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ABSTRAK 
 

Perhitungan stabilitas kapal besar dengan ukuran ≥ 24 meter menggunakan aturan 

International Code on Intact Stability 2008, 2009 edition sedangkan untuk kapal 

ukuran < 24 meter atau kapal kecil masih banyak memakai aturan International Code 

on Intact Stability 2008, 2009 edition, karena aturan khusus kapal kecil belum ada 

aturan yang baku.  

Penyusunan kajian eksperimental stabilitas  kapal kecil di Lamongan untuk 

mengidentifikasi kondisi operasional dan melakukan uji eksperimental stabilitas kapal 

kecil di kapal TRIA JAYA di pelabuhan TPI Kranji, Lamongan. Perhitungan dengan 

prosedur rolling period test, pada batas atas faktor “f” (0.93) dan batas bawah (0.83) 

diperoleh nilai GM batas atas (0.3309) dan nilai GM batas bawah (0.2636). Kriteria 

stabilitas kapal kecil kurang dari 24 m dari Germanischer Lloyd (GL) dan RINA 

(Registro Italiano Navale) menyebutkan GM harus lebih dari 0.35 m, sedangkan GM 

KM. TRIA JAYA kurang dari nilai 0.35 m, sehingga tidak memenuhi kriteria 

stabilitas kapal kecil.. 

 

Kata kunci: kapal kecil, rolling test  
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1.1. LATAR BELAKANG 

 

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut 

dan jumlah pulau yang besar. Jumlah pulau 17.504 buah, panjang pantai 

Indonesia mencapai 95.181 km dengan luas wilayah laut 5,8 juta km2, 

mendominasi total luas territorial Indonesia sebesar 7,7 juta km2. Potensi tersebut 

menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati 

dan non hayati kelautan terbesar.  

 

Kondisi geografis yang potensial, peranan transportasi laut bagi Indonesia sangat 

strategis dan vital, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga ideologi, politik, 

sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan sehingga dapat meningkatkan 

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sektor transportasi laut memiliki 

peranan vital dalam hubungannya terhadap sektor lain dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat (social welfare) dan memegang peranan vital sebagai 

sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu aksesibilitas untuk aktivitas 

masyarakat yang tidak tergantikan (irreplaceable).  

 

Wilayah Jawa Timur sebagian besar merupakan wilayah laut dengan panjang 

pantai 1900 km dan 446 pulau, memiliki kekayaan alam yang sangat besar untuk 

dikembangkan. Meskipun memiliki potensi yang sangat besar untuk 

dikembangkan, kegiatan perekonomian masih lebih banyak difokuskan pada 

pengembangan alam yang ada di darat.  
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Banyaknya pulau yang tersebar di Indonesia khususnya wilayah Jawa Timur 

menyebabkan munculnya berbagai macam jenis dan ukuran kapal. Pada 

pelaksanaan aturan, kapal – kapal dengan ukuran ≥ 24 meter sudah tercakup di 

aturan dalam negeri maupun internasional. Kaitannya dengan bentuk dan ukuran, 

maka dalam menghitung stabilitas kapal sangat tergantung dari beberapa ukuran 

pokok yang berkaitan dengan dimensi pokok kapal. Ukuran-ukuran pokok yang 

menjadi dasar dari pengukuran kapal adalah panjang (length), lebar (breadth), 

tinggi (depth) serta sarat (draft). Untuk kapal dengan ukuran ≥ 24 meter, aturan 

perhitungan stabilitas menggunakan aturan International Code on Intact Stability 

2008, 2009 edition (Lloyd’s Register, 2009), sedangkan untuk kapal ukuran < 24 

meter atau kapal kecil masih banyak memakai aturan International Code on Intact 

Stability 2008, 2009 edition, karena aturan khusus kapal kecil belum ada aturan 

yang baku.  

 

Beberapa penelitian tentang stabilitas kapal kecil masih banyak menggunakan 

standart IMO atau  International Code on Intact Stability 2008, 2009 edition dan 

menggunakan pendekatan numerik dan simulasi, dan secara eksperimetal masih 

belum dilakukan (Kiryanto, Samuel, 2014); (Mardyanto, I, 2011); (Matafi, et all, 

2015); (Novita et all, 2015).  

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan kajian pustaka awal, permasalahan dalam kegiatan ini adalah 

bagaimana  mengidentifikasi kondisi operasional stabilitas kapal kecil di 

Lamongan dan melakukan uji eksperimental stabilitas kapal dengan cara yang 

simple dan memenuhi standar. 

 

1.3. TUJUAN 

Tujuan dari penyusunan kajian eksperimental stabilitas  kapal kecil di Lamongan 

adalah:  

1. Mengidentifikasi kondisi operasional stabilitas kapal kecil di Lamongan  

2. Melakukan uji eksperimental stabilitas  kapal kecil di Lamongan. 

 

 

http://elibrary.ub.ac.id/browse?type=author&value=Mardyanto%2C+Indra
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1.4. MANFAAT  

Manfaat penelitian ini berkaitan dengan pengembangan IPTEK, institusi dan 

penunjang pembangunan. 

1. Pengembangan IPTEK 

 Publikasi di seminar nasional dan atau jurnal nasional. 

Selain laporan kegiatan, penelitian  yang diusulkan akan 

menargetkan 1 publikasi di seminar nasional atau jurnal nasional.  

2. Pengembangan Institusi 

 Bahan ajar 

Salah satu keluaran penelitian yang diusulkan adalah 

pengembangan bahan ajar pada mata kuliah Teori Bangunan 

Kapal. 

3. Penunjang Pembangunan 

 Referensi bagi stakeholder dalam menghitung stabilitas atau harga 

metasentrik kapal kecil.  

 

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN 

Penyajian laporan kajian eksperimental stabilitas  kapal kecil di Lamongan terdiri 

dari 5 bab, yaitu : 

 

Bab 1 : Pendahuluan 

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, 

manfaat   dan sistematika penyajian laporan. 

Bab 2 : Tinjauan Pustaka  

Tinjauan pustaka ini memberikan landasan berpikir secara konseptual tentang 

stabilitas kapal.  

Bab 3 : Metode  Penelitian 

Bab ini menguraikan kerangka pemikiran pendekatan yang dilakukan, metode 

serta langkah-langkah kerja di lapangan sebagai implementasi dari metode yang 

terpilih. 

Bab 4 : Hasil dan Pembahasan 
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Bab ini akan menyajikan hasil identifikasi harga kapal bekas dengan survey 

lapangan dan  survey market pasar, dan analisis harga kapal. Gambaran dan 

analisis akan dijadikan acuan penyusunan model appraisal kapal bekas dengan 

metode regresi linier, kapal pembanding dan harga fisik kapal.   

Bab 5 : Simpulan dan Saran   

Bab ini menguraikan simpulan  dan  rekomendasi untuk  appraisal kapal bekas.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tinjauan pustaka ini memberikan landasan berpikir secara konseptual tentang 

stabilitas  kapal kecil.  

 

3.1. UMUM 

Stabilitas merupakan kemampuan bagian lambung kapal yang tercelup sebagian 

atau keseluruhan untuk mengapung tegak lurus, ketika kehilangan keseimbangan 

kapal mampu kembali pada posisi tegak lurus setelah penyebab kemiringan 

hilang. Perhitungan stabilitas dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan 

kapal kembali pada posisi tegak lurus apabila mengalami oleng pada saat 

berlayar. Kapal harus mempunyai stabilitas yang baik dan harus mampu menahan 

semua gaya luar yang mempengaruhinya hingga kembali pada keadaan 

seimbang. Istilah penting dalam perhitungan stabilitas kapal yaitu :  

 Titik G (Grafity) 

Titik G yaitu titik berat kapal, dalam hal ini adalah titik berat kapal terhadap 

garis dasar (KG). Perhitungan yang dipertimbangkan hanya stabilitas 

melintang, stabilitas memanjang secara normal cukup, karena itu titik berat 

yang berperan adalah titik berat terhadap dasar. 

 Titik B (Bouyancy)  

Titik B yaitu titik gaya tekan ke atas yang dipindahkan oleh bagian kapal yang 

tercelup di dalam air. Ketika lambung mengapung di air mengalami 

kemiringan tanpa penambahan atau pengurangan berat, pada sisi bawah 

lambung baji bouyancy terbentuk dan sisi atas terdapat baji hilang (baji 

keluar). Jika volume bagian tercelup selama oleng tidak berubah, kedua baji 

mempunyai volume yang sama. Fenomena tersebut menimbulkan pergeseran 

titik B dari posisi awal menuju sisi yang rendah. 

 

 



 
2-2 

 

 
 

Gambar 2.1 : Pergeseran titik B akibat kapal oleng 

 

 Titik M (Metacenter) 

Titik M yaitu titik perpotongan antara vektor gaya tekan ke atas saat kapal 

pada posisi tegak lurus dengan vektor gaya tekan keatas saat kapal oleng. 

Penampang midship kapal pada kondisi normal (even keel) mengalami oleng 

dengan sudut kecil , maka vektor gaya tekan ke atas bermula dari B dan 

mengarah ke atas tegak lurus dengan garis air. Perpotongan garis vektor 

tersebut dengan centerline merupakan titik metacenter (M). 

 

 

Gambar 2.2 : Titik metacenter (M) 

 

Titik metacenter dapat ditemukan dengan rumus : 
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MB = Ib /   

 

Dimana : 

MB : 
Jarak vertikal antara titik buoyancy (B) dengan titik metacenter 

(M) 

Ib : Momen inersia transversal 

 : Volume displacement bagian yang tenggelam 

 

Nilai MG diperlukan untuk menentukan lengan stabilitas. Rumus MG yaitu : 

 

MG = MB + KB - KG  

 

Dimana : 

MG : Jarak titik berat (G) dengan titik metacenter (M) 

KB : Jarak titik keel (K) dengan titik buoyancy (B) 

KG : Jarak titik keel (K) dengan titik berat (G) 

 

  

Gambar 2.3 : Jarak MB dan MG 

 

Lengan stabilitas statis : 

 

GZ = MG sin ()  
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Lengan stabilitas statis dihitung variasi sudut oleng () sehingga membentuk 

kurva lengan stabilitas statis. 

 

 
 

 

Gambar 2.4 : Kurva lengan stabilitas statis (GZ) 

 

Keseimbangan statis suatu kapal, dengan memperhatikan fenomena titik G, B dan 

M dibedakan atas tiga macam, yaitu : 

1) Keseimbangan stabil. 

Kondisi ketika kapal oleng akibat adanya gaya luar, maka kapal akan kembali 

pada ke posisi awal setelah gaya tersebut hilang. Dalam hal ini letak titik M 

(metacenter) berada di atas titik berat G atau nilai MG positif. 

 

 

Gambar 2.5 : Keseimbangan stabil 
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2) Keseimbangan labil. 

Kondisi ketika kapal oleng akibat adanya gaya luar, maka kedudukan kapal 

akan cenderung berubah lebih banyak dari kedudukan awal sesudah gaya 

tersebut hilang. Dalam hal ini letak titik M (metacenter) berada di bawah titik 

berat G atau nilai MG negatif. 

 

Gambar 2.6 : Keseimbangan labil 

 

3) Keseimbangan Indeferent. 

Kondisi ketika kapal oleng sedikit dari kedudukan awal akibat adanya gaya 

luar, maka benda tetap pada kedudukannya yang baru walaupun gaya luar 

tersebut hilang. Dalam hal ini letak titik berat (G) berimpit dengan titik 

metasenter (M). 

 

 

2.2. KRITERIA STABILITAS UTUH UNTUK KAPAL KECIL DARI 

GERMANISCHER LLOYD 

 

1) Kriteria stabilitas utuh kapal panjang L < 10 m (termasuk kapal terbuka) 

 Kapal Motor 

Pengaruh momen centrifugal kombinasi dari manuver turning cycle dan 

momen personal tidak melebihi sudut oleng 12, berdasarkan rumus 

berikut: 

M =  (kn.m)  
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Dimana : 

v : kecepatan (m/s) 

n : jumlah personil di kapal 

L : 
 

  Definisi LWL & LH lihat gambar berikutnya 

B : Lebar kapal maksimum, diukur dari sisi kulit luar (m) 

H : Tinggi kapal, lihat gambar berikutnya (m). 

T : Sarat kapal, lihat gambar berikutnya (m). 

D : Displacement (ton) 

 

 

Gambar 2.7 : Definisi LWL & LH 
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Gambar 2.8 : Definisi H 

 Kapal Layar (termasuk kapal layar bermotor) tanpa ballast keel 

Momen akibat tekanan  angin lateral berdasarkan rumus berikut tidak 

melebihi sudut oleng 30. 

M =  (kn.m)  

S =  (m2)  

 

Dimana : 

S : Luas layar (m2) 

I : Tinggi segitiga foresail (m) 

J : Dasar segitiga foresail (m) 

P : Panjang mainsail luff (m) 

E : Panjang main boom (m) 

z : 
jarak antar pusat hambatan lateral dan pusat gaya layar (m), lihat gambar 

berikutnya. 

n’ :  

nluv : jumlah personil maksimum di ruang pada sisi angin bertiup, tidak lebih dari n 
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n : jumlah personil di kapal 

 

 

Gambar 2.9 : Definisi z 

 

Jika air dapat masuk ke kapal melalui bukaan tidak terlindung (unpropected 

opening) pada sudut oleng < 30, sudut yang diijinkan dapat dikurangi 

sewajarnya. 

Jika terdapat alat seperti trapeze, ijin pengurangan pada resultan momen 

oleng di luar yang telah diijinkan untuk rumus bagian kedua dapat 

dipertimbangkan. 

 

 

 

 Kapal Layar (termasuk kapal layar bermotor) dengan ballast keel 

Momen akibat tekanan  angin lateral berdasarkan rumus berikut tidak 

melebihi sudut oleng 30. 

M =  (kn.m)  
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Gambar 2.10 : Definisi S & z 

Momen pengembali kapal ketika kondisi siap digunakan tanpa personel 

pada sudut kemiringan 90 tidak kurang dari : 

M90 =  (kn.m)  

 

2) Kriteria stabilitas utuh kapal panjang L > 10 m (bergeladak) 

 Kapal motor 

Kriteria stabilitas : 

 GM  0.35 m 

 Lengan pengembali (GZ) pada kemiringan 30  0.2 m 

 Rentang stabilitas  60 (tidak untuk kapal berlambung ganda) 

 Luas di bawah kurva GZ sampai kemiringan 30  0.055 m.rad 

 Sudut oleng turning cycle  12, ditentukan dengan uji coba turning 

(turning trials) 

 

Selama sea trials kecepatan ditambah secara bertahap sampai tercapai sudut 

oleng saat turning cyle 12 atau kecepatan maksimum. 

Stabilitas harus dihitung ketika kapal pada kondisi : 

 ABK penuh 

 Consumable penuh 

 Consumable sisa 
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 Kapal layar (termasuk kapal layar bermotor) 

Kriteria stabilitas : 

 GM  0.35 m 

 Rentang stabilitas  60 untuk kapal tanpa ballast keel 

 Rentang stabilitas  90 untuk kapal dengan ballast keel 

 Lengan pengembali (GZ) maksimum pada  0.30 m 

 Sudut statis oleng di bawah layar  20, tetapi tidak lebih dari sisi geladak 

ke air 

 Luas B + C  1.4 (A + B), lihat gambar berikut. 

 

hkw = kurva lengan oleng akibat tekanan angin lateral 

Gambar 2.11 : Definisi A, B & C 

 

Untuk kapal layar berlambung ganda, rentang stabilitas < 60 diijinkan. 

Stabilitas harus dihitung ketika kapal pada kondisi : 

 All sails set 

 Half the sail area 

 Storm sails 

 Sails struck 

 

 Kapal 10 m  L < 15 m 

Kasus pengecualian, stabilitas harus memenuhi kriteria stabilitas utuh kapal 

panjang L < 10 m (1). 

 

2.3. ROLLING PERIOD TEST (BKI, 2003) 

Uji oleng (Rolling Period Test) merupakan salah satu pengujian untuk 

mengetahui kharakteristik stabilitas kapal kecil. Uji oleng merupakan cara yang 
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lebih sederhana untuk menentukan stabilitas awal suatu kapal daripada inclining 

test. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rolling period test dapat 

direkomendasikan sebagai usaha untuk menentukan perkiraan stabilitas awal 

pada kecil apabila cara incling test tidak dapat dilaksanakan. Pengujian Rolling 

Test harus dilaksanakan secara berhati-hati karena pemeriksaaan stabilitas 

dengan periode oleng hanya mengukur titik metacenter (GM0), tidak 

mempertimbangkan momen pengembali, apabila hasil pengujian menghasilkan 

nilai GM0 kurang dari 0,20 meter maka pengujian tidak dapat diterima. 

Untuk alasan tersebut di bawah ini pada umumnya tidak direkokmendasikan 

bahwa hasil yang didapatkan dari osilasi rolling yang diambil sewaktu kapal di 

laut. 

 Tidak tersediannya koefisien periode oleng (rolling period) yang tepat. 

 Roliing period yang diamati adalah bukan gerakan bebas (free oscilation) 

tetapi forced oscillation dari pengaruh laut. 

 Yang sering terjadi pengukuran hanya bisa dilakukan untuk kurun waktu yang 

sangat singkat dari keseluruhan waktu period oleng yang terjadi. 

 Tidak tersediannya alat pengukuran yang memadai. 

 

2.3.1. Perkiraan Tinggi Metacenter (GM0) 

 

Hasil evaluasi beberapa pengujian kemiringan dan ayunan, rumus berikut 

memberikan hasil yang terbaik dan termudah. 

GM0 = 
 

 

Dimana : 

B : Lebar kapal (m) 

 : Periode oleng 

 
: Waktu untuk periode berayun penuh (misalnya, untuk satu ayunan adalah gerak 

dari / ke lambung kiri – lambung kanan – lambung kiri, atau sebaliknya 

f : 
Koefisien oleng, faktor untuk periode oleng, seperti tercantum pada tabel 

berikut : 
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Tabel 2.1.  Koefisien Oleng 

 

Kondisi Kapal Koefisien oleng (f) 

Kapal kosong atau kapal mengangkut air balas 0.88 

Kapal muatan penuh dan mengangkut cairan pada 

tangkinya, dengan prosentasi total muatan dikapalnya 

seperti berikut (misalnya muatan, cairan, perbekalan, dan 

lain - lain) 

 

 20 % dari total muatan 0.78 

 10 % dari total muatan 0.75 

 5 % dari total muatan 0.73 

Kapal penangkap udang dengan alas ganda 0.95 

Kapal penangkap ikan laut dalam 0.80 

Kapal dengan tangki ikan hidup 0.60 

 

Nilai koefisien oleng (f) adalah nilai rata-rata, nilai f yang dipakai adalah ± 0.054 

dari nilai di tabel tersebut. Untuk kapal pantai (coaster ) dengan ukuran normal 

(tidak termasuk tanker) dan nilai rata – rata tersebut yang dipertimbangkan. 

Koefisien oleng (f) merupakan nilai yang paling penting dari pengujian Rolling 

Test. Data dari pengujian tersebut digunakan untuk memperkirakan pengaruh 

distribusi berat yang bermacam – macam pada seluruh lambung kapal bermuatan.  

Apabila jarak dari pusat ayunan lebih besar akan diperoleh koefisien rolling 

period yang lebih besar juga oleh karena itu diharapkan bahwa : 

1) Koefisien ayunan untuk kapal kosong seperti halnya benda berongga akan 

lebih besar 

2) Koefisien ayunan kapal untuk yang membawa balas dan bahan bakar dalam 

jumlah yang besar (karena umumnya cairan tersebut berada di alas ganda 

sehinggga jauh dari pusat ayunan) akan lebih besar dari pada kapal yang 

alasnya ganda kosong. 

 

Stabilitas awal dapat juga ditentukan dengan cara yang lebih mudah dengan 

diagram di gambar selanjutnya. Petunjuk penggunaan sebagai berikut : 

1) Nilai B dan f telah tercantum sesuai skala dan dihubungkan dengan garis lurus 

(1) dan garis ini akan memotong garis vertikal pada titik M. 



 
2-13 

 

2) Garis lurus kedua (2) yang menghubungkan titik M pada garis skala Tr akan 

berpotongan dengan garis skala GM pada nilai yang dikehendaki. 

 

2.3.2. Prosedur Pengujian Uji Oleng  

Periode oleng yang dihitung adalah waktu untuk satu ayunan kapal secara 

lengkap agar diperoleh hasil yang akurat. Syarat-syarat yang harus diperhatikan 

untuk memperoleh hasil pengujian akurat sebagai berikut : 

1) Pengujian harus dilaksanakan saat kapal di pelabuhan dengan perairan yang 

tenang yang tidak terpengaruh angin, arus dan ombak. 

2) Pencatatan dimulai dari saat kapak pada posisi simpangan terbesar berayun ke 

sisi lain, misalnya diambil dari posisi saat kapal miring ke sebelah kiri 

bergerak melalui posisi tegak sampai kapal ke posisi miring kekiri, setelah 

satu ayunan pencatatan dilanjutkan untuk period oleng berikutnya. 

3) Stop watch digunakan untuk dilakukkan pencatatan paling sedikit untuk lima 

kali ayunan secara lengkap, pencatatan dimulai pada saat ayunan pada titik 

dengan sudut yang terbesar. Satelah ayunan berlangsung secara sempurna 

operasi ini diulangi lagi paling sedikit 2 kali, jika memungkinkan setiap 

kegiatan pencatatan dari suatu ayunan yang sempurna dilakukan dengan 

jumlah dilakukan dengan jumlah pencatatan yang sama untuk menjaga 

konsistensi misalnya antara lain dengan mengulang pencatatan pada ayunan 

kapal itu sendiri sampai waktu memungkinkan, dari sejumlah hasil pencatatan 

waktu ayunan diambil nilai rata-ratanya yang akan dijadikan sebagai angka 

untuk perhitungan. 

4) Kapal dapat dibuat oleng dengan cara antara lain mengangkat atau 

menurunkan beban secara bertahap dari beban yang berada di tengah tengah 

arah memanjang kapal dengan menggunakan crane atau derek boom atau 

dapat juga olengan diperoleh dengan menempatkan sejumlah orang daerah 

tengah dari panjang kapal kemudian orang tersebut diperintahkan untuk berlari 

pada arah melintang kapal, kemiringan kapal dapat juga diperoleh dengan cara 

lain yang memungkinkan, ketika kapal telah berayun maka gaya gaya yang 

menyebabkan kapal oleng harus segera dihentikan agar kapal berayun dengan 
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bebas dan natural. Apabila dipakai cara menaikkan atau menurunkan beban 

untuk mendapatkan ayunan kapal diusahakan agar digunakan crane dari darat, 

sedangkan apabila digunakan crane atau derek kapal maka beban harus 

ditempatkan pada lokasi yang berada pada lokasi yang berada pada garis 

tengah kapal segera setelah  ayunan terjadi.  

5) Pencatatan waktu dan jumlah ayunan baru dapat dimulai ketika kapal benar-

benar telah berayun secara bebas dan natural dan jumlah ayunan yang dapat 

dicatat adalah yang dapat dicatat waktunya dengan teliti. 

6) Tali tambat harus dalam keadaan kendor, kapal harus bebas hambatan dan 

terhindar dari kontak dengan benda lain saat sedang terayun. Untuk 

memeriksa keadaan ini serta untuk memperkirakan jumlah ayunan yang dapat 

dihitung dan dicatat waktunya dapat dibuat ayunan pendahuluan sebelum 

dilakukan pencatatan yang sesungguhnya. 

7) Jarak antara lunas kapal dengan dasar perairan harus cukup memadai 

8) Benda dengan ukuran yang besar dan tergantung (antara lain : seperti sekoci ) 

dan benda yang mungkin bergeser (seperti drum) harus diikat untuk 

menghindari bergeraknya benda tersebut. Pengaruh permukaan bebas dari 

tangki yang tidak terisi secara penuh harus diusahakan dalam jumlah sesedikit 

mungkin selama pengujian. 
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Gambar 2.12 : Menentukan GM dari diagram koefisien rolling (f) dan Tr 

 



 

                

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan  kajian eksperimental 

stabilitas  kapal kecil di Paciran- Lamongan dapat dibagi menjadi beberapa tahap. 

Tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan secara garis besar adalah  sebagai 

berikut. 

1. Mengidentifikasi kondisi operasional stabilitas kapal kecil di Paciran- 

Lamongan  

2. Melakukan uji eksperimental stabilitas  kapal kecil di Paciran- Lamongan. 

 

3.1. Identifikasi kondisi operasional stabilitas kapal kecil di Lamongan  

Kegiatan ini bertujuan melakukan survei kondisi operasi kapal kecil dan 

melakukan analisa hasil survei kondisi operasi kapal kecil yang berkaitan dengan 

pengetahuan desain dan pembangunan kapal modern dan penegakan regulasi 

keselamatan kapal kecil. 

 

3.2. Uji eksperimental stabilitas  kapal kecil di Lamongan. 

Pengujian eksperimental stabilitas  kapal kecil dengan menggunakan periode 

rolling meliputi gerakan rolling pada kapal hingga kapal tersebut melakukan 

gerakan rolling dengan baik dan mengukur waktu yang diperlukan kapal untuk 

melakukan satu gerakan roll lengkap dari satu sisi ke sisi lainnya dan kembali 

seperti semula. Tinggi metasentrik kapal secara matematis berhubungan dengan 

periode roll. Tinggi metasentrik merupakan jarak dari pusat gravitasi ke 

perpotongan antara 2 garis vertikal, di mana salah satunya melewati titik pusat 

gaya angkat (bouyancy) ketika kapal dalam kondisi equilibrium (kesetimbangan), 

sedangkan yang lain melalui garis tengah bouyancy ketika lambung miring ke 

satu sisi (B1). Jarak dari perpotongan di atas pusat gravitasi merupakan indikasi 

stabilitas awal lambung. 
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Gambar 3.1 : M : titik metacenter , G : center gravity , B : center buoyancy , 

B1 : center buoyancy ketika kapal miring 

 

Prosedur pengujian periode rolling sebagai berikut : 

1) Pengukuran dimensi kapal : 

 Panjang kapal (Loa) 

 Freeboard 

 Lebar kapal (B) 

2) Kondisi pemuatan kapal 

 Benda dengan ukuran yang besar dan tergantung dan benda yang mungkin 

bergeser harus diikat untuk menghindari bergeraknya benda tersebut. 

 Pengaruh permukaan bebas dari tangki yang tidak terisi secara penuh 

harus diusahakan dalam jumlah sesedikit mungkin selama pengujian 
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Gambar 3.2 : Pengukuran dimensi kapal 

 

3) Kondisi lingkungan 

 Pengujian tidak dilaksanakan pada kondisi cuaca beraingin karena 

menyebabkan kapal oleng selama pengujian. Pengujian dilakukan ketika 

kecepatan angin kurang dari 4 knot. 

 Kondisi yang ideal untuk pengujian dilaksanakan di dermaga yang 

terlindung dari arus. Untuk menghindari arus pasang surut, pengujian 

dilaksanakan selama slack tide atau diikat pada posisi sedemikian hingga 

arus kecil melewati ujung haluan sampai buritan. 

 

Gambar 3.3 : Penempatan kapal terhadap arah arus dan angin 

 

 Gelombang laut atau gelombang yang ditimbulkan oleh kapal lain dapat 

mempengaruhi pengujian dan hasil uji menjadi tidak valid. Pengujian yang 

ideal dilaksanakan pada perairan tenang. 
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 Kapal tidak boleh bersentuhan dengan dermaga dan dasar dermaga. Jarak 

minimum kapal dengan dermaga adalah 60 cm. Jarak minimum kapal 

dengan dasar dermaga adalah 60 cm 

 

4) Pengikatan kapal 

Kondisi pengujian ideal, tali pengikat kapal dibiarkan bebas selama 

pengujian. Jika dimungkinkan kapal diikat pada centerline haluan dan 

buritan. 

 

Gambar 3.4: Posisi tali pengikat kapal 

 

5) Kapal dapat dibuat oleng dengan cara : 

 mengangkat atau menurunkan beban secara bertahap dari beban yang 

berada di tengah tengah arah memanjang kapal dengan menggunakan 

crane. 

 Menempatkan sejumlah orang daerah tengah dari panjang kapal kemudian 

orang tersebut diperintahkan untuk berlari pada arah melintang kapal 

 Menarik tali yang diikatkan pada tiang kapal kemudian dilepaskan. 

6) Start Test : 

Pada lambung (midship) diberikan tanda. Selama pengujian, tanda tersebut 

tidak boleh di bawah permukaan air. Jarak tanda tersebut dengan garis air di 

midship adalah B/8. 
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Gambar 3.5: Posisi tali pengikat kapal 

 

7) Pengukuran waktu 

 Pengukuran waktu menggunakan stopwatch oleh 2 orang. Satu orang 

berada di kapal dan satu orang di dermaga. 

 Pencatatan dimulai dari saat kapal pada posisi simpangan terbesar berayun 

ke sisi lain, misalnya diambil dari posisi saat kapal miring ke sebelah kiri 

bergerak melalui posisi tegak sampai kapal ke posisi miring kekiri, setelah 

satu ayunan pencatatan dilanjutkan untuk period oleng berikutnya. 

 Pengukuran waktu dilakukan 4 kali gerakan oleng lengkap dan diulang 

sebanyak 3 kali. 

 Periode oleng (T) = Total waktu / 24 

 Kemudian dilakukan perhitungan GM dengan menggunakan rumus berikut 

: 

 

GM0 = 
 

 

Dimana : 

B : Lebar kapal (m) 

 : Periode oleng 

 : Waktu untuk periode berayun penuh (misalnya, untuk satu ayunan adalah gerak 
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dari / ke lambung kiri – lambung kanan – lambung kiri, atau sebaliknya 

f : Koefisien oleng, faktor untuk periode oleng, seperti tercantum pada tabel 1 

8) Selanjutnya, nilai GM dianalisa menggunakan batasan kriteria stabilitas kapal 

kecil. 
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Bab ini akan menyajikan hasil identifikasi kondisi operasional stabilitas kapal 

kecil  di Lamongan, rekapitulasi dan analisis survei kondisi operasi kapal kecil, 

prosedur rolling period test, uji coba eksperimental rolling period test di kapal 

kecil.   

 

4.1. IDENTIFIKASI KONDISI OPERASIONAL KAPAL KECIL 

4.1.1. Data Kapal Kecil di Kecamatan Brondong 

 KM. Berkat Rahmat 

Spesifikasi kapal sebagai berikut : 

Loa                             : 23 m 

Breadth  (B)               : 5 m 

Height     (H)         : 3 m 

Draught  (T)        : 1.5 m 

Kecepatan : 8 knot 

Tonase : 60 GT 

Crew      : 5 Orang 

Material : Kayu ulin 
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Gambar 4.1 : KM. Berkat Rahmat (Haluan) 

 

Kapal berjenis kargo ini berlayar dari Pelabuhan Brondong di Lamongan menuju 

ke Pelabuhan Sampit di Kalimantan Tengah. Jalur yang dilalui berupa Laut Jawa 

dan sungai untuk sampai langsung ke Pelabuhan Sampit. Muatan yang dibawa 

adalah bahan- bahan makanan pokok berupa beras, mie instan, dan air mineral 

untuk keperluan pangan di Sampit. Nakhoda berumur 49 tahun yang 

mengoperasikan kapal ini mempunyai pendidikan terakhir Sekolah Dasar namun 

memiliki sertifikat mengemudikan kapal. Anak buah kapal yang bekerja dalam 

kapal berbahan kayu ini berjumlah 15 orang. Mereka semua berasal dari daerah 

Lamongan dan Banjarmasin dengan rentang usia antara 19 - 29 tahun. Beberapa 

diantaranya ada yang masih berstatus sebagai mahasiswa di Lamongan dan 

menjadi ABK kapal kargo ini seraya melakukan perjalanan pulang dari 

Lamongan menuju ke Sampit. Dalam setiap perjalanannya, kapal ini seringkali 

berganti ABK karena tidak ada ikatan kerja yang tetap dalam sistem 

perjalanannya. Jadi setiap orang yang bersedia menjadi ABK dan berkomitmen 

untuk bekerja selama durasi pelayaran kapal ini akan langsung diterima bekerja. 

Setelah selesai dia bisa melakukan perpanjangan pekerjaannya di kapal tersebut 

atau mencari pekerjaan lainnya. 
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Gambar 4.2.: KM. Berkat Rahmat (Bangunan Atas) 

 

Durasi pelayaran kapal ini adalah 2 hari 1 malam. Terdapat toilet dan tempat 

untuk mandi jika diperlukan. Terdapat juga dapur untuk keperluan pengolahan 

makanan para awak kapal. Sebelum kapal melakukan pelayaran, perwakilan 

ABK (dalam hal ini nakhoda) akan melapor ke pihak pelabuhan dengan 

membawa surat-surat yang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Jika 

terpenuhi semua, pihak pelabuhan akan memeriksa kondisi cuaca dan gelombang 

air laut di rute yang akan dilalui oleh kapal. Jika hasilnya bagus, kapal diizinkan 

untuk berlayar. Jika tidak aman, maka surat izin berlayar untuk waktu tersebut 

harus ditangguhkan demi keamanan para ABK beserta muatannya. 

  

Gambar 4.3: Akomodasi ABK 
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Kapal kargo dengan panjang 23 meter ini memiliki freeboard setinggi 1.4 meter. 

Menurut pengalaman nakhoda, kapal berbahan kayu jati ini tidak pernah 

mengalami kecelakaan fatal saat sedang berlayar. Walaupun syarat stabilitas yang 

disyaratkan kelas untuk kapal kayu banyak yang tidak dipenuhi oleh kapal ini, 

namun belum pernah terjadi hal-hal berbahaya selama pelayaran. Hal ini 

dikarenakan sebelum melakukan pelayaran, pihak ABK selalu melapor ke 

pelabuhan lalu pihak pelabuhan memberikan informasi mengenai keadaan cuaca 

dan gelombang air laut di jalur yang akan dilalui. Apabila dinilai berbahaya, 

maka kapal tidak akan diizinkan berlayar sampai keadaan dinilai aman. 

 

 

Gambar 4.4: Haluan kapal 

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Kapal, Kapal Kargo “Berkat 

Rahmat” yang memiliki rute Lamongan – Sampit ini merupakan kapal yang 

relatif aman karena belum pernah terjadi kerusakan pada lambung kapalnya saat 

berlayar. Tinggi bulwark yang tidak memenuhi juga tidak membuat ABK 

mengalami kecelakaan kerja, walaupun hal tersebut tidak memenuhi setandar 

keselamatan kerja. 
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Gambar 4.5: Akomodasi ABK 

 

4.1.2. Data Kapal Kecil di Kecamatan Paciran 

 KM. Sumber Baru 

Spesifikasi kapal sebagai berikut : 

Loa                             : 17.5 m 

Breadth  (B)               : 5 m 

Height     (H)         : 5 m 

Draught  (T)        : 3.5 m 

Kecepatan :  knot 

Tonase : 15 GT 

Crew      :  Orang 

Material : Kayu 
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Gambar 4.6 : KM. Sumber Baru 

 

Kapal penangkap ikan yang sedang di-docking di salah satu galangan di 

Kecamatan Paciran ini memiliki karakteristik lambung yang gemuk. Untuk kapal 

dengan panjang dan lebar seperti itu, kapal berbahan kayu ini terkesan gendut dan 

dapat memuat banyak ikan. Saat diperiksa, kapal ini dalam keadaan kosong dan 

beberapa komponen kemudi kapal seperti propeller, rudder, dan kemudi sedang 

tidak ada. Ruang muat yang tergolong banyak ini memiliki volume yang cukup 

luas. Terdapat 9 kotak ruang muat utama yang terletak di tengah lambung, 

ditaandai dengan warna oranye. Lalu ada 10 ruang muat sekunder di pinggiran 

geladak yang ditandai dengan warna biru. 

  

Gambar 4.7: Palka 



 
4-7 

 

Seluruh tutup palkah tidak ada yang memenuhi peraturan kelas untuk kapal ikan 

karena hanya memiliki tinggi 20 cm. Hal ini membuat ruang muat menjadi tidak 

kedap air dan kapan saja bisa kemasukan air. 

Dilihat dari kondisi kapal yang memiliki sarat tinggi dan freeboard memenuhi 

aturan kelas, kapal daerah Paciran ini memililki stabilitas yang bagus saat muatan 

penuh di tengah laut. Namun karena kapal yang disurvey ini sedang berada di 

pantai dan tidak ada pemiliknya, kami tidak dapat memastikan stabilitas 

sesungguhnya dari kapal ini. 

 

 

Gambar 4.8: KM. Sumber Baru 

 

Dari survey yang telah dilakukan, dapat dikatakan karakteristik kapal yang ada di 

pesisir Kecamatan Paciran memiliki bentuk lambung yang besar dengan sarat 

kapal yang tinggi sehingga dapat membawa lebih banyak ikan hasil tangkapan. 

Durasi pelayaran yang dilakukan maksimal 15 hari dan alat pengawet ikan yang 

dipakai adalah es batu seperti daera-daerah lainnya di Lamongan. Kondisi kapal 

saat sudah berada diatas air dapat dilihat pada gambar berikut ini yang 

merupakan kapal serupa yang terletak tidak jauh dari tempat kapal yang sedang 

diamati. 
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4.1.3. Data Kapal Kecil di Kecamatan Kranji 

 

 KM. Patas 209 

Spesifikasi kapal sebagai berikut : 

Loa                             : 25 m 

Breadth  (B)               : 5.5 m 

Height     (H)         : 2.5 m 

Draught  (T)        : 1.5 m 

Kecepatan :  knot 

Tonase : 18 GT 

Crew      : 8 Orang 

Material : Kayu 

 

 

Gambar 4.9: KM. Patas 209 

 

Kapal yang terdapat di daerah kampung nelayan Kecamatan Kranji memiliki ukuran yang 

sama rata yaitu 18 GT. Untuk ukuran tersebut, kapal nelayan dapat menampung hasil 

tangkapan sampai 15 ton sekali berlayar. Usai melakukan penangkapan ikan, mereka dapat 

langsung menjual hasil tangkapannya di Tempat Pelelalangan Ikan yang ada di pelabuhan 

Kranji. Mesin yang digunakan adalah 2 buah mesin outboard yang kekuatannya tidak dapat 

diketahui karena kurangnya informasi. 

Bangunan kapal yang ada di Kecamatan Kranji memiliki karakteristik yang mirip seperti 

kapal-kapal di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Yaitu memiliki bentuk lambung yang 

ramping dan panjang melebihi 20 meter. Jadi untuk ukuran GT yang sama, kapal-kapal ikan 
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di Kecamatan Kranji memiliki tinggi yang lebih rendah dibandingkan kapal-kapal di 

Kecamatan Paciran. Untuk hal ini, salah satu nelayan mengatakan bahwa mereka belum 

pernah mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh badan kapal maupun stabilitasnya. 

 

 

Gambar 4.10: Lambung 

 

Survey yang dilakukan memberikan informasi bahwa kapal-kapal rakyat penangkap ikan di 

Kecamatan Kranji memiliki karakteristik dan bentuk yang serupa seperti di Kecamatan 

Palang, Kabupaten Tuban. Tinggi tutup palkah yang ada pada geladak tidak memenuhi aturan 

kelas, karena hanya memiliki tinggi 20 cm. Padahal tinggi minimum untuk penutup palkah 

ruang muat kapal ikan adalah 60 cm. 

 

4.2. REKAPITULASI DAN ANALISIS SURVEI KONDISI OPERASI KAPAL KECIL  

Hasil survei kondisi operasi kapal kecil kurang 24 m memberikan gambaran tentang kondisi 

sebenarnya terhadap kondisi kapal kecil yang digunakan masyarakat dalam aktivitas sehari – 

hari. Hasil survei juga memberikan gambaran bahwa masyarakat tidak sepenuhnya 

bergantung pada kapal – kapal baja buatan galangan modern, tetapi kapal kecil buatan 

galangan kecil tradisional. Kapal kecil tersebut terbukti mampu melayani kebutuhan 

transportasi masyarakat dan kebutuhan ekonomi sehari – hari. Masyarakat terkadang juga 

lebih menyukai mobililitas sehari- hari dengan kapal kecil dengan alasan tanpa batasan waktu 

operasi kapal, tarif yang kompetitif dengan kapal modern bersubsisidi, tanpa harus menunggu 

jam keberangkatan terlalu lama. Kapal ikan tradisional lebih dipilih dengan alasan biaya 

operasional yang rendah, hubungan kekeluargaan antar ABK, tanpa dibatasi disiplin ketika 

bekerja dan kapal tersebut merupakan warisan dan usaha keluarga yang harus dilestarikan 

oleh generasi penerus. 
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Kapal kecil dibutuhkan oleh masyarakat, namun operator kapal cenderung mengabaikan 

faktor keselamatan berlayar. Berbagai alasan dan latar belakang menjadi penyebab fenomena 

tersebut. Keselamatan berlayar membutuhkan modal yang tidak sebanding dengan 

keuntungan yang diperoleh. Pengetahuan operator kapal terhadap keselamatan berlayar yang 

kurang dan diperparah dengan kesadaran operator kapal untuk menyediakan kapal yang 

memenuhi standar keselamatan berlayar. Kecenderungan masyarakat juga meremehkan 

keselamatan berlayar. Masyarakat pengguna jasa angkutan kapal kecil cenderung lebih 

mengutamakan kepentingan pribadi sesaat dan mengabaikan keselamatan, seperti merokok di 

dekat kamar mesin, sementara kamar mesin tersebut tidak diberi batas aman dan peringatan 

dilarang merokok. 

Survei kondisi operasi kapal kecil kurang 24 m dilaksanakan di kota objek survei yang telah 

ditetapkan. Survei difokuskan pada pengambilan data terhadap kapal kecil di tiap kota obyek 

survei, sekaligus pengamatan pengaruh kapal kecil di kota tersebut terhadap sosial ekonomi 

masyarakat. Data kapal yang diambil meliputi ukuran utama kapal, kondisi fisik kapal, 

dokumen kapal (surat & gambar desain) dan yang terpenting adalah data stabilitas kapal 

terebut. Garis besar hasil survei kapal kecil kurang dari 24 m sebagai berikut : 

1) Kapal kecil berukuran kurang dari 24 m sebagai objek survei mempunyai ukuran tonase 

yang beragam tergantung jenis kapal. Kapal barang mempunyai tonase kurang dari 61 

GT, kapal penumpang dengan tonase kurang dari 34 GT dan kapal ikan mempunyai 

tonase kurang dari 38 GT. 

2) Sebagian besar kapal kecil kurang dari 24 m sebagai obyek survei merupakan kapal yang 

terbuat dari kayu dan fibreglass, serta dibangun di galangan tradisional. 

3) Mesin induk yang digunakan hampir semua obyek survei menggunakan mesin truk bekas 

yang dimodifikasi menjadi mesin induk kapal. Pertimbangan penggunaan mesin tersebut 

karena harga murah, mudah didapat dan tersedia banyak ahli permesinan untuk 

perbaikan. 

4) Di antara kapal kecil obyek survei terdapat kapal penumpang yang tidak dilengkapi 

dengan generator set untuk memenuhi kebutuhan listrik penerangan, karena kapal hanya 

beroperasi di siang hari, dengan rute pendek dan kondisi perairan yang tenang.  

5) Hampir keseluruhan kapal kecil obyek survei bukan kapal yang diklasifikasikan di badan 

klasifikasi seperti BKI. Kapal kecil obyek survei dibuat di galangan tradisional dengan 

metode yang masih turun temurun dari generasi terdahulu. Galangan tradisional belum 

mengenal tentang klasifikasi kapal dan peraturan – peraturan desain kapal. Kapal kecil 

tidak berklasifikasi berakibat kapal tidak mempunyai tanda freeboard. 
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6) Seluruh kapal kecil kurang dari 24 m sebagai obyek survei tidak menyediakan liferaft 

yang memenuhi standar klasifikasi meskipun kapal kecil tersebut sebagai kapal 

penumpang. Liferaft yang disediakan hanya berupa styrofoam yang diikat dengan tali 

sebagai pengganti. Styrofoam belum dibuktikan memenuhi standar atau mampu 

digunakan untuk menggantikan liferaft standar klasfifikasi. 

7) Beberapa kapal kecil obyek survei tidak melengkapi alat navigasi dan komunikasi seperti 

kompas, GPS dan radio komunikasi, padahal kapal merupakan kapal penumpang. Kapal 

tersebut hanya menggunakan handphone sebagai alat komunikasi dengan pihak 

berwenang di pelabuhan. 

8) Hampir keseluruhan kapal kecil obyek survei tidak memenuhi aspek kekedapan terhadap 

bukaan – bukaan yang ada di kapal, seperti pintu yang hanya merupakan pintu kayu, 

palka yang hanya ditutup dengan papan kayu tidak kedap, bahkan ada bukaaan yang 

dibiarkan terbuka. 

9) Bukaan yang terdapat kapal kecil obyek survei cenderung tidak memiliki ambang yang 

memenuhi persyaratan lambung timbul. Persyaratan lambung timbul mengharuskan 

setiap bukaan pada kapal diberikan ambang, tetapi persyaratan untuk kapal kecil kurang 

dari 24 m diperlukan suatu pertimbangan khusus. 

10) Keseluruhan kapal kecil obyek survei merupakan kapal yang telah terdaftar di KSOP 

setempat atau Dinas Perhubungan atau Dinas Perikanan setempat, dibuktikan dengan 

memiliki surat – surat kapal. 

11) Seluruh kapal kecil kurang dari 24 m obyek survei tidak memiliki dokumen stabilitas, 

kecuali kapal kecil yang telah diklasifikasikan. Penyebab kapal kecil tersebut tidak 

memiliki dokumen stabilitas yaitu kapal dibangun di galangan kapal tradisional yang 

tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan membuat dokumen stabilitas. 

Survei kapal kecil kurang dari 24 m menghasilkan data kondisi operasi kapal kecil. Kondisi 

operasi tersebut berupa permasalahan nyata yang terjadi. Dari hasil survei tersebut, 

permasalahan kapal kecil di indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2, 

yaitu: 

1) Pengetahuan desain dan pembangunan kapal modern 

Galangan kapal tradisional membangun kapal menggunakan pengetahuan yang diturunkan 

dari genarasi sebelumnya. Patut diakui jika kapal dari galangan tradisional ditinjau dari 

kekuatan konstruksi. Konstruksi kapal menggunakan kayu dengan kualitas unggulan, 

ditunjang pengalaman membangun kapal selama bertahun – tahun. Tetapi galangan terkadang 

tidak mengetahui perkembangan regulasi desain, pembangunan kapal dan keselamatan kapal. 
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Sehingga kapal yang dibangun meskipun kuat tetapi desain relatif kurang efisien dan kurang 

memenuhi unsur keselamatan kapal. 

Galangan tradisional membangun kapal tanpa melalui tahap desain dan tanpa menggunakan 

gambar desain kapal. Desain kapal galangan tradisional merupakan desain warisan dari 

generasi sebelumnya. Akibatnya kapal yang dihasilkan cenderung memiliki bentuk dan tata 

letak yang sama, tanpa ada variasi. Galangan cenderung bekerja tanpa tambahan pengetahuan 

desain kapal, sehingga kapal yang dibangun juga memiliki variasi desain terbatas. Peran 

pemerintah sebagai pelayan publik seharusnya memperhatikan kondisi tersebut. Jika galangan 

kapal tradisional tersebut dibantu dengan sosialisasi pengetahuan desain kapal dan 

pendampingan pembangunan kapal oleh pemerintah setempat, kapal yang dibangun akan 

lebih baik. Sehingga galangan kapal tradisional juga kan berlajar membangun kapal 

menggunakan gambar desain kapal. 

Kapal yang dibangun galangan kapal tradisional juga tidak memperhatikan unsur stabilitas 

kapal. Bahkan galangan tradisional tidak memiliki pengatahuan tentang stabilitas kapal. 

Survei kapal kecil memberikan fakta bahkan gambar kapal dan laporan perhitungan stabilitas 

yang diajukan sebagai persyaratan surat – surat kapal tidak sesuai dengan kondisi kapal 

sebenarnya. Laporan stabilitas kapal tersebut juga tidak dilengkapi dengan laporan inclining 

test atau perhitungan berat pos per pos. Sehingga laporan stabilitas tidak mendekati kondisi 

kapal sebenarnya karena berat dan titik berat kapal tidak dapat mewakili berat dan titik berat 

kapal sesugguhnya. Fakta tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Galangan 

kapal tradisional tersebut dibantu dengan sosialisasi pengetahuan stabilitas kapal dan inclining 

test serta bagaimana membuat dokumen stabilitas kapal yang sesuai dengan standar dan dapat 

diajukan untuk pemeriksaan oleh badan klasifikasi. 

Sosialisasi pengetahuan stabilitas kapal dan inclining test membutuhkan waktu yang lama dan 

tenaga penyuluh yang berpengalaman. Sementara galangan kapal kecil terus memproduksi 

kapal dengan standar yang dimiliki dan ditambah kondisi stabilitas kapal kecil yang sudah ada 

perlu segera mendapatkan penanganan, diperlukan suatu metode sederhana untuk 

menganalisa stabilitas kapal kecil. International Maritime Organization meluncurkan suatu 

metode analisa stabilitas kapal kecil, dituangkan pada peraturan IMO Instruments Resolution 

A.749(18), yaitu Rolling Period Test. Rolling Periode Test merupakan metode untuk 

mengetahui stabilitas kapal secara sederhana dengan mengukur tinggi metacenter (GM) kapal 

melalui pengukuran waktu periode oleng. Teori dan prosedur pengujian Rolling Period Test 

telah dijelaskan di bab sebelumnya.  
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Apabila Rolling Periode Test dibandingkan dengan metode inclining test, terdapat kelebihan 

dan kekurangan sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1: Perbandingan rolling periode test dengan metode inclining test 

Perihal Inclining Test Rolling Period Test 

Data pendukung 

Memerlukan data pendukung seperti 

gambar General Arrangement, Lines 

Plan, Hidrostatik, Tank Plan, Draft 

Mark & Sounding Table 

Tidak memerlukan, ukuran 

utama kapal dapat diukur 

langsung di kapal 

Akurasi Akurat & terbukti 

Hanya akurat untuk kapal 

kecil 

IMO membatasi sampai 

panjang kapal 70 m 

Peralatan 

Beban (dihitung menurut prosedur), 

tiang, tali, pendulum, meteran ukur 

dan alat pemindah beban (crane atau 

tenaga orang). 

Tidak memerlukan beban 

Cukup stop watch untuk 

mencatat perode oleng kapal 

Pelaksanaan 

Rumit, harus membuat prosedur, 

melibatkan minimal 5 orang (dengan 

crane).  

Sederhana, kapal cukup 

diolengkan dan dicatat waktu 

periode olengnya 

Perhitungan & 

laporan 
Perhitungan rumit, melibatkan ahli 

Rumus sederhana 

Laporan lebih sederhana 

 

2) Penegakan regulasi keselamatan kapal kecil 

Fakta survei kapal kecil dapat menunjukkan kondisi operasi kapal kecil di Indonesia. Kapal 

tidak laik laut dari sudut konstruksi kapal dan keselamatan kapal masih dapat beroperasi dan 

mengantongi ijin berlayar, bahkan terdapat kapal ikan asing yang dibeli tapi belum balik 

nama dapat juga beroperasi. Kondisi tersebut juga merupakan pedang bermata dua. Di satu 

sisi kapal tidak laik laut, tapi di sisi lain dibutuhkan karena menyangkut kebutuhan jasa dan 

kebutuhan hidup mayarakat. Oleh karena itu, penegakan regulasi keselamatan kapal kecil 

memerlukan pertimbangan bagaimana kapal tersebut dapat terus beroperasi tanpa 

mengganggu kegiatan operasi kapal. Kapal kecil yang beroperasi harus dipaksa melengkapi 

alat keselamatan dan navigasi kapal yang pokok seperti life jacket, lifebuoy, kompas dan 

radio komunikasi, dengan tenggang waktu tertentu. Di samping itu, peran pemerintah 

diharapkan lebih aktif dalam bentuk pencegahan seperti sosialisasi keselamatan kapal kepada 

operator kapal. 
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4.3. PROSEDUR ROLLING PERIOD TEST  

Pengujian periode rolling meliputi gerakan rolling pada kapal hingga kapal tersebut 

melakukan gerakan rolling dengan baik dan mengukur waktu yang diperlukan kapal untuk 

melakukan satu gerakan roll lengkap dari satu sisi ke sisi lainnya dan kembali seperti semula. 

Tinggi metasentrik kapal secara matematis berhubungan dengan periode roll. Tinggi 

metasentrik merupakan jarak dari pusat gravitasi ke perpotongan antara 2 garis vertikal, di 

mana salah satunya melewati titik pusat gaya angkat (Bouyancy) ketika kapal dalam kondisi 

equilibrium (kesetimbangan), sedangkan yang lain melalui garis tengah bouyancy ketika 

lambung miring ke satu sisi (B1). Jarak dari perpotongan di atas pusat gravitasi merupakan 

indikasi stabilitas awal lambung. 

 

Gambar 4.11 : M : titik Metacenter , G : center gravity , B : center buoyancy , 

B1 : center buoyancy ketika kapal miring 

 

Prosedur pengujian periode rolling sebagai berikut : 

1) Pengukuran dimensi kapal : 

 Panjang kapal (Loa) 

 Freeboard 

 Lebar kapal (B) 

2) Kondisi pemuatan kapal 

 Benda dengan ukuran yang besar dan tergantung dan benda yang mungkin bergeser 

harus diikat untuk menghindari bergeraknya benda tersebut. 

 Pengaruh permukaan bebas dari tangki yang tidak terisi secara penuh harus 

diusahakan dalam jumlah sesedikit mungkin selama pengujian 
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Gambar 4.12 : Pengukuran dimensi kapal 

 

3) Kondisi lingkungan 

 Pengujian tidak dilaksanakan pada kondisi cuaca beraingin karena menyebabkan kapal 

oleng selama pengujian. Pengujian dilakukan ketika kecepatan angin kurang dari 4 knot. 

 Kondisi yang ideal untuk pengujian dilaksanakan di dermaga yang terlindung dari arus. 

Untuk menghindari arus pasang surut, pengujian dilaksanakan selama slack tide atau 

diikat pada posisi sedemikian hingga arus kecil melewati ujung haluan sampai buritan. 

 

Gambar 4.13 : Penempatan kapal terhadap arah arus dan angin 

 

 Gelombang laut atau gelombang yang ditimbulkan oleh kapal lain dapat mempengaruhi 

pengujian dan hasil uji menjadi tidak valid. Pengujian yang ideal dilaksanakan pada 

perairan tenang. 

 Kapal tidak boleh bersentuhan dengan dermaga dan dasar dermaga. Jarak minimum 

kapal dengan dermaga adalah 60 cm. Jarak minimum kapal dengan dasar dermaga 

adalah 60 cm 
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4) Pengikatan kapal 

Kondisi pengujian ideal, tali pengikat kapal dibiarkan bebas selama pengujian. Jika 

dimungkinkan kapal diikat pada centerline haluan dan buritan. 

 

Gambar 4.14 : Posisi tali pengikat kapal 

 

5) Kapal dapat dibuat oleng dengan cara : 

 mengangkat atau menurunkan beban secara bertahap dari beban yang berada di tengah 

tengah arah memanjang kapal dengan menggunakan crane. 

 Menempatkan sejumlah orang daerah tengah dari panjang kapal kemudian orang 

tersebut diperintahkan untuk berlari pada arah melintang kapal 

 Menarik tali yang diikatkan pada tiang kapal kemudian dilepaskan. 

6) Start Test : 

Pada lambung (midship) diberikan tanda. Selama pengujian, tanda tersebut tidak boleh di 

bawah permukaan air. Jarak tanda tersebut dengan garis air di midship adalah B/8. 

 

Gambar 4.15 : Posisi tali pengikat kapal 
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7) Pengukuran waktu 

 Pengukuran waktu menggunakan stopwatch oleh 2 orang. Satu orang berada di kapal 

dan satu orang di dermaga. 

 Pencatatan dimulai dari saat kapal pada posisi simpangan terbesar berayun ke sisi lain, 

misalnya diambil dari posisi saat kapal miring ke sebelah kiri bergerak melalui posisi 

tegak sampai kapal ke posisi miring kekiri, setelah satu ayunan pencatatan dilanjutkan 

untuk period oleng berikutnya. 

 Pengukuran waktu dilakukan 4 kali gerakan oleng lengkap dan diulang sebanyak 3 kali. 

 Periode oleng (T) = Total waktu / 24 

 Kemudian dilakukan perhitungan GM dengan menggunakan rumus berikut : 

 

GM0 = 
 

 

 

Dimana : 

B : Lebar kapal (m) 

 : Periode oleng 

 
: Waktu untuk periode berayun penuh (misalnya, untuk satu ayunan adalah gerak 

dari / ke lambung kiri – lambung kanan – lambung kiri, atau sebaliknya 

f : 
Koefisien oleng, faktor untuk periode oleng, seperti tercantum pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.2: Koefisien oleng 

Kondisi Kapal 
Koefisien oleng 

(f) 

Kapal kosong atau kapal mengangkut air balas 0.88 

Kapal muatan penuh dan mengangkut cairan pada tangkinya, dengan 

prosentasi total muatan dikapalnya seperti berikut (misalnya muatan, 

cairan, perbekalan, dan lain - lain) 

 

 20 % dari total muatan 0.78 

 10 % dari total muatan 0.75 

 5 % dari total muatan 0.73 

Kapal penangkap udang dengan alas ganda 0.95 

Kapal penangkap ikan laut dalam 0.80 

Kapal dengan tangki ikan hidup 0.60 

  

8) Selanjutnya, nilai GM dianalisa menggunakan batasan kriteria stabilitas kapal kecil.
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4.4. UJI COBA EKSPERIMENTAL ROLLING PERIOD TEST DI KAPAL 

KECIL  

Prosedur Rolling Period Test berdasarkan aturan dari Biro Klasifikasi Indonesia 

dan ditambah petunjuk praktis dari referensi sehingga diperoleh prosedur 

pengujian yang mudah diaplikasikan di lapangan. Prosedur tersebut memerlukan 

uji coba langsung pada kapal kecil kurang dari 24 m untuk mengukur sejauh 

mana dapat diaplikasikan. Selama uji coba dicatat hasil pengukuran periode 

oleng, dianalisa nilai GM dari pengukuran periode oleng dan hambatan yang 

dialami selama uji coba. Selanjutnya nilai GM dibandingkan dengan GM dari 

perhitungan stabilitas utuh kapal tersebut, sehingga dapat diketahui efektifitas 

aplikasi rolling period test untuk mengukur stabilitas utuh kapal. 

 

4.4.1. Uji Coba Rolling Period Test KM. TRIA JAYA 

Uji coba rolling test dilaksanakan pada kapal KM. TRIA JAYA dengan 

pertimbangan kapal merupakan kapal berukuran kurang dari 24 m, jenis kapal 

merupakan kapal ikan dan kapal merupakan kapal tradisional. Kapal tersebut 

tidak mempunyai gambar dan dokumen stabilitas sehingga untuk dapat 

dibandingkan nilai GM harus dibuatkan dulu gambar dan perhitungan stabilitas 

utuh. 

 

Spesifikasi Kapal 

Ukuran Utama KM. TRIA JAYA sebagai berikut: 

Jenis Kapal : Kapal penangkap ikan 

Pemilik : Bpk. Marjianto 

Panjang keseluruhan 

(LOA) 
: 10.6 m 

Lebar (B) : 3.0 m 

Tinggi (H) : 1.6 m 

Sarat (T) : 1.0 m 

ABK : 4 Orang 

Kapasitas :   



 

 

 
4-19 

 

 Bahan bakar : 50 liter 

 Air tawar : - liter 

Rute (Fishing Ground) : Laut Jawa 

Permesinan :  

Mesin Induk : Dongfeng Type S 1115 

 Power : 22 HP 

 RPM : 2200  

 Berat : 185 kg 

Mesin Induk : Tianli Type ZH 1115 

 Power : 28 HP 

 RPM : 2200  

 Berat : 220 kg 

Genset : Jiang Dong Type ZS 1115 

 Ouput : 26 HP/2200 RPM 

 Berat : 180 kg 

Material : Kayu akasia & mahoni 

Galangan Pembangun : Galangan tradisional di Sarang, Rembang 

 

 

Gambar 4.17: KM TRIA JAYA 

Kapal ikan “Tria Jaya” berkapasitas kurang dari 10 GT, tidak terdapat tanda selar 

di kapal. Kapal ini berbahan dasar kayu kombinasi antara kayu akasia dan kayu 
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mahoni. Kapal ini dibeli oleh pemilik saat ini di daerah sarang dan diperbaiki 

serta dimodifikasi di galangan tradisional di lahan TPI Kranji sebelah utara untuk 

penambahan panjang dan lebar.  Saat pelaksanaan survey, yang berada di kapal 

yakni pemilik kapal, satu kru kapal dan perwakilan Dinas TPI Kranji. Kapal yang 

disurvey untuk sementara ini tidak dapat berlayar karena SIUP (Surat Izin Usaha 

Penangkapan) belum turun dari dinas perikanan setempat. Hal ini dikarenakan 

kapal tersebut belum dilakukan pengukuran oleh petugas dinas daerah tersebut. 

Kapal ikan ini beroperasi di area utara laut Jawa. Penangkapan ikan 

menggunakan purse seine (jaring lingkar) dengan sistem dua kapal. Kapal ini 

berperan sebagai penebar jaring beserta lampu penerangan di sekitar lokasi 

penangkapan. Untuk pengambilan ikannya dilakukan oleh kapal yang lebih besar 

kisaran 20 GT. Umumnya tangkapan yang didapat sebanyak 2-3 ton tiap 

operasinya, namun bila sedang musimnya bisa mencapai 20 ton.  

Kondisi kapal dalam keadaan baik karena baru saja dilakukan perbaikan. 

Permesinan kapal dengan dua main engine dan satu genset dalam kondisi fisik 

yang bagus. Peralatan tambat dalam kondisi baik. Untuk alat navigasi tidak 

ditemukan di kapal ini. Ruang muat hanya digunakan untuk penyimpanan 

peralatan sementara, tidak digunakan untuk penyimpanan ikan. Tangki bensin 

menggunakan jurigen di geladak utama, tidak ada tangki khusus untuk pelumas 

dan bahan bakar. Bukaan-bukaan di kapal seperti jendela, palkah, dan lain-lain 

tidak mengikuti aturan-aturan yang dianjurkan terkait instalasi dan ukuran-

ukurannya. Tinggi ambang palkah hanya berkisar 10 cm.  

Sebelum berangkat melaut, kru kapal wajib lapor kepada pihak pelabuhan dan 

dilakukan pemeriksaan terkait dokumen, area penangkapan yang dituju dan 

jumlah kru kapal yang ikut melaut. Untuk pemeriksaan langsung di kapal 

sebelum berangkat oleh pihak pelabuhan tidak dilakukan dan juga terkait 

pemeriksaan mengenai stabilitas kapal. 

 

Pelaksanaan Rolling Period Test KM. TRIA JAYA 

Rolling period test pada kapal TRIA JAYA dilaksanakan di pelabuhan TPI 

Kranji, Lamongan. Posisi kapal tidak ditambat di dermaga pelabuhan, tetapi tali 

tambat diikatkan ke dermaga dengan haluan menghadap ke laut. Rolling period 
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test harus dilaksanakan berdasarkan prosedur pada pembahasan sebelumnya. Alat 

yang dibutuhkan untuk rolling period test yaitu meteran, penanda batas oleng 

(dapat menggunakan kapur, atau selotif warna terang), pengukur waktu (stop 

watch) dan video kamera untuk dokumentasi. Pelaksanaan rolling period test 

dibagi menjadi 2 tahap yaitu : 

 Persiapan pengujian 

1) Pengukuran ukuran utama kapal, meliputi panjang kapal keseluruhan, lebar 

kapal dan freeboard. 

2) Benda dengan ukuran yang besar dan tergantung dan benda yang mungkin 

bergeser harus diikat untuk menghindari bergeraknya benda tersebut. 

Di kapal TRIA JAYA tidak terdapat peralatan besar yang menggantung. 

Rumah geladak berupa bangunan terbuka, tanpa atap. Peralatan yang 

menggantung hanya lampu penerangan untuk menangkap ikan. Berat 

lampu tersebut ringan, sehingga dapat dibaikan. 

3) Kapal tidak dilengkapi dengan tangki khusus bahan bakar atau air tawar. 

Bahan bakar ditempatkan dalam jurigen – jurigen, sehingga momen 

permukaan bebas dapat diabaikan. 

4) Kapal TRIA JAYA dalam kondisi tanpa muatan, tangki bahan bakar tidak 

terisi penuh, sehingga lebih mendekati kondisi kapal kosong. 

5) Kapal ditambat di area kolam pelabuhan TPI Kranji, sehingga terhindar 

dari arus laut dan ombak. Cuaca pada saat itu cerah. Waktu pengujian pada 

siang hari, sekitar jam 13.00. Pada waktu tersebut, angin bertiup pelan. 

Informasi dari nelayan setempat, angin cenderung bertiup pelan pada siang 

hari dan makin kencang di sore dan malam hari. 

6) Posisi kapal TRIA JAYA ditambat diantara kapal – kapal di pelabuhan TPI 

Kranji. Posisi kapal dengan kapal disampingnya dapat diusahan 

mempunyai jarak yang cukup, sehingga ketika kapal oleng tidak sampai 

menyentuh kapal disampingnya. 

7) Tali tambat kapal dibiarkan terurai longgar. Meskipun ketika kapal 

mengalami oleng ketika pengujian tali tambat tidak menghalangi gerak 

kapal. 
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Gambar 4.18 : Posisi penambatan KM. TRIA JAYA 

8) Batas oleng kapal maksimum ditandai dengan selotif. Jarak batas oleng dari 

permukaan air laut sebesar B/8 atau 37.5 cm. Selain selotif, tanda batas 

oleng juga dipasang pita ukur yang ditempelkan di lambung kapal. 

 

Gambar 4.19 : Tanda batas oleng maksimum 

 

 Pelaksanaan pengujian 

1) Pelaksanaan uji coba diawali dengan memiringkan kapal dengan 

menempatkan personel pada salah satu sisi kapal yang sudah ditandai 

sampai batas oleng maksimum. Tahap ini untuk menentukan jumlah 

personel yang dibutuhkan. 

2) Personel yang dilibatkan dalam uji coba rolling period test tergantung dari 

besarnya kapal. Semakin besar kapal maka jumlah orang yang dibutuhkan 
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semakin banyak. Kebutuhan personel banyak diperlukan untuk 

memiringkan kapal sampai batas oleng maksimum. 

Uji coba rolling period test KM. TRIA JAYA memerlukan 8 orang untuk 

memiringkan kapal sampai batas oleng maksimum (37.5 cm), pengukur 

periode oleng sudah termasuk personel yang memiringkan kapal dan 1 

orang sebagai perekam video dan dokumentasi selama uji coba, sehingga 

total diperlukan 9 orang. 

3) Posisi personel pada tempat yang sudah ditentukan. Pencatat periode oleng 

selain bertugas mencatat periode oleng juga memberi aba – aba uji coba 

dimulai. 

4) Ketika uji coba dimulai seluruh personel harus cepat berpindah ke tengah 

kapal dan diam di posisi tersebut. Kapal bergerak oleng dari sisi kapal (P), 

ke sisi (S) dan akan kembali ke sisi (P). Gerak tersebut terhitung 1 gerakan 

oleng, sehingga kapal harus bergerak sebanyak 4 kali gerakan oleng, sesuai 

prosedur rolling period test. 

Waktu periode oleng dicatat ketika sudah kapal sudah mencapai 4 gerakan 

oleng lengkap (1 seri). 

5) Seri uji coba berikutnya, personel kembali ke sisi kapal (P) dan melakukan 

seri uji coba berikutnya yang sama seperti seri 1.  

Uji coba diulang sebanyak 6 seri. Setiap seri terdapat 4 gerakan oleng 

lengkap. Periode oleng dicatat di setiap seri. 

6) Dokumentasi video merekam setiap seri gerakan oleng. Waktu periode 

oleng setiap seri gerakan oleng dapat juga diketahui dari video rekaman 

tersebut. 
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Gambar 4.20 : Kapal pada posisi start rolling period test 

 

7) Hasil pengukuran waktu periode oleng sebagai berikut : 

Tabel 4.2: waktu periode oleng KM. TRIA JAYA 

Seri Jumlah Oleng 
Periode oleng 

(detik) 

1 4 18.82 

2 4 19.95 

3 4 19.56 

4 4 19.78 

5 4 19.26 

6 4 19.03 

Total periode oleng 116.40 

Periode oleng rata-rata 

(Tr) 
4.85 

 

Analisa GM KM. TRIA JAYA 

Nilai GM dapat dihitung menggunakan input periode oleng rata-rata (Tr) dan 

lebar kapal (B). Faktor “f” dipilih dari tabel faktor “f” berdasarkan kondisi kapal 

saat uji coba rolling periode test. Ketika uji coba rolling periode test, KM. TRIA 

JAYA pada kondisi kapal kosong, sehingga faktor “f” yang digunakan adalah 

0.88. Nilai GM KM. TRIA JAYA pada kondisi kapal kosong yaitu : 

GM0 = 
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 = 
 

 

 = 0.2963 m 

Perhitungan dengan formula tersebut, pada batas atas faktor “f” (0.93) dan batas 

bawah (0.83) diperoleh nilai GM batas atas (0.3309) dan nilai GM batas bawah 

(0.2636). Kriteria stabilitas kapal kecil kurang dari 24 m dari Germanischer 

Lloyd (GL) dan RINA (Registro Italiano Navale) menyebutkan GM harus lebih 

dari 0.35 m, sedangkan GM KM. TRIA JAYA kurang dari nilai 0.35 m, sehingga 

tidak memenuhi kriteria stabilitas kapal kecil kurang dari 24 m. Tetapi kriteria 

Kriteria stabilitas kapal kecil kurang dari 24 m dari RINA menyebutkan 

pengecualian untuk ketika kondisi kapal kosong, sehingga diperlukan uji coba 

rolling period test yang pada kondisi muatan penuh. Jika nilai GM KM. TRIA 

JAYA pada kondisi muatan penuh kurang dari 0.35 m maka dipastikan 

KM.TRIA JAYA tidak memenuhi kriteria stabilitas. 

 

Hambatan Uji Coba Rolling Period Test KM. TRIA JAYA 

Uji coba rolling period test yang dilaksanakan di Pelabuhan TPI Kranji, 

Lamongan, Jawa Timur mengalami beberapa hambatan. Hambatan tersebut lebih 

berkisar pada kondisi pelabuhan yang belum mendukung untuk pelaksanaan uji 

coba rolling period test. Hambatan tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Kapal yang berlabuh di Pelabuhan TPI Kranji, Lamongan sangat padat 

sehingga jarak antar kapal yang satu dan lainnya terlalu dekat dan 

bersentuhan. Kondisi tersebut mempersulit uji coba, karena rolling test 

memerlukan area yang memungkinkan kapal bergerak oleng dengan bebas. 

2) KM. TRIA JAYA berukuran Loa 10.5 m dan harus membutuhkan minimal 9 

orang untuk melaksanakan rolling period test. Jika ukuran kapal lebih dari 

kapal tersebut membutuhkan banyak orang. Semakin banyak orang yang 

terlibat dalam pengujian maka semakin sulit untuk melakukan pengaturan 

ketika orang harus berpindah dari sisi kapal ke tengah kapal, sehingga dapat 

mempengaruhi hasil rolling test period. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 
Bab ini menguraikan simpulan  dan  rekomendasi tentang perhitungan stabilitas 

atau harga metasentrik kapal kecil.  

  

5.1. SIMPULAN 

1. Identifikasi kondisi operasional stabilitas kapal kecil di Lamongan  secara 

garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu: pengetahuan desain dan 

pembangunan kapal modern dan penegakan regulasi keselamatan kapal 

kecil.  

2. Uji eksperimental stabilitas  kapal kecil di Lamongan dilakasanakan 

metode rolling period test pada kapal TRIA JAYA di pelabuhan TPI 

Kranji, Lamongan. Posisi kapal tidak ditambat di dermaga pelabuhan, 

tetapi tali tambat diikatkan ke dermaga dengan haluan menghadap ke laut. 

Rolling period test harus dilaksanakan berdasarkan prosedur rolling period 

test. 

3. Perhitungan dengan prosedur rolling period test, pada batas atas faktor “f” 

(0.93) dan batas bawah (0.83) diperoleh nilai GM batas atas (0.3309) dan 

nilai GM batas bawah (0.2636). Kriteria stabilitas kapal kecil kurang dari 

24 m dari Germanischer Lloyd (GL) dan RINA (Registro Italiano Navale) 

menyebutkan GM harus lebih dari 0.35 m, sedangkan GM KM. TRIA 

JAYA kurang dari nilai 0.35 m, sehingga tidak memenuhi kriteria 

stabilitas kapal kecil kurang dari 24 m. Tetapi kriteria Kriteria stabilitas 

kapal kecil kurang dari 24 m dari RINA menyebutkan pengecualian untuk 

ketika kondisi kapal kosong, sehingga diperlukan uji coba rolling period 

test yang pada kondisi muatan penuh. Jika nilai GM KM. TRIA JAYA 
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pada kondisi muatan penuh kurang dari 0.35 m maka dipastikan KM.TRIA 

JAYA tidak memenuhi kriteria stabilitas. 

 

5.2. SARAN 

1. Infrastruktur yang mendukung untuk pelaksanaan uji coba rolling period 

test dakam perhitungan stabilitas atau harga metasentrik kapal kecil masih 

belum ada, sehingga pemerintah selaku regulator perlu mempersiapkan 

supaya hasilnya menjadi lebih akurat dan mudah dilaksanakan. 

2. Penelitian yang dihasilkan menjadi referensi bagi stakeholder dalam 

menghitung stabilitas atau harga metasentrik kapal kecil 
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