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ABSTRAK 

 

Penelitian, pengembangan, dan inovasi banyak dilakukan dalam bidang 

perkapalan. Salah satu inovasi yang banyak diperbincangkan saat ini adalah kapal 

dengan pelat datar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

perbandingan hambatan pada kapal pelat datar dan kapal streamline, serta 

mengetahui ada tidaknya diving atau trim by bow pada kapal pelat datar maupun 

kapal streamline. Penelitian ini dilakukan menggunakan penyelesaian 

Computational Fluid Dynamic atau CFD dengan software C-Wizard Numeca Fine 

Marine pada masing-masing kapal dengan rentang kecepatan 5 knot – 10 knot. Hasil 

yang diperoleh dari simulasi menggunakan C-Wizard pada Numeca Fine Marine 

adalah hambatan kapal pelat datar lebih tinggi dibandingkan dengan kapal 

streamline, dengan angka 11.618 kN pada kecepatan 5 knot dan 54.53 kN pada 

kecepatan 10 knot. Sedangkan untuk kapal streamline dengan displasemen yang 

sama didapatkan hasil 9.23 kN pada kecepatan 5 knot dan 49.96 kN pada kecepatan 

10 knot dan pada kondisi WSA sama didapatkan hasil 9.397 kN untuk kecepatan 5 

knot dan 49.788 untuk kecepatan 10 knot. Selanjutnya, efek diving menunjukan 

hasil bahwa kapal pelat datar mengalami diving pada bagian haluan dengan angka 

0.228 deg untuk kecepatan 5 knot dan 1.13 deg untuk kecepatan 10 knot. Sedangkan 

untuk kapal streamline mengalami trim by stern dengan angka -0.08 deg untuk 

kecepatan 5 knot dan -0.41 deg untuk kecepatan 10 knot.  

 

Kata Kunci : Hambatan, diving, pelat datar, streamline, c-wizard 
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ABSTRACT 

 

Research, development, and innovation are mostly done in the shipping 

field. One of the most talked about innovations today is flat plate vessels. This study 

aims to determine how the comparison of resistance on flat plate and streamline 

vessels, and determine whether there is diving or trim by bow on flat plate vessels 

or streamline vessels. This research was conducted using Computational Fluid 

Dynamic or CFD settlement with C-Wizard Numeca Fine Marine software on each 

ship with a speed range of 5 knots - 10 knots. The results obtained from simulations 

using the C-Wizard on Numeca Fine Marine are, flat plate ship resistance is higher 

when compared to streamline ships with numbers 11,618 kN at 5 knots and 54.53 

kN at 10 knots. While at  streamline vessels with similar displacement get 9.23 kN 

at 5 knots and 49.96 kN at 10 knots and for streamline vessels with similar WSA get 

9.39 kN at 5 knots and 49.78 at 10 knots. Furthermore, the diving effect shows the 

result that flat plate vessels are diving on the bow with the number 0.228 deg for 5 

knots and 1.13 deg for 10 knots. As for streamlined vessels, the trim by stern number 

is -0.08 deg for speed of 5 knots and -0.41 deg for speed of 10 knots.  

 

 

Keywords  : Resistance, diving, flat plate ship, steamline, c-wizard 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Kapal merupakan salah satu transportasi yang saat ini banyak digunakan. Hal tersebut 

dikarenakan kapal dapat mengangkut berbagai macam muatan dengan jumlah yang cukup 

banyak dan dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Selain itu, di Indoensia,  kapal berfungsi 

sebagai penghubung antar pulau dan sebagai alat transportasi yang digunakan para nelayan 

untuk melaut sesuai dengan mata pencaharian mereka.  

Kapal merupakan moda transportasi yang harus siap disegala kondisi perairan sesuai 

daerah pelayarannya, dengan muatan atau aktifitas yang dilakukan di atas kapal, maka 

kapal harus memiliki olah gerak yang baik agar muatan atau aktifitas yang ada di atas kapal 

dapat terlaksana dengan baik.  Selain itu, desain kapal yang baik dapat dilakukan dengan 

tujuan agar lingkungan laut lebih bersih dan menjaga keberlangsungan hidup manusia di 

bumi.  

 Mengingat pentingnya kapal di berbagai sektor kehidupan, maka diperlukan adanya 

pengembangan atau inovasi yang dapat dilakukan untuk mendapatkan suatu desain kapal 

yang efisien dan menguntungkan dari segi ekonomi dan operasional. Nilai ekonomis 

sebuah kapal dapat ditentukan oelh conceptual design meliputi construction, engine and 

auxiliary engine, design speed yang tepat, dan pemilihan bahan bakar (Atlas, 2008).  

Salah satu pengembangan atau inovasi yang saat ini sedang ramai diperbincangkan 

adalah kapal pelat datar. Kapal pelat datar merupakan kapal dengan seluruh bagian kapal 

menggunakan pelat datar, tanpa dilakukan pembentukkan atau pelengkungan plat. Hal 

tersebut merupakn dobrakan di bidang perkapalan dimana desain tersebut bertolak 

belakang dengan desain kapal yang selama ini berbentuk streamline, sehingga inovasi 

tersebut menimbulkan banyak klaim baik dari segi efisiensi, harga, dan lain sebagainya. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan analisa terhadap kapal pelat datar dan 

kapal konvensional dengan melihat pada hambatan dan efek diving kapal. Hasil dari 

analisa tersebut kemudian akan dibandingkan antara kapal pelat datar dan kapal 

konvensional, sehingga didapatkan bentuk kapal yang lebih efisien. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil pada tugas akhir 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana perbandingan hambatan total yang terjadi pada kapal monohull pelat datar 

dan kapal streamline? 

b. Bagaimana perbandingan efek diving pada kapal monohull  pelat datar dan streamline? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan penelitian pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Analisa kapal dilakukan pada air tenang.  

b. Displesemen pada setiap kapal adalah mendekati atau sama. 

c. Metode analisa dilakukan dengan menggunakan software Numeca Fine Marine dan 

Maxsurf. 

d. Variasi yang dilakukan adalah pada kecepatan kapal dengan variasi 5 knot – 10 knot. 

1.4. Tujuan 

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan analisa dan perbandingan terhadap nilai hambatan total pada kapal 

monohull dengan pelat datar dan streamline. 

b. Melakukan analisa dan perbandingan terhadap efek diving atau trim pada kapal 

monohull dengan pelat datar dan streamline.  

1.5. Manfaat 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah disampaikan di atas, adapun manfaat 

dari penulisa tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui hambatan total pada kapal monohull pelat datar dan streamline.  

b. Mengetahui efek diving yang terjadi pada kapal monohull pelat datar dan streamline.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hambatan Kapal (Ship Resistance) 

Kapal yang melaju atau beroperasi pada suatu perairan akan mengalami gaya hambatan 

atau resistance yang berlawanan dengan arah gerak kapal. ITTC mengklasifikasikan 

hambatan kapal pada air tenang dalam dua komponen yakni hambatan utama yaitu 

hambatan viskos yang berkaitan dengan Reynolds Number dan hambatan gelombang yang 

berhubungan dengan Froude Number. Kedua komponen tersebut dapat dituliskan pada 

persamaan berikut :  

𝑹𝑻(𝑹𝒆𝑭𝑻) =  𝑹𝑽(𝑹𝒆) + 𝑹𝑾(𝑭𝑻)+ = (𝟏 + 𝒌)𝑭𝑻
𝑹𝑭(𝑹𝒆) + 𝑹𝑾(𝑭𝑻) 

Sedangkan, hambatan total pada kapal secara umum dapat dinyatakan dengan persamaan 

berikut :  

𝑹𝑻 = 𝟏
𝟐⁄ 𝝆𝑪𝑻(𝑾𝑺𝑨)𝑽𝟐 

Pada persamaan tersebut, hambatan total (RT) tersusun atas beberapa komponen. 

Hambatan gelombang (RW) terdiri dari fluida ideal (inviscid). Sedangkan hambatan 

kekentalan atau viskos (RV) terdiri dari hambatan akibat tegangan geser atau friction drag 

dan tekanan kekentalan atau viscous pressure.  

Hambatan kapal dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek diantaranya adalah, kecepatan 

gerak kapal (Vs), berat air yang dipindahkan oleh badan kapal yang tercelup atau 

displasemen, dan bentuk badan kapal atau hull form.  Couser (1977) mengatakan bahwa 

hambatan kapal terdiri dari dua komponen yakni tegangan normal atau normal stress yang 

berkaitan dengan hambatan gelombang dan tegangan viskos, selanjutnya adalah tegangan 

geser atau tangential stress yang berkaitan dengan viskositas fluida. Komponen yang 

menyusun suatu hambatan total kapal tersebut disederhanakan oleh Molland (2008) 

dengan diagram sebagai berikut: 

 ( 2.2 ) 

 ( 2.1 ) 
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Tabel 2.1 1 Komponen Hambatan Kapal 

 

Komponen-komponen penyusun hambatan total didefiniskan secara singkat sebagai 

berikut: 

a. Tahanan atau Hambatan Gesek (RF) 

Tahanan gesek merupakan komponen tahanan yang diperoleh dengan 

mengintegralkan tegangan tangensial ke seluruh permukaan basah kapal menurut arah 

gerakan kapal (Harvald, 1983). Viskositas akan menimbulkan gesekan pada suatu 

benda yang bergerak pada fluida. Gesekan tersebut bergantung pada jenis fluida dan 

pola aliran fluida tersebut. Hambatan gesek pada dasarnya berrgantung pada luas 

permukaan basah lambung kapal, tingkat kekasaran atau roughness, dan bilangan 

Reynolds. Bilangan Reynold dapat dinyatakan dengan persamaan berikut : 

𝑹𝒆 =
𝒗 𝑳

𝒖
 

Hambatan gesek dipengaruhi oleh kecepatan objek (V), luas permukaan basah (S), dan 

massa jenis fluida. Dimana komponen tersebut dapat ditulis dengan rumus sebagai 

berikut:  

𝑹𝑭 =
𝟏

𝟐
𝑪𝒇𝝆𝑺𝑽𝟐 

𝐶𝑓 merupakan koefisien gesek yang dipengaruhi oleh sifat aliran, angka Reynolds, 

bentuk permukaan, sifat dan keadaan permukaan. Terdapat beberapa eksperimen yang 

dilakukan untuk menyempurnakan rumusan dari koefisien gesek. Sehingga pada tahun 

1957, ITTC memberikan rumusan yang disetujui adalah sebagai berikut: 

𝑪𝒇 =
𝟎. 𝟎𝟕𝟓

(𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎𝑹𝒆 − 𝟐)𝟐
 

 

 

 ( 2.3 ) 

 ( 2.5 ) 

 ( 2.4 ) 
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b. Tahanan atau Hambatan Sisa (RR) 

Tahanan sisa merupakan kuantitas hasil pengurangan dari tahanan total badan kapal 

dengan suatu tahanan gesek. Harvald, 1983 mengatakan bahwa komponen terbesar dari 

hambatan sisa adalah hambatan gelombang. Sedangkan unsur lainnya adalah hambatan 

tekanan dan hambatan gesek.  

c. Tahanan atau Hambatan Gelombang (RW) 

Hambatan gelombang merupakan hambatan yang terjadi akibat tekanan fluida yang 

bekerja pada arah normal terhadap lambung kapal atau hambatan yang berkaitan 

dengan pembentukan gelombang gravitasi pada badan kapal. Hambatan gelombang 

terdiri dari dua komponen yaitu hambatan pola gelombang dan hambatan gelombang 

pecah. Namun, hambatan gelombang pecah seringkali diabaikan karena nilainya 

relative  kecil dan terjadi pada kondisi dengan kecepatan yang tinggi.  

Kapal dengan geometri dan kecepatan tertentu memiliki potensi untuk 

menghasilkan gelombang samping cukup besar atau biasa disebut sibakan gelombang. 

Dimana sibakan gelombang dapat menjadi sesuatu yang berbahaya bagi lingkungan 

sekitar apabila memiliki intensitas yang tinggi. Kapal dengan bentuk yang besar 

dengan kecepatan yang tinggi memiliki kecenderungan menghasilkan sibakan 

gelombang yang besar, sedangkan pada kapal kecil memiliki kecenderungan 

menghasilkan gelombang pecah (wave breaking) karena massa air terdorong ke arah 

haluan. 

d. Bilangan Reynolds  

Bilangan Reynolds merupakan bilangan tidak berdimensi yang menyatakan 

perbandingan antara gaya inersia dan gaya viskositas dalam fluida. Secara umum 

bilangan Reynolds merupakan bilangan yang dapat digunakan untuk menentukan suatu 

aliran. Bilangan Reynolds dapat dituliskan sebagai berikut :  

 

𝑹𝒆 =
𝝆𝑽𝑳

𝝁
 

Re : Bilangan Reynolds 

V : Kecepatan Kapal (m/s) 

L : Panjang Kapal (m) 

ϑ : Viskositas Kinematik (m2/s) 

 

 

 ( 2.6 ) 
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e. Bilangan Fnoude  

Bilangan Fnoude merupakan bilangan yang digunakan untuk menyatakan besarnya 

tahanan bentuk atau tahanan sisa. Hal tersebut berkaitan dengan pernyataan Froude 

mengenai tahanan yaitu, tahanan merupakan fungsi dari bentuk, kecepatan, dan 

viskositas. Besarnya gelombang yang terbentuk berkaitan dengan gaya gravitas yang 

terjadi akibat lambug kapal. Sedangkan besarnya tahanan gesek berhubungan dengan 

viskositas dan bilangan Reynoldnya. Fn dipengaruhi oleh beberapa komponen, 

diantaranya adalah: 

a. Kecepatan (v) 

b. Gaya gravitasi (g) 

c. Panjang garis air kapal (lwl)  

Bilangan Fnoude secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut : 

𝑭𝒏 =
𝒗

√𝒈𝑳
 

2.2 Lambung Kapal  

Lambung kapal merupakan bagian dari badan kapal yang berfungsi menyediakan daya 

apung. Lambung kapal harus dirancang khusus agar dapat sekecil mungkin menimbulkan 

gesekan dengan air sehingga daya apung atau buoyancy kapal dapat stabil.  

Rancangan lambung kapal merupakan salah satu hal penting pada proses desain kapal, 

hal tersebut berkaitan dengan stabilitas kapal dimana dasar perhitungan dari stabilitas kapal 

terletak pada lambung kapal. Selain itu, lambung kapal juga menjadi dasar dari perhitungan 

tahanan kapal, kecepatan kapal, konsumsi bahan bakar, besarnya daya mesin, dan lain 

sebagainya.  

Terdapat beberapa tipe lambung kapal diantaranya adalah: 

a. Lambung Kapal Datar (Flat Bottom Hull ) 

Kapal dengan lambung datar merupakan kapal yang dibuat datar pada bagian 

bawahnya. Pada umumnya digunakan pada perairan tenang dan kapal dengan draft 

dangkal.  

 

 ( 2.7 ) 
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Gambar 2.2 1 Kapal Lambung Datar (Flat Bottom Hull) 

Sumber : aeroengineering.co.id 

b. Lambung Katamaran (Multihulled) 

Kapal dengan lambung katamaran memiliki lambung lebih dari satu, sehingga kapal 

dengan lambung katamaran memiliki stabilitas yang lebih tinggi dan gelombang yang 

ditimbulkan lebih kecil dari yang lainnya. Ketika berlayar kapal dengan jenis lambung 

seperti ini dapat memotong air karena memiliki celah antara pada bagian lambungnya, 

namun membutuhkan haluan atau radius yang lebih besar ketika berbelok 

(aeroengineering.co.id).  

 

Gambar 2.2 2 Kapal dengan Lambung Multihulled 

Sumber : Danar Bayu, 2018 

Kapal multihulled memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah : 

 Katamaran  

 Trimaran  

Kapal Trimaran merupakan kapal yang mempunyai tiga lambung, yaitu satu 

mainhull dan dua side-hull atau disebut juga sebagai outriggers sehingga 

mempunyai nilai stabilitas yang tinggi (Konstantin dan Victor, 2006).  



8 
 

Menurut Ackers B.B, dkk (1997), terdapat tiga bentuk atau tiga model lambung 

dari Kapal Trimaran, yaitu: 

a. Simetris  

b. Asimetris in board / Flat Side Outside  

c. Asimetris Out Board / Flat Side Inside  

Berikut merupakan beberapa bentuk outriggers Trimaran, 

 

Gambar 2.2 3 Bentuk Outriggers Trimaran 

Sumber : (Ackers B.B, dkk. 1997) 

Akibat bentuk lambung kapal yang berbeda maka perhitungan hambatan yang 

terjadi juga memiliki perbedaan. Secara umum hambatan dan gelombang yang 

dihasilkan oleh kapal Trimaran dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini 

(Dubrovsky, 2001) : 

a. Jarak side-hull dengan center hull secara melintang (clearance) dan 

longitudinal (stragger).  

b. Perbandingan displasemen dari mainhull dan sidehull.  

c. Perbedaan tinggi dari sidehull dan center hull.  

d. Kecepatan kapal Trimaran.  

e. Perbandingan-perbandingan dalam rasio dari parameter kapal Trimaran 

c. Lambung V (Deep V Hull) 

Kapal dengan lambung V merupakan kapal dengan dasar lalmbung yang lancip 

sehingga mampu memberikan tekanan ke dalam air. Kapal dengan lambung V lebih 

stabil pada perairan dengan ombak yang besar. Selain itu, kapal dengan bentuk V 

memiliki kemampuan untuk membelah air pada kecepatan tinggi sehingga dapat 

meminimalisir hambatan yang terjadi.  
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Sumber : aeroengineering.co.id 

2.3 Teori Gelombang  

Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan 

air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal, (Dhanista, 2017). Gelombang 

merupakan gerak harmonis sederhana dimana ketika suatu benda diubah keadaannya dari 

posisi keseimbangannya, maka gaya yang menjadi kesatuan dengan benda tersebut akan 

mememiliki kecenderungan untuk mengembalikan benda ke posisi keseimbangannya atau 

biasa disebut dengan Gaya Pengembali atau Restoring Force. Suatu benda akan berosilasi 

tak hingga dengan nilai perpindahan maksimum konstan apabila tidak ada gaya hambat 

atau damping yang terjadi.  

2.3.1 Gelombang Reguler 

Gelombang merupakan aliran fluida cair yang memiliki pola khas sehingga 

dapat diformulasikan secara sistematis dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah 

dan hukum-hukum tertentu. Osilasi sinusoidal merupakan perumusan sederhana 

dari gelombang laut, dimana teori ini didasarkan pada asumsi bahwa tinggi 

gelombang relatif kecil jika dibandingkan dengan panjangnya atau kedalaman 

perairan dimana gelombang berpropagasi.  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Djatmiko, 2012 

Gambar 2.2 4 Kapal dengan Lambung V 

 

Gambar 2.3 1 Gerakan Gelombang pada Kanal 
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Djatmiko (2012), propagasi gelombang sebagai aliran fluida pada umumnya dapat 

diidentifikasikan oleh kecepatan partikelnya pada sembarang titik (x,y,z) pada 

suatu saat tertentu dalam bentuk persamaan:  

𝑽(𝒙,𝒚,𝒛,𝒕) = 𝒖 (𝒙, 𝒚, 𝒛, 𝒕)𝒊 + 𝒗 (𝒙, 𝒚, 𝒛, 𝒕)𝒋 + 𝒘 (𝒙, 𝒚, 𝒛, 𝒕)𝒌 

Keterangan,  

V = vektor kecepatan total  

x = sumbu ke arah memanjang diukur dari titik awalnya atau origin = 0 

y = sumbu ke arah melintang diukur dari titik awalnya atau origin = 0 

z = sumbu ke arah vertikal diukur dari titik awalnya atau origin = 0 

t = waktu  

u  = komponen kecepatan pada arah sumbu – x 

v = komponen kecepatan pada arah sumbu – y 

w = komponen kecepatan pada arah sumbu –z 

i = vektor kecepatan pada arah sumbu –x 

j = vektor kecepatan pada arah sumbu – y 

k = vektor kecepatan pada arah sumbu –z 

Air merupakan fluida yang sulit atau tidak mungkin dimampatkan sehingga disebut 

incompressible dimana, kecepatan pada sembarang titik di medan alirannya harus 

memenuhi persamaan kontinuitas. Untuk memperoleh persamaan gelombang harus 

terlebih dahulu mempertimbangkan tiga syarat batas, yang pertama yaitu dasar 

kanal haruslah sangat padat sehingga tidak dapat ditembus air yang kemudian 

kecepatan vertical air di dasar kanal berkedalaman d pada sembarang waktu harus 

sama dengan nol. Selanjutnya adalah tekanan di permukaan harus sama dengan 

tekanan atmosfer yang diasumsikan konstan. Hal tersebut diturunkan dari 

persamaan Bernoulli yang merupakan persamaan yang mengkorelasikan antara 

kecepatan dan tekanan aliran. sehingga, apabila pada suatu aliran telah diketahui 

karakteristik kecepatannya, maka tekanannya dapat diperoleh.  

2.3.1.1 Arah Gelombang  

Arah gelombang atau µ merupakan sudut antara arah propagasi 

gelombang dengan arah laju bangunan laut. Adapun penetapan arah 

gelombang yang telah disepakati oleh konvensi umum adalah sebagai 

berikut, apabila arah propagasi gelombang sama dengan arah melajunya 

 ( 2.8 ) 
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bangunan laut atau arah gelombang berasal dari buritan bangunan laut maka 

besar µ sama dengan 0o. Sedangkan untuk arah propagasi gelombang yang 

berlawanan arah dengan arah laju bangunan laut atau berasal dari buritan 

bangunan laut maka  µ sebesar 1800. Nilai µ 90o dan 270o merupakan arah 

gelombang yang datang dari sisi dan tegak lurus terhadap posisi memanjang 

bangunan laut.  

Gelombang dengan nilai µ sebesar 90o merupakan gelombang yang 

datang dari arah kiri atau portside bangunan laut, sedangkan gelombang 

dengan nilai µ sebesar 270o merupakan gelombang yang datang dari sisi 

kanan atau starboard bangunan laut.  

 

Gambar 2.3 2 Arah Gelombang 

Sumber : Djatmiko, 2012 

2.4 Olah Gerak Kapal 

PIP-IKIP, 1985 mengatakan olah gerak kapal adalah penguasaan kapal baik dalam 

keadaan diam atau bergerak untuk mencapai tujuan pelayaran dengan kondisi aman dan 

efisien dengan menggunakan sarana yang terdapat di kapal, seperti mesin, kemudi, dan 

lain sebagainya.  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan olah gerak kapal, menurut 

Purwantomo, Agus (2004) faktor tersebut dibagi menjadi dua, yakni faktor dari dalam 

kapal dan faktor dari luar kapal. Adapaun faktor yang berasal dari dalam kapal adalah 

sebagai berikut: 

1. Faktor yang bersifat tetap  

a. Bentuk Kapal  

Bentuk kapal memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap gerakan kapal. 

Contohnya adalah pada perbandingan antara panjang dan lebar kapal dimana 

perbandingan tersebut memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap gerakan 
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kapal pada saat merubah haluan. Selain itu, kapal dengan panjang yang lebih 

pendek memiliki kemampuan untuk berbelok lebih mudah daripada kapal yang 

lebih panjang.  

b. Jenis dan Kekuatan Mesin  

Pemilihan atau penggunaan jenis mesin dapat mempengaruhi olah gerak kapal. 

Terdapat beberapa jenis mesin yang saat ini familiar digunakan, contohnya adalah 

mesin diesel, mesin uap, dan lain sebagainya. Selain itu pada sebuah kapal tidak 

hanya diisi oleh mesin induk saja tetapi, terdapat juga mesin bantu yang lainnya.  

c. Jumlah, Peletakan, dan Tipe Baling-Baling Kapal 

Baling-baling kapal berfungsi sebagai pendorong atau penggerak kapal. Sehingga 

jumlah, peletakkan, dan tipe dari baling-baling kapal dapat mempengaruhi olah 

gerak kapal.  

d. Jumlah, Tipe, dan Ukuran Daun Kemudi  

Jumlah, tipe, dan ukuran kemudi dapat mempengaruhi olah gerak kapal maupun 

perubahan haluan pada kapal. Kemudi dengan daun yang lebar dan besar dengan 

kemudi yang lebih kecil akan berbeda dalam pengaruhnya pada olah gerak kapal 

atau perubahan haluan. 

2. Faktor Tidak Tetap  

a. Sarat Kapal  

Sarat kapal menjadi salah satu faktor tidak tetap yang dapat mempengaruhi olah 

gerak kapal. Contohnya adalah, apabila sarat kapal dalam maka kapal mempunyai 

berat benaman yang besar atau dalam arti lain kapal memiliki massa yang besar. 

Apabila kapal dengan syarat dangkal maka bangunan atasnya dapat dipengaruhi 

oleh angin dan ombak, sehingga dapat mempengaruhi olah gerak kapal.  

b. Trim dan Kemiringan Kapal  

Perbedaan sarat depan dan belakang kapal dan kemiringan kapal yang terjadi akibat 

pembagian bobot kapal yang tidak simetris dapat mempengaruhi olah gerak kapal. 

Dalam kasus lain hal tersebut dapat juga membahayakan kapal dan isinya.  

c. Kondisi Pemuatan di Atas Kapal  

Pemuatan merupakan pengelolaan posisi mesin dan barang-barang lain pada kapal 

sehingga dapat memenuhi azas “to provide for rapid and systematic discharging 

and loading” yang memiliki pengertian bahwa pemuatan dilakukan secara cepat 

dan sistematiis dengan pembagian bobot yang merata secara transversal, vertikal, 

dan horizontal.  
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Sedangkan faktor yang berasal dari luar kapal terdiri dari beberapa komponen berikut : 

1. Keadaan Laut  

a. Kekuatan dan Arah Angin  

Angin merupakan suatu yang selalu ditemui ketika kapal berlayar. Adanya angina 

dapat mempengaruhi olah gerak kapal, contohnya adalah pada tempat yang sempit 

dan lautan lepas maka kekuatan dan arah angin tentu akan berbeda. Hal tersebut 

dapat mempengaruhi olah gerak kapal.  

b. Kekuatan dan Arah Arus  

Arus merupakan gerakan air dengan arah dan kecepatan tertentu, pada perairan 

bebas pada umumnya arus akan menghanyutkan kapal, sedangkan pada perairan 

sempat atau tempat tertentu arus dapat memutar kapal.  

2. Keadaan Perairan  

a. Lebar sempitnya perairan  

b. Lurus tidaknya perairan  

c. Kondisi keramaian perairan  

d. Kondisi pengelihatan perairan tersebut  

2.4.1 Olah Gerak Kapal dalam 6 Derajat Kebebasan  

Olah gerak kapal dapat dibagi menjadi beberapa komponen, pertama adalah 

komponen gerakan translasi. Gerakan translaasi merupakan gerakan lurus beraturan 

sesuai dengan sumbunya yang terdiri dari beberapa gerakan berikut : 

a. gerakan surging terhadap sumbu – x 

b. swaying terhadap sumbu lateral – y 

c. heaving terhadap sumbu   vertical – z  

Kedua adalah gerakan rotasi, gerakan rotasi merupakan gerak putaran yang terdiri 

dari beberapa gerakan berikut : 

a. gerakan rolling  

b. gerakan pitching  

c. gerakan yawing  

Tabel 2.4.1 6 Derajat Kebebasan Gerak Kapal 

Gerakan Model Sumbu Simbol 

Surge Translasi Ke- Depan X 
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Sway Ke – Starboard Y 

Heave Ke – Atas Z 

Roll 

Rotasi 

Starboard Down ɸ 

Pitch Bow Up θ 

Yaw Bow to Port χ 

 

 

Gambar 2.4  1 Konvensi Simbol Olah Gerak Kapal 

Sumber : SNAME, 1950 

2.5 Computational Fluid Dynamic 

Computational Fluid Dynamis merupakan suatu pendekatan dari permasalahan yang 

memiliki jumlah sel tak terhingga atau kontimum menjadi model dengan jumlah hingga 

atau diskrit. CFD merupakan seni untuk menggantikan persamaan-persamaan integral 

diferensial parsial menjadi aljabar diskrit yang kemudian dapat diselesaikan untuk 

memperoleh solusi berupa angka nilai aliran pada titik-titik diskrit ruang dan waktu, 

Anderson (1995). 

Computational Fluid Dynamic (CFD) merupakan metode numerik dalam perhitungan, 

prediksi, dan pendekatan aliran fluida dengan bantuan perangkat lunak atau software pada 

computer. CFD menggunakan persamaan kontinuitas, momentum, dan energi yang 

merupakan persamaan dari dinamika fluida., persamaan kontinuitas tersebut dapat 

dituliskan sebagai berikut (Gibson, 2016) :  

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+

𝜕𝑤

𝜕𝑧
= 0 
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Pada persamaan tersebut menyatakan bahwa laju peningkatan massa di dalam suatu 

elemen sama dengan laju netto aliran massa ke dalam elemen fluida. Ketiga suku bagian 

kiri pada persamaan diatas merupakan aliran massa netto yang disebut dengan suku 

konvektif. Sedangkan, pada aliran incompressible, rapat massa konstan, laju perubahan 

massa pada elemen adalah nol.  

CFD menggunakan persamaan dasar Navier-Stokes, dengan asumsi fluida 

incompressible atau tidak dapat dimampatkan. Secara umum bentuk persamaan Navier-

Stokes adalah sebagai berikut :  

𝜌 (
𝜕𝑉

𝜕𝑡
+ 𝜐. ∇υ) = −∇𝑝 + 𝜇∇2𝑣 + 𝑓 

Keterangan : 

V = Kecepatan Aliran  

∇  = Perpindahan  

𝜌 = Massa Jenis Fluida 

µ = Frictional resistance  

𝑓 = Gaya Luar (Gaya Gravitasi) 

𝑡 = Waktu  

 CFD biasa digunakan untuk membantu menginteprestasikan dan memahami hasil teori 

dan eksperimen atau sebaliknya. Selain itu, CFD juga memberi kemudahan dan 

fleksibilitas dalam dunia desain terkait penggabungan antara parameter satu dengan 

parameter lainnya. Keunggulan lain dari CFD adalah pengambilan data pada lokasi dan 

waktu tertentu tidak memerlukan instrument yang rumit dan menganggu pola aliran. 

Terdapat beberapa metode diskritisasi yang dapat digunakan oleh CFD antara lain adalah 

sebagai berikut : 

a. Metode beda hingga (finite difference method) 

b. Metode elemen hingga (finite elements method) 

c. Metode volume hingga (finite volume method ) 

d. Metode element batas (boundary element method) 

e. Metode skema resolusi tinggi (high reolution scheme method) 

 ( 2.9 ) 

 ( 2.10 ) 
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2.5.1 Numeca Fine Marine  

Numeca Fine Marine merupakan salah satu software yang digunakan untuk 

melakukan simulasi CFD, khususnya simulasi pada kapal. Salah satunya adalah 

untuk mendapatkan nilai hambatan dan mengetahui diving kapal.  

Metode yang digunakan pada Numeca Fine Marine adalah finite element method 

atau metode volume hingga. Pada metode ini dilakukan diskretisasi atau memecah 

domain (daerah hitungan) menjadi beberapa daerah kecil atau biasa disebut grid, 

mesh, atau cell. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan 

simulasi pada software CFD ini adalah sebagai berikut : 

a. Pembuatan geometri kapal  

b. Pembuatan boundary condition  

Boundary condition dibuat dengan tujuan sebagai batasan dalam melakukan 

simulasi.  

c. Mesh generation  

Mesh generation dilakukan untuk membuat domain atau bagian kecil yang 

merupakan hasil diskretisasi atau pemecahan domain yang terdapat pada 

finite volume method.  

d. Solver  
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Diagram Alir  

Diagram alir merupakan diagram yang menunjukkan proses yang dilakukan pada 

penelitian tugas akhir ini. Adapun proses tersebut adalah sebagai berikut : 
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3.2 Perumusan Masalah  

Perumusan masalah merupakan proses identifikasi atau perumusan permasalahan yang 

akan diangkat menjadi topik dalam tugas akhir ini. Pada tugas akhir ini diangkat sebuah 

topik berupa hambatan kapal yang terjadi pada kapal pelat datar dan kapal streamline, 

serta efek diving atau trim yang terjadi pada kapal tersebut.  

Berdasarkan topik tersebut didapatkan rumusan permasalahan berupa perbandingan 

hambatan dan efek diving antara kapal pelat datar dan kapal streamline pada kecepatan 5-

10 knot. 

3.3 Studi Literatur  

Studi lliteratur merupakan proses pembelajaran dan pencarian referensi terkait 

penelitian atau tugas akhir yang akan dikerjakan. Literatur tersebut berupa topik dari tugas 

akhir ini, metode penyelesaian, dan penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan guna 

mendukung pengerjaan tugas akhir ini. Adapaun literatur yang digunakan pada topik ini 

berkaitan dengan ilmu-ilmu berikut: 

a. Hambatan kapal 

b. Lambung kapal  

c. Karakteristik kapal  

d. Computational Fluid Dynamis  

3.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data bertujuan untuk dijadikan pedoman atau acuan dalam pengolahan 

atau pengerjaan selanjutnya. Pada topik ini, data yang digunakan sebagai acuan adalah data 

dari kapal pelat datar, berupa dimensi dan kecepataan yang digunakan. Adapun data 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Dimensi utama kapal pelat datar 

Tabel 3.4 1 Dimensi Utama Kapal Pelat Datar yang Diketahui 

Keterangan Kapal Pelat Datar Unit 

L 31.00 m 

B 8 m 

H 7.529 m 

T 3 m 

 

b. Kecepatan Kapal  

 5-10 knot 
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3.5 Pengolahan Data 

Data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya akan diproses. Pada penelitian ini proses 

pengolahan data dilakukan dalam bentuk berikut : 

3.5.1 Penggambaran Model dengan Maxsurf  

Data yang telah diperoleh akan dimodelkan secara 3D menggunakan 

software Maxsurf Modeller. Model yang pertama dibuat adalah kapal pelat datar 

karena dimensi utamanya telah tersedia. Berkut merupakan hasil permodelan kapal 

pelat datar pada software Maxsurf Modeller, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah permodelan dilakukan maka, akan didapatkan beberapa data lain yang 

dapat digunakan untuk melakukan permodelan pada kapal streamline. Data-data 

tersebut berupa :  

Tabel 3.5 1 Data Lain Kapal Pelat Datar yang Diperoleh 

Keterangan Kapal Pelat Datar Unit 

Displasemen 289.5 m 

Volume Displasemen 282.413 ton 

WL Length 31.0 m3 

Wetted Area 313.454 m2 

Waterpl Area 198.884 m2 

Cp 0.705  

Cb 0.384  

 

Dari data tersebut dapat dilanjutkan untuk membuat permodelan kapal 

streamline, yaitu dengan mengacu pada displacement dan CB, CP dari kapal pelat 

datar. Sehingga, diperoleh permodelan untuk kapal stramline adalah sebagai 

berikut, 

Gambar 3.5 1 Permodelan Kapal Pelat Datar Menggunakan Maxsurf 
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Gambar 3.5 2 Permodelan Kapal Streamline Menggunakan Maxsurf 

Adapun data yang didapatkan dari permodelan tersebut adalah sebagai berikut,  

Tabel 3.5 2 Data Kapal Streamline yang Diperoleh 

Keterangan 
Kapal Streamline 

(Displasemen Sama) 

Kapal Streamline 

(Wetted Area Sama) 
Unit 

L 33.25 33.250 m 

B 9.165 9.165 m 

H 7.529 7.529 m 

T 3.000 3.480 m 

Displasemen 289.600 383.200 m 

Volume Displasemen 282.560 373.810 ton 

WL Length 31.075 31.360 m3 

Wetted Area 274.183 313.147 m2 

Waterpl Area 183.074 196.032 m2 

Cp 0.663 0.681  

Cb 0.388 0.426  

 

3.6 Simulasi  

Setelah proses penggambaran model dilakukan dan model telah disolidkan dengan 

menggunakan software Solidworks, proses selanjutnya yaitu melakukan simulasi 

menggunakan software Numeca. Simulasi akan dilakukan menggunakan C-Wizard yang 

merupakan salah satu produk dari Numeca Fine Marine yang dapat mengurangi waktu 

dalam pengaturan parameter-parameter untuk penyiapan simulasi secara lengkap dan dapat 

mengotomatiskan proses tersebut. C-Wizard menggunakan semua alat skrip pada 

antarmuka untuk secara otomatis mengatur pada aplikasi yang berbeda, seperti hambatan 

pada Froude Numbers tinggi atau rendah, sea keeping, self propulsion, dan trim 

optimization.  

Simulasi yang dilakukan pada tugas akhir ini menggunakan half body pada setiap kapal, 

hal tersebut dilakukan untuk mempersingkat waktu pemrosesan dan disesuaikan dengan 

spesifikasi dari komputer yang digunakan. Adapun tahapan dalam melakukan simulasi 

adalah sebagai berikut : 
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3.6.1 Menggunakan C-Wizard Numeca Fine Marine  

 Tahap pertama yaitu melakukan setting atau pengaturan untuk penggunaan C-

Wizard pada kapal pelat datar dan kapal streamline. Langkah-langkah tersebut 

adalah sebagai berikut,  

a. Proses Mesh-Up  

 Hal pertama yang dilakukan adalah membuka interface untuk C-Wizard 

dan kemudian membuat lembar kerja baru dengan memilih parameter-

parameter umum berkaitan dengan proses yang akan digunakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya adalah melakukan import model dan melakukan pengaturan 

berupa body configuration, 

 

 Setelah model berhasil di masukkan atau import, selanjutnya adalah 

melakukan pengaturan pada flow definition. Speed definition yang digunakan 

Gambar 3.6 1 Opening Interface C-Wizard Numeca 

Gambar 3.6 2 Setting pada Body Configuration 
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adalah resistance curve dengan rentang kecepatan yaitu 5 knot – 10 knot 

dengan fluid properties berupa salt water dengan angka 1025.32. 

Selanjutnya adalah melakukan setting additional input dan mest set-up. 

Setelah itu mesh up dapat dilakukan.  

 

 

Gambar 3.6 3 Setting pada Flow Definition 

Gambar 3.6 4 Setting pada Additional Input 

Gambar 3.6 3 Setting pada Set Mesh Up 
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 Apabila proses mesh-up telah selesai dilakukan, maka akan muncul 

interface selanjutnya. Proses selanjutnya adalah melakukan manual check pada 

mesh-up yang telah dilakukan. Adapun proses tersebut adalah dengan 

melakukan uncheck satu persatu dan kemudian melakukan start mesh-up secara 

manual. Setelah hal tersebut dilakukan hingga viscous layer dan kolom telah 

berwarna hijau secara keseluruhan, maka selanjutnya adalah melakukan cek 

kualitas berupa twisted, concave, dan negative cell, apabila pada ketiga 

parameter tersebut mendapatkan hasil nol (0) maka proses selanjutnya dapat 

dilakukan.  

 

Hasil daripada proses mesh-up pada kedua kapal dengan kondisi simulasi half 

body adalah sebagai berikut, 

 Keterangan Kapal Pelat Datar Kapal Streamline 

Total Number 2.097.080 2.226.769 

Total Number Verticles 2.212.724 2.345.180 

Gambar 3.6 4 Manual Check 

Gambar 3.6 5 Hasil Proses Mesh-Up Kapal Pelat Datar 
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b. Proses Project Set-Up 

 Proses selanjutnya adalah project set-up. Sebenarnya, secara otomatis 

project set up telah dilakukan apabila menggunakan C-Wizard, namun, terdapat 

beberapa parameter yang harus dilakukan pengecekan ulang seperti body 

motion, output parameter, dan time steps.  

 Setelah pengaturan selesai dilakukan, maka solver dapat dimulai dan 

langkah selanjutnya adalah menunggu hingga solver tersebut selesai dan 

didapatkan hasil yang dikehendaki. Proses pengerjaan atau running tersebut 

memakan waktu kurang lebih satu hingga dua hari untuk masing-masing 

kecepatan. Total proses running tersebut adalah sebanyak duabelas kali, dengan 

rincian enam kali untuk kapal pelat datar dan enam kali untuk kapal streamline.  

 

3.6.2 Menggunakan Maxsurf Resistance 

 Selanjutnya adalah menggunkan software Maxsurf Resistance. Penggunaan 

software ini dimaksudkan untuk pembanding dari hasil software utama yang 

digunakan yakni Numeca Fine Marine. Pada simulasi ini, metode yang digunakan 

adalah sebagai berikut, Holtrop, Van Oortmessen, Series60 Resists, Compton, 

Fung. Adapun proses simulasi tersebut adalah sebagai berikut, 

Gambar 3.6 6 Proses Project Set Up 
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Setelah pengaturan tersebut selesai dilakukan, maka hasil dari software Maxsurf 

Resistance dapat dilihat pada tabel hasil analisa. Hasil tersebut berupa tahanan 

dengan kecepatan mulai dari 5 knot – 10 knot dengan rentang 0.125 knot.  

3.7 Perbandingan dan Analisa 

Proses selanjutnya yaitu melakukan analisa terhadap data yang diperoleh dari proses 

running yang telah dilakukan. Pada proses ini, akan dilakukan perbandingan hambatan 

antara kapal pelat datar dan kapal streamline baik data yang berasal dari software Numeca 

Fine Marine atau software Maxsurf Resistance. Setelah dilakukan perbandingan tersebut, 

selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap ada tidaknya diving pada kapal pelat datar.  

3.8 Simpulan dan Saran  

Proses selanjutnya setelah simulasi dan analisa telah dilakukan adalah simpulan dan 

saran. Pada tahapan ini, akan dibuat suatu ringkasan dari hasil simulasi dan analisa yang 

dilakukan serta saran yang dapat diberikan berkaitan dengan topik tugas akhir ini.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 7 Proses Simulasi Menggunakan Maxsurf Resistance 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Simulasi 

4.1.1 Numeca Fine Marine  

Proses simulasi dilakukan pada kecepatan 5-10 knot pada masing-masing kapal 

dengan tujuan untuk memperoleh nilai Fx dan Ry1. Nilai Fx merupakan nilai dari 

gaya yang bekerja pada sumbu x, atau dikenal sebagai tahanan. Sedangkan nilai Ry1 

merupakan nilai dari rotation yang terjadi pada sumbu Y, dimana apabila nilai 

tersebut bernilai negatif maka rotation tersebut berlawanan arah jarum jam atau 

mengalami trim by stern. Sedangkan, apabila nilai Ry1 bernilai positif, maka 

rotation tersebut searah dengan jarum jam atau mengalami trim by head/bow.  

Nilai Fx yang digunakan pada tugas akhir ini memiliki dua variasi dimana 

terdapat nilai Fx dengan penguncian pada displasemen kapal (displasemen kapal 

pelat datar dan kapal streamline di desain mendekati atau sama) dan nilai Fx dengan 

penguncian pada wetted area atau luas permukaan basah (luas permukaan basah 

kapal pelat datar dan kapal streamline di desain mendekati atau sama). Hasil 

simulasi tersebut adalah sebagai berikut,  

Tabel 4.1 1 Hasil Fx dan Ry Numeca Fine Marine 

v 
Force Fx (Displasemen Sama) Motion Ry1 

kN deg 

knot 
Streamline 

(displasemen) 

Streamline 

(WSA) 
Pelat Datar Streamline Pelat Datar 

5.00 9.299114 9.3974 11.6177 -0.08 0.2279 

6.00 13.83508 
tidak dilakukan 

simulasi 
16.82268 -0.12 0.3365 

7.00 19.76194 19.856 23.2273 -0.17 0.4694 

8.00 28.02248 
tidak dilakukan 

simulasi 31.38904 -0.23 0.6268 

9.00 38.70304 
tidak dilakukan 

simulasi 40.61698 -0.31 0.8348 

10.00 49.95588 49.788 54.5291 -0.41 1.12725 

 

Tahap akhir dari proses simulasi menggunakan CFD adalah tahap post 

processor, dimana pada tahap ini hasil simulasi akan diinterpretasikan ke dalam 

bentuk gambar (CF View) dengan bentuk atau pola serta warna tertentu. Pada CF 

View terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan 

hasil yang dibutuhkan. Berikut ini merupakan hasil dari wave elevation  yang dapat 

diinterpretasikan oleh CF View pada beberapa kecepatan untuk masing-masing 

kapal, 
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Gambar 4.1 1 Wave Elevation Kapal Pelat Datar 5 Knot 

Gambar 4.1 2 Wave Elevation Kapal Streamline 5 Knot 

Gambar 4.1 3 Wave Elevation Kapal Pelat Datar 6 Knot 

Gambar 4.1 4 Wave Elevation Kapal Streamline 6 Knot 
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Gambar tersebut memperlihatkan wave elevation pada kecepatan 5 dan 6 knot 

dengan posisi kapal sejajar pada sumbu x, dimana pada gambar yang 

diinterpreasikan oleh CF View tersebut terlihat wave elevation sepanjang badan 

kapal. Pada kapal pelat datar dapat dilihat bahwa badan kapal mengalami 

pembenaman sedikit pada bagian depan kapal, sedangkan pada kapal streamline 

posisi kapal masih sejajar dengan sumbu x.  

Secara garis besar hasil dari wave elevation pada setiap kecepatan 5-10 knot 

memiliki hasil yang sama,  yakni pada kapal pelat datar posisi badan kapal semakin 

terbenam seiring dengan bertambahnya kecepatan kapal. Sedangkan pada kapal 

streamline posisi badan kapal cenderung tetap sejajar dengan sumbu x.  

4.1.2 Maxsurf Resistance  

Simulasi menggunakan software Maxsurf Resistance dalam beberapa metode 

pada masing-masing kapal menghasilkan nilai tahanan pada setiap rentang 0.125. 

Simulasi dilakukan dengan kondisi displasemen kapal adalah sama. Berikut ini 

merupakan hasil dari simulasi menggunakan software Maxsurf Resistance, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 5  Hasil Maxsurf Resistance Kapal Pelat Datar 
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Hasil yang didapatkan dengan beberapa metode mengatakan bahwa tahanan 

yang dihasilkan oleh kapal pelat datar lebih besar dibandingkan dengan kapal 

streamline. Kecuali pada simulasi menggunakan Metode Holtrop, dimana hasil yang 

didapatkan oleh kapal pelat datar lebih kecil apabila dibandingkan dengan kapal 

streamline.  

4.2 Analisa dan Pembahasan  

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil simulasi yang telah dilakukan, maka 

selanjutnya akan dilakukan analisa terhadap hasil-hasil yang telah didapatkan tersebut 

sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya pada tugas akhir ini. 

Dimana, dari hasil tersebut akan dibandingkan antara kapal pelat datar dan kapal streamline.  

Dalam menjawab tujuan dari tugas akhir ini, selain nilai dari hasil simulasi, juga 

diperlukan CF View dari hasil simulasi masing-masing kapal pada setiap kecepatan, baik 

berupa wave elevation maupun relative velocity pada kondisi Tx maupun Ry.   

4.2.1 Analisa dan Pembahasan Hambatan Kapal 

Analisa dilakukan dengan membandingkan nilai hambatan antara kapal pelat 

datar dan kapal konvensional atau kapal streamline. Perbandingan dilakukan dengan 

melihat besar nilai hambatan pada enam variasi kecepatan yang disimulasikan.  

Gambar 4.1 6 Hasil Maxsurf Resistance Kapal Streamline 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil simulasi menggunakan software 

Numeca Fine Marine dengan rentang kecepatan 5 knot hingga 10 knot, diperoleh data 

sebagai berikut,  

Tabel 4.2 1 Data Tahanan Numeca Fine Marine 

v 
Force Fx 

kN 

knot 
Streamline 

(displasemen) 

Streamline 

(WSA) 
Pelat Datar 

5.00 9.299114 9.3974 11.6177 

6.00 13.83508 Tidak dilakukan simulasi 16.82268 

7.00 19.76194 19.856 23.2273 

8.00 28.02248 Tidak dilakukan simulasi 31.38904 

9.00 38.70304 Tidak dilakukan simulasi 40.61698 

10.00 49.95588 49.788 54.5291 

 

        

Dari table 4.2.1 diketaui hasil dari masing-masing nilai Fx, baik dengan kondisi 

displasemen sama maupun luas permukaan basah sama.Berdasarkan hasil tersebut, 

dapat diketahui bahwa pada kapal pelat datar mendapatkan hasil sebesar  11.617 kN 

pada kecepatan 5 knot dan 54.529 kN pada kecepatan 10 knot. Sedangkan pada kapal 

streamline dengan kondisi displasemen yang sama didapatkan hasil 9.299 pada 

kecepatan 5 knot dan 49.955 pada kecepatan 10 knot dan pada kapal streamline 

dengan kondisi WSA sama didapatkan hasil 9.397 kN pada kecepatan 5 knot dan 

49.788 pada kecepatan 10 knot. 

Gambar 4.2 1 Hasil Force Fx Numeca Fine Marine 
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Selanjutnya adalah melihat hasil dari simulasi menggunakan software Maxsurf 

Resistance. Berikut merupakan hasil yang diperoleh dengan beberapa metode yang 

telah dipilih, 

Tabel 4.2 2 Hasil Simulasi Maxsurf Resistance 

v 

knot

5.000 13.00 - 3.00 - 2.70 2.7 5.2 21 3.2 5.1

5.125 13.60 - 3.10 - 2.70 2.8 5.5 22 3.5 5.4

5.250 14.10 - 3.30 - 2.80 2.8 5.7 23.2 3.7 5.8

5.375 14.70 - 3.50 - 2.90 3 6 24.3 4 6.2

5.500 15.30 - 3.60 - 3.10 3.2 6.3 25.5 4.3 6.6

5.625 16.00 - 3.80 - 3.30 3.3 6.6 26.7 4.6 7

5.750 16.60 - 4.00 - 3.50 3.5 6.9 27.9 5 7.5

5.875 17.20 - 4.20 - 3.70 3.8 7.2 29.2 5.3 8

6.000 17.90 - 4.40 - 3.90 4 7.5 30.5 5.7 8.4

6.125 18.50 - 4.60 - 4.20 4.2 7.8 31.8 6.1 8.9

6.250 19.20 - 4.80 - 4.50 4.5 8.2 33.1 6.6 9.4

6.375 19.90 - 4.90 - 4.80 4.9 8.5 34.5 7 10

6.500 20.50 - 5.10 - 5.10 5.2 8.9 35.9 7.5 10.5

6.625 21.20 - 5.30 0.5 5.50 5.6 9.2 37.3 7.9 11.1

6.750 21.90 - 5.60 3.9 6.20 6.3 9.6 38.8 8.4 11.8

6.875 22.60 - 5.90 7.7 6.90 7 10 40.6 9 12.4

7.000 23.30 - 6.20 11.2 7.60 7.7 10.5 42.4 9.5 13.1

7.125 24.10 - 6.50 13.9 8.30 8.5 11 44.3 10.1 13.7

7.250 24.80 - 6.70 16.9 9.10 9.3 11.4 46.3 10.7 14.3

7.375 25.50 - 6.80 21.6 9.80 10.1 12 48.4 11.4 15

7.500 26.30 47.1 7.00 29.9 10.70 10.9 12.5 50.5 12 15.7

7.625 27.10 18.9 7.20 42.3 11.70 12 13 52.6 12.7 16.4

7.750 27.80 17.7 7.70 58.4 12.70 13 13.6 54.8 13.3 17.2

7.875 28.60 17.4 8.40 76.5 13.80 14.1 14.1 57.1 14 18.1

8.000 29.40 17.4 9.30 94.5 14.50 14.8 14.7 59.4 14.6 19

8.125 30.20 17.5 10.30 110.7 15.00 15.4 15.3 61.8 15.3 19.9

8.250 31.00 17.8 11.20 124.6 15.60 16 15.9 64.2 16 20.9

8.375 31.80 18.1 11.90 136.7 16.00 16.5 16.5 66.7 16.8 21.8

8.500 32.70 18.4 12.30 148.9 15.80 16.2 17.2 69.4 17.6 22.8

8.625 33.50 18.8 12.30 163.6 15.50 15.9 18 72.4 18.5 23.7

8.750 34.40 19.3 12.20 183.4 15.20 15.6 18.9 75.5 19.4 24.6

8.875 35.30 19.7 12.10 210.7 16.00 16.4 19.7 78.7 20.4 25.6

9.000 36.10 20.2 12.10 246.9 17.40 17.9 20.6 82 21.5 26.5

9.125 37.00 20.7 12.50 292.5 18.90 19.4 21.5 85.4 22.6 27.5

9.250 38.00 21.2 13.30 346.7 20.40 20.9 22.5 88.8 23.7 28.5

9.375 38.90 21.8 14.80 408.2 22.20 22.7 23.5 92.4 24.9 29.5

9.500 39.90 22.4 17.00 474.6 24.00 24.6 24.5 96 26.1 30.7

9.625 40.90 23.1 19.80 543.6 25.80 26.4 25.5 99.8 27.3 31.8

9.750 41.90 23.8 13.10 612.6 19.30 19.5 26.6 103.6 28.4 33.1

9.875 42.90 24.5 26.80 679.5 6.70 6.4 27.7 107.6 29.5 34.4

10.000 44.00 25.3 30.70 742.6 - - 28.8 111.6 30.4 35.7

kN kN kN kN kN

Maxsurf Resistance 

Holtrop Van Oortmerssen Series60 Resists Compton Fung Resist

 

 

Berdasarkan tabel 4.2.2 tersebut dapat diketahui bahwa nilai hambatan yang diperoleh 

antara software Numeca Fine Marine dan Maxsurf Resistance memiliki selisih yang 

cukup signifikan dan terlihat jelas. Akan tetapi, nilai dari empat metode yang 

digunakan pada Maxsurf Resistance memiliki simpulan yang sama yakni, nilai 

hambatan pada kapal pelat datar lebih besar apabila dibandingkan dengan kapal 

streamline. Sedangkan, untuk satu metode yakni Metode Holtrop nilai hambatan yang 

diperoleh kapal pelat datar menurun secara signifikan pada kecepatan 7.5 knot yang 

Kapal Streamline Kapal Pelat Datar 
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kemudian nilai hambatan tersebut bernilai lebih kecil dibandingkan dengan nilai 

hambatan pada kapal streamline hingga kecepatan 10 knot.  

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa kapal pelat datar memiliki 

nilai hambatan yang lebih besar dibandingkan dengan kapal streamline baik pada 

kondisi displasemen sama atau WSA sama. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 

hal tersebut, maka dapat dilihat dari pola aliran dari hasil CF View yang terdapat pada 

software Numeca Fine Marine, yang kemudian akan dianalisa bersamaan dengan 

tujuan kedua dari tugas akhir ini yaitu ada tidaknya diving pada kapal pelat datar.   

4.2.2 Analisa dan Pembahasan Efek Diving  

Simulasi yang dilakukan menggunakan software Numeca Fine Marine dapat 

menghasilkan suatu nilai dan interpretasi kondisi dari diving atau trim yang dialami 

oleh kapal pada masing-masing kecepatan. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai pitch 

atau Ry atau Rotasi pada sumbu Y pada masing-masing hasil yang diperoleh pada 

setiap kecepatan kapal. Apabila nilai tersebut bernilai negatif, maka Ry berlawanan 

arah jarum jam atau trim by stern. Sedangkan, apabila bernilai positif maka Ry searah 

jarum jam atau trim by bow/head.  

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan menggunakan Numeca Fine Marine, 

didapatkan hasil pitch motion atau Ry sebagai berikut : 

Tabel 4.2 3 Nilai Pitch Motion Numeca Fine Marine 

v  Motion Ry1 (deg) 

knot Streamline Pelat Datar 

5.00 -0.08 0.2279 

6.00 -0.12 0.3365 

7.00 -0.17 0.4694 

8.00 -0.23 0.6268 

9.00 -0.31 0.8348 

10.00 -0.41 1.12725 

Gambar 4.2 2 Motion Kapal 
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Dari data tersebut dapat diketahui bahwa nilai pitch atau Ry dari kapal pelat 

datar dan kapal streamline memiliki nilai yang berbanding terbalik, dimana kapal 

pelat datar memiliki nilai pitch positif yang berarti kapal pelat datar mengalami trim 

by bow/trim by head. Sedangkan pada kapal streamline nilai pitch bernilai negatif 

yang berarti kapal tersebut mengalami trim by stern.  

Selain dari data tersebut, pitch atau trim yang terjadi dari masing-masing kapal 

dapat diinterpretasikan dalam gambar melalui CF View dari wave elevation masing-

masing kapal seperti yang telah disertakan pada Sub bab 4.1.1. Berikut merupakan 

hasil dari CF View untuk kapal pelat datar dan kapal streamline.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hasil CF View tersebut diambil dari tampilan pada sumbu x atau tampak 

samping dari masing-masing kapal, dimana dari gambar tersebut dapat 

memperlihatkan bagaimana ketinggian gelombang terhadap badan kapal. Pada kapal 

pelat datar dapat dilihat bahwa sisi haluan kapal mengalami penurunan atau diving, 

sehingga bagian buritan kapal sedikit terangkat. 

  Sedangkan pada kapal streamline terlihat lebih stabil, walaupun apabila dilihat 

dari nilai Ry yang dihasilkan, kapal streamline memiliki nilai Ry negatif yang berarti 

Gambar 4.2 3 Wave Elevation Kapal Pelat Datar 7 Knot 

Gambar 4.2 4 Wave Elevation Kapal Streamline 7 Knot 
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kapal mengalami pembenaman pada bagian buritan kapal. Tidak tampak secara 

jelasnya pembenaman tersebut dapat dikarenakan nilai dari Ry tersebut yang sangat 

kecil, sehingga pada interpretasi CF View kapal cenderung terlihat stabil atau sejajar 

dengan sumbu x. Berikut ini tampilan CF View dari masing-masing kapal disetiap 

kecepatan untuk mengetahui interpretasi dari hasil nilai Ry yang telah dituliskan 

diatas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Berdasarkan hasil CF View di atas, trim yang terjadi pada kapal pelat datar maupun 

kapal streamline berbadning lurus dengan bertambahnya kecepatan kapal. Pada hasil 

interpretasi kapal pelat datar dapat dilihat bahwa semakin tinggi kecepatan kapal 

tersebut, maka haluan kapal akan semakin terbenam atau trim by bow dan buritan 

kapal semakin terangkat. Sedangkan pada kapal streamline, semakin tinggi kecepatan 

kapal, maka buritan kapal semakin terbenam dan haluan kapal semakin terangkat atau 

Gambar 4.2 5 Wave Elevation Kapal Pelat Datar (a) dan Kapal Streamline (b) 8 Knot 

(a) (b) 

(a) (b) 

Gambar 4.2 6 Wave Elevation Kapal Pelat Datar (a) dan Kapal Streamline (b) 9 Knot 

(a) (b) 

Gambar 4.2 7 Wave Elevation Kapal Pelat Datar (a) dan Kapal Streamline (b) 10 Knot 
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trim by stern. Hal tersebut sesuai dengan hasil data yang ada pada tabel perolehan nilai 

Ry pada masing-masing kapal.  

  Sehingga dapat digaris bawahi, bahwa kapal pelat datar mengalami diving pada 

haluan kapal atau trim by bow yang semakin tinggi seiring dengan bertambahnya 

kecepatan kapal. Kapal streamline mengalami pembenaman pada bagian buritan atau 

trim by stern yang semakin tinggi pula seiring dengan bertambahnya kecepatan kapal 

4.2.3 Analisa dan Pembahasan Aliran   

Setelah data hasil simulasi dan representasi kondisi wave elevation dari CF View 

telah sesuai, maka proses selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap aliran yang 

mengenai badan kapal untuk mengetahui kesesuaian antara aliran dan hasil yang 

didapatkan. Representasi dari aliran tersebut dapat diketahui dari relative velocity 

pada CF View. Dimana pada CF View terdapat pola aliran disertai dengan warna aliran 

tersebut yang dapat merepresentasikan kecepatan aliran tersebut. Berikut merupakan 

hasil dari relative velocity pada masing-masing kapal,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan relative velocity pada hasil CF View dapat merepresentasikan 

temperatur atau suhu dari tingkat kecepatan yang ada. Dimana temperatur atau suhu 

Gambar 4.2 8 Relative Velocity Kapal Pelat Datar 5 Knot 

Gambar 4.2 9 Relative Velocity Kapal Pelat Streamline 5 Knot 
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tersebut memiliki keterkaitan dengan adanya kohesi yang mempengaruhi viskositas 

yang terjadi. Viskositas merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap 

boundary layer yang terjadi, yang mana adanya boundary layer dapat mengakibatkan 

aliran fluida melambat atau menghambat laju fluida pada kapal.  

Saat kendaraan bergerak dengan kecepatan tertentu, viskositas fluida 

mengakibatkan fluida bergerak ke permukaan badan kendaraan dan dapat membentuk 

boundary layer, boundary layer mengakibatkan aliran fluida diatasnya melambat 

karena interaksi berupa tumbukan antar molekul atau kohesi, dimana kohesi dapat 

dipengaruhi oleh temperatur atau suhu. 

Berdasarkan tampilan hasil CF View di atas, dapat diketahui pada masing-

masing kapal dengan kecepatan yang sama yaitu 5 knot memiliki pola dan warna 

aliran yang berbeda. Pada kapal pelat datar, aliran fluida yang mengenai badan kapal 

memiliki nilai relative velocity yang didominasi pada angka 0-2, hal tersebut dapat 

dilihat dari warna yang dihasilkan pada tampilan tersebut. Sehingga, pada kapal pelat 

datar energi yang digunakan lebih tinggi akibat adanya kohesi dengan badan kapal 

yang mengakibatkan boundary layer tidak cepat terlepas dari badan kapal sehingga 

menahan aliran dari bagian tertentu yang dapat menghambat laju kapal. Selain itu, 

perbedaan tekanan yang terjadi dan ceruk haluan yang ada pada kapal pelat datar 

berjenis haluan lurus atau plumb bow yang mana dapat menambah beban dan 

menambah drag dari kapal pelat datar sehingga membuat kapal pelat datar mengalami 

pembenaman pada bagian haluan atau trim by bow.  

Selanjutnya, pada kapal streamline memiliki nilai relative velocity pada angka 

1-3 yang berarti kecepatan aliran pada kapal streamline  lebih tinggi sehingga suhu 

yang dihasilkan juga lebih tinggi dibandingkan dengan kapal pelat datar. Suhu yang 

tinggi tersebut dapat menurunkan viskositas fluida sehingga kohesi juga dapat lebih 

kecil. Hal tersebut dapat megurangi hambatan pada laju kapal sehingga hambatan 

pada kapal streamline bernilai lebih kecil. Berdasarkan aliran yang terjadi pada 

representasi CF View, dapat disimpulkan bahwa hasil yang didapatkan adalah sesuai 

atau valid sesuai dengan representasi kondisi aliran yang ada.  
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan simulasi dan analisa yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan dan 

ringkasan sebagai berikut,  

1. Hambatan yang dihasilkan pada kondisi displasemen kapal sama adalah kapal pelat 

datar memiliki nilai hambatan yang lebih besar daripada kapal streamline dengan  angka 

11.618 kN pada kecepatan 5 knot dan 54.53 kN pada kecepatan 10 knot. Sedangkan 

kapal streamline dengan displasemen yang sama memiliki hambatan dengan nilai 9.299 

kN pada kecepatan 5 knot dan 49.96 kN pada kecepatan 10 knot dan  pada kondisi WSA 

sama didapatkan hasil 9.397 kN pada kecepatan 5 knot dan 49.788 pada kecepatan 10 

knot. Hambatan pada masing-masing kapal semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya kecepatan yang digunakan kapal.  

2. Kapal pelat datar dan kapal streamline mengalami diving atau trim pada seluruh 

kecepatan yang dilakukan simulasi, yakni kecepatan 5 knot hingga 10 knot. Dimana 

nilai trim tersebut semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kecepatan kapal. 

Diving atau trim atau pitch yang dihasilkan antara kapal pelat datar dan kapal streamline 

memiliki hasil yang berbanding terbalik. Kapal pelat datar memiliki hasil yang bernilai 

positif atau searah dengan jarum jam yang berarti kapal mengalami trim by bow. 

Sedangkan pada kapal streamline memiliki hasil yang bernilai negatif atau berlawanan 

dengan aruh jarum jam yang berarti kapal mengalami trim by stern. Nilai pitch atau Ry 

yang dihasilkan oleh kapal pelat datar pada kecepatan 5 knot adalah 0.23 deg dan pada 

kecepatan 10 knot adalah 1.13 deg. Dimana angka tersebut memiliki arti bahwa kapal 

pelat datar mengalami trim by bow sebesar 0.23 derajat pada kecepatan 5 knot dan 1.13 

derajat pada kecapatan 10 knot. Sedangkan, pada kapal streamline memiliki hasil -0.08 

deg pada kecepatan 5 knot dan -0.41 deg pada kecepatan 10 knot.  
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5.2 Saran 

Saran yang dapat penulis berikan dalam proses penyelesaian masalah ini adalah sebagai 

berikut,  

1. Perlu adanya perangkat yang memadai untuk melakukan simulasi sehingga, simulasi 

dapat dilakukan dengan jumlah cell yang lebih banyak, dimana hal tersebut dapat 

memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.  

2. Sehubungan dengan adanya pandemi Covid19 pada masa pengerjaan tugas akhir ini, 

alangkah baiknya jika telah dilakukan antisipasi berkaitan dengan simulasi atau hal 

lain yang dapat terkendala akibat pandemi Covid19.  

3. Apabila memungkinkan dan diizinkan, alangkah lebih baiknya jika pengerjaan dan 

simulasi dilakukan dengan data-data yang sebenarnya, sehingga hasil yang didapatkan 

akan lebih akurat.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

a. Perbandingan Wave Elevation Kapal Pelat Datar dan Kapal Streamline pada Travelling Shot Tx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. Kapal Pelat Datar 5 Knot 

Lampiran 1.  Kapal Streamline 5 Knot 

Lampiran 3 Kapal Pelat Datar 6 Knot 

Lampiran 4 Kapal Streamline 6 Knot 
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Lampiran 5 Kapal Pelat Datar 7 Knot 

Lampiran 6 Kapal Streamline 7 Knot 

Lampiran 7 Kapal Pelat Datar 8 Knot 

Lampiran 9 Kapal Streamline 8 Knot 

Lampiran 8 Kapal Pelat Datar 9 Knot 
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b. Perbandingan Wave Elevation Kapal Pelat Datar dan Kapal Streamline pada Travelling Shot Ry 

 

 

Lampiran 10 Kapal Streamline 9 Knot 

Lampiran 13 Kapal Streamline 5 Knot 

Lampiran 11 Kapal Pelat Datar 10 Knot 

Lampiran 12 Kapal Streamline 10 Knot 

Lampiran 14 Kapal Pelat Datar dan Streamline 5 Knot 

Lampiran 15 Kapal Pelat Datar dan Streamline 6 Knot 
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c. Perbandingan Mass Fraction Kapal Pelat Datar dan Kapal  Streamline pada Travelling Shot Tx 

 

Lampiran 17 Kapal Pelat Datar dan Streamline 7 Knot 

Lampiran 16 Kapal Pelat Datar dan Streamline 8 Knot 

Lampiran 18 Kapal Pelat Datar dan Streamline 9 Knot 

Lampiran 19 Kapal Pelat Datar dan Streamline 10 Knot 

Lampiran 20 Kapal Pelat Datar dan Streamline 5 Knot 
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Lampiran 21 Kapal Pelat Datar dan Streamline 6 Knot 

Lampiran 22 Kapal Pelat Datar dan Streamline 7 Knot 

Lampiran 23 Kapal Pelat Datar dan Streamline 9 Knot 

Lampiran 24 Kapal Pelat Datar dan Streamline 10 Knot 
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