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Tantangan pembangunan ekonomi Indonesia saat ini tidaklah
mudah. Dalam beberapa tahun terakhir kita diperhadapkan pada
masalah defist transaksi berjalan, utang luar negeri, menurunnya
nilai ekspor dan masalah sosial dan politik lainnya. Namun
demikian, kita masih mempunyai harapan dengan modalitas
pembangunan yang dimiliki terutama dari sektor maritim. Potensi
dan peluang ekonomi sektor maritim antara lain meliputi industri
minyak dan gas, perikanan, wisata bahari, perkapalan,
kepelabuhanan dan pulau-pulau kecil.
Potensi dan peluang pembangunan maritim tersebut membutuhkan
kesiapan sumberdaya manusia yang bermutu dan berkualitas. Salah
satu sumber penyedia SDM adalah perguruan tinggi. Oleh karena
itu, perhatian atas upaya peningkatan kualitas perguruan tinggi
bidang kemaritiman merupakan hal yang mutlak dilakukan. Salah
satu yang perlu dilakukan adalah penyediaan buku referensi yang
menjadi pedoman bagi sivitas akademika, peneliti dan konsultan
dalam desain dan simulasi model kapal.
Penerbitan buku ini merupakan terobosan penting dan langkah
maju dalam bidang kajian perkapalan. Buku ini memuat teori dan
dasar-dasar perhitungan analisa hidrodinamika kapal. Pelajaran
yang sifatnya fundamental dan mendasar bagi keilmuan di bidang
perkapalan. Oleh karena itu, kami menyambut baik terbitnya buku
ini sebagai kontribusi perguruan tinggi dalam memajukan dunia
pendidikan sekaligus mendukung pembangunan maritim yang saat
ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Kami juga mengenal
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dengan baik tim penyusun buku ini, yaitu: Bapak Dr. Bagiyo
Suwasono, ST., MT., FRINA. dkk. Mereka adalah generasi muda
yang selama ini telah menunjukan kecintaan dan dedikasi pada
bidang kajian perkapalan. Semoga dengan terbitnya buku ini, akan
memperkaya khasana ilmu pengetahuan, terutama teori dan
pengembangan perkapalan di Indonesia.
Jakarta,
Muh Zuficar Mochtar, ST, M.Sc.
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Hasjim Djalal1 menyebutkan untuk menjadi Negara Maritim, maka
Indonesia harus mampu mengelola dan memanfaatkan kekayaan
dan ruang lautnya, antara lain: mengenal berbagai jenis laut
Indonesia dengan berbagai ketentuannya; mengenal dan
menghormati hak-hak internasional atas perairan Indonesia;
mampu menghapus praktik ilegal dan mencegah segala macam
bentuk pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan juga
di daerah kewenangannya; mampu menetapkan dan mengelola
perbatasan maritim dengan negara tetangga dan menjaga
keamanannya; mampu menjaga keselamatan pelayaran yang
melalui perairan Indonesia; mampu memanfaatkan kekayaan alam
dan ruang di luar perairan Indonesia seperti di laut bebas dan di
dasar laut internasional.
Singkatnya, negara maritim Indonesia selain harus mampu
memanfaatkan semua unsur kelautan di sekelilingnya dan Kapal
dengan berbagai jenis dan fungsinya untuk kesejahteraan rakyat
dan kemajuan bangsa, juga harus mampu menghadirkan kekuatan
keamanan laut yang memadai, guna menjaga keamanan periaran
Indonesia dari berbagai tindak pelanggaran hukum dalam rangka
membangun jati diri bangsa Indonesia di mata dunia internasional.
Buku yang berjudul “Teori dan Panduan Praktis Hidrodinamika
Kapal Hukum Archimedes” merupakan salah satu buku penunjang
1

Chandra Motik, Hasjim Djalal. Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim, 75
tahun. Jakarta: Lembaga Laut Indonesia.
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untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara Maritim yang
berupaya mengeksplorasi tentang Kapal.
Saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada saudara Dr. Bagiyo
Suwasono, ST., MT., FRINA. dkk., atas ketekunannya membedah
Kapal dan saya tunggu karya-karya yang lain tentang Kapal
mengingat Kapal adalah produk negara maju yang telah berkelas
Dunia.
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Dr. Ir. Sudirman, S.IP., S.E., M.AP., M.H.
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BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Watercraft
Watercraft merupakan istilah yang digunakan untuk
menyebutkan kendaraan yang beroperasi di daerah yang diliputi
oleh fluida cair (khususnya air). Watercraft atau marine vessel
secara garis besar dikelompokkan menjadi empat, yaitu: kapal,
boat, aerostatic support-craft dan submersible vessel (Lewis,
1988).
Berikut merupakan jenis – jenis watercraft yang pernah
dibangun baik di industri pembangunan kapal dan lembaga riset di
seluruh dunia.

Gambar 1.1. Jenis Watercraft

1.1.1. Kapal
Kapal merupakan jenis watercraft yang beroperasi
mengelilingi seluruh perairan yang ada di dunia termasuk laut,
samudra, sungai, danau, kanal dan lain-lain, dengan di perairan
yang dasarnya cukup dalam atau sangat dalam.
Dibandingkan dengan boat, kapal memiliki kesamaan, yaitu
sama – sama beroperasi diatas permukaan air. Perbedaan dari kedua
1

watercraft ini adalah pada kecepatan, dan ukuran. Pada umumnya
kapal memiliki kecepatan yang cenderung tidak terlalu tinggi dan
berukuran lebih besar, sedangkan boat mempunyai kecepatan yang
lebih tinggi dan berukuran lebih kecil (Lewis, 1988).
Dari segi jenis lambung, kapal kebanyakan menggunakan
jenis lambung Archimedes daripada Bernoulli. Selain itu desain
badan kapal juga dibuat sederhana atau konvensional.

Gambar 1.2. USS Hornet – Aircraft Carrier

1.1.2. Boat
Boat merupakan jenis watercraft yang sama dengan kapal
dengan ukuran yang lebih kecil dan kecepatan yang cenderung
lebih tinggi. Contoh dari jenis – jenis boat antara lain canoe, fishing
boat, pleasure craft, sailboat, ski boat dan lain-lain.
Untuk daerah operasinya, boat lebih banyak digunakan di
perairan yang cenderung lebih dangkal dengan jarak pelayaran
yang tidak terlalu jauh dan kondisi perairan yang tidak terlalu
ekstrem (Lewis, 1988).
2

Jenis lambung yang digunakan dalam perancangan boat lebih
banyak jenis lambung Bernoulli dari pada Archimedes khususnya
planning hull.

Gambar 1.3. Sail Boat

1.1.3. Aerostatic Support-Craft
Aerostatic support-craft adalah jenis watercraft yang
beroperasi di permukaan air dengan dukungan tekanan udara di
bawah lambung pada bagian yang disebut plenum chamber sebagai
bantalan untuk mempertahankan daya apung (Lewis, 1988; Tupper,
2013).
Tujuan mempergunakan tekanan udara sebagai bantalan
adalah untuk memperkecil luas permukaan basah pada lambung
sehingga watercraft ini dapat melaju dengan cepat karena
berkurangnya besar hambatan.
Aerostatic support-craft dibagi menjadi dua, yaitu: Air
Cushion Vehicle (ACV) dan Captured-Air-Bubble Vehicle (CAB).
Watercraft dengan jenis ACV memiliki pinggiran lambung yang
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fleksibel yang menahan tekanan udara sehingga badan kapal tetap
mengapung sepenuhnya di atas permukaan air. Sedangkan pada
jenis CAB memiliki jenis lambung dengan dinding kaku di
sampingnya atau lambung tipis yang memanjang di bawah
permukaan air untuk mengurangi jumlah aliran udara yang
dibutuhkan untuk menahan tekanan bantalan udara. Captured-AirBubble Vehicle juga sering disebut dengan Surface Effect Ship
(SES) atau Air Cushion Catamaran.

Gambar 1.4. Hickman Sea Sled atau Ghost Sled

1.1.4. Submarine dan Submersible Vessel
Submarine atau kapal selam merupakan jenis watercraft
yang dapat beroperasi di bawah permukaan air. Submarine berbeda
dengan submersible yang memiliki keterbatasan dalam
penggunaanya di bawah air. Perbedaan lainnya juga terletak pada
ukurannya, dimana submarine cenderung lebih besar dari pada
submersible vessel (Lewis, 1988; Jouber, 2004).
Selain itu dalam dunia perkapalan dikenal ada dua jenis
submarine berdasarkan diving system, yaitu: static diving system
dan dynamic diving system. Static diving system merupakan sistem
penyelaman yang memanfaatkan penggunaan air ballast yang
disimpan pada tangki – tangki yang berada di sekitar lambung
kapal. Mode penyelaman seperti ini memungkinkan submarine
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untuk tetap berada di bawah permukaan air apabila mesin induk
tidak berfungsi.

Gambar 1.5. Static Diving System

Sedangkan dynamic diving system merupakan sistem penyelaman
yang memanfaatkan sirip atau airfoil yang terdapat pada sisi – sisi
lambung kapal sebagai pengubah jalur aliran fluida sehingga kapal
dapat dikendalikan baik untuk menyelam maupun kembali ke
permukaan (Joubert, 2004).

Gambar 1.6. Dynamic Diving System

1.2. Offshore Platform
Offshore platform merupakan bangunan lepas pantai yang
berukuran besar yang biasanya dilengkapi dengan fasilitas untuk
menjelajah, ekstraksi, menyimpan dan memproses baik gas alam,
minyak mentah ataupun mineral yang diambil dari laut (Dean,
2010).
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Secara garis besar offshore platform dibagi menjadi sebelas
jenis, yaitu: offshore fixed platform, compliant towers, semisubmersible platform, jack-up drilling rigs, drillship, floating
production system, tension-leg platform, gravitiy-based structure,
spar platforms, normally unmanned installations (NUI), dan
conductor support system (OOER, 2008).
1.2.1. Offshore Fixed Platform
Offshore fixed platfrom merupakan bangunan lepas pantai
yang dibangun di atas kaki – kaki (legs) beton dan/atau baja yang
secara langsung ditanamkan pada dasar laut. Oleh karena itu
kelemahan dari jenis platform ini adalah immobility atau platform
tidak dapat dipindahkan ke tempat lain apabila penggunaannya
telah usai (OOER, 2008; Dean 2010).

Gambar 1.7. Offshore Fixed Platform

1.2.2. Compliant Tower
Compliant tower (CT) merupakan struktur bangunan laut
yang terdiri dari tower yang fleksibel dan sebuah pondasi tiang
pancang yang menopang sebuah geladak konvensional untuk
operasi pengeboran dan produksi. Compliant tower biasanya
digunakan pada kedalaman perairan berkisar dari 1500 sampai
3000 feet atau 450 sampai 900 m (Dean, 2010).
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Gambar 1.8. Compliant Tower

1.2.3. Semi-submersible Platform
Semi-submersible platform merupakan sebuah offshore
platform yang digunakan sebagai alat pengeboran lepas pantai,
safety vessel, platform untuk produksi minyak dan heavy lift crane
yang memiliki karakteristik stabilitas dan olah gerak (seakeeping)
sangat baik. Jenis offshore platform ini beroperasi di perairan yang
memiliki kedalaman lebih dari 520 meter yang tidak dapat
dijangkau oleh fixed offshore platform (Dean, 2010).

Gambar 1.9. Semi-Submersible Platform
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1.2.4. Jack-up Drilling Rigs (Jackup Rigs)
Jack-up drilling rigs atau yang sering disebut self-elevating
unit merupakan suatu jenis mobile platform yang terdiri dari sebuah
buoyant hull yang dilengkapi dengan sejumlah kaki – kaki
(movable legs), yang memungkinkan untuk mengangkat lambung
platform menjauhi permukaan air.
Selain sebagai alat pengeboran, platform ini sering digunakan
sebagai alat untuk wind-farm service platform dan exploratory.
Secara umum, jackup rigs tidak memiliki alat penggerak sehingga
platform ini sangat bergantung pada bantuan kapal tunda serta
heavy lift ship untuk melakukan perpindahan (Dean, 2010).

Gambar 1.10. Jack-up Drilling Rig

1.2.5. Drillship
Drillship merupakan platform berbentuk kapal yang didesain
untuk keperluan eksplorasi pengeboran lepas pantai untuk
menemukan sumber minyak dan gas baru atau sebagai alat
pengeboran untuk tujuan penelitian. Platform jenis ini digunakan
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pada perairan yang sangat dalam (ultra-deepwater) yang
memerlukan penggunaan dynamic positioning system termutakhir.
Kelemahan dari model platform ini salah satunya adalah
biaya untuk pembuatan konstruksi drillship jauh lebih mahal
dibandingkan dengan semi-submersible, walaupun demikian,
pemilik drillship dapat mengenakan tarif yang lebih tinggi dan
mendapatkan waktu kosong yang lebih sedikit dalam waktu operasi
pengeboran (Dean, 2010; Tupper, 2013).

Gambar 1.11. Drillship

1.2.6. Floating Production System
Floating production system atau yang sering dikenal dengan
floating production, storage, and offloading system (FPSO)
merupakan sebuah unit platform yang digunakan oleh industri
pengeboran minyak dan gas lepas pantai untuk produksi dan
penyimpanan hidrokarbon, serta sebagai tempat penyimpanan
minyak (Dean, 2010).
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Gambar 1.12. Floating Production System

Sebuah FPSO terdiri dari sebuah struktur monohull besar,
yang secara umum (tidak selalu) berbentuk menyerupai sebuah
kapal dan dilengkapi dengan segala macam fasilitas pemrosesan
sesuai dengan kebutuhan. FPSO biasanya lebih banyak digunakan
di daerah perbatasan karena platform ini mudah untuk dipasangkan
dan tidak membutuhkan infrastruktur perpipaan untuk
mengirimkan minyak hasil pengeborannya (Lewis, 1988; Dean,
2010).
1.2.7. Tension-leg Platform
Tension-leg platform (TLP) atau extended tension-leg
platform (ETLP) merupakan struktur apung yang ditambat secara
vertikal yang biasanya dipakai untuk produksi minyak dan gas
lepas pantai pada perairan dengan kedalaman lebih dari 300 meter
(kurang lebih 100 ft) dan kurang dari 1.500 meter (sekitar 4.900 ft).
Selain itu tension-leg platform juga berfungsi sebagai wadah untuk
penempatan turbin angin.
Jenis platform ini tertambat permanen secara tether atau
tendon yang dikelompokkan pada setiap sudut strukturnya.
Kumpulan dari peralatan tambat tersebut dinamakan tension-leg.
Keuntungan dari pemakaian tension-leg yang terdiri dari tether atau
tendon ini adalah kekuatan aksialnya yang relatif tinggi (elastisitas
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rendah), sehingga hampir semua olah gerak dari vertikal platform
itu sendiri dapat diabaikan (Dean, 2010).

Gambar 1.13. Tension-leg Platform (TLP)

1.2.8. Gravity-based Structure
Gravity-based structure (GBS) atau yang sering disebut
dengan CONDEEP (Concrete - Deep Water Structure) merupakan
sebuah struktur penopang yang ditahan oleh gaya gravitasi.
Platform ini juga digunakan sebagai wahana untuk pengeboran
minyak lepas pantai. Struktur ini sering dibangun di daerah ceruk
panjang dan sempit dengan sisi tebing curam yang terbentuk dari
gletser atau yang sering disebut dengan fjord.
Konstruksi GBS dibangun dari steel-reinforced concrete
(konstruksi baja dan beton), biasanya dilengkapi dengan tangki –
tangki atau sel – sel yang dapat digunakan untuk mengendalikan
daya apung dari konstruksi GBS yang telah terselesaikan [5].
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Gambar 1.14. Gravity-based Structure (GBS)

1.2.9. Spar Platform
Spar platform merupakan salah satu jenis platform miyak
terapung yang dioperasikan diperairan dalam, dan dinamakan spar
platform karena memiliki spar buoy sebagai tumpuannya saat
mengapung yang ditambatkan secara vertikal. Platform jenis ini
dikembangkan sebagai bangunan alternatif dari platform – platform
konvensional.
Selain untuk memudahkan pembangunannya, struktur yang
sederhana membuat efek olah gerak dari pengaruh gelombang dari
lingkungan sekitar tidak begitu berpengaruh, sehingga platform ini
cenderung akan stabil.
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Gambar 1.15. Spar Platform

1.2.10. Normally Unmanned Installation
Normally unmanned (atau unattended) installation (NUI)
merupakan jenis oil/gas platform otomatis lepas pantai yang
dirancang utamanya untuk beroperasi dari jarak jauh tanpa campur
tangan manusia lebih banyak.
Platform ini ditandai dengan ukurannya yang kecil, biasanya
terdiri atas sebuah well bay, dilengkapi dengan sebuah helipad di
atasnya. Jenis platform ini biasanya digunakan pada perairan
dangkal atau dioperasikan di dekat jenis platform yang lebih besar
(OOER, 2008; Dean 2010).

Gambar 1.16. Normally Unmanned Installation (NUI)
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1.2.11. Conductor Support System
Conductor support system atau yang sering dikenal sebagai
satellite platforms merupakan platform kecil tanpa awak yang
terdiri dari sebuah well bay dan sebuah sistem pemrosesan kecil.
Platform ini didesain untuk beroperasi bersamaan dengan sebuah
platform produksi statis yang dihubungkan dengan umblical cable
atau flow lines.
Jenis platform ini beroperasi pada daerah perairan dangkal
sampai menengah dengan kedalaman antara 40 sampai 60 meter.
Conductor supported system cocok untuk area dengan kondisi
lingkungan yang tidak berbahaya (Islam dkk, 2011).

Gambar 1.17. Conductor Support System
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BAB 2. PENDEKATAN TEORI
2.1. Modeler
Modeler adalah sistem pemodelan permukaan tiga dimensi
yang baik untuk digunakan di bidang desain kelautan. Maxsurf
modeller memberi gambaran lingkungan yang jelas dan familier
untuk bekerja desain menggunakan maxsurf yang memungkinkan
untuk eksperimen sistematis dan pengoptimalan yang cepat dari
setiap desain baru.
Kemampuan
multiple
surface
maxsurf
modeler
memungkinkan sejumlah permukaan untuk dimodelkan dalam
desain. Maxsurf modeler juga menawarkan ruang lingkup untuk
pembuatan berbagai bentuk lambung dan dikombinasikan dengan
perhitungan hidrostatik yang sudah built-in, maka akan mudah
untuk bereksperimen dengan bentuk dan mengeksplorasi
parameter desain.
Output yang sangat akurat dihasilkan dalam bentuk garis
lambung, ekspor file untuk program lain, dan tabel offset yang
komprehensif. Ekspor file ke program lain berasal dari file desain.
Maxsurf modeler dapat memudahkan dalam memasukkan data
desain yang sudah selesai. File offset lambung yang tidak lengkap
dapat dilakukan perbaikan dengan mudah dan secara akurat.
Hulls, appendages dan superstructures didefinisikan dalam
maxsurf modeler menggunakan satu atau lebih permukaan.
Biasanya permukaan yang digunakan adalah antara diskontinuitas
dalam desain. Permukaan yang didefinisikan maxsurf modeler
dalam posisi satu set titik kontrol secara kolektif dapat membentuk
titik kontrol secara komplek. Gerakan titik kontrol ini
memungkinkan untuk memanipulasi permukaan menjadi bentuk
yang diinginkan. Inti proses pemodelan desain menggunakan
maxsurf modeler adalah pemahaman tentang bagaimana titik
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kontrol dapat digunakan untuk mencapai bentuk permukaan yang
ingin dicapai dan dijelaskan kemudian.
2.1.1 The Spline and Spring Analogy
Secara historis, naval architect telah menggunakan ruas
fleksibel atau splines untuk menggambar kurva 2 dimensi yang
halus. Kurva dibuat dengan memperbaiki titik akhir spline dan
menerapkan beban pada satu atau beberapa titik di sepanjang spline
yang kemudian dapat diterapkan pada gambar. Kehalusan
(smoothess) kurva akan tergantung pada kekakuan spline dan
penempatan beban yang tepat, namun selama beberapa peraturan
sederhana diikuti dapat menghasilkan kelengkungan yang baik.
Awalnya spline berupa garis lurus, seperti gambar 2.1.

Gambar 2.1. Spline Lurus

Setelah dilakukan penggeseran dan penambahan beberapa titik,
maka akan menghasilkan kurva spline yang halus seperti gambar
2.2.

Gambar 2.2. Kurva Spline

Untuk menghasilkan kurva, maxsurf modeler menggunakan
persamaan matematis dan B-spline. Seperti dengan penyusunan
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splines, kurva ditentukan oleh posisi titik akhir, lokasi dan jumlah
titik pengendali di sepanjang kurva, dan kekakuan spline.
Deretan beban ditempatkan di sepanjang spline, kurva
maxsurf modeler dibentuk oleh titik kontrol yang melekat pada
spline berupa pegas. Ketika titik kontrol digeser maka kekakuan
dan pegas yang melekat pada spline bergabung untuk menjaga
kurva halus. Efeknya adalah bahwa titik kontrol tidak terletak pada
kurva yang dibuat namun kurva tersebut dikendalikan titik kontrol.
Jadi spline yang awalnya lurus digeser ke bentuk baru pada
sejumlah titik, lihat gambar 2.3 dan 2.4 .

Gambar 2.3. Spline dengan Spring Kontrol

Gambar 2.4. Spline dengan 2 Titik Kontrol Kurva

Dengan menggeser titik kontrol dapat melengkungan spline
ke bentuk yang ditentukan. Kelengkungan spline dapat secara
bebas dilakukan tergantung dari elastisitas pegas dan kekakuan
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spline itu sendiri. Spline dapat dibuat lebih fleksibel atau lebih kaku
dengan mengatur kelengkungan meningkat atau menurun.
Maxsurf modeler menggunakan prosedur analog untuk
menghasilkan splines dalam tiga dimensi untuk membentuk
permukaan. Sama seperti deretan titik kontrol dua dimensi untuk
dapat menentukan kurva dua dimensi, titik kontrol tiga dimensi
dapat mendefinisikan keseluruhan permukaan tiga dimensi.
Jaringan titik kontrol tiga dimensi dapat dibayangkan bahwa
splines dapat dikontrol sepanjang dan diseberang jaring, untuk
menentukan permukaan. Maxsurf modeler melakukan hal ini
dengan menggunakan jaringan titik kontrol tiga dimensi
menghasilkan permukaan, seperti ditunjukkan gambar 2.5.

Gambar 2.5 Jaring Permukaan tiga dimensi

Jaring dibentuk oleh baris dan kolom titik kontrol yang
memiliki empat sisi dan empat sudut. Sejumlah baris dan kolom
titik kontrol dapat digunakan tergantung pada kompleksitas
permukaan yang diinginkan. Biasanya digunakan beberapa baris
dan kolom sesuai dengan yang diinginkan. Pada permukaan 3
dimensi memiliki kekakuan yang berbeda pada baris dan kolom.
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Permukaan dibuat oleh splines dalam tiga dimensi dari titik
kontrol yang membentuk kontrol. Efek titik kontrol pada
permukaan bergantung pada titik sudut, tepi (edge) atau titik
kontrol internal, yaitu: (lihat Gambar 2.6)
a. Sudut permukaan yang didefinisikan persis dengan posisi
sudut yang sesuai dari jaring.
b. Edge (tepian) yang didefinisikan hanya oleh titik kontrol pada
tepi yang sesuai dari jaring
c. Poin internal permukaan yang mungkin dipengaruhi oleh
banyak atau semua titik kontrol di jaring.

Gambar 2.6 Permukaan Spline 3-dimensi

Sejumlah permukaan terpisah dapat digunakan dalam desain
maxsurf modeler yaitu masing-masing dengan titik kontrol sendiri.
Titik kontrol hanya mempengaruhi permukaan tempat asalnya.
Dengan pengecualian adalah kasus dimana dua permukaan terikat
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bersama di sepanjang tepi yang sama. Jika titik kontrol bergerak
pada tepi yang terikat maka akan mempengaruhi kedua permukaan.
Bila menggunakan maxsurf modeler, perlu diingat bahwa
untuk mengubah posisi titik kontrol secara relatif antara satu sama
lain di jaring untuk mencapai perubahan yang diinginkan di
permukaan. Maxsurf modeler kemudian akan menghitung ulang
dan menampilkan bentuk permukaan baru. Sama seperti pada
analogi pegas yang mungkin hanya mengubah bentuk permukaan
dengan memindahkan titik kontrol di jaring daripada langsung
memindahkan permukaan itu sendiri.
2.1.2 B-Spline Properties
B-spline curves adalah “Variation Diminishing”, artinya
kurva tidak memiliki titik fleksibel lebih banyak daripada titik
kontrolnya. Ini berarti bahwa jika mengurangi jumlah flesibel di
permukaan menjadi nol, maka tidak akan ada fleksibel permukaan
(kaku), lihat gambar 2.7.

Gambar 2.7. Variasi Diminishing, End Slope dan Convex Hull (area warna
abu-abu) dari B-spline

Kurva dan permukaan B-spline selalu dimulai dan diakhiri
dengan kemiringan yang sama seperti awal dan akhir jaring yang
menyertainya. Kemiringan titik awal dan akhir dari tepi permukaan
selalu dapat dikontrol dengan tepat menggunakan properti ini.
B-spline juga tidak meluas di luar lambung konveks (area
warna abu-abu pada gambar di atas) dari titik kontrolnya. Ini berarti
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permukaan tidak bisa memiliki tonjolan atau cekungan yang lebih
besar dari defleksi titik kontrol.
Catatan :
Spline ini menjadikan net (jaring) sebagai indikator
yang baik. Pada Umumnya: jika net (Jaring) itu bagus,
maka permukaan juga akan bagus.
2.2 Resistance
Maxsurf resistance menyediakan sarana untuk memprediksi
hambatan lambung kapal. Desain maxsurf dapat dibaca dan diukur
secara otomatis untuk mendapatkan parameter yang diperlukan
atau parameternya dapat dimasukkan secara manual. Jika
keseluruhan efisiensi pemasangan propulsi diketahui, atau dapat
diperkirakan maka persyaratan daya perancangan dapat diprediksi.
Maxsurf resistance akan menghitung hambatan lambung
pada kecepatan yang diinput dan akan memberikan hasil dalam
format grafik dan tabular. Hasil perhitungan dapat disalin ke
spreadsheet atau pengolah data untuk analisis atau pemformatan
lebih lanjut. Maxsurf resistance mendukung perhitungan prediksi
hambatan dengan cakupan yang luas untuk kapal monohull dan
multihull.
Prediksi hambatan kapal dilakukan dengan beberapa
pendekatan yang berbeda. Maxsurf resistance menerapkan
beberapa prediksi hambatan dengan algoritma yang berbeda
menurut bentuk kapal. Sebagai contoh, beberapa algoritma sesuai
untuk estimasi hambatan pada planning hull, sementara beberapa
algoritma lain sesuai untuk estimasi hambatan pada lambung kapal
layar.
Disamping perhitungan prediksi hambatan, maxsurf
resistance juga dapat mengitung dan menampilkan gelombang
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pada kecepatan kapal yang diinput. Perlu ditekankan bahwa
prediksi resistansi bukanlah ilmu pasti dan itu Algoritma yang
diimplementasikan dalam program ini, sementara berguna untuk
memperkirakan hambatan lambung dan memungkin tidak
memberikan hasil yang pasti.
2.2.1 Perhitungan Hambatan
Maxsurf resistance pada dasarnya adalah program prediksi
hambatan. Sejumlah metode berbasis regresi dan satu metode
analisis digunakan untuk memprediksi hambatan bentuk lambung.
Hal ini merupakan penerapan pada desain kapal untuk
memecah hambatan menjadi komponen yang sesuai dengan hukum
yang berbeda. Maxsurf resistance dapat menghitung komponen
hambatan dalam bentuk koefisien. Namun tidak semua komponen
hambatan tersedia karena berbeda metode yang digunakan, maka
akan berbeda terhadap formulasi yang diterapkan.
Hambatan total diperoleh dari penurunan Fn (Froude
number) yang tergantung dari komponen hambatan gelombang
atau hambatan sisa dan Re (Reynolds number) tergantung dari
komponen hambatan viskos. Formulasi rumus dapat dituliskan
sebagai berikut:
Hambatan Total = Hambatan Gelombang + Hambatan Viskos (2.1)
= Hambatan Sisa + Hambatan Gesek

Secara khusus, hambatan gesek dilakukan prediksi dengan
ITTC’57 dan menggunakan korelasi model kapal atau beberapa
persamaan yang berkaitan. Hambatan viskos adalah termasuk efek
bentuk yang dipalikasikan pada hambatan gesek dengan
menggunakan formula:
Hambatan gesek = (1+k) Hambatan Gesek
dimana, (1+k) adalah form factor
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(2.2)

Maxsurf resistance mampu untuk menghitung semua
komponen hambatan dan memungkinkan dibuat grafik dan tabel
data yang terpisah. Dalam beberapa kasus metode regresi dapat
melakukan prediksi hambatan sisa dan tanpa form factor. Namun,
dalam hal ini maxsurf resistance tidak dapat dilakukan untuk
menghitung hambatan gelombang.
Maxsurf resistance memiliki dua cara untuk memasukkan
data yang digunakan dalam algoritma hambatan:
1. Secara manual memasukkan data
2. Pembacaan input data dari maxsurf desain dan secara otomatis
menghitung bentuk permukaan
Dengan menggabungkan kedua cara di atas, juga
memungkinkan pembacaan dan perhitungan dalam file maxsurf
desain dan secara manual mengesampingkan data yang dihitung.
Dalam beberapa kasus, dianjurkan untuk memeriksa perhitungan
manual pada sudut masuk, bentuk lambung, type chine dan lainlain, dimana dalam hal ini mempersulit untuk menentukan hasil
perhitungan maxsurf resistance secara otomatis.
2.2.2 Komponen Hambatan
William Froude (1867) pertama kali memperkenalkan
hambatan total kapal yang terdiri atas dua komponen, yaitu:
hambatan sisa (residual) dan hambatan gesek (friction). Hambatan
sisa dalam hal ini meliputi komponen hambatan wave-making
system energies, eddy dan viscous energy losses akibat bentuk
lambung kapal. Sedangkan hambatan gesek kapal diasumsikan
sama dengan hambatan gesek suatu pelat datar 2-dimensi yang
mempunyai luas permukaan bidang basah yang sama serta
bergerak di air pada kecepatan sama dengan kecepatan kapal.
Komponen hambatan total pertama kali diperkenalkan oleh
W. Froude, dimana hambatan total merupakan penjumlahan
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hambatan gesek (RF) dengan hambatan sisa (RR) sehingga didapat
persamaan:
RTM = RFM + RRM

(2.3)

dimana:
RTM: Hambatan total model dari percobaan.
RFM: Hambatan gesek dari permukaan datar yang memiliki
permukaan basah sama dengan model, yang mana dapat
ditentukan dari:
RFM = f S Vn
(2.4)
f,n : konstanta, fungsi dari panjang dan sifat permukaan.
RRM : Hambatan sisa dari model.
Dengan menggunakan metode Froude dapat diperhitungkan
koefisien hambatan kapal full scale dari hasil percobaan model
kapal, dengan persamaan koefisien hambatan:
RT = RF + RR
(2.5)
Metode analisa 2-dimensi tersebut diatas tidak cukup
merefleksikan kontribusi bentuk atau kontur lambung kapal (yang
3-dimensi) terhadap hambatan viskos. Kemudian Hughes (1954)
memperkenalkan metode untuk digunakan dalam korelasi model
kapal, dimana hambatan total adalah penjumlahan dari 3 (tiga)
komponen, yaitu:
1. Hambatan gesek (friction) adalah gaya tangential stress yang
timbul antara molekul air dan kulit badan kapal, yang
kemudian sebagai hambatan bidang permukaan dengan area
dan panjang yang sama dengan model.
2. Hambatan bentuk (form) adalah komponen hambatan yang
dinyatakan dalam bilangan ‘k’, dimana merupakan hambatan
diluar batas item diatas dalam kasus lambung yang tercelup
cukup dalam. Hughess mengasumsikan bahwa untuk lambung
yang streamline pada aliran turbulent, dapat diekspresikan
sebanding dengan hambatan friction.
24

3. Hambatan free surface sebagai hambatan gelombang (RW)
adalah hambatan yang timbul akibat pergerakan kapal relatif
terhadap air sehingga timbul perbedaan tekanan pada
permukaan (bidang) basah kapal yang selanjutnya
menimbulkan wave pattern. Hambatan gelombang merupakan
pengurangan hambatan total (RT) dari penjumlahan hambatan
gesek (RF) dan hambatan bentuk (RF0) dari model.
RT = RF + RFO + RW
dimana RFO = kRF
RT = (1 + k)RF + RW
(2.6)
(1+k) disebut form factor dan dapat diperoleh dari eksperimen
pada kecepatan rendah (Fr < 0.1) dimana Cw dapat diabaikan,
sehingga form factor dapat dihitung dengan:
(1 + 𝑘) =

𝑅𝑇

(2.7)

𝑅𝐹𝑂

Selanjutnya dalam Standar internasional (ITTC, 2017)
mengklasifikasikan hambatan kapal di air tenang (calm water),
secara praktis dalam dua komponen hambatan utama, yaitu:
hambatan viskos (viscous resistance) yang terkait dengan bilangan
Reynolds dan hambatan gelombang (wave-making resistance) yang
tergantung pada bilangan Froude, dimana korelasi kedua
komponen hambatan tersebut diperlihatkan pada persamaan
dibawah ini.
RT = (1+k) RF + RR + RF + RAA
(2.8)
dimana,
(1+k) : merupakan form factor
RF
: Hambatan gesek dengan menggunakan ITTC ’57
RR
: Hambatan sisa dari percobaan model
ΔRF : Roughness Allowance (0 for smooth model)
RAA : Air Resistance (assumed 0 for model without
superstructure).
25

Metode untuk mendapatkan k dengan pengukuran pada kecepatan
rendah, dimana CR diasumsikan mendekati 0 dan (1+k) = RT/RF
dengan penurunan sebagai berikut:
RR  0
RF  0 (0 for smooth model).
RAA  0 (assumed 0 for model without superstructure).
Sehingga,
RT = (1+k) RF + RR + RF + RAA
= (1+k) RF + 0
RT = (1+k) RF
(1+k) = RT/RF
Pada prakteknya, percobaan pada kecepatan rendah memiliki
kelemahan dalam menjamin keakuratan hasil yang didapat
sehingga terdapat metode lain dalam memperhitungkan hambatan,
yaitu metode yang diusulkan oleh Prohaska.
Mengasumsikan RRM = aFnn pada kecepatan rendah (pada
umumnya Fn<0.2) sehingga didapat persamaan hambatan total
kapal sebagai berikut:
RT = (1+k) RF + aFnn
(2.9)
dimana (1+k), a dan n dapat diselesaikan melalui least
square analysis dari pengukuran pada kecepatan rendah.
2.2.3 Metode Hambatan
Maxsurf resistance menyediakan algoritma yang berbeda
untuk memperkirakan hambatan kapal. Hal ini dibagi dalam
kelompok yang berbeda dan tergantung pada jenis lambung, antara
lain:
1. Metode Lambung Planing
2. Metode Kapal Displasmen
3. Metode Yacht
4. Metode Analitik
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1. Metode Lambung Planing
• Savitsky (Pre-planing)
Algoritma ini berguna untuk memperkirakan hambatan dari
lambung kapal sebelum mencapai planing; yaitu resistansi
pra-planning.
• Savitsky (Planing)
Digunakan untuk memperkirakan hambatan dari lambung
kapal ketika dalam kondisi kecepatan planing
• Blount and Fox (Planing)
Digunakan untuk memperkirakan hambatan dari lambung
kapal ketika dalam kondisi kecepatan planing. Algoritma
ini didasarkan pada metode Savitsky planing dengan
perbaikan pada algoritma pada "hump speed", dimana
kecepatan kapal baru mulai planing. Metode ini dianggap
lebih unggul dari metode perencanaan Savitsky untuk kapal
yang memiliki berbagai sudut mati (dea drise) di after body,
atau memiliki blok yang bervariasi di after body (yaitu tidak
prismatik).
• Lahtiharju
Digunakan untuk memperkirakan hambatan dari lambung
kapal ketika dalam kondisi kecepatan planing.
• Wyman
Formulasi universal yang digunakan untuk menghitung
hambatan lambung mode lambung planning dan
displasmen. Metode seperti ini yang ditetapkan oleh
Wyman untuk menghasilkan power engine yang sedang
dihitung. Dengan demikian untuk menghitung hambatan,
maxsurf secara akurat memprediksi hambatan lambung,
efisiensi keseluruhan harus ditambahkan pada pemilihan
efisiensi power. Keseluruhan efisiensi memperhitungkan
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kerugian antara daya yang dikembangkan pada Daya Rem
(mesin) dan Daya Efektif (hambatan lambung).
Rumus kecepatan Wyman mengasumsikan lambung
memiliki tipe yang benar dan bentuk normal untuk tujuan
penggunaan. Ini termasuk lokasi yang tepat dari pusat
gravitasi secara longitudinal dan daya apung maupun
koefisien prisma dalam kisaran yang sesuai.
Rumusnya juga mengasumsikan bahwa propulsi (propeller,
reduction gear, poros, strut, kemudi) berukuran tepat dan
sesuai untuk kinerja terbaik. Ada banyak varian umum dari
paket lambung dan propulsi, namun penyesuaiannya dapat
digunakan lebih lanjut dengan memiliki hasil sebagai
berikut:
a. Round bilge lambung planning (diatas SL rasio 2,9);
mengurangi kecepatan 6%.
b. Deep vee lambung planning (deadrise midships aft
>190); mengurangi kecepatan 3%.
c. Low-deadrise lambung planning (deadrise midships
aft < 80); meningkatkan kecepatan 4%.
d. Motor tempel pada buritan; meningkatkan kecepatan
5%.
e. Perahu dengan full displacement; mengurangi
kecepatan 2%.
f. SL = rasio panjang kecepatan = kecepatan / (LWL)2,
dimana kecepatan dalam knot dan LWL dalam ft.
2. Metode Kapal Displasmen
• Wyman
Metode Wyman juga dapat diterapkan pada kapal
displasmen
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•

•

•

•

•

•

Holtrop
Algoritma ini dirancang untuk memprediksi hambatan
tanker, kapal kargo umum, kapal penangkap ikan, kapal
tunda, kapal kontainer dan frigat (Holtrop, 1978).
Compton
Algoritma ini dirancang untuk prediksi hambatan dari
tipikal patroli pantai, pelatihan atau bentuk lambung tipe
perahu motor rekreasi dengan buritan transom yang
beroperasi di rezim perpindahan dan semi-planing.
Fung
Algoritma ini berlaku untuk prediksi hambatan kapal
displasmen dengan bentuk lambung transom buritan
(umumnya digunakan untuk kapal yang lebih besar dari
Compton). Regresi didasarkan pada data dari tes pada 739
model di lab model David Taylor dan terdiri lebih dari
10.000 poin data, Fung dan Leibman (1995).
Van Oortmerssen
Berguna untuk memperkirakan hambatan kapal-kapal kecil
seperti kapal trawl dan kapal tunda.
Series 60
Digunakan untuk memperkirakan ketahanan kapal kargo
propeller tunggal.
Korean Register of Shipping (KR) Barge
Metode ini didasarkan pada algoritma prediksi hambatan
dalam "Aturan untuk Survei Penarik Tongkang dan
Tugboat" 2010 yang dikeluarkan oleh Korean Register of
Shipping dan cocok untuk kapal berbentuk kotak (misalnya
tongkang) yang beroperasi dalam mode displasmen.
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3. Metode Yacht
Delft Series
Prediksi hambatan yacht dengan menggunakan regresi
(Gerritsma dkk, 1991;1992).
4. Metode Analitik
Slender Body Method
Metode slender body didasarkan pada Tuck et al (1999) dan
Couser et al (1996) yang tersedia dalam maxsurf resistance.
Metode ini menggunakan pendekatan berbasis Michell (1898)
untuk menghitung hambatan gelombang dari monohull simetris.
Metode ini dapat diterapkan ke berbagai hullforms termasuk
multihulls. Namun lambung individu harus ramping dan harus
simetris terhadap garis tengah lambung masing-masing. Gaya
angkat diabaikan dalam metode slendr body yang dibatasi pada
rentang kecepatan tertentu. Secara umum, hasil yang cukup baik
dapat diperoleh melalui berbagai kapal mono dan multihull yang
beroperasi pada bilangan Froude normal. Metode ini hanya
memprediksi komponen hambatan pola gelombang. Untuk
menghitung total resistensi. Maxsurf Resistance menghitung
dan menambahkan komponen hambatan viskos dan
menggunakan metode perhitungan koefisien gesekan ITTC'57
dan faktor bentuk yang ditentukan.
Harap dicatat bahwa tidak semua metode dapat menghitung
semua komponen resistensi; banyak metode menggunakan
pendekatan hambatan sisa + gesek dan karenanya gelombang
dan komponen viskos tidak dapat diturunkan.
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Tabel 2.1 Rangkuman Komponen yang Dihitung dalam Masing-masing Metode

Metode
Savitsky
pre-planing
Savitsky
planing
Blount and
Fox
Wyman
Lahtiharju
Holtrop
Compton
Fung
van
Oortmerssen
Series 60
Delft I, II
Delft III
KR Barge
Slender
Body

RT

RR

RW

RF

RV

RCor

RAPP

RAir

θD

√

x

x

x

x

√

√

√

x

√

√

x

√1

x

√

√

√

√

√

√

x

√1

x

√

√

√

√

√
√
√
√
√

√
√
√
x
√

x
x
√
x
x

√ITTC’57
x
ITTC’57
√
√ITTC’57
√ITTC’57

x
x
√
x
x

x
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

x
x
x
x
x

√

√

x

√ITTC’57

x

√

√

√

x

√
√
√
√

√
√
√
√

x
x
x
x

√4
√5
√5
√6

x
x
x
x

√
x
x
x

√
√
√
√

√
√
√
√

x
x
x
x

√

√

x

√ITTC’57

x

√

√

√

x

Catatan:
• √ = ya
• x = tidak

1. ATTC’47 (Schoenherr) digunakan garis hambatan gesek,
tetapi dilakukan modifikasi luas permukaan bebas, yaitu:
𝐶𝑓 = [log

0,242
10 (𝑅𝑒 𝐶𝑓

2

]
)

2. Perhitungan hambatan gelombang metode Holtrop juga
termasuk komponen “bow” dan “transom”
3. Metode Holtrop mencakup persamaan regresi untuk
menentukan korelasi allowance. Untuk hal ini nilai yang
digunakan ditentukan oleh pengguna.
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4. Menggunakan alternatif hambatan gesek
𝐶𝑓 = [log

0,083
10 (𝑅𝑒 )−1,65]

2

5. Menggunakan ITTC’57 untuk hambatan gesek, akan tetapi
menggunakan Reynolds Number berdasar dengan yang miliki
panjang kurang dari sama dengan 0,07 LPP
Rf [ton] = 0,000136*F1*A1*V2
6. Dengan F1 = kondisi koefisien permukaan lambung 0,8;
A1= luas permukaan bawah garis air [m2] dan V = velocity [kn]
7. Jika faktor bentuk yang ditentukan pengguna negative, maka
metode slender body menggunakan faktor bentuk yang
dihitung oleh metode Holtrop
ITTC’57

Menggunakan hambatan gesek ITTC’57:
𝐶𝑓 = [log

RT

RR
RW
RF

RV

RCor
RApp
RAir
θD

0,075
2
10 (𝑅𝑒 )−2]

Hambatan Total menggunakan rumus:
RT = RR + RF+ RCor + RAPP + RAir atau
RT = RW + RV + RCor + RAPP + RAir,
Hambatan Sisa. Hambatan hidrodinamik total dikurangi
hambatan gesek kulit. Tidak termasuk RCor, RAPP, atau RAir
Hambatan Gelombang. Hambatan karena input energi ke
dalam gelombang pada permukaan bebas.
Hambatan Gesek. Gesekan kulit pada area pelat datar yang
biasanya menggunakan grafik korelasi model-kapal ITTC atau
grafik gesekan Schoenherr.
Hambatan Viskos; Hambatan viskositas dan gesekan kulit
ditambah kelonggaran karena efek bentuk 3D lambung. Biasanya
dengan menggunakan faktor bentuk (1+k), dalam hal ini
RV=(1+k)RF
Hambatan Korelasi Allowance. Hambatan tambahan untuk
korelasi dari model ke skala kapal
Hambatan Tonjolan (tambahan). Hambantan tonjolan
(tambahan) seperti kemudi, dll.
Hambatan Udara. Hambatan angin pada lambung di atas air
dan struktur atas
Trim vs Kecepatan
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2.2.4 Validasi Hambatan
Maxsurf resistance memeriksa validitas data pada metode
yang dipilih. Jika nilai OK akan ditampilkan dalam Warna
Hitam, jika nilai Terlalu Rendah akan ditampilkan dalam Warna
Merah, dan jika nilai Terlalu Tinggi akan ditampilkan dengan
Warna Oranye.
Tabel 2.2. Validitas Data

Maxsurf resistensi masih akan mencoba untuk menghitung
hambatan lambung jika data berada di luar jangkauan, tetapi hasil
ini harus diperlakukan dengan hati-hati karena akurasi metode
dapat dikompromikan jika parameter berada di luar rentang yang
valid.
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Oleh karena itu kesulitan dalam menentukan akurasi dari
beberapa pengukuran pada model permukaan, maka penting
melakukan verifikasi pada beberapa pengukuran, meliputi:
▪ 1/2 sudut pintu masuk
▪ Bulb daerah transversal
▪ Tinggi bohlam dari lunas
▪ Deadrise di 50% LWL
▪ Jenis Chine: keras chine atau putaran lambung kapal
2.3 Stability
File desain maxsurf dapat dibuka langsung (transfer
langsung) ke maxsurf stability sebagai upaya menghilangkan
kebutuhan untuk sitasi gambar yang banyak memakan waktu
(mengetik pada offset) dan upaya mempertahankan keakuratan tiga
dimensi dari sebuah model maxsurf.
Selain itu volume tangki dapat didefinisikan dan dikalibrasi
untuk kapasitas, pusat gravitasi dan momen permukaan bebas.
Selain itu kondisi tangki dan kompartemen yang mengalami
kebocoran (dibanjiri fluida cair) bertujuan untuk menghitung efek
kerusakan. Demikian juga dalam hal pembebanan yang
memungkinkan bobot statis dan volume tangki untuk ditentukan
dan menghitung bobot, pusat gravitasi yang sesuai, berat total dan
pusat gravitasi kapal di bawah kondisi pembebanan yang telah
ditentukan. Pembebanan secara berkelompok dapat juga dibuat dan
pada lokasi masing-masing yang didefinisikan ke dalam load
cases. Sedangkan input lainnya berupa tangki sounding pipa, titik
celup dan embarkasi, garis margin dan modulus, maupun titik down
flooding.
Maxsurf stability meliputi beberapa analisis, antara lain:
•
•

Upright hydrostatics
Large angle stability
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equilibrium analysis
Specified Condition analysis
KN values and cross curves of stability
Limiting KG analysis
Floodable Length analysis
Longitudinal Strength analysis
Tank Calibrations
MARPOL oil outflow
Probabilistic damage (versi Maxsurf Stability Ultimate).

Jika dimungkinkan untuk analisis yang berbeda akan memerlukan
pengaturan yang berbeda pula, sebagai contoh analisa hidrostatik
tegak akan membutuhkan berbagai konsep dan analisia kekuatan
memanjang membutuhkan distribusi beban yang terperinci.
Secara umum stabilitas kapal diartikan sebagai kemampuan
sebuah kapal untuk kembali pada kedudukan semula setelah
menerima gaya-gaya dari luar, antara lain:
• Angin
• Keadaan laut dan gelombang
• Kebocoran yang dilakukan oleh tubrukan atau kandas
Sedangkan stabilitas kapal dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Stabilitas statis adalah stabilitas saat kapal dalam keadaan
diam atau berlayar dilaut tenang.
2. Stabilitas dinamis adalah diperuntukan bagi kapal yang
sedang oleng atau mengangguk.
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2.3.1 Titik Penting Stabilitas
Menurut Hind (1967), titik-titik penting dalam stabilitas,
meliputi: titik berat (G), titik apung (B) dan titik metasentris (M).

Gambar 2.8. Titik Penting dalam Stabilitas Kapal

1. Titik Berat
Titik berat (center of gravity) dikenal dengan titik G dari
sebuah kapal, merupakan titik tangkap dari semua gaya-gaya
yang menekan ke bawah terhadap kapal. Letak titik G ini di
kapal dapat diketahui dengan meninjau semua pembagian
bobot di kapal, makin banyak bobot yang diletakkan di bagian
atas, maka makin tinggi letak titik G.
Secara definisi titik berat (G) adalah titik tangkap dari semua
gaya-gaya yang bekerja ke bawah. Letak titik G pada kapal
kosong ditentukan oleh hasil percobaan stabilitas. Perlu
diketahui bahwa, letak titik G tergantung daripada pembagian
berat di kapal. Jadi selama tidak ada berat yang di geser, titik
G tidak akan berubah walaupun kapal oleng atau mengangguk.
2. Titik Apung
Titik apung (center of buoyance) diikenal dengan titik B dari
sebuah kapal, merupakan titik tangkap dari resultan gaya-gaya
yang menekan tegak ke atas dari bagian kapal yang terbenam
dalam air. Titik tangkap B bukanlah merupakan suatu titik
yang tetap, akan tetapi akan berpindah-pindah oleh adanya
perubahan sarat dari kapal. Dalam stabilitas kapal, titik B
inilah yang menyebabkan kapal mampu untuk tegak kembali
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setelah mengalami posisi miring. Letak titik B tergantung dari
besarnya kemiringan kapal (bila kemiringan berubah, maka
letak titik B akan berpindah. Bila kapal miring, maka titik B
akan berpindah ke sisi yang rendah.
3. Titik Metasentris
Titik metasentris atau dikenal dengan titik M dari sebuah
kapal, merupakan sebuah titik semu dari batas dimana titik G
tidak boleh melewati di atasnya agar supaya kapal tetap
mempunyai stabilitas yang positif (stabil). Meta artinya
berubah-ubah, jadi titik metasentris dapat berubah letaknya
dan tergantung dari besar sudut kemiringan. Apabila kapal
miring pada sudut kecil (tidak lebih dari 150), maka titik apung
B bergerak di sepanjang busur, dimana titik M merupakan titik
pusat di bidang tengah kapal (centre of line) dan pada sudut
kemiringan yang kecil ini perpindahan letak titik M masih
sangat kecil sehingga dapat dikatakan tetap.
2.3.2 Intact Stability
Intact Stability adalah perhitungan stabilitas kapal dengan
melihat kondisi dimana kapal masih dalam keadaan normal/baik,
lambung dan Compartment tidak mengalami kebocoran. Kapal
diharapkan untuk memenuhi beberapa kriteria stabilitas, seperti
GMt (tinggi metacentric), area dibawah GZ (righting lever), tange
of stability, trim, dll.
Kondisi-kondisi perhitungan stabilitas kapal diantaranya:
1. Lightship
Kondisi berat kapal kosong, permesinan, dan perlengkapan.
2. Fullload
Bersamaan dengan Lightship, kapal juga membawa
perbekalan (air tawar, BBM, makanan), serta payload atau
muatan 100%.
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3. Ballast
Bersamaan dengan kondisi Lightship, dan ballast (air laut)
dalam kondisi terisi.
4. Light arrival
Bersamaan dengan kondisi kapal kosong, ballast terisi penuh,
dan perbekalan/bahan habis pakai dalam kondisi 10%.
2.3.3 Damage Stability
Damage Stability adalah perhitungan stabilitas kapal dimana
kondisi kapal mengalami kerusakan (kebocoran) pada salah satu
Compartment.

Gambar 2.9. Ilustrasi Kebocoran Compartment Kapal

2.3.4 Code and Rule
Code/Rule adalah standart/regulasi sebagai acuan untuk
desain perancangan dan instalasi, dalam kaitanya terhadap analisa
stabilitas. Maxsurf stability terdapat layanan dan code yang
mengacu pada hukum-hukum dan aturan yang berlaku, yang
disesuaikan dengan tipe/jenis kapal serta keinginan perencana
kapal. Kriteria tersebut secara umum tercantum pada IMO
regulation untuk stabilitas. Seperti yang telah ditetapkan menurut
IMO regulation A. 749 (18).
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1. Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.1:
b. Luasan pada daerah dibawah kurva GZ pada sudut oleng
0º–30º (deg) tidak boleh kurang atau sama dengan 3,151
m.deg.
c. Luasan pada daerah dibawah kurva GZ pada sudut oleng
0º–40º (deg) tidak boleh kurang atau sama dengan 5,157
m.deg.
d. Luasan pada daerah dibawah kurva GZ pada sudut oleng
30º–40º (deg) tidak boleh kurang atau sama dengan 1,719
m.deg.
2. Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.2: nilai GZ maksimum yang
terjadi pada sudut 30º – 180º (deg) tidak boleh kurang atau
sama dengan 0,2 m.
3. Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.3: sudut pada nilai GZ
maksimum tidak boleh kurang atau sama dengan 25º (deg).
4. Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.4: nilai GM awal pada sudut
0º (deg) tidak boleh kurang atau sama dengan 0,15 m.
2.3.5 Cross Curve

Gambar 2.10. Titik KN (φ) dalam Stabilitas Kapal

Posisi vertical pusat grafitasi (G) kapal tidak selalu tetap, hal
tersebut berbeda-beda sesuai dengan perjalanan, kondisi
permuatan, dan jumlah pemberat. Sifat CG yang bervariasi ini
sangat menyulitkan perancang untuk mengansumsikan kondisi
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permuatan dimana kurva GZ harus diperoleh, karena nilai KG yang
berbeda akan menghasilkan ketinggian metasentrik (GM) yang
berbeda, dan karena GZ berkaitan langsung dengan GM untuk
setiap kondisi permuatan kapal.
Cross curve (KN) stabilitas dikembangkan, sehingga untuk
setiap kondisi permuatan (dimana KG diketahui) nilai righting
lever (GZ) dapat diperoleh untuk setiap sudut/Angle of heel.
KN (φ) = GZ (φ) + KG_estimated sin (φ)
2.3.6 Floodable Length
Memperhatikan aspek keselamatan sebuah kapal, maka
sangat penting untuk perencanaan sekat-sekat/Compartment
didalam kapal. Dalam peraturan SOLAS disebutkan dalam
pembagian sekat kedap air, yaitu setiap kapal yang mengangkut 12
penumpang atau lebih harus dipasang sekat kedap air (watertight
bulkhead). Bila terjadi kebocoran kapal pada satu atau lebih pada
ruangan yang berurutan kapal tidak tenggelam dan melampaui
batas benam.
Lengkungan sekat kedap air (floodable length) adalah grafik
dari panjang maksimal ruangan, dengan letak sekat melintang dari
panjang kapal bila ruangan tersebut tergenang air, dimana sarat
airnya akan tepat menyinggung garis batas benam (margine line),
dimana kapal masih dapat terapung pada saat kapal mengalami
kebocoran/tenggelam.

Gambar 2.11. Curva Floodable Length.
https://www.marineinsight.com/naval-architecture/ship-stability-damaged-stability-ships/
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2.3.7 Longitudinal Strength
Berbicara tentang kekuatan sebuah kapal dan berlayar dalam
kondisi cuaca buruk, maka akan muncul gaya-gaya eksternal yang
bekerja dan berusaha untuk menimbulkan keretakan atau
kepecahan pada badan kapal. Oleh karena itu kapal dengan
kekuatannya harus mampu menahan beratnya sendiri, berat
muatan, dan gaya-gaya eksternal yang ditimbukan oleh kondisi
perairan laut. Sedangkan dasar pemikiran kekuatan kapal di
identifikasi sebagai sebuah balok memanjang.

Gambar 2.12 Kapal sebagai Balok Memanjang.

Pada analisis sebuah balok yang mengalami pembebanan,
gaya yang muncul, meliputi: shear force dan bending moment.
Shear force adalah integrasi matematis dari distribusi beban
sepanjang beban balok, sedangkan bending moment adalah
integrasi matematis dari distribusi gaya geser sepanjang beban
balok. Seperti pada persamaan di bawah ini:
Shear Force
= ʃ P dx
Bending Moment = ʃ SF dx
dimana,
P = net load
SF = shear force

(2.10)
(2.11)

Secara mendasar ada dua jenis beban yang dialami oleh
sebuah kapal (assumsi mengabaikan pengaruh angin dan arus
external), yaitu:
1. Bobot kapal, bekerja ke bawah dan terdistribusi ke seluruh
panjang kapal.
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2. Gaya apung yang diberikan air ke badan kapal, bekerja ke atas
dan terdistribusi sepanjang bagian bawah air.

Gambar 2.13. Ilustrasi Beban yang Bekerja di Kapal

2.3.8 Pengaturan Analisis
Pengaturan analisis menggambarkan kondisi kapal yang
akan diuji, seperti hidrostatik tegak, atau berbagai sudut trim untuk
analisis stabilitas besar. Pengaturan analisis yang tersedia dalam
maxsurf stability, meliputi:
• Heel
• Trim
• Draft
• Displacement
• Permeability
• Specified condition
Catatan untuk pengaturan analisis yang tidak relevan dengan jenis
analisis terpilih akan diabu-abukan pada menu analisis.
2.3.9 Pilihan Lingkungan
Pilihan lingkungan adalah pengubah yang dapat diterapkan
pada model atau lingkungannya yang dapat berpengaruh pada hasil
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dari semua jenis analisis hidrostatik. Pilihan lingkungan yang
berbeda dapat pada maxsurf stability, meliputi:
• Type of Fluid Simulation
• Density of fluids
• Wave form
• Grounding
• Intact and Damage condition.
2.3.10 Kriteria Stabilitas
Maxsurf stability memiliki kemampuan untuk menghitung
kepatuhan dengan berbagai kriteria stabilitas. Kriteria ini berasal
dari properti kurva stabilitas yang dihitung dari analisis stabilitas
sudut besar atau sifat orientasi, dan stabilitas kapal yang dihitung
dari analisis equilibrium, termasuk analisis KG dan floodable yang
terbatas. Selain itu maxsurf stability juga memiliki seperangkat
kriteria induk generik yang secara virtual kriteria kestabilan dapat
disesuaikan.
2.3.11 Luaran Hasil
Tampilan bentuk lambung ditunjukkan pada setiap tahapan
analisis, termasuk area bagian yang dibasahi, garis air yang
sebenarnya, pusat-pusat pengapungan, gravitasi, dan daya apung.
Bentuk lambung yang mengalami trim dan heel maupun bentuk
bidang air pada kapal dapat juka dilakukan pencetakan.
Luaran hasil yang tersimpan dapat ditinjau setiap saat, baik
dalam bentuk tabel atau grafik dari berbagai parameter di seluruh
rentang perhitungan. Semua luaran hasil terakumulasi dalam
Laporan (disimpan, disalin dan dicetak) dalam bentuk dokumen
word. Sedangkan pemeriksaan kriteria dirangkum dalam tabel
yang mencantumkan status (pass/fail) dari setiap kriteria dan
marginnya.
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2.4 Motion
Maxsurf motion adalah program analisis seakeeping dengan
menggunakan file geometri maxsurf untuk menghitung respons
kapal pada kondisi perairan yang telah ditentukan oleh pengguna.
Dua metode yang tersedia untuk menghitung respon kapal, yaitu:
metode teori strip linier dan metode panel. Sedangkan pilihan
metode panel hanya tersedia di maxsurf gerak maju.
Metode teori strip linier didasarkan pada teori Salvesen yang
digunakan untuk menghitung respon couple heave dan pitch dari
sebuah kapal. Respon roll dihitung dengan menggunakan teori
redaman roll linier. Selain luaran grafis dan tabulasi dari data hasil
numerik, maxsurf motions juga mampu memberikan animasi
respon kapal terhadap kondisi laut yang ditentukan.
Metode panel adalah analisis hidrodinamika difraksi orde
pertama/radiasi di mana panel konstan menggunakan Bounadary
Element Method (BEM). Metode panel menghasilkan elemen
analisis berdasarkan geometri dari permukaan NURBS pada file
desain maxsurf. Metode panel menghasilkan Response Amplitude
Operator (RAO) untuk semua enam tingkat kebebasan (6 degrees
of freedom atau 6DOF), meliputi: surge, sway, heave, roll, pitch
dan yaw. Metode panel ini berlaku untuk rentang geometri yang
sangat besar, namun dibatasi pada kecepatan maju nol (diam).
Selain menghasilkan RAO, luaran metode panel juga mencakup
massa dan redaman hidrodinamik, gaya gelombang dan momen,
gaya dan momen drift, maupun tekanan pada permukaan basah
kapal.
Teori strip bersama dengan metode panel pada maxsurf
motions mampu memberikan prediksi seakeeping yang cukup
akurat untuk berbagai jenis kapal. Kecepatan analisis dan
integrasinya ke dalam feature maxsurf membuat maxsurf motions
sangat berguna pada tahap desain awal.
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Seakeeping ability merupakan olah gerak watercraft atau
offshore platform yang disebabkan oleh interaksinya dengan
kondisi dan situasi lingkungan tempat keduanya beroperasi. Dalam
praktiknya, watercraft atau offshore platform memiliki
kemampuan bertahan dalam situasi tertentu pada suatu daerah
jelajah dan merupakan wahana yang memiliki seaworthiness.
Untuk mengukur kemampuan suatu wahana dalam bertahan
di suatu kondisi daerah jelajah, maka analisa seakeeping digunakan
sebagai indikasi gerakan benda hasil interaksi dengan lingkungan
sekitarnya dan sering disebut dengan 6 DOF.

Gambar 2.14. Six Degrees of Freedom

Pada proses analisa olah gerak sebuah benda di suatu daerah
jelajah, karakteristik gerakan yang dihasilkan pada satuan waktu
bukan merupakan hal yang terpenting, melainkan pengaruh dari
gerakan tersebut pada benda itu sendiri dan lingkungannya. Hal ini
sangat penting mengingat gerak benda pada suatu daerah jelajah
didominasi oleh fluida cair yang dapat menyebabkan kejadian
fenomena slamming, dimana akselerasi vertikal dari suatu benda
berubah secara tiba – tiba dengan diikuti oleh getaran benda itu
sendiri pada frekuensi natural sebagai akibat adanya interaksi
dengan fluida di sekitarnya. Fenomena slamming yang terjadi
berulangkali dapat merusak struktur benda dan komponen lainnya,
termasuk pada muatannya.
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Gambar 2.15. Desain Maxsurf Motion

Oleh karena itu perhitungan dan analisa secara numerik dan
simulasi maupun eksperimen di suatu laboratorium perlu dilakukan
untuk mengetahui apakah wahana yang telah dirancang dapat
bertahan di lingkungan tempatnya beroperasi. Secara teoritikal,
sebelum melakukan perhitungan dan analisa perlu diadakan
beberapa identifikasi tentang macam – macam jenis olah gerak dan
hal-hal yang mempengaruhi terjadinya suatu olah gerak.

Gambar 2.16. Input Data Maxsurf Motion

2.4.1 Gerak Harmonik Sederhana
Pergerakan dari suatu benda dapat terjadi secara translasional
maupun rotasional. Menurut hukum II Newton, gerakan – gerakan
ini terjadi terus menerus pada satu arah, kecuali pergerakannya
terganggu oleh gaya luar. Arah gerakan juga dapat dirubah yang
artinya suatu gerakan dapat berkembang ke satu arah dan kemudian
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berbalik setelah beberapa waktu. Gerakan yang demikian dikenal
dengan osilasi (oscillatory).
Jenis gerakan ini memiliki kajian yang berkaitan dengan
musik, maka gerakan ini juga disebut gerak harmonik (harmonic
motion). Untuk mempermudah kajian yang sederhana tentang
gerak harmonik yang kemudian dikenal dengan gerak harmonik
sederhana (simple harmonic motion).
A. Perhitungan Gerak Harmonik Sederhana
Jika sebuah titik dianggap bergerak mengelilingi sebuah
lingkaran dengan kecepatan yang sama, maka gerakan
proyeksi titik pada diameter lingkaran didefinisikan sebagai
gerak harmonik sederhana. Titik P (perhatikan Gambar 2.17)
bergerak sepanjang lintasan yang mengelilingi lingkaran
memiliki radius 𝑧𝑛 . Jika titik P memiliki kecepatan sudut yang
konstan, yaitu: 𝜔 radian per satuan waktu, maka P’ merupakan
proyeksi dari P pada diameter linkaran 𝑧𝑛 ’. Ketika P berotasi
dari z ke z’ dan kembali lagi ke z, gerakan dari P’ disebut
dengan gerak harmonik sederhana, dimana:
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑃′ 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑂 = 𝑂𝑃′ = 𝑧 = 𝑧𝑛 cos 𝜔𝑡
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃′ =
𝐴𝑘𝑠𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑃′ =

𝑑𝑧
𝑑𝑡

= −𝑧𝑛 𝜔2 cos 𝜔𝑡

𝑑2 𝑧
𝑑𝑡 2

= −𝑧𝑛 𝜔2 cos 𝜔𝑡

Gambar 2.17. Gerak Harmonik Sederhana
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(2.12)
(2.13)
(2.14)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa amplitudo P’ apabila
P’ berpindah dari posisi tengah adalah sebesar 𝑧0 . Sehingga
waktu yang dibutuhkan oleh P’ untuk mencapai z’ dari z dan
kembali lagi ke z, sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh P
untuk membuat satu rotasi penuh, maka dengan demikian
𝑇=

2𝜋𝑧0
𝜔𝑧0

=

2𝜋

(2.15)

𝜔

B. Skala Beaufort
Skala Beaufort atau Beaufort Wind Force Scale merupakan
pengukuran empiris mengenai kecepatan angin untuk tujuan
observasi kondisi perairan atau daratan yang dilakukan oleh
seorang hydrographer dari Irlandia bernama Rear Admiral
(Laksamana Muda) Francis Beaufort (1805).
Skala Beaufort bertujuan untuk memberikan standarisasi pada
dampak dari perubahan kecepatan angin itu sendiri yang
dikelompokkan dan dirumuskan secara empiris berdasarkan
Beaufort number. Setiap kenaikan jumlah Beaufort number
akan mempresentasikan perubahan pada kondisi lingkungan
yang diakibatkan oleh perubahan kecepatan angin. Mulai dari
kondisi tenang (calm), hembusan kecil (light breeze), badai
(storm) hingga angin puyuh (hurricane).
Kenaikan jumlah Beaufort number berbanding lurus dengan
peningkatan kecepatan angin, sehingga semakin besar nilai
Beaufort Number maka akan semakin besar pula kecepatan
angin dan akan semakin ekstrim perubahan kondisi
lingkungannya.
𝑣 = 0.836 𝐵 3/2

(2.16)
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Tabel 2.3. Beaufort Wind Force Scale

2.4.2 Gelombang
Dalam ilmu fisika, sebuah gelombang (wave) dapat
didefinisikan sebagai sebuah pergolakan yang memindahkan suatu
energi melalui benda atau ruang, dengan sedikit atau tanpa kaitan
dengan perpindahan massa. Suatu gelombang terdiri dari osilasi
atau getaran dari sebuah medium fisik atau sebuah bidang di suatu
tempat.
Secara teori terdapat dua jenis gelombang, yaitu: mekanis
dan elektromagnetik. Perbedaan pada kedua jenis gelombang ini
terdapat pada medium perpindahannya. Gelombang mekanis
berpindah melalui sebuah benda fisik yang substansinya kemudian
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dirubah dan dikembalikan oleh sebuah gaya yang disebut dengan
restoring force. Sedangkan gelombang elektromagnetik berpindah
tanpa melalui sebuah medium fisik, akan tetapi melalui sebuah
ruang yang sering disebut dengan radiasi.
A. Gelombang Air
Gelombang air (water waves) merupakan suatu jenis
gelombang mekanis yang terjadi akibat adanya distribusi
energi ke suatu kumpulan fluida cair yang tercipta dari
hembusan angin, pergerakan lempeng bumi, gaya gravitasi
dan pergerakkan suatu objek di permukaan atau di dalam
fluida cair tersebut.
Dari segi jenisnya, gelombang air dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu: regular dan irregular wave. Regular wave atau unidirectional regular wave merupakan gelombang yang
berbentuk konstan dari waktu ke waktu dan mirip seperti
lembar besi yang bergelombang yang sangat lebar. Sedangkan
irregular wave merupakan jenis gelombang yang bentuk dan
ukurannya selalu berubah tergantung pada kuat lemahnya daya
hempas angin dan faktor lainnya.
Dalam dunia perkapalan untuk memprediksi seaworthiness
pada suatu benda apung digunakan dua jenis gelombang
sebagai landasan observasi perencanaan yaitu sinusoidal water
wave dan irregular water wave.
B. Sinusoidal Water Wave
Sinusoidal water wave atau yang sering disebut harmonic
wave atau regular wave merupakan gelombang air yang
memiliki bentuk yang memenuhi asas fungsi sinus.
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Gambar 2.18. Sinusoidal Wave

Selain itu, sinusoidal wave dapat digunakan untuk
mendeskripsikan sebuah osilasi periodik, yang secara
matematis dapat didefinisikan sebagai berikut:
𝑦(𝑡) = 𝐴 sin(2𝜋𝑓𝑡 + 𝜑) = 𝐴 sin(𝜔𝑡 + 𝜑)
(2.16)
dimana,
• A: Amplitudo, puncak deviasi dari suatu fungsi dari
nol
• F : Frekuensi, jumlah silasi yang terjadi pada suatu
satuan waktu
• 𝜔 : 2𝜋𝑓 , frekuensi sudut, nilai perubahan dari
fungsi argumen pada unit radian per detik
• 𝜑 : Fase, menunjukkan (dalam radian) dimana pada
perputarannya osilasi berada pada kondisi t = 0
Apabila 𝜑 tidak sama dengan nol, seluruh bentuk gelombang
tampak bergeser pada waktu dengan 𝜑/𝜔 detik. Hasil dengan
nilai negatif menunjukkan terjadinya sebuah penundaan dan
nilai positif menggambarkan kemajuan. Selain dipengaruhi
oleh gaya eksternal, fenomena gelombang juga dipengaruhi
oleh kedalaman suatu perairan. Ada dua jenis efek yang
dihasilkan dari perbedaan kedalaman pada suatu gelombang di
suatu perairan, yaitu: deep water effect dan shallow water
effect.
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Dalam fenomena deep water effect ada beberapa unsur yang
berpengaruh antara lain:
1. Garis elevasi di tekanan yang sama
ʆ𝑥 = ʆ𝑎 𝑒 −𝑘𝑥 cos 𝑘(𝑥 − 𝑉𝑤 𝑡)

(2.17)

2. Surface profile
ʆ = ʆ0 = ʆ𝑎 cos 𝑘(𝑥 − 𝑉𝑤 𝑡)

(2.18)

3. Kecepatan horizontal air
𝑢 = 𝑘 ʆ𝑎 𝑉𝑤 𝑒 −𝑘𝑥 cos 𝑘(𝑥 − 𝑉𝑤 𝑡)

(2.19)

4. Panjang gelombang
𝐿𝑤 =

2𝜋𝑉𝑤 2
𝑔

=

2𝜋𝑔
2
𝜔𝑤

=

2
𝑔𝑇𝑤

2𝜋

(2.20)

5. Wave number
𝑘=

2𝜋
𝐿𝑤

=

2
𝜔𝑤

4𝜋 2

𝑔

= 𝑉 2 = 𝑔𝑇 2

𝑔

𝑤

𝑤

(2.21)

6. Kecepatan gelombang
𝑉𝑤 =

𝐿𝑤
𝑇𝑤

𝑔

𝑔𝐿

1/2

= 𝜔 = ( 2𝜋𝑤 )

(2.22)

𝑤

7. Tekanan
𝑝 = 𝜌𝑔(𝑧 − ʆ)

(2.23)

8. Periode Gelombang
𝑇𝑤 = (

2𝜋𝐿𝑤 1/2
𝑔

)

(2.24)

9. Maximum Wave Slope
𝛼𝑀 = 𝑘ʆ𝑎 =

2𝜋ʆ𝑎

(2.25)

𝐿𝑤

10. Energi per satuan permukaan gelombang
𝐸=

1
2

𝑝ʆ2𝑎

(2.26)
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Sedangkan dalam fenomena shallow water berlaku beberapa
unsur sebagai berikut:
1. Frekuensi sudut
𝜔 = 𝑘. √𝑔𝑑

(2.27)

2. Periode Gelombang
𝑇=

𝐿
√𝑔𝑑

atau 𝐿 = 𝑇. √𝑔𝑑

(2.28)

3. Hubungan dispersi dengan fase kecepatan
𝑔

𝑐 = √𝑘 . tanh (𝑘𝑑)

(2.29)

Gambar 2.19. Calculate Wave Surface

C. Gelombang Irregular
Gelombang Irregular merupakan jenis gelombang yang tinggi
puncak, kedalaman lembah dan bentuk propagasinya berubah
secara terus menerus dan memiliki pola yang sangat kompleks.
Dikarenakan pola yang kompleks dan bentuk yang selalu
berubah, untuk menganalisa jenis gelombang ini digunakan
metode statistik yang bertujuan melihat perubahan pola
gelombang di suatu periode.
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Gambar 2.20. Irregular Wave
Untuk mempermudah perhitungan dan analisa data statistik
yang telah dikumpulkan, penggunaan histogram dilakukan
dalam proses prediksi, sehingga rata – rata periode gelombang
dapat di rumuskan sebagai berikut:
𝑇=

∫ 𝑝𝑇̃𝑧 𝑑𝑇̃𝑧
∫ 𝑝𝑑𝑇̃𝑧

(2.30)

Dimana p merupakan presentase dari banyaknya gelombang
yang terjadi pada suatu periode. Dengan kata lain, jumlah
komulatif suatu gelombang yang terobservasi pada histogram
per satuan waktu, maka p dapat diformulasikan melalui The
Rayleigh distribution adalah sebagai berikut:
𝑝(𝐻𝑖 ) =

2𝐻𝑖
𝐻2

2

𝑒 −𝐻𝑖 /𝐻

2

(2.31)

Sehingga dari formulasi tersebut diketahui hubungan antara
tinggi rata-rata gelombang dan jumlah gelombang yang terjadi
memiliki kriteria 0 <p< 1.
Tinggi gelombang rata – rata sendiri dapat didefinisikan
sebagai berikut:
2

̅ 2 = ∑[(𝐻𝑖 ) ×𝑓(𝐻𝑖 )]
𝐻
∑[𝑓(𝐻 )]

(2.32)

𝑖

dimana 𝑓(𝐻𝑖 ) adalah jumlah atau frekuensi 𝐻𝑖 yang
terjadi pada suatu periode.
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2.4.3 Sudut Serang Gelombang
Sudut serang merupakan arah sudut datang gelombang yang
akan berinteraksi dengan benda di suatu daerah jelajah. Untuk
memudahkan analisa, dalam perhitungan seakeeping biasanya arah
datang gelombang dibuat dengan kondisi memenuhi asas sudut
istimewa dalam kuadran trigonometri.

Gambar 2.21. Sudut – Sudut dalam Trigonometri

2.4.4 Spektrum Gelombang Laut
Konsep spektrum gelombang laut atau ocean-wave spectra
merupakan sebuah metode simplifikasi untuk mendeskripsikan
komposisi dari gelombang dengan berbagai panjang dan periode.
Selain itu, spektrum juga dapat menjelaskan tentang distribusi
energi gelombang diantara frekuensi dan panjang gelombang yang
berbeda pada permukaan laut.
Secara teori terdapat dua jenis spektrum yang digunakan
untuk menjelaskan keadaan suatu perairan, yaitu: PiersonMoskowitz Spectrum dan Joint North Sea Wave Observation
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Project (JONSWAP) Spectrum. Perbedaan pada kedua jenis
spectra terletak pada kesederhanaan metodenya, dimana Pierson
Moskowitz (1964) menawarkan metode yang cenderung lebih
sederhana daripada JONSWAP.

Gambar 2.22. CG Spectra

A. Pierson Moskowitz Spectra
Pierson Moskowitz Spectra merupakan jenis spektrum yang
mengasumsikan bahwa jika angin bertiup secara tetap untuk
waktu yang lama pada area yang luas, maka gelombang akan
mencapai kesetimbangan dengan angin. Konsep ini juga
dikenal dengan konsep Fully Developed Sea (Stewart, 2000).

Gambar 2.23. Pierson Moskowitz Spectra
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Secara empiris, spektrum ini dapat diformulasikan sebagai
berikut:
𝑆(𝜔) =

𝑎𝑔2
𝜔2

4

𝜔

𝑒𝑥𝑝 (−𝛽 ( 𝜔𝜃 ) )

(2.33)

dimana 𝜔 = 2𝜋𝑓 , 𝑓 merupakan frekuensi gelombang
dalam Hertz, 𝑎 = 8.1 × 10−3 , 𝛽 = 0.74, 𝜔0 = 𝑔⁄𝑈19.5
dan 𝑈19.5 merupakan kecepatan angin pada ketinggian
19.5 m diatas permukaan laut.
B. JONSWAP Spectra
JONSWAP merupakan data yang dianalisa oleh Hasselmann
et al. (1973), menemukan bahwa spektrum gelombang tidak
pernah tercipta secara sempurna (fully developed) melainkan
terus berlanjut secara non-linear melalui interaksi antar
gelombang untuk waktu yang lama dan jarak yang jauh. Secara
sederhana JONSWAP spectrum merupakan PiersonMoskowitz spectrum yang dikalikan dengan sebuah faktor
peningkatan puncak lainnya 𝛾 𝑟 (Stewart, 2000).
𝑆𝑗 (𝜔) =

𝑎𝑔2
𝜔5

5 𝜔𝑝 4

𝑒𝑥𝑝 [− 4 ( 𝜔 ) ] 𝛾 𝑟

dimana,
2

(𝜔 − 𝜔𝑝 )
𝑟 = 𝑒𝑥𝑝 [−
]
2𝜎 2 𝜔𝑝2

Gambar 2.24. JONSWAP Spectrum
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(2.34)

JONSWAP spectrum mirip dengan Pierson-Moskowitz
spectrum hanya saja dalam spectrum ini gelombang dianggap
terus menerus terbentuk di jarak dan waktu yang telah
ditentukan.
2.4.5 Gerakan Seakeeping
Dalam seakeeping ability terdapat enam macam gerakan
benda apung yang tergabung dalam enam derajat kebebasan (six
degrees of freedom), meliputi:
A. Gerak Heaving
Gerak heaving merupakan naik turun secara vertikal yang
disebabkan oleh perubahan besar daya apung dan berat benda
karena terjadinya perubahan momentum di suatu spektrum
gelombang (Bhattacharya, 1978). Pada gerak heaving,
terdapat dua jenis kondisi, yaitu: free oscillation yang
merupakan kondisi dimana tidak ada damping force saat
terjadinya gerak heaving, dan kondisi sebaliknya yang
dinamakan damped oscillation, sehingga gerak heaving dapat
dirumuskan sebagai berikut:
𝑎𝑧̈ + 𝑏𝑧̇ + 𝑐𝑧 = 𝐹0 cos 𝜔𝑒 𝑡

(2.35)

B. Gerak Pitching
Gerak pitching merupakan jenis gerakan yang terjadi akibat
adanya perbedaan posisi haluan dan buritan benda di suatu
gelombang sehingga menghasilkan gerakan yang terlihat
seolah-olah seperti anggukan.
𝑑2 𝜃

𝑑𝜃

𝑎 𝑑𝑡 2 + 𝑏 𝑑𝑡 𝑐𝜃 = 𝑀0 cos 𝜔𝑒 𝑡

(2.36)

C. Gerak Rolling
Gerak rolling atau sering dikenal sebagai gerak oleng
merupakan gerakan yang terjadi karena adanya perbedaan
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posisi pada bagian kiri dan kanan (port side dan starboard
side) benda pada suatu gelombang.
𝑑2 ∅

𝑑∅

𝑎 𝑑𝑡 2 + 𝑏 𝑑𝑡 + 𝑐∅ = 𝑀0 cos 𝜔𝑒 𝑡

(2.37)

D. Gerak Swaying
Gerak swaying merupakan gerakan dari sisi ke sisi yang
dialami oleh benda akibat adanya dorongan dari gelombang.
Berbeda dengan gerak rolling, gerakan ini bukan bersifat
rotasi melainkan bersifat translasi.
Gerakan ini secara matematika dapat dirumuskan sebagai
berikut:
𝑡

𝐼𝑥𝑥 𝑝̇ (𝑡) − 𝐼𝑧𝑧 𝑟̇ (𝑡) = ∫0 𝑘𝑣 (𝜏)𝑣(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏

(2.38)

E. Gerak Surging
Gerak surging merupakan gerakan maju mundur pada benda
akibat dorongan gelombang yang datang dari sudut serang
180° dan 0°. Secara matematika gerakan ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:
̅𝑞 (𝑡)} = ∫𝑡 𝑧𝑢 (𝜏)𝑢(𝑡 − 𝜏) 𝑑𝜏
𝑚{𝜔̇ (𝑡) − 𝑈
0

(2.39)

F. Gerak Yawing
Gerak swaying merupakan gerakan dari sisi ke sisi yang
dialami oleh benda akibat adanya dorongan dari gelombang
secara translasi. Berbeda dengan swaying, yawing memiliki
arah gerak yang berlawanan antara haluan dan buritan benda.
2 ∞
𝑦𝑣 (𝜏) = 𝜋 ∫0 𝑌̃𝑢 (𝜔𝑒 )cos (𝜔𝑒 𝜏) 𝑑𝜔𝑒

(2.40)

G. Remote Location
Dalam seakeeping analysis, remote location merupakan
lokasi titik gravitasi (centre of gravity) hasil dari pertemuan
titik gravitasi benda dan muatannya.
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Gambar 2.25. Ilustrasi Remote Location

Pengukuran remote location dilakukan mulai dari bidang
tengah kapal (centre line) sampai ke titik pertemuan antara
titik pusat gravitasi benda dan wahana secara transversal,
longitudinal, dan vertikal.
2.4.6 Added Mass
Dalam mekanika fluida, added mass atau virtual mass
merupakan inersia yang ditambahkan pada suatu sistem karena
sebuah akselerasi atau perlambatan benda yang harus
memindahkan sejumlah volume dari fluida yang ada di
sekelilingnya saat benda tersebut melewatinya.
Pada analisa seakeeping setiap jenis gerakan memiliki added
mas masing – masing, karena setiap olah gerak memiliki
percepatan dan perlambatan, sehingga untuk setiap jenis gerakan
added mass dirumuskan sebagai berikut:
A. Gerak Heave
𝐿/2

𝑎𝑧 = ∫−𝐿/2 𝑎𝑛 𝑑𝑥

(2.41)

dimana 𝑎𝑛 merupakan added mass dari bentuk lambung
kapal yang dirumuskan dengan
𝑎𝑛 = 𝐶

𝜌𝜋𝐵𝑛2

(2.42)

8
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Sedangkan C merupakan koefisien inersial dan Bn
merupakan lebar kapal pada setiap station yang akan
dihitung.
B. Gerak Pitch
𝐿/2

𝑏𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔 = ∫−𝐿/2 𝑏𝑛 ℎ𝑒𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔 × ʆ2 𝑑ʆ

(2.43)

dimana 𝑏𝑛 adalah koefisien damping force untuk setiap
strip sepanjang panjang kapal dan ʆ merupakan jarak dari
satu trip dari LCG.
C. Gerak Roll
∆
𝑔

2
𝑘𝑥𝑥
+ 𝛿𝐼𝑥𝑥

(2.44)

dimana 𝑘𝑥𝑥 merupakan radius girasi untuk rolling dan
𝛿𝐼𝑥𝑥 merupakan added mass momen inersia untuk rolling.

Gambar 2.26. Maxsurf Mass Distribution
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2.4.7 Response Amplitude Operator
Dalam dunia desain kapal dan struktur apung lainnya,
Response Amplitude Operator (RAO) merupakan teknik statistika
atau kumpulan data statistik yang digunakan untuk menentukan
sifat olah gerak kapal saat beroperasi di suatu perairan. Secara
umum, RAO dapat dirumuskan sebagai berikut:
𝑎

𝐹

0
𝑅𝐴𝑂(𝜔) = ʆ = 𝐶−(𝑀+𝐴(𝜔))𝜔
2 +𝑖𝐵(𝜔)𝜔
𝑎

(2.45)

Gambar 2.27. Grafik RAO

2.4.8 Root Mean Square
Root Mean Square (RMS) adalah akar kuadrat dari mean
aritmatik dari nilai fungsi akar yang dalam sebuah gelombang yang
kontinue. Dalam gelombang sinusoidal dapat di rumuskan sebagai
berikut.
𝑦 = 𝐴1 sin (2𝜋𝑓𝑡) atau

𝐴1

(2.46)

√2

dimana t adalah waktu, f merupakan frekuensi dan 𝐴𝑖
merupakan amplitude (peak value).
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Gambar 2.28. Grafik RMS Motion

2.4.9 Motion Sickness Incidence
Motion sickness secara medis merupakan sindrom yang
terjadi karena paparan sejumlah jenis gerakan. Dalam dunia
perkapalan, motion sickness juga disebut dengan sea-sickness,
merupakan gejala sakit dikarenakan gerakan kapal yang berakibat
kondisi ketidaknyamanan penumpang dan ABK kapal.
Motion Sickness Incidence (MSI) digunakan untuk
memprediksi jumlah kemungkinan terjadinya penumpang atau
awak kapal yang mengalami ketidaknyamanan saat berlayar.
Secara matematis diformulakan sebagai berikut.
𝑎
± log10 𝑣 ±𝜇𝑀𝑆𝐼
𝑔

𝑀𝑆𝐼 = 100 [0.5 ± 𝑒𝑟𝑓 [

0.4

]]

(2.47)

dimana:
MSI : indeks motion sickness incidence
Erf : fungsi eror
𝑎𝑣 : nilai rata – rata akselerasi vertical pada sebuah titik
tertentu
𝜇𝑀𝑆𝐼 : parameter kalkulasi dari perhitungan
𝜇𝑀𝑆𝐼 = −0.819 + 2.32 (log10 𝜔𝐸 )2
(2.48)
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Gambar 2.29. Grafik Motion Sickness
2.4.10 Added Resistance
Added resistance atau wave resistance merupakan gaya
hambatan yang diterima oleh benda akibat adanya interaksi antara
pergerakkan benda saat melaju dan gelombang (terutama
gelombang air laut) yang berada di sekitar wilayah jelajahnya.
Ada beberapa metode dan formula (strip theory) untuk
menghitung besarnya added resistance suatu benda saat bergerak
di suatu perairan, yaitu: Salveseen, Gerritsma and Buckleman I,
Gerritsma and Buckleman II, Havelock, dll.
𝑅𝑎𝑑𝑑 =

1
2

𝜌𝑔ʆ2𝐴 𝐵√𝐵/𝐿𝐵𝑊𝐿

(2.49)

Gambar 2.30. Strip Theory
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BAB 3. APLIKASI FITUR
3.1 Maxsurf Modeller
A. Pengaturan Umum
1. Sistem koordinat
Tampilan umum dan prinsip dasar pada pengoprasian
maxsurf modeler, seperti yang di ilustrasikan gambar
dibawah ini.

+ve forward
+ve starboard
+ve up
Window
Body plan
Profile view
Plan view

-ve aft
-ve port
-ve down
Tampak pandangan
Tampak depan haluan sampai buritan
Tampak samping kanan, starboard side
Tampak dari bawah, starboard above
the centerline

Gambar 3.1. Grafik Motion Sickness

2. Frame of reference dan Zero point
Menu: Data ➔ Frame of reference
Pilihan menu ini digunakan untuk mengatur posisi baseline,
sarat kapal, serta posisi zero point.
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Gambar 3.2. Frame of Reference dan Zero Point

3. Unit satuan
Menu: Data ➔ Unit
Pilihan menu ini digunakan untuk mengatur unit/satuan
sebagai standart satuan ukuran desain model.

Gambar 3.3. Unit
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4. Design grid
Menu: Data ➔ Design Grid
Pilihan menu ini digunakan untuk menentukan jarak
section, buttocksline, waterline, dan diagonal.
• Klik Add > masukan jumlah rencana section

Gambar 3.4. Design Grid – Add Section
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• Klik Space ➔ Pilih From Station

Gambar 3.5. Design Grid – Space

• View assembly dan propesties
Menu: View ➔ Assembly + Properties
Pilihan menu ini berfungsi untuk menampilkan
assembly dan properties, berfungsi untuk
mempermudah saat pengoperasian modeling,
mengatur propesties tampilan warna surface dan jenis
kehalusan (surface stiffness) dll.
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Gambar 3.6. Assembly dan Properties

B. Pemodelan Lambung
1. Pemilihan jenis surface
Menu: Surface ➔ Add surface ➔ pilih jenis surface
Pilihan menu ini digunakan untuk memilih jenis
surface/bentuk lambung, ada beberapa tipe surface, antara
lain:
• section plane: surface dengan bentuk melintang
• water plane: surface dengan bentuk penampang air
• buttock plan: surface dengan bentuk membujur
Jenis-jenis surface tersebut memiliki fungsi yang sama, dan
dapat dijadikan sesuai metode pemodelan yang akan kita
gunakan.
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Gambar 3.7. Surface

2. Size surface
Menu: Surface ➔ Size surface
Pilihan menu ini digunakan untuk memasukan ukuran
surface/ukuran rencana kapal.

Gambar 3.8. Size Surface

3. Curve dan extrude surface
Menu: Curve ➔ add curve ➔ bentuk curve sesuai
kebutuhan ➔ klik model curve ➔ Menu: Surface ➔
extrude surface.
Pilihan menu ini digunakan untuk melakukan pemodelan
dengan bentuk yang lebih spesifik seperti memodelkan
seuah tangki atau ruangan tertentu/compartment.
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Gambar 3.9. Curves

Gambar 3.10. Extrude Surface

4. Triming
Menu: Display ➔ Trimming ➔ Trim invisible ➔ klik
surface ➔ Klik kanan start trimming > klik bagian yang
ingin dihilangkan.
Pilihan menu ini digunakan pada saat kita melakukan
pemodelan tangki atau ruangan tertentu/compartment
terjadi bagian yang melebihi model lain (overlap). Untuk
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itu guna menghilangkan bagian tersebut digunakan fungsi
trimming.

Gambar 3.11. Trimming

5. Background
Menu: File ➔ Import ➔ Image background ➔ open image
(profile view/plan view/bod plan).
Pilihan menu ini digunakan untuk menyesuaikan
pemodelan dengan gambar lines plane yang telah
disetujui/accept dan dapat dijadikan acuan pemodelan.
Sehingga proses pemodelan dapat sesuai dengan
karateristik bentuk dan model kapal yang direncanakan.

Gambar 3.12. Image Background
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Pengaturan background dengan model surface lines plan:
Menu: Display ➔ background
Pilihan menu ini digunakan untuk mengatur kesesuaian
ukuran, posisi zero point model dan background yang di
import ke dalam maxsurf modeler.
• Hide image: menyembunyikan background
• Show image: menampilkan background
• Set image zero point: pengaturan terhadap posisi zero
point backgaround
Menu: Display ➔ background ➔ Set image zero
point ➔ klik point zero point (posisi AP).
• Set image reference point: penyesuaian ukuran dan
scale background dengan rencana model lines plan.
Menu: Display ➔ background ➔ Set image reference
point ➔ klik point reference point (posisi FP) ➔
masukan ukuran Lpp ➔ OK

Gambar 3.13. Background Image Reference Point
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3.2 Maxsurf Resistance
Salah satu fasilitas maxsurf yang dapat digunakan untuk
melakukan prediksi dan estimasi hambatan kapal adalah maxsurf
resistance.

Gambar 3.14 Fitur Analysis
Tabel 3.1. Fitur dan Fungsi

Fitur
Methods

Speeds
Efficiency
Measure Hull
Solve Resistance
Calculate Free
Surface

Fungsi
Memilih Metode yang digunakan:
Planning: Savitsky Pre-Planning, Savitsky PrePlanning, Blount and Fox, Lahtiharju, Wyman
Displacement: Holtrop, Fung, van Oortmerssen,
Series 60, KR Barge resistance
Yatchs: Delft I, II , Delft III
Analytical: Slender Body, Use 19th ITTC modified
formula for CA
Interval kecepatan model yang diinginkan
Efisiensi daya yang diinginkan
Perhitungan body model yang maksud
Running analisa hambtan model
Pengaturan kondisi permukaan bebas
Media air
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(a)

(b)

(c)

Gambar 3.15. (a) Pemilihan Metode, (b) Interval Kecepatan, (c) Efisiensi Daya

3.3 Maxsurf Stability
Maxsurf stability merupakan sub-program pada Maxsurf
yang dapat digunakan untuk menghitung dan memprediksi nilainilai, seperti: Hydrostatic, Stability, dan Longitudinal Strength dari
sebuah model kapal.
A. Analysis
Menu: Analysis mode
Beberapa fungsi analisis kapal yang dapat disajikan oleh
program maxsurf stability, antara lain:
1. Upright hydrostatics
Menu: Analysis mode ➔ Upright hydrostatics
Analisis
yang
digunakan
untuk
mengetahui
karakteristik/sifat hidrostatik kapal. Sebelum melakukan
analisa hidrostatik model kapal, dilakukan beberapa
pengaturan, meliputi:
• Trim
• Draft
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•

Drisplacement

Gambar 3.16. Grafik Hidrostatik.

Pada Grafik 3.16 menunjukan nilai-nilai, antara lain:
• Sisi sumbu y menunjukan nilai draft atau sarat kapal
(m).
• Sisi sumbu x menunjukan nilai-nilai sifat hidrostatik
kapal, seperti: GMt, KB, LCB, LCG, dan lainnya.
2. Large angle stability
Menu: Analysis mode ➔ Large angle stability
Analisis
stabilitas/kesetimbangan
kapal,
yang
memungkinkan pengguna dapat menentukan parameter
hidrostatik dari lambung kapal berdasarkan heel angle dan
free to trim. Sebelum melakukan analisa sudut stabilitas
model kapal, dilakukan beberapa pengaturan, meliputi:
• Heel
• Trim
• Waveform
• Hog and sag
• Criteria
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Gambar 3.17. Grafik Nilai GZ pada Stabilitas Kapal.

Pada Grafik 3.17 menunjukan nilai-nilai, antara lain:
• Sisi sumbu y menunjukan nilai lengan GZ (m)
• Sisi sumbu x menunjukan nilai heel to starboard
dego atau sudut kemiringan kapal.
3.

Equilibrium analysis
Menu: Analysis mode ➔ Equilibrium analysis
Analisis kesetimbangan yang memungkinkan pengguna
menentukan draft, heel dan trim lambung kapal akibat dari
beban yang ditentukan, dimana analisa dapat dilakukan
pada kondisi perairan datar (flat water) dan
bergelombang.

4. KN values
Menu: Analysis mode ➔ KN values
Analisis nilai KN memungkinkan pengguna untuk
menentukan sifat hidrostatik lambung kapal pada berbagai
sudut (heel angle) dan displacement untuk menghasilkan
cross curve of stability. Beberapa pengaturan yang
dilakukan untuk analisis nilai KN, meliputi:
• Heel
• Trim
• Draft
• Displacement
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Gambar 3.18. Grafik Nilai KN/Cross Curve.

Pada Grafik 3.18 menunjukan nilai-nilai, antara lain:
• Sumbu y menunjukan nilai KN (m)
• Sumbu x menunjukan nilai Displacement (Intact)
tonne
5.

Limiting KG analysis
Menu: Analysis mode ➔Limiting KG
Analisis Limiting KG memungkinkan pengguna untuk
melakukan analisa terhadap berbagai perpindahan nilai
KG yang memenuhi kriteria stabilitas yang dipilih.
Setelah beberapa percobaan, kriteria yang dipilih di
evaluasi untuk menentukan apakah CG dapat dinaikan
atau harus diturunkan. Sebelum melakukan analisa
limiting KG, dilakukan beberapa pengaturan, meliputi:
• Heel
• Trim
• Displacement

Gambar 3.19. Grafik Nilai Limiting KG.
78

Pada Grafik 3.19 menunjukan nilai-nilai, antara lain:
• Sumbu y menunjukan nilai KG (m)
• Sumbu x menunjukan nilai Displacement tonne atau
berat Displacement kapal
6.

Floodable Length
Menu: Analysis mode ➔ Floodable Length
Analisis Floodable Length memungkinkan anda untuk
menghitung distribusi memanjang dari panjang
compartment/ruangan maksimum yang dapat dibanjiri air,
yang mana masih dapat diseduaikan dengan kriteria yang
berlaku. Hasil analisa disajikan sebagai panjang
maksimum compartment, dan sebelum melakukan analisa
floodable length, dilakukan beberapa pengaturan,
meliputi:
• Trim
• Displacement
• permeability

Gambar 3.20. Grafik Nilai Floodable Length.
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Pada grafik dan tabel nilai Floodable Length menunjukan
nilai-nilai, antara lain:
• Sumbu y menunjukan nilai Floodable Length (m)
• Sumbu x menunjukan nilai Longitudinal position of
compartment, artinya adalah posisi lokasi ruangan
dan titik-titik penting seperti AP, FP, dan Midship
kapal.
7.

Longitudinal strength analysis
Menu: Analysis mode ➔ Longitudinal strength
Analisis longitudinal strength memungkinkan pengguna
untuk menentukan bending moment dan shear force yang
terjadi pada lambung kapal setelah mendapatkan beban
pada loadcase window. Dengan beberapa penjelasan
terkait teori dan fungsi perhitungan pada menu analisis
longitudinal strength akan dijelaskan pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2. Analisa Longitudinal Strength

Analisi dapat dilakukan dalam kondisi perairan tenang
(flat water) atau dalam bentuk gelombang tertentu.
Sebelum melakukan Analisa longitudinal strength model
kapal, dilakukan beberapa pengaturan, meliputi:
• Waveform
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•
•

Hog and sag
criteria

8.

Tank calibration
Menu: Analysis mode ➔ Tank calibration
Analisi Tank calibration yang memungkinkan pengguna
untuk menentukan sifat-sifat tangki/compartment dalam
bentuk kapasitas, dan titik berat (VCG, LCG, TCG).
Beberapa pengaturan saat analisis Tank calibration,
adalah: Sebelum melakukan analisis tank calibration,
dilakukan beberapa pengaturan, meliputi:
• Heel
• Trim

9.

MARPOL oil flow
Menu: Analysis mode ➔ MARPOL oil flow
Analisis yang memungkinkan penggunakan untuk
memperhitungkan aliran minyak susuai dengan aturan
MARPOL, meliputi:
• Resolusi MEPC.141(54), Regulation 12A: Oil fuel
tank protection.
• Resolusi MEPC.141(52), Regulation 23: accident
oil outflow performance.

Komponen input analysis atau pengaturan pada proses
analisis stabilitas kapal secara umum pada program maxsurf
stability yang perlu dilakukan pada saat running program,
diantaranya:
Menu: ->Analysis
• Heel
• Trim
• Draft
• Displacement
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•
•
•
•
•
•
•
•

Specified condition
Permeability
Fluid
Density
Waveform
Hog and sag
Criteria
Grounding

Gambar 3.21. Input Analysis.

B. Criteria/Code
Standart Code stabilitas Kapal adalah IMO sebagai pegangan
utama dalam analisa stabilitas, kemudian selain itu pada
Program Maxsurf Stability ini telah tersedia beberapa kriteria
yang bisa menjadi dasar perhitungan dan analisa, dimana hal
tersebut menyesuaikan dengan tipe/jenis kapal, diantara
Criteria tersebut adalah:
Menu : Analysis ➔ Criteria
• HSC Code 2000 – MSC 97(73)
High Speed Craft digunakan untuk analisa kapal-kapal
yang tergolong kapal cepat.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IMO
Standart umum analisa stabilitas kapal, dan terdapat
turunan yang bisa disesuaikan dengan aturan yang
berlaku untuk tipe kapal direncanakan.
ISO 12217
Japanese JG code
MARPOL
Marshall Island, Commercial Yacht Code-MI-103
Maritime and Costguard Agency (UK)
RAN-MRS-Vol2-Pt2-Issue2 (29/5/2003)
RAN-Vol3-Pt2-Rev2-DRAFT
Royal Navy: DS 02-109 (NES 109) Part 1
Securite Maritime
Transport Malta
US Coast Guard
USL Section 8 Sub-Section C
US Navy DDS 079-1

3.4 Maxsurf Motion
1. Ukuran badan kapal
Data yang termasuk measure hull adalah sebagai berikut:
a. Number of mapped sections
b. Maximum number of mapping terms

Gambar 3.22. Measure Hull
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2. Jenis kapal
Dalam dialog vessel type terdapat 2 pilihan, yaitu:
a. Catamaran
b. Monohull

Gambar 3.23. Vessel Type

3. Distribusi massa
Data yang termasuk mass distribution adalah sebagai berikut:
a. Pitch gyradius (%Loa)
b. Roll gyradius (%Boa)
c. VCG satuan dalam meter

Gambar 3.24. Mass Distribution

4. Faktor damping

Gambar 3.25. Damping Factors
84

5. Kecepatan kapal
Ada 3 variasi kecepatan yang digunakan dalam perhitungan
RAO, yaitu: 0, ½ dan 1 Vs, nilai Vs adalah 12 knot

Gambar 3.26. Variasi Kecepatan

6. Sudut hadap
Ada 5 variasi sudut hadap yang dipergunakan dalam
perhitungan ini, yaitu: 0, 45, 90, 135 dan 180 derajat.

Gambar 3.27. Variasi Sudut Hadap

7. Spektrum gelombang
Terdapat variasi Hw dan Tw pada menu tabel spectra. Variasi
Hw, meliputi: 1, 2, dan 3 meter. Variasi Tw diperoleh dari
Ww, meliputi: 31,42857 s, 15,71429 s, 10,47619 s, 7,857143
s, 6,285714 s, dan 5,238095 s.
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Gambar 3.28. Input Spectra

8. Solve Seakeeping Analysis
Setelah semua data dimasukkan, maka langkah selanjutnya
memilih menu analysis dan kemudian pilih solve seakeeping
analysis.

Gambar 3.29. Solve Seakeeping
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9. Hasil Solve

Gambar 3.30. Hasil Solve

10. RAO (Response Amplitude Operators)

Gambar 3.31. Hasil RAO
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BAB 4. KAPAL TUNDA
4.1 Modeler – Tugboat KSA 45

Gambar 4.1. Rencana Umum TB. KSA 45

Rencana umum (general arrangement) adalah penentuan
seluruh ruangan, lokasi, peralatan, akses-akses di atas kapal,
sehingga dari gambar tersebut memungkinkan sesorang untuk
mengetahui peta dari keseluruan bagian kapal.
1. Data utama
• Panjang (Lpp) = 29,00 m
• Lebar (Bmld) = 8,00 m
• Tinggi (Dmld) = 3,70 m
• Sarat (T)
= 2,90 m
89

2. Frame of reference
Menu: Data ➔ Frame of Reference
• AP
= 0,0 m
• FP
= 28,0 m
• Baseline = 0,0 m
• Dwl
= 2,9 m

Gambar 4.2. Frame of Reference – Kapal Tunda

3. Design grid
Menu: Data ➔ Design grid ➔ Add ➔
• Section: 16 point (space: as per design)
• Buttocks: 2 point (space: 1 m)
• Waterline: 6 point (space: 0,5 m)
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Gambar 4.3. Design Grid – Kapal Tunda

4. Add surface
Untuk tipe surface bisa menggunakan beberapa macam model
sesuai dengan keinginan dan kemudahan, kemudian
disesuaikan dengan ukuran model kapal yang dibuat.
Menu:
Surface ➔ Add surface ➔Box
Surface ➔ Size surface ➔

Gambar 4.4. Size Surface – Kapal Tunda
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5. Add Control Point
Menu: Control -> Add colum (Ctrl + A)
Digunakan untuk menambahkan control point pada model
kapal sehingga bisa disesuaikan dengan bentuk badan kapal,
baik pada alur station dan melintang/waterline.

Gambar 4.5. Control Point – Kapal Tunda

Setelah penyesuaian bentuk Surface dengan model yang akan
dibuat, kemudian disesuaikan dengan bentuk dari rencana
umum semula, sehingga Model Tugboat ditampilkan pada
Gambar 4.6.

Gambar 4.6. Modeler – Kapal Tunda
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4.2 Resistance – Tugboat KSA 45
1. Open model
Menu: File ➔ Open design ➔ Pilih desain model kapal
Pilihan menu ini untuk membuka file dari maxsurf modeler,
gunakan opsi pemilihan measure all untuk dasar perhitungan
seluruh model body tugboat yang tercelup didalam air.

Gambar 4.7. Measure All – Kapal Tunda

2. Analysis
d. Methods
Menu: Analysis ➔ Methods
Pilihan menu ini digunakan untuk menentukan
metode/teori yang akan digunakan dalam analysis
perhitungan hambatan kapal tunda.
• Displacement: Holtrop
• Analytical: Slender body dan Use 19th ITTC modified
formula for CA
• Vessel type: Monohull
e. Speed
Menu: Analysis ➔ Speeds ➔ Input kecepatan maximum
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Pilihan menu ini digunakan untuk menentukan kecepatan
uji coba dalam analisis tahanan.

Gambar 4.8. Speed Range – Kapal Tunda

f. Efficient
Menu: Analysis ➔ Efficient ➔ Input efficient
Pilihan menu ini digunakan untuk menentukan besar
effisiensi dalam analisis tahanan.

Gambar 4.9. Overall Efficiency – Kapal Tunda

g. Solve
Menu: Analysis ➔ Solve resistance analysis
Pilihan menu ini digunakan untuk analysis perhitungan
tahanan pada masxsurf resistance.
• Graph
Menu: Window ➔ graph
• Result table
Menu: Window ➔ result
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Gambar 4.10. Grafik Tahanan – Kapal Tunda
Tabel 4.1. Analisa Tahanan – Kapal Tunda

h. Calculate free surface
Menu: Analysis ➔ Calculate free surface ➔ Klik Default
speed ➔ Froude No.
Pilihan menu ini digunakan untuk mengetahui karateristik
permukaan air yang berhubungan dengan pengujian kecepatan
dan tahanan kapal.
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Gambar 4.11. Free Surface – Kapal Tunda
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BAB 5. KAPAL BARANG
5.1 Modeler – KM. Caraka Jaya

Gambar 5.1. Lines Plan KM. Caraka Jaya

Lines plan adalah rencana garis yang menunjukan
karakteristik bentuk, komponen-komponen garis, dan lengkungan
kapal. Lines plan menjadi dasar untuk membuat model kapal dalam
program maxsurf modeler.
1. Data utama
• Panjang Keseluruhan (Loa) = 152,00 m
• Lebar (Bmld)
= 16,50 m
• Tinggi (Dmld)
= 8,00 m
• Sarat kapal (T)
= 5,40 m
2. Frame of reference
Menu: Data -> Frame of Reference
• AP
= 0,00 m
• FP
= 96,00 m
• Baseline = 0,00 m
• Dwl
= 7,05 m
97

Gambar 5.2. Frame of Reference – Kapal Barang

3. Design grid
Menu: Data ➔ Design grid ➔ Add ➔
• Section
: 24 point (space: as per design)
• Buttocks : 6 point (space: 1.65 m)
• Waterline : 7 point (Space: 1 m)

Gambar 5.3. Design Grid – Kapal Barang
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4. Add surface
Untuk tipe surface bisa menggunakan beberapa macam model
sesuai dengan keinginan dan kemudahan, kemudian sesuaikan
dengan ukuran model kapal yang dibuat.
Menu:
Surface ➔ Add surface ➔
Surface ➔ Size surface ➔
Pada pemodelan kapal ini digunakan model surface sebagai
berikut:
• Tipe surface: buttock plane untuk bagian AP & FP hull
• Tipe surface: water plane untuk bagian AP & FP bottom

Gambar 5.4. Perspective – Kapal Barang

5. Pengaturan posisi surface
Tahap pengaturan surface model kapal disesuaikan dengan
titik frame of reference yang telah di atur sebelumnya, dimana
posisi zero point dan Dwl (sarat) kapal telah sesuai dengan
data kapal dan pengaturan titik AP maupun FP, seperti
ditampilkan pada Gambar 5.5
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Gambar 5.5. Posisi Surface – Kapal Barang

6. Add control point
Tahapan untuk menambah titik-titik yang digunakan untuk
membentuk karakteristik lengkungan body plan kapal, baik
pada section dan water plan.
Menu: Control -> Add colum (Ctrl + A)
• Masukan titik-titik pada setiap station pada Profile View
• Masukan titik pada Body Plan View
7. Insert background
Cara menyesuaikan titik dan bentuk model kapal dengan cara
mengadopsi dari image (kapal yang telah jadi), cara ini
digunakan untuk menjaga kualitas bentuk dan lengkungan
body plan yang sesuai dengan bentuk asli dari kapal
sebenarnya.
• Insert background lines plan bagian buritan (AP to
midship) dan posisi haluan (midship to FP), kemudian
lakukan penyesuaian titik-titik pada setiap section
karakter bentuk body plan, seperti pada Gambar 5.6.
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Gambar 5.6. Background Lines Plan – Kapal Barang

•
•

Atur dan sesuaikan posisi zero point, dan scale
background.
Menu: Display ➔ Backgraound ➔ Set image zero point
(untuk mengatur posisi zero point)
Menu: Display ➔ Background ➔ Set image reference
point (untuk mengatur ukuran image background)

8. Mengatur titik station dan penyesuaian lengkungan
bentuk kapal.
Langkah ini dilakukan dengan mengacu pada seluruh
pandangan (plan view, profile view, body plan, dan
prespective).

Gambar 5.7. Sisi Pandangan – Kapal Barang
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Dengan mengacu pada desain bodyplan/background lines
plan, dilakukan pengaturan dengan mengikuti karateristik
bentuk di setiap station. Langkah tersebut dilakukan dari
station buritan kapal sampai pada station haluan kapal.
9. Penyelesain model.
Lakukan langkah diatas secara detail dan disesuaikan dengan
titik model dari bentuk lines plan kapal tersebut. Hasil
pemodelan yang baik akan menentukan kualitas hasil analisa
pada kapal tersebut.
5.2 Resistance – KM. Caraka Jaya
1. Open model
Menu: File ➔ Open design ➔ Pilih desain model kapal
Pilihan menu ini digunakan untuk membuka file dari maxsurf
modeler, gunakan opsi pemilihan measure all untuk dasar
perhitungan seluruh model body kapal barang yang tercelup
didalam air.

Gambar 5.8. Measure All – Kapal Barang

102

2. Analysis
a. Methods
Menu: Analysis ➔ Methods
Pilihan menu ini digunakan untuk menentukan
metode/teori yang akan digunakan dalam analysis
perhitungan hambatan kapal barang.
• Displacement: Holtrop
• Analytical: Slender body dan Use 19th ITTC modified
formula for CA
• Vessel type: Monohull
b. Speed
Menu: Analysis ➔ Speeds ➔ Input kecepatan maximum
Pilihan menu ini digunakan untuk menentukan kecepatan
uji coba dalam analisis tahanan.

Gambar 5.9. Speed Range – Kapal Barang

c. Efficient
Menu: Analysis ➔ Efficient ➔ Input efficient
Pilihan menu ini digunakan untuk menentukan besar efisiensi
dalam analisis tahanan.
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Gambar 5.10. Overall Efficiency – Kapal Barang

d. Solve
Menu: Analysis ➔ Solve resistance analysis
Pilihan menu ini untuk analisa perhitungan tahanan pada
masxsurf resistance dengan mengacu beberapa input diatas.
• Graph
Menu: Window ➔ graph
• Result table
Menu: Window ➔ result

Gambar 5.11. Grafik Tahanan – Kapal Barang
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Tabel 5.1. Analisa Tahanan – Kapal Barang

e. Calculate free surface
Menu: Analysis ➔ Calculate free surface ➔ Klik
Pilihan menu ini digunakan untuk mengetahui karateristik
permukaan air yang berhubungan dengan pengujian kecepatan
dan tahanan kapal barang.

Gambar 5.12. Free Surface – Kapal Barang
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5.3 Stability – KM. Caraka Jaya
1. Open model
Menu: File ➔ Open design ➔ Pilih desain ➔ Calculate new
section + medium ➔ Ok
Pilihan menu ini digunakan untuk membuka file maxsurf
modeler.
2. Input tangki dan kompartement
Menu:
Window ➔ Input
Edit ➔ Add compartment
Pilihan menu ini digunakan untuk memasukan data tangkitangki dan kompartemen ke dalam model kapal yang berfungsi
untuk menghitung kapasitas dan berat melalui Tank
Calibration, dan titik berat setiap tangki. Tahapan ini
membutuhkan beberapa data pendukung, yaitu:
• Rencana umum
• Lokasi tangki, dimensi tangki, dan jenis fluida didalam
tangki tersebut
Tabel 5.2. Tangki dan Kompartemen – Kapal Barang

Beberapa data yang diperlukan untuk dimasukan, yaitu:
• Specify gravity
• Fluid type
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•

Posisi (jarak dari after ke fore, tinggi, posisi starboard
ke portside, dan posisi dari bottom ke top)
• Tipe tangki atau kompartemen.
3. Loadcase
Menu: Window ➔ Loadcase window
Edit ➔ Add Load
Case ➔ edit loadcase ➔ Name loadcase
Pilihan menu ini digunakan untuk memasukan data
pembebanan (distribusi berat kapal dan equipment yang
terletak pada seluruh bagian kapal, termasuk deck) pada kapal
saat kondisi berlayar (departure/fullload, ballast, dan
lightship). Fungsi loadcase adalah untuk menambahkan faktor
masukan berupa beban yang akan digunakan sebagai dasar
perhitung stabilitas dan kekuatan kapal.
Beberapa data pendukung, antara lain:
• Distribusi beban berat kapal kosong
• Distribusi beban berat mesin
• Distribusi beban berat equipment, crew, provision, dan
beban lainya yang diterima diatas kapal.
Tabel 5.3. Distribusi Beban – Kapal Barang
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4. Analysis
a. Upright hydrostatic
Menu: Window ➔ results ➔ Upright hydrostatics
Pilihan menu analysis ini digunakan untuk menghitung
karakteristik hydrostatis kapal barang.
Beberapa pengaturan saat melakukan tahapan upright
hydrostatic, antara lain:
• Trim
Menu: Analysis ➔ Trim ➔ Opsi (Fixed trim 0 m).
Pilihan menu ini digunakan untuk memasukan
kondisi kemiringan pengujian, sebagai dasar analisa
perhitungan hydrostatic. (fixed trim atau free trim)

Gambar 5.13. Trim – Kapal Barang

•

Draft
Menu: Analysis ➔ Draft ➔ Initial draft + Final
draft + number of drat
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Pilihan menu ini digunakan untuk memasukan
kondisi sarat pengujian, dimana dasar analisa
hydrostatic adalah pada sarat yang telah ditentukan.

Gambar 5.14. Draft Range – Kapal Barang

•

Reports
Menu: Window ➔ Reports
Output dari upright hydrostatics adalah grafik
hidrostatik.

Gambar 5.15. Grafik Hidrostatik – Kapal Barang
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b. Large angle stability
Menu: Window ➔ Result ➔ Large angle stability
Hasil dari analisa dan perhitungan ini yaitu berupa data
stabilitas kapal dengan beberapa kondisi Loadcase.
Dalam analisa stabilitas kapal pada program maxsurf ini,
ada beberapa hal yang perlu dilakukan, fungsi ini sebagai
pengaturan sehingga analisa dapat dilakukan,
Fungsi pengaturan tersebut, antara lain:
• Heel
Menu: Analysis ➔ Heel
Pilihan menu ini digunakan untuk memasukan
kondisi derajat sudut percobaan.
- From
: 0 deg
- To
: 90 deg
- In steps of : 10 deg
- Then to
: 0 deg

Gambar 5.16. Heel Setup – Kapal Barang

•

Trim
Menu: Analysis ➔ Trim ➔ Opsi (Fixed trim 0 m).
Pilihan menu ini digunakan untuk memasukan
kondisi kemiringan pengujian saat perhitungan
stabilitas kapal (fixed trim atau free Trim).
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Gambar 5.17. Trim Setup – Kapal Barang

•

Reports
Menu: Window ➔ Reports
Output dari large angle stability, yaitu: grafik, table,
stability calculation, dan report stabilitas kapal pada
setiap loadcase (departure, ballast, dan lightship).

Gambar 5.18. Grafik GZ Stability – Kapal Barang
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c. KN values
Menu: Window ➔ Results ➔ KN Value
Beberapa pengaturan untuk menghitung KN Value, yaitu:
• Criteria
Menu: Analysis ➔ Criteria ➔ Pilih standart criteria
(IMO, ISO, SOLAS, dll).
Pilihan menu ini digunakan untuk menentukan
kriteria sebagai acuan analisa perhitungan.

Gambar 5.19. KN Criteria – Kapal Barang

•

Displacment
Menu: Analysis ➔ Displacement
Pilihan menu ini digunakan untuk memasukan
besaran displacement pengujian untuk memenuhi
analisa perhitungan dari KN Value.

Gambar 5.20. Displacement Range – Kapal Barang
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•

Reports
Menu: Window ➔ Reports
Output dari KN Value, yaitu: grafik KN Value pada
setiap draft dan displacement.

Gambar 5.21. Grafik KN Value Cross Curve Stability – Kapal
Barang

d. Limiting KG
Menu: Window ➔ Results ➔ Limiting KG
Pilihan menu analysis ini digunakan untuk menganalisa
titik berat (center gravity atau CG) pada vertikal lambung
kapal dan menentukan nilai tertinggi dari titik KG sebagai
upaya memenuhi kriteria stabilitas.
Hasil perhitungan limiting KG terhadap analisa stabilitas
adalah cukup penting, dimana interval heel angle dengan
trim dan CG adalah sama. Kriteria GZ juga sangat
berpengaruh terhadap interval heel angle yang dipilih
pada analisa perhitungan ini.
Menu: Window ➔ Reports
Output dari limiting KG, yaitu: grafik limiting KG pada
setiap sarat dan displacement.

113

Gambar 5.22. Grafik Limiting KG – Kapal Barang

e. Longitudinal strength
Menu: Window ➔ Results ➔ Longitudinal strength
Pilihan menu analysis ini digunakan untuk menghitung
kekuatan memanjang (longitudinal strength) kapal.
Hasil dari perhitungan berupa momen lentur dan gaya
geser (sheer stress) dari distribusi beban kapal, yaitu:
berat material dan tangki-tangki pada window loadcase.
Analisa ini dapat dilakukan pada permukaan datar dan
bergelombang.
• Model gelombang
Menu: Analysis ➔ Waveform
Pilihan menu analysis untuk menentukan kondisi
alam model gelombang air laut dalam pengujian.

Gambar 5.23. Waveform – Kapal Barang
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• Hoging dan Saging
Menu: Analysis ➔ Hog and Sag
Pilihan menu analysis untuk mengatur kondisi alam
pada pengujian model gaya air/gelombang air laut
yang menerpa model kapal.

Gambar 5.24. Hog and Sag – Kapal Barang

• Grounding
Menu: Analysis ➔ Grounding
Pilihan menu analysis untuk menentukan kondisi
alam pada landasan satu atau dua titik variable. Hal
ini digunakan untuk menentukan apakah lambung
kapal didasarkan atau mengambang bebas.

Gambar 5.25. Grounding – Kapal Barang
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• Reports
Menu: Window ➔ Reports
Output dari Longitudinal Strength, yaitu: grafik
kekuatan kapal berupa moment dan gaya geser pada
setiap sebaran beban berat kapal dan kondisi volume
tangki pada setiap kondisi Loadcase.

Gambar 5.26. Grafik Longitudinal Strength – Kapal Barang

f. Tank calibration
Menu: Window ➔ Results ➔ Tank Calibration
Pilihan menu analysis ini digunakan untuk menghitung
volume dan kalibrasi tangki-tangki yang ada pada model.
Mengacu pada input compartment and Tank.

Gambar 5.27. Perspective View Tank – Kapal Barang
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Menu: Window ➔ Reports
Output dari tank calibration, yaitu: grafik volume dan
sounding dari tangki yang ada.

Gambar 5.28. Tank Calibration – Kapal Barang

5.4 Motion – KM. Caraka Jaya
Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya,
perhitungan dan analisa seakeeping bertujuan untuk mendapatkan
bentuk badan kapal yang sesuai untuk suatu perairan berdasarkan
kriteria olah gerak yang baik, sehingga tidak mengganggu
kenyamanan baik penumpang dan awak kapal selama berlayar.

Gambar 5.29. Maxsurf Motion View
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Pada tahap perhitungan seakeeping ability yang dilakukan dengan
maxsurf motion, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan,
yaitu:
1. Membuka model dan memasukkan data awal
a. Memasukkan model badan kapal dari modeller.
File ➔ Open ➔ Open Design (tekan tombol Ctrl + O)

Gambar 5.30. Dialog File – Kapal Barang

Setelah tempat file terbuka, pilih file modeler dengan
ekstension *.msd ➔ Open

Gambar 5.31. Tampilan File Modeler – Kapal Barang

b. Masuk kotak Interface Inputs ➔ tentukan Remote
Location pada kapal ➔ Tekan Ctrl + A untuk
menambahkan kolom remote location baru ➔ isikan
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setiap kolom dengan jarak remote location sesuai
perspektif.
• Long Post : Jarak
remote
location
secara
longitudinal (diukur dari AP)
• Offset
: Jarak
remote
location
secara
transversal (diukur dari centre line)
• Height
: Jarak remote location diukur dari
baseline

Gambar 5.32. Kotak Inputs – Kapal Barang

c. Masuk ke sheet Speeds pada kotak Inputs ➔ tekan Ctrl +
A untuk menambahkan kolom kecepatan ➔ isikan kolom
yang tersedia dengan besar kecepatan kapal yang
diinginkan dalam satuan knots.

Gambar 5.33. Kolom Kecepatan – Kapal Barang
Note:
Minimal tiga besar kecepatan yang berbeda agar memudahkan
dalam analisa perbandingan hasil.
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d. Masih pada kotak Inputs, pilih sheet Headings untuk
menentukan sudut arah datang gelombang ➔ tekan Ctrl +
A untuk menambahkan kolom sudut serang gelombang ➔
tuliskan pada kolom sudut arah datang gelombang dalam
radian.

Gambar 5.34. Kolom Sudut Datang Gelombang – Kapal Barang
Note:
Minimal tiga sudut serang untuk mempermudah analisa olah gerak
kapal (misalkan 0 rad, 1.57 rad, 3.14 rad).

e. Pilih sheet Spectra pada kotak Inputs untuk memilih jenis
spektrum gelombang yang akan digunakan dalam proses
analisa ➔ klik tanda panah ke bawah pada nama spektrum
untuk memilih jenis spektrum yang diinginkan.

Gambar 5.35. Pemilihan Jenis Spektrum – Kapal Barang
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Setelah memilih jenis spektrum, isikan besar kecepatan
angin pada kolom Char. Wind Speed (bila menggunakan
spektrum Pierson Moskowitz) sesuai dengan tabel
Beaufort. Apabila menggunakan spektrum JONSWAP,
isikan tinggi gelombang pada kolom Char. Height dalam
meter.
2. Menentukan metode analisa dan data tambahan
a. Tekan tombol Analysis pada task bar ➔ pilih Analysis
Type ➔ Centang metode analisa sesuai kondisi kapal

Gambar 5.36. Task Bar Analysis – Kapal Barang

b. Kemudian tekan tombol Draft and Trim dalam kategori
Analysis pada task bar ➔ isikan pada kolom yang tersedia
besar sarat kapal baik pada haluan, midship dan buritan
(Apabila besaran sarat sama, centang kotak zero trim di
pojok kiri atas kotak interface) ➔ klik OK

Gambar 5.37. Kotak Vessel Draft dan Trim – Kapal Barang
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c. Masuk pilihan Measure Hull agar seluruh bagian badan
kapal terukur oleh software. Isikan banyaknya mapped
section yang diinginkan dan maksimum jumlah mapping
untuk model ➔ klik Measure All ➔ klik Ok

Gambar 5.38. Measure Hull Interface – Kapal Barang

d. Pilih Vessel Type untuk menentukkan jenis lambung
kapal yang dianalisa ➔ klik pada jenis lambung sesuai
dengan model yang ada (Apabila lambung yang
digunakan merupakan Catamaran, isikan ukuran panjang
lateral beam kapal pada kolom Demihull centerline
spacing) ➔ klik Ok

Gambar 5.39. Vessel Type – Kapal Barang
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e. Lanjutkan dengan Mass Distribution untuk menentukan
besar distribusi massa yang terjadi pada saat kapal
berinteraksi dengan gelombang ➔ isikan besar Roll
gyradius ➔ isikan besar Pitch Gyradius ➔ isikan Yaw
gyradius ➔ masukan lokasi VCG ➔ klik OK

Gambar 5.40. Mass Distribution Interface – Kapal Barang

f. Beralih ke Damping Factor untuk menentukan besar gaya
yang meredam gerakan kapal akibat interaksi dengan
gelombang ➔ isikan besaran pada kolom Heave/Pitch ➔
isikan besaran pada kolom Roll ➔ klik Ok

Gambar 5.41. Damping Factors interface – Kapal Barang

123

g. Pilih Environment untuk menentukan massa jenis fluida
cair sesuai kondisi perairan ➔ isikan besar massa jenis
pada kolom water density dalam tonne/m3 ➔ klik Ok

Gambar 5.42. Environment Interface – Kapal Barang

h. Pilih Frequency Range ➔ tentukan jumlah frekuensi yang
digunakan untuk mengevaluasi RAO ➔ klik Ok

Gambar 5.43. Frequency Range Interface – Kapal Barang

i. Gunakan Strip Theory Method untuk menganalisa besar
added resistance pada kapal ➔ pilih Transom Terms ➔
pilih metode perhitungan Added Resistance ➔ pilih
metode perhitungan Wave Force ➔ klik OK
j. Pilih Wave Surface ➔ pada kotak Calculate Wave
Surface, pilih jenis gelombang yang akan digunakan
dalam perhitungan ➔ pilih besaran Wave Encounter ➔
spesifikasi amplitudo gelombang pada bagian Wave
Amplitude ➔ klik Ok.
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Gambar 5.44. Wave Surface Interface – Kapal Barang

3. Running perhitungan dan tampilan hasil
Setelah seluruh data yang diperlukan masuk ke sheet masing –
masing, running perhitungan dapat dilakukan dengan menekan
tombol Solve Seakeeping Analysis.
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Gambar 5.45. All View Maxsurf Motion – Kapal Barang

Dari proses perhitungan yang dilakukan sedemikian rupa,
didapatkan beberapa hasil sebagai berikut:
a. Summary
Rangkuman dari keseluruhan hasil perhitungan, meliputi:
heave motion, pitch motion, roll motion, gyradius tiap
gerakan, added resistance, RMS dll.
Tabel 5.4. Rangkuman Perhitungan Seakeeping
Sign
ifica
nt
Am
plitu
de

Moda
l
(peak
) T_0
(w_0)

Mean
(centroi
d)
T_bar
(w_bar)

Mean
zerocrossin
g T_z
(w_z)

Item

m0

units

R
MS

Modal period

5.636

s

--

--

--

--

--

Characteristic
wave height

1.271

m

--

--

--

--

--

Spectrum type

Piers
on
Mosk
owitz

--

--

--

--

--

Wave heading

3.142

rad

--

--

--

--

--

Vessel Speed

11.9

kn

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Vessel
displacement

5129.
648

m^3

Mo
no
hul
l

Vessel GMt

0.499

m

--

units
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units

Period
units

Vessel trim

0

rad

--

--

--

--

--

Vessel heel

0

rad

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Transom
method

Wave force
method

No
trans
om
terms
Arbit
rary
wave
headi
ng

Added res.
method

Salve
sen

Pitch gyradius

24.5

m

--

--

--

--

--

Roll gyradius

6.6

m

--

--

--

--

--

Wave
spectrum

0.101

m^2

0.3
18

m

0.63
6

m

5.637
(1.11)

4.355
(1.44)

4.029
(1.56)

s rad/s

Encountered
wave
spectrum

0.101

m^2

0.3
18

m

0.63
6

m

3.454
(1.82)

2.122
(2.96)

1.606
(3.91)

s rad/s

Added
resistance

3.911

kN

--

4.617
(1.36)

3.166
(1.98)

2.966
(2.12)

s rad/s

Heave motion

0.002

m^2

0.0
43

m

0.08
6

m

5.607
(1.12)

5.265
(1.19)

5.200
(1.21)

s rad/s

Roll motion

0

rad^2

0

rad

0

rad

3.795
(1.66)

2.981
(2.11)

2.825
(2.22)

s rad/s

Pitch motion

0.000
01

rad^2

0.0
02
3

rad

0.00
454

rad

5.302
(1.19)

5.012
(1.25)

4.949
(1.27)

s rad/s

Heave
velocity

0.003

m^2/s^
2

0.0
52

m/s

0.10
3

m/s

5.466
(1.15)

4.975
(1.26)

4.873
(1.29)

s rad/s

Roll velocity

0

(rad/s)^
2

0

rad/s

0

rad/s

3.212
(1.96)

2.389
(2.63)

2.259
(2.78)

s rad/s

Pitch velocity

0.000
01

(rad/s)^
2

0.0
02
9

rad/s

0.00
576

rad/s

5.170
(1.22)

4.729
(1.33)

4.629
(1.36)

s rad/s

Heave
acceleration

0.004

m^2/s^
4

0.0
67

m/s^2

0.13
3

m/s^2

5.458
(1.15)

4.532
(1.39)

4.389
(1.43)

s rad/s

Roll
acceleration

0

(rad/s/s
)^2

0

rad/s/s

0

rad/s/s

2.272
(2.77)

1.933
(3.25)

1.854
(3.39)

s rad/s

Pitch
acceleration

0.000
02

(rad/s/s
)^2

0.0
03
9

rad/s/s

0.00
782

rad/s/s

5.094
(1.23)

4.288
(1.47)

4.142
(1.52)

s rad/s

--
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Remote
location1:
Abs. vert.
motion

0.003

m^2

0.0
52

m

0.10
4

m

5.607
(1.12)

5.375
(1.17)

5.329
(1.18)

s rad/s

Remote
location1:
Rel. vert.
motion

0.093

m^2

0.3
05

m

0.61

m

3.285
(1.91)

2.624
(2.39)

2.463
(2.55)

s rad/s

Remote
location1:
Abs. vert.
velocity

0.004

m^2/s^
2

0.0
61

m/s

0.12
3

m/s

5.497
(1.14)

5.164
(1.22)

5.086
(1.24)

s rad/s

Remote
location1:
Rel. vert.
velocity

0.605

m^2/s^
2

0.7
78

m/s

1.55
5

m/s

2.619
(2.40)

2.060
(3.05)

1.962
(3.20)

s rad/s

Remote
location1:
Abs. vert.
accel

0.006

m^2/s^
4

0.0
76

m/s^2

0.15
2

m/s^2

5.458
(1.15)

4.810
(1.31)

4.684
(1.34)

s rad/s

Remote
location1:
Rel. vert.
accel

6.202

m^2/s^
4

2.4
9

m/s^2

4.98
1

m/s^2

1.264
(4.97)

1.730
(3.63)

1.680
(3.74)

s rad/s

Remote
location1:
Long. (due to
pitch) motion

0

m^2

0.0
07

m

0.01
4

m

5.316
(1.18)

5.012
(1.25)

4.949
(1.27)

s rad/s

Remote
location1:
Long. (due to
pitch) velocity

0

m^2/s^
2

0.0
09

m/s

0.01
7

m/s

5.187
(1.21)

4.729
(1.33)

4.629
(1.36)

s rad/s

Remote
location1:
Long. (due to
pitch) accel

0

m^2/s^
4

0.0
12

m/s^2

0.02
3

m/s^2

5.080
(1.24)

4.287
(1.47)

4.142
(1.52)

s rad/s

Remote
location1: Lat.
(due to roll)
motion

0

m^2

0

m

0

m

3.793
(1.66)

2.981
(2.11)

2.826
(2.22)

s rad/s

128

Remote
location1: Lat.
(due to roll)
velocity

0

m^2/s^
2

0

m/s

0

m/s

3.214
(1.96)

2.389
(2.63)

2.259
(2.78)

s rad/s

Remote
location1: Lat.
(due to roll)
accel

0

m^2/s^
4

0

m/s^2

0

m/s^2

2.264
(2.77)

1.933
(3.25)

1.854
(3.39)

s rad/s

Remote
location1: MII
slide; tip f/a;
tip s/s

0

MII/h

0

MII/h

0

MII/h

--

--

--

Remote
location1:
SM; MSI 120
min.; MSI
120 min.

0.156

SM

0.0
21

%

0.00
4

%

--

--

--

b. Motion Sickness Incidence (MSI)
Menunjukkan kemungkinan terjadinya sea-sickness akibat
dari adanya olah gerak kapal.

Gambar 5.46. Grafik MSI – Kapal Barang

129

c. CG RAO
Besaran nilai Response Amplitude Operator (RAO) yang ada
pada kapal sesuai dengan perubahan Centre of Gravity (CG)
di setiap kenaikan frekuensi gelombang.

Gambar 5.47. Grafik CG RAO – Kapal Barang

d. CG spectra
Pengaruh komponen – komponen spektrum gelombang pada
olah gerak kapal.

Gambar 5.48. Grafik CG Spectra – Kapal Barang
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e. Remote location RAO
Besaran nilai Response Amplitude Operator (RAO) yang ada
pada remote location sesuai dengan perubahan Centre of
Gravity (CG) di setiap kenaikan frekuensi gelombang.

Gambar 5.49. Grafik Remote RAO – Kapal Barang

f. Remote location spectra
Pengaruh komponen – komponen spektrum gelombang pada
olah gerak kapal di remote location.

Gambar 5.50. Grafik Remote Spectra – Kapal Barang
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g. Global hydrodynamics coefficient
Menunjukkan besaran komponen – komponen koefisien
gaya hidrodinamika yang bekerja pada badan kapal.

Gambar 5.51. Grafik Global Hydrodynamics – Kapal Barang
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BAB 6. WAHANA APUNG
Wahana apung merupakan sarana apung untuk proses
pengolahan air laut menjadi air tua garam. Sampai saat ini wahana
apung sebagai sarana pengolahan air laut menjadi air tua garam di
perairan laut bebas belum dikembangkan secara komprehensif.
Oleh karena itu pengembangan teknologi wahana apung akan
sangat membantu dalam rangka pemenuhan air tua garam
berkualitas tinggi sebagai bahan baku pembuatan kristal garam di
wilayah pesisir Indonesia.
Pemahaman motion pada wahana apung melalui interaksi
gerakan antara wahana apung dan pengaruh kondisi lingkungan
perairan laut (tinggi gelombang, periode gelombang, dll) dengan
pendekatan secara numerik dan simulasi.
6.1 Modeler – Wahana Apung Air Tua Garam

Gambar 6.1 Model – Wahana Apung
Tabel 6.1. Ukuran Utama

Dimensi
Panjang
Lebar
Tinggi
Tinggi air Laut
Displasmen (Ton)

Ukuran (m)
10
10
0,5
0,15
2,58
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Gambar 6.2 Data Hidrostatik – Wahana Apung

6.2 Motion – Wahana Apung Air Tua Garam
1 Open design

Gambar 6.3 Desain – Wahana Apung

2

Analysis type
Analysis type menggunakan Panel Method.
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3

Mesh hull
Memasukkan minimum edge length 15 cm dan maksimal edge
length 20 cm (maksimal meshing adalah 2000 elemen)
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6.4 dan visulisasi hasil
meshing ditunjukkan pada Gambar 6.5

Gambar 6.4 Ukuran Meshing – Wahana Apung

Gambar 6.5 Meshing – Wahana Apung
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4 Mass distribution

Gambar 6.6 Distribusi Massa – Wahana Apung

5 Environment

Gambar 6.7 Massa Jenis Air Laut 1025 kg/m3 – Wahana Apung

136

6 Range frequency

Gambar 6.8 Interval Frekuensi Laut – Wahana Apung

7 Input kondisi lingkungan
Kecepatan
Sudut arah gelombang
Spektrum gelombang

0 knot
0o, 45o
JONSWAP, dengan
• Tinggi gelombang 30 cm ,
periode 2 detik
• Tinggi gelombang 50 cm ,
periode 3 detik

8. Hasil akhir motion

Gambar 6.9 Grafik Motion – Wahana Apung
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Tabel 6.2. Data Hasil Perhitungan Motion – Wahana Apung
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GLOSARIUM
Added Mass
Added mass atau virtual mass merupakan inersia yang
ditambahkan pada suatu sistem karena sebuah akselerasi atau
perlambatan benda yang harus memindahkan sejumlah volume
dari fluida yang ada di sekelilingnya saat benda tersebut
melewatinya.
Added Resistance
Added resistance atau wave resistance merupakan gaya hambatan
yang diterima oleh benda akibat adanya interaksi antara
pergerakkan benda saat melaju dan gelombang (terutama
gelombang air laut) yang berada di sekitar wilayah jelajahnya.
Aerostatic support-craft
Jenis watercraft yang beroperasi di permukaan air dengan
dukungan tekanan udara di bawah lambung pada bagian yang
disebut plenum chamber sebagai bantalan untuk mempertahankan
daya apung.
After Perpendicular (AP)
AP adalah garis tegak buritan yang diukur melalui linggi kemudi.
Jika kapal tidak memiliki linggi kemudi maka diukur pada garis
sumbu poros kemudi.
Angka Froude (Froude number)
Suatu bilangan yang berhubungan dengan kecepatan kapal.
Semakin besar angka Froude, maka semakin besar pula kecepatan
kapal.
Boat
Kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, sungai,
dsb, dengan ukuran dimensi relatif kecil dan kecepatan yang
cenderung lebih tinggi, seperti halnya sampan atau perahu, canoe,
fishing boat, pleasure craft, sailboat, ski boat.
Breadth at the water line (Bwl)
Bwl adalah lebar yang terbesar pada garis muat.
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Breadth moulded (Bmld)
Bmld adalah Jarak mendatar antar gading tengah sebelah kanan
dengan gading tengah sebelah kiri kapal yang diukur pada bagian
luar gading.
Breadth over all (Boa)
Boa adalah lebar terbesar kapal yang diukur dari kulit lambung
kapal samping kiri sampai kulit lambung kapal samping kanan.
Bmax
Lebar terbesar dari geladak jika ada bagian yang menonjol keluar
sampai melampaui lambung kapal.
Depth (H)
H adalah tinggi kapal yang dihitung dari jarak tegak dari garis
dasar sampai garis geladak terendah di tepi, diukur di tengahtengah kapal (midship).
Displasmen Kapal
Berat kapal beserta isinya atau dapat didefinisikan sebagai berat
cairan yang dipindahkan oleh bagian kapal yang terbenam di
dalam cairan, dan dinyatakan dalam long ton atau metrik ton.
Dmax
Tinggi terbesar dari lambung kapal yang terendam di dalam air
yang diukur dari garis air muat sampai bagian terendah pada saat
even keel.
Draught (T)
T adalah sarat kapal yang diukur dari garis dasar sampai garis air
muat.
Fore Perpendicular (FP)
FP adalah garis tegak yang dibuat melalui perpotongan antara
linggi haluan dengan garis air muat. Sarat air diukur dalam dua
kondisi, yaitu kondisi kapal penuh dan kondisi kapal kosong.
Floodable Length
Grafik dari panjang maksimal ruangan, dengan letak sekat
melintang dari panjang kapal bila ruangan tersebut tergenang air,
dimana sarat airnya akan tepat menyinggung garis batas benam
(margine line), dimana kapal masih dapat terapung pada saat
kapal mengalami kebocoran/tenggelam.
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Gelombang
Sebuah pergolakan yang memindahkan suatu energi melalui
benda atau ruang, dengan sedikit atau tanpa kaitan dengan
perpindahan massa. Suatu gelombang terdiri dari osilasi atau
getaran dari sebuah medium fisik atau sebuah bidang di suatu
tempat.
Gelombang Air
Suatu jenis gelombang mekanis yang terjadi akibat adanya
distribusi energi ke suatu kumpulan fluida cair yang tercipta dari
hembusan angin, pergerakan lempeng bumi, gaya gravitasi dan
pergerakkan suatu objek di permukaan atau di dalam fluida cair
tersebut.
Gerak Harmonik Sederhana
Gerakan proyeksi titik pada diameter sebuah lingkaran dengan
kecepatan yang sama.
Gerak Heaving
Gerakan naik turun secara vertikal yang disebabkan oleh
perubahan besar daya apung dan berat benda karena terjadinya
perubahan momentum di suatu spektrum gelombang.
Gelombang Irregular
Jenis gelombang yang tinggi puncak, kedalaman lembah dan
bentuk propagasinya berubah secara terus menerus dan memiliki
pola yang sangat kompleks.
Gerak Pitching
Gerakan jenis gerakan yang terjadi akibat adanya perbedaan
posisi haluan dan buritan benda di suatu gelombang sehingga
menghasilkan gerakan yang terlihat seolah-olah seperti
anggukan.
Gerak Rolling
Gerakan yang sering dikenal sebagai gerak oleng merupakan
gerakan yang terjadi karena adanya perbedaan posisi pada bagian
kiri dan kanan (port side dan starboard side) benda pada suatu
gelombang.
Gerak Surging
Gerakan maju mundur pada benda akibat dorongan gelombang
yang datang dari sudut serang 180° dan 0°.
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Gerak Swaying
Gerakan dari sisi ke sisi yang dialami oleh benda akibat adanya
dorongan dari gelombang.
Gerak Yawing
Gerakan dari sisi ke sisi yang dialami oleh benda akibat adanya
dorongan dari gelombang secara translasi.
Hambatan Total Kapal (RT)
Penjumlahan antara hambatan gesek (RF) dengan hambatan sisa
(RR).
Hogging
Muatan kapal berpusat di bagian ujung-ujung kapal.
Kapal
Kapal merupakan jenis watercraft yang beroperasi mengelilingi
seluruh perairan yang ada di dunia termasuk laut, samudra,
sungai, danau, kanal dan lain-lain, dengan di perairan yang
dasarnya cukup dalam atau sangat dalam.
Length between perpendicular (Lpp)
Lpp adalah panjang antara kedua tegak buritan dan haluan yang
diukur dari garis muat kapal.
Length of the Carene (LC)
LC adalah panjang maksimum sarat kapal yang diukur pada garis
air muat, termasuk kulit luar lambung kapal.
Length of water line (Lwl)
Lwl adalah jarak mendatar antara kedua ujung garis muat yang
diukur dari titik perpotongan dengan linggi haluan sampai dengan
titik perpotongan dengan linggi buritan, dan diukur pada bagian
luar linggi depan dan linggi belakang yang tidak termasuk tebal
kulit lambung.
Length over all (Loa)
Loa adalah panjang keseluruhan dari kapal yang diukur dari ujung
haluan hingga buritan.
Lines Plan
Diterjemahkan sebagai rencana garis yang menunjukan
karakteristik bentuk, komponen-komponen garis, dan lengkungan
kapal.
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Maxsurf Motion
Program analisis seakeeping dengan menggunakan file geometri
maxsurf untuk menghitung respons kapal pada kondisi perairan
yang telah ditentukan oleh pengguna.
Modeler
Sistem pemodelan permukaan tiga dimensi yang baik untuk
digunakan di bidang desain kelautan. Maxsurf modeler memberi
gambaran lingkungan yang jelas dan familier untuk bekerja
desain menggunakan maxsurf yang memungkinkan untuk
eksperimen sistematis dan pengoptimalan yang cepat dari setiap
desain baru.
Motion Sickness Incidence (MSI)
MSI digunakan untuk memprediksi jumlah kemungkinan
terjadinya penumpang atau awak kapal yang mengalami
ketidaknyamanan saat berlayar.
Offshore Platform
Bangunan lepas pantai yang berukuran besar yang biasanya
dilengkapi dengan fasilitas untuk menjelajah, ekstraksi,
menyimpan dan memproses baik gas alam, minyak mentah
ataupun mineral yang diambil dari laut.
Pierson Moskowitz Spectra
Jenis spektrum yang mengasumsikan bahwa jika angin bertiup
secara tetap untuk waktu yang lama pada area yang luas, maka
gelombang akan mencapai kesetimbangan dengan angin.
Rencana Umum Kapal
Penentuan seluruh ruangan, lokasi, peralatan, dan akses-akses di
atas kapal untuk segala kegiatannya, sehingga dari gambar
tersebut memungkinkan sesorang untuk mengetahui peta dari
keseluruhan bagian kapal.
Response Amplitude Operator (RAO)
RAO merupakan teknik statistika atau kumpulan data statistik
yang digunakan untuk menentukan sifat olah gerak kapal saat
beroperasi di suatu perairan.
Root Mean Square (RMS)
RMS adalah akar kuadrat dari mean aritmatik dari nilai fungsi
akar dalam sebuah gelombang yang kontinue.
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Sagging
Muatan kapal berpusat di bagian tengah-tengah kapal.
Seakeeping ability
Olah gerak watercraft atau offshore platform yang disebabkan
oleh interaksinya dengan kondisi dan situasi lingkungan tempat
keduanya beroperasi.
Sinusoidal Water Wave
Sering disebut harmonic wave atau regular wave merupakan
gelombang air yang memiliki bentuk yang memenuhi asas fungsi
sinus.
Skala Beaufort
Beaufort Wind Force Scale merupakan pengukuran empiris
mengenai kecepatan angin untuk tujuan observasi kondisi
perairan atau daratan yang dilakukan oleh seorang hydrographer.
Spektrum Gelombang Laut
Sebuah metode simplifikasi untuk mendeskripsikan komposisi
dari gelombang dengan berbagai panjang dan periode. Selain itu,
spektrum juga dapat menjelaskan tentang distribusi energi
gelombang diantara frekuensi dan panjang gelombang yang
berbeda pada permukaan laut.
Spline
Potongan-potongan fungsi polynomial dengan turunan-turunan
memenuhi kendala-kendala kekontinuanan tertentu.
Stabilitas Kapal
Kemampuan sebuah kapal untuk kembali pada kedudukan semula
setelah menerima gaya-gaya dari luar.
Submarine atau Submersible Vessel
Submarine atau kapal selam merupakan jenis watercraft yang
dapat beroperasi di bawah permukaan air. Submarine berbeda
dengan submersible yang memiliki keterbatasan dalam
penggunaanya di bawah air. Perbedaan lainnya juga terletak pada
ukurannya, dimana submarine cenderung lebih besar dari pada
submersible vessel.
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Sudut Serang Gelombang
Sudut serang merupakan arah sudut datang gelombang yang akan
berinteraksi dengan benda di suatu daerah jelajah. Untuk
memudahkan analisa, dalam perhitungan seakeeping biasanya
arah datang gelombang dibuat dengan kondisi memenuhi asas
sudut istimewa dalam kuadran trigonometri.
Tahanan (Resistance) Kapal
Besaran gaya fluida yang bekerja pada kapal sedemikian rupa
sehingga melawan gerakan kapal tersebut, atau dengan kata lain
tahanan kapal sama dengan komponen-komponen gaya yang
bekerja sejajar dengan sumbu gerakan kecepatan kapal.
Tekanan Hidrostatik
Tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair
terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu.
Tmax
Tinggi terbesar dari lambung kapal yang terendam di dalam air
yang diukur dari garis air muat sampai bagian yang terendah pada
saat even keel.
Trim
Perbedaan antara draft depan pada haluan dan draft belakang pada
buritin
Tugboat
Diterjemahkan sebagai kapal tunda yang dapat digunakan untuk
melakukan manuver/gerakan, utamanya menarik atau mendorong
kapal lainnya di pelabuhan, laut lepas atau melalui sungai maupun
terusan. Kapal tunda digunakan pula untuk menarik tongkang,
kapal rusak, dan peralatan lainnya.
Watercraft
Sebuah kendaraan yang dirancang untuk transportasi air, atau
disebut juga sebagai marine vessel.
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73, 89, 92,93,97, 102,106, 118,
133
150

Normality Unmanned; 13

Offshore platform; 5,6,7, 45
Offshore fixed platform, 6

Planning hull; 3, 21
Plenum chamber, 3

Regresi; 22,23,29, 30,31
Resistance; 21,22,23,25,26,
30,33, 64, 74, 93,94, 102,104,
124,126,127
Respon amplitude operator; 62
Root mean square; 62

Sailboat; 2
Seakeeping ability; 45, 58, 118
Semi-submersible platform; 7
Spar platform; 6, 12,13
Spektrum; 55,56,57,58, 85,
120,121, 130,131,137,
Spline; 16,17,18,19, 20,21

Stability; 34,35,37,38, 40,42,43,
75,76,77, 81,82, 106, 110,111,
113
Submarine; 4
Submersible vessel; 1,4

Watercraft; 1,2,3,4, 45,

Tension-leg platform; 6, 10,11
Titik apung; 36,37
Titik berat; 36, 81, 106, 113
Titik metasentris; 36,37
Trim; 32,37, 42,43,
71,72,75,76,77,78,79, 81, 108,
110,111,113, 121,127,

151

152

Hang Tuah University Press
J. Arif Rahman Hakim No. 150
Sukolilo – Surabaya 60111, Jawa Timur
Telp. 031 – 5945864
Fax. 031 – 5946261

153

