sudut kedepan perlu dilakukan penelitian tentang bentuk 

dari kapal selam maupun sirip yang memiliki diving force yang tinggi. 
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