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ABSTRAK 

Pembangunan konstruksi jetty pada proyek pembangunan Lamongan Oil Tank Terminal 

sangatlah krusial karena jetty akan menahan beban dari kapal yang bersandar. Beban dari kapal 

yang bersandar tersebut perlu didistribusikan ke lapisan tanah keras yang berjarak 10-20m di 

bawah permukaan tanah. Jetty yang akan dibangun direncanakan memiliki panjang 2,5 km 

dengan total 1254 tiang pancang yang akan dikerjakan dalam waktu 150 hari. Dalam mengatasi 

masalah ini diambil metode pemancangan lepas pantai dengan menggunakan barge dan crane 

sebagai medianya. Pengerjaan dilakukan dengan perhitungan banyaknya tiang pancang yang 

dapat dikerjakan dalam satu minggu pekerjaan pemancangan, jumlah tiang pancang ini akan 

dijadikan payload sebagai dasaran penentuan ukuran utama awal barge. Perhitungan analisis 

pada desain barge ini antara lain, perhitungan hambatan menggunakan KR Barge dengan nilai 

hambatan 3,457 ton, perhitungan freeboard dengan menggunakan NCVS dan tinggi freeboard 

yang digunakan sebesar 200 cm, perhitungan stabilitas dengan menggunakan BKI Vol. III 

Guidelines for Intact Stability dan stabilitas kapal memenuhi semua kriteria pada seluruh 

kondisi yang direncanakan. Maka didapatkan ukuran utama akhir barge yang memiliki LPP 

64,2 m, lebar 17,6 m, tinggi 3 m dan sarat 1 serta biaya pembangunan kapal ini akan 

membutuhkan dana sekitar Rp 13.301.192.290,00. Barge yang didesain akan memiliki SPUD 

yang sudah sesuai dengan kuat geser tanahnya dan akan digunakan untuk meningkatkan akurasi 

dan stabilitas pada saat proses pemancangan. Diharapkan dengan adanya sarana pemancangan 

lepas pantai dengan menggunakan dua single acting drop hammer secara bersamaan 

pembangunan Lamongan Oil Tank Terminal dapat diselesaikan tepat waktu. 

Kata kunci: barge, payload, pemancangan, geser tanah, jetty 
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ABSTRACT 

The construction of the jetty in the Lamongan Oil Tank Terminal construction project is very 

crucial because the jetty will withstand the burden of the leaning ship. The weight of the leaning 

ship needs to be distributed to hard soil layers at 10-20m below the surface. The jetty to be built 

is planned to have a length of 2.5 km with a total of 1254 piles which will be planted within 

150 days. In overcoming this problem the offshore erection method was taken using a barge 

and crane as the medium. Work is done by calculating the number of piles that can be done in 

one week of piling work, the number of piles will be used as a payload as the basis for 

determining the initial barge size. Calculation analysis in this barge design uses KR Barge as 

the calculation of resistance with a resistance value of 3.457 tons, the calculation of the 

freeboard using NCVS and the height of the freeboard used is 200 cm, the calculation of 

stability using BKI Vol. III Guidelines for Intact Stability and ship stability meet all criteria in 

all planned conditions. Then the final main size of the barge has a LPP of 64.2 m, width of 17.6 

m, height of 3 m and ladder 1 and the cost of building this ship will require funds of around Rp. 

13,301,192,290.00. The designed barge will have an SPUD which already fulfill soil shear 

strength and will be used to improve accuracy and stability during the erection process. It is 

expected that with the offshore erection facilities using two single acting drop hammer 

simultaneously the construction of the Lamongan Oil Tank Terminal can be completed on time. 

Keywords: barge, payload, piling, soil shear strength, jetty. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam memenuhi tujuan Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemanfaatan kapal 

sebagai sarana transportasi antar pulau mulai mengalami peningkatan. Peningkatan ini berupa 

meningkatnya jumlah pelayaran antar pulau, meningkatnya distribusi logistik untuk daerah 

tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia, dan semakin mudahnya penggunaan transportasi laut 

(Direktorat Jendral Perhubungan Laut, 2017). Selain itu penggunaan kapal sebagai alat 

transportasi, khususnya sebagai sarana distribusi logistik memiliki ratio beban muatan dan 

biaya transportasi yang rendah jika dibandingkan dengan pendistribusian melalui darat maupun 

udara. Hal ini memungkinkan bagi para distributor barang untuk mengirimkan produknya 

dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah. Salah satu distribusi produk yang sangat 

berkaitan erat dengan kapal adalah pendistribusian minyak dan gas bumi. 

Dengan meningkatnya permintaan akan minyak dan gas bumi, serta meningkatnya 

frekuensi pengiriman muatan tersebut, perlu dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang 

dapat digunakan sebagai lokasi penampungan sementara dan pengolahan minyak bumi menjadi 

produk siap guna yang dapat dipasarkan. Salah satu pembangunan infrastruktur yang saat ini 

sedang berjalan adalah proyek pembangunan Lamongan Oil Tank Terminal (LOTT). 

Pembangunan ini dilakukan untuk menunjang produksi dan penyimpanan bahan kimia cair dan 

bahan bakar hasil olahan minyak bumi. Dalam pembangunan oil tank terminal yang ideal, perlu 

adanya dermaga khusus untuk minyak bumi yang dapat digunakan untuk memindahkan muatan 

cair dari kapal tanker ke tempat penyimpanan yang terletak di darat. 

Dalam pembangunan sebuah bangunan lepas pantai yang statis diperlukan pondasi agar 

struktur bangunan yang ada tidak bergeser ataupun rusak karena pergeseran tanah bawah air. 

Untuk itu diperlukan pemancangan atau penanaman pondasi pada tanah di bawah air (Fleming, 

1985). Untuk melakukan pemancangan di bawah air, maka dibutuhkan sebuah kapal yang 

dilengkapi dengan alat pemancang dan juga dapat mengangkut tiang pondasi yang akan 

ditanamkan. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Permsalahan yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini antara lain: 

a. Metode pemancangan apa yang tepat untuk proyek Lamongan Oil Tank Terminal? 

b. Berapa ukuran utama pile installer barge yang optimal untuk dioperasikan pada 

proyek Lamongan Oil Tank Terminal? 

c. Bagaimana bentuk Linesplan, dan General Arrangement,dari pile installer barge 

untuk pengoprasian pada proyek Lamongan Oil Tank Terminal? 

d. Bagaimana analisis teknis dan perhitungan biaya pembangunan dari desain pile 

installer barge untuk pengoprasian pada proyek Lamongan Oil Tank Terminal? 

1.3. Tujuan 

Tujuan utama dari Tugas Akhir ini adalah mendapatkan desain pile installer barge yang 

dapat digunakan untuk proses pembangunan proyek Lamongan Oil Tank Terminal. Adapun 

tujuan khusus Tugas Akhir ini antara lain: 

a. Menentukan metode pemancangan yang tepat untuk proyek Lamongan Oil Tank 

Terminal 

b. Mendapatkan ukuran utama dari pile installer barge yang untuk dioperasikan pada 

proyek Lamongan Oil Tank Terminal 

c. Mendapatkan bentuk linesplan dan General Arrangement dari pile installer barge yang 

akan dioperasikan pada proyek Lamongan Oil Tank Terminal 

d. Mendapatkan analisis teknis dan perhitungan biaya pembangunan dari desain pile 

installer barge untuk pengoprasian pada Lamongan Oil Tank Terminal 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan permasalahan yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah: 

a. Perairan operasi dari pile installer barge merupakan Laut Lamongan Utara. 

b. Dermaga yang ditinjau adalah dermaga Lamongan Oil Tank Terminal. 

c. Desain pile installer barge yang dihasilkan tanpa perencanaan konstruksi. 

1.5. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari Tugas Akhir kali ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara akademis, diharapkan hasil pengerjaan Tugas Akhir ini dapat menunjang proses 

belajar dan mengajar serta turut memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. 
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b. Secara Praktek, diharapkan hasil pengerjaan Tugas Akhir ini dapat menjadi referensi 

sarana penanaman tiang pondasi untuk proyek pembangunan Lamongan Oil Tank 

Terminal. 
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BAB 2 

STUDI LITERATUR 

2.1. Dasar Teori 

Pada tugas akhir ini terdapat beberapa pengertian yang diambil dari literatur cetak 

maupun elektronik yang akan dijadikan sebagai dasar teori. Dasar teori menjelaskan tentang 

uraian singkat landasan teori yang memiliki hubungan secara langsung dan digunakan untuk 

memecahkan permasalahan dalam Tugas Akhir ini. 

2.1.1. Geosim Procedure 

Tahapan awal dalam proses mendesain kapal adalah menentukan ukuran utama kapal. 

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam menentukan ukuran utama kapal adalah 

menggunakan Geosim Procedure. Geosim Procedure merupakan metode penentuan ukuran 

utama yang digunakan ketika sebuah kapal yang akan didesain memiliki kesamaan geometris 

dengan kapal yang sudah ada sebelumnya. Penentuan ukuran utama dilakukan berdasarkan 

koefisien perbandingan geometris ukuran utama (K). Data yang dibutuhkan untuk 

menggunakan metode ini adalah ukuran utama kapal pembanding seperti panjang kapal (L), 

lebar kapal (B), sarat kapal (T), dan tinggi kapal (H). Ukuran utama yang dihasilkan dari 

Geosim Procedure akan sebanding dengan ukuran utama kapal pembanding(Jiwa & 

Kurniawati, 2016). 

2.1.2. Perhitungan Koefisien 

Setelah mendapatkan ukuran utama kapal, langkah selanjutnya adalah melakukan 

perhitugan koefisien pada kapal. Koefisien kapal yang dihitung adalah sebagai berikut.  

1. Froude Number 

Dikutip berdasarkan (Lewis, 1988) rumus untuk menentukan Froude Number sebagai 

berikut. 

Fn = Vs / (g.L)0.5 ............................................................................................................(2.1) 

2. Koefisien Blok (Cb) 

Koefisien blok merupakan perbandingan antara volume kapal dengan volume kotak 

yang mengitarinya dengan ukuran L x B x T. Pada Gambar 2.1 merupakan ilustrasi 

pengertian koefisien blok. 
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Gambar 2.1 Ilustrasi Koefisien Blok 

Perhitungan koefisien blok dapat didekati dengan menggunakan rumus yang dikutip 

berdasarkan (Parson, 2001) sebagai berikut. 

Cb= –4.22 + 27.8√Fn – 39.1Fn + 46.6 Fn3.………..…………………………...……….(2.2)  

3. Koefisien Midship (CM) 

Koefisien midship adalah perbandingan antara luas midship dengan segi empat yang 

berukuran B × T. Pada Gambar 2.2 merupakan ilustrasi pengertian koefisien midship. 

 

Gambar 2.2 Ilustrasi Koefisien Midship 

Adapun rumus pendekatan untuk mencari nilai koefisien midship berdasarkan (Parsons, 

2001) yaitu. 

Cm = 1.006 – (0.0056 × (Cb-3.56))..................................................................................(2.3) 

4. Koefisien Waterplan 

Secara definisi, koefisien waterplane adalah perbandingan antara luas bidang garis air 

dengan luas segi empat yang berukuran L × B. Pada Gambar 2.3 merupakan ilustrasi 

koefisien waterplane. Koefisien waterplane dapat diperoleh menggunakan rumus 

pendekatan berdasarkan (parson, 2001) yaitu 

Cwp = Cb / (0.471+ 0.551 Cb)..………………..……………………….………………………(2.4)  

 

.  

Gambar 2.3 Ilustrasi Koefisien Waterplane 
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5. Koefisien Prismatik 

Koefisien prismatik (Cp) adalah perbandingan antara volume badan kapal dibawah 

permukaan air dengan volume prisma dengan luas penampang midship (Am) dan panjang 

Lwl. Adapun rumus pendekatannya yaitu: 

Cp = Cb / CM....................................................................................................................(2.5) 

 
Gambar 2.4 Ilustrasi Koefisien Prismatik 

2.1.3. Perhitungan Hambatan 

Perhitungan hambatan kapal yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah 

menggunakan metode KR Barge. Dalam perhitungan hambatan menggunakan metode KR 

Barge terdapat beberapa komponen-komponen yang mempengaruhi hambatan. Komponen 

tersebut antara lain.  

1. Frictional Resistance 

Tahanan gesek adalah tahanan yang disebabkan oleh gesekan antara badan kapal 

dengan air. Rumus frictional resistance menurut Korean Register adalah sebagai berikut: 

Rf = 0,000136 . F1 . A1 . V2…………………………………………………………….(2.6) 

2. Wave Making Resistance 

Untuk menghitung hambatan gelombang, dibutuhkan masukan data seperti luasan 

potongan melitan terbesar di bawah permukaan, koefisien bentuk haluan dan koefisien 

hambatan rough sea. Adapun rumus diberikan sebagai berikut: 

Rw = 0,014 . C . F2 . A2 . V2…………………………………………………………….(2.7) 

3. Air Resistance 

Untuk menghitung hambatan udara, dibutuhkan masukan data seperti koefisien bentuk 

haluan, koefisien bentuk penampang melintang kapal, dan luasan penampang melintang di 

atas permukaan air. Adapun rumus diberikan sebagai berikut: 

Ra = 0,0000195 . Cs . Ch . A3 . (Vw+V)2………………………………………………(2.8) 
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2.1.4. Perhitungan Berat dan Titik Berat Kapal 

Komponen berat pada kapal dibagi menjadi dua komponen yaitu komponen lightweight 

tonnage (LWT) dan deadweight tonnage (DWT). 

1. LWT (Lightweight Tonnage) 

LWT adalah berat kapal dalam keadaan kosong. Komponen LWT dapat dibagi 

menjadi tiga, yaitu, berat lambung kapal, berat outfitting dan akomodasi, dan berat instalansi 

permesinan kapal. 

2. DWT (Deadweight Tonnage) 

DWT adalah berat muatan maksimum yang dapat dimuat kapal. DWT terdiri dari 

payload atau muatan bersih, consumable dan crew. Payload pada Pile Installer Barge adalah 

jumlah tiang pancang yang dapat dikerjakan dalam satu minggu, consumable terdiri dari 

bahan bakar generator (diesel oil), dan air tawar (fresh water). 

3. Titik Berat 

Titik berat benda adalah suatu titik pada benda tersebut dimana berat dari seluruh 

bagian benda terpusat pada titik tersebut. Titik berat adalah salah satu hal yang krusial dalam 

mendesain kapal, karena akan mempengaruhi stabilitas hingga trim kapal. Dalam 

perhitungan mencari titik berat terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan dengan 

formula yang didapatkan dari hasil penelitian dan pengujian, serta pendekatan terhadap 

bentuk-bentuk bidang dan ruang seperti persegi, persegi panjang, segi tiga, lingkaran, 

trapesium, dan lain-lain. 

Perhitungan jarak titik berat kapal dibagi menjadi dua macam, yaitu jarak titik berat 

secara memanjang (longitudinal center of gravity / LCG) untuk mengetahui dimana letak 

titik berat secara memanjang, yang pada umumnya menjadikan titik AP atau midship titik 

acuannya, dan jarak titik berat secara vertikal (vertical center of gravity / VCG) guna 

mengetahui letak titik berat secara vertikal, yang pada umumnya menjadikan dasar lunas 

(keel) sebagai titik acuan untuk mengukur VCG (Ginting, 2019).  

2.1.5. Perhitungan Freeboard 

Freeboard atau lambung timbul adalah jarak vertikal yang diukur pada tengah kapal dari 

sarat air hingga sisi atas garis geladak lambung timbul. Geladak lambung timbul adalah geladak 

teratas yang menyeluruh dan terbuka secara langsung (exposed deck) terhadap cuaca dan air 

laut dan mempunyai cara penutupan yang tetap dan kedap cuaca untuk bukaan-bukaan di atas 

geladak (Kementerian Perhubungan, 2016). Dalam Non Convention Vessel Standards,  
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disebutkan  perhitungan freeboard melalui beberapa tahapan sebagai berikut (Kementrian 

Perhubungan, 2009) 

1. Freeboard awal 

Freeboard awal didapatkan dari jenis kapal apakah itu tipe A atau tipe B. Klasifikasi 

tipe kapal menurut NCVS adalah sebagai berikut; 

Tipe A adalah kapal yang: 

• Didesain hanya untuk mengangkut kargo curah cair; atau 

• Memiliki kekokohan tinggi pada geladak terbuka dengan alasan kenyataan bahwa tangki 

kargo hanya memiliki lubang akses yang kecil, ditutup dengan penutup baja atau bahan 

lain dengan packing kedap air; dan 

• Memiliki permeabilitas yang rendah pada ruang muat yang terisi penuh. 

Kapal tipe B: kapal yang tidak memenuhi persyaratan pada kapal tipe A. 

2. Koreksi Koefisien Blok (Kb) 

Kapal dengan nilai Kb lebih besar dari 0.68 perlu mendapat koreksi freeboard sebagai 

berikut: 

Fb2  = Fb1. (
0.68+Kb

1.36
) cm………..……………………………………………………….(2.9) 

3. Koreksi Dalam (D) 

Kapal dengan nilai D lebih besar dari pada seperlima belas nilai L maka freeboard dikoreksi 

dengan perhitungan berikut: 

Fb3 = Fb2 + 20 (D-L/15) cm  L < 50 m…………………………...(2.10) 

Fb3 = Fb2 + (0.1L + 15)(D-L/15) cm 50 m < L < 100 m………………….(2.11) 

Fb3 = Fb2 + 25(D-L/15) cm  L > 100 m………………………….(2.12) 

4. Koreksi Bangunan Atas 

Kapal yang memiliki bangunan dan trunk tertutup perlu dilakukan koreksi freeboard 

dengan perhitungan berikut: 

Fb4 =𝐹𝑏3 −  (
50 ∑(𝑙𝑠 𝑥 ℎ𝑠)

𝐿
) cm…………………………………………………………(2.13) 

5. Koreksi Lengkung 

Koreksi lengkung kapal perlu dilakukan karena Pile Installer Barge yang didesain 

tidak memiliki lengkung atau sheer yang mengakibatkan perlu dikoreksinya tinggi 
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freeboard. Tinggi freeboard yang perlu dikoreksi dapat diketahui dengan mengunakan 

rumus berikut: 

B = 0,125L cm……………………………………………………………………….(2.14) 

A = 1/6 [2,5 (L + 30) – 100 (Sf + Sa) (0,75 – S/2L) cm……………………………..(2.15) 

Koreksi lengkung dilakukan dalam kondisi berikut: 

a. Jika A lebih besar dari pada 0, maka freeboard ditambahkan dengan nilai Acm 

b. Jika A lebih besar dari pada 0 dan nilai mutlak A lebih besar dari pada B, maka freeboard 

ditambahkan dengan nilai -Bcm 

Jika A lebih kecil dari pada 0, dan nilai mutlak A lebih kecil dari pada B, maka freeboard 

ditambahkan dengan nilai Acm 

6. Pemeriksaan Freeboard 

Pemeriksaan freeboard dilakukan dengan membandingkan freeboard hasil koreksi 

dengan freeboard desain, apakah freeboard desain telah memenuhi hasil koreksi atau belum, 

freeboard minimum yang tertera pada NCVS adalah tidak boleh lebih kecil dari 15 cm. 

Freeboard desain > Freeboard minimum.......................................................................(2.16) 

2.1.6. Stabilitas Kapal 

Keadaan seimbang pada kapal terjadi jika jumlah gaya dan jumlah momen yang bekerja 

pada kapal terhadap suatu titik besarnya sama dengan nol. Pada saat kapal mengapung lalu 

dikenai oleh suatu gaya dari luar maka kapal akan oleng dan akan mengalami kondisi stabil, 

indeferen, atau labil. 

 

Gambar 2.5 Kondisi Kesetimbangan pada kapal: (a)Stabil; (b)Indeferen; (c)Labil 

Keseimbangan disebut stabil jika setelah pengaruh luar hilang, benda bergerak kembali 

ke kedudukan semula. Keseimbangan disebut indiferen atau netral jika setelah pengaruh luar 

hilang atau tidak ada, benda tidak kembali ke kedudukan semula, tetapi tetap diam pada 

kedudukannya yang baru. Keseimbangan disebut labil jika setelah pengaruh luar hilang/tidak 

ada, benda tidak kembali ke kedudukan semula, tetapi bergerak terus menjauhi kedudukan 
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semula.Pada saat kapal oleng, gaya B yang arahnya ke atas dan gaya G yang arahnya ke bawah 

tidak berada pada satu garis vertikal. Hal ini terjadi karena letak titik G tidak berubah sedangkan 

titik B berpindah (Semyonov-Tyan-Shansky, 1966). 

2.2. Tinjauan Pustaka 

Terdapat beberapa hal yang ditinjau untuk mendukung pengerjaan Tugas Akhir ini 

antara lain. 

2.2.1. Barge 

Barge atau yang umum disebut tongkang atau ponton merupakan salah satu jenis kapal 

yang memiliki desain lambung datar atau kotak. Barge umumnya digunakan untuk mengangkut 

muatan dan ditarik dengan menggunakan kapal tunda. Barge umumnya tidak memiliki sistem 

pendorong (propulsi) seperti kapal pada umumnya. Pembuatan kapal tongkang juga berbeda 

karena hanya konstruksi saja, tanpa sistem oprasional seperti kapal pada umumnya. Tongkang 

sendiri umum digunakan untuk mengangkut muatan dalam jumlah besar seperti kayu, batubara, 

pasir dan lain-lain. Berdasarkan fungsinya, Barge dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu: 

1. Flat Top Barge 

 

Gambar 2.6 Flat Top Barge 

Flat Top Barge merupakan ponton dengan bentuk desain yang paling sederhana 

dengan geladak yang berbentuk datar. 

2. Construction Barge 

 

Gambar 2.7 Construction Barge 
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Construction Barge merupakan jenis Flat Top Barge yang digunakan untuk 

menunjang pekerjaaan Erection di lepas pantai. Diatas geladak dari barge ini biasanya 

dilengkapi juga dengan kamar akomodasi untuk para pekerja. 

2.2.2. Pile Driving System 

Alat pemancang atau pile driving system digunakan untuk menanamkan tiang pancang 

ke dalam tanah sebagai pondasi karena tanah yang akan digunakan untuk pembangunan tidak 

dapat menahan gaya geser akibat beban konstruksi. Alat pemancang terdiri dari komponen tiang 

pondasi, hammer, komponen lain penyalur beban, komponen pelindung tiang dari kerusakan 

akibat beban hammer. Alat pancang terdiri dari beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan cara 

kerjanya, antara lain: 

1. Drop Hammer 

Drop Hammer merupakan alan pancang yang terdiri atas palu baja berat dan digerakkan 

oleh kabel baja. Hammer diangkat dengan kabel dan dilepaskan menuju bagian atas kepala 

tiang pondasi. Drop Hammer umumnya digunakan untuk pemancangan pondasi proyek 

yang pondasinya tidak begitu banyak dan tidak terburu-buru. 

Beberapa keuntungan menggunakan Drop Hammer: 

• Investasi lebih murah 

• Mudah dalam pengoprasiannya 

• Tersedia dengan berbagai variasi energi pukulan dan berbagai variasi tinggi 

Beberapa kerugian penggunaan Drop Hammer: 

• Pekerjaannya lambat 

• Berbahaya jika Hammer diangkat terlalu tinggi 

• Berbahaya pada bangunan di sekitar proyek karena getaran yang diakibatkan cukup 

besar 

• Tidak dapat digunakan langsung untuk pemancangan di bawah air 

Drop hammer merupakan bentuk paling awal dari teknologi pemancangan, ilustrasi dari 

sistem pemancangan drop hammer dapat dilihat pada Gambar 2.8. 
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Gambar 2.8 Drop Hammer 

2. Steam Hammer 

Steam hammer menggunakan palu atau ram yang dijatuhkan secara bebas dan diangkat 

menggunakan uap atau kompresor udara. Gerakan ram diatur oleh piston yang bergerak naik 

dengan tekanan uap/udara yang diatur melalui katup. Gambaran dari bentuk steam hammer 

adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 2.9 Steam Hammer 

3. Diesel Hammer 

Diesel Hammer memanfaatkan mesin disel untuk menggerakkan ram. Diesel Hammer 

mudah untuk dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. 

Beberapa keuntungan penggunaan Diesel Hammer antara lain: 

• Tidak membutuhkan energi dari luar selain mesin disel 

• Ekonomis pengoprasianna 

• Dapat dioperasikan pada daerah dingin 

• Bobot total lebih ringan 

• Perawatannya mudah 

Beberapa kerugian penggunaan Diesel Hammer antara lain: 

• Energi setiap pukulan berbeda-beda sehingga sulit untuk ditentukan 

• Tidak dapat digunakan untuk tanah lunak 

• Jumlah pukulan/menit tergolong rendah 
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• Panjang Diesel Hammer relatif besar ditinjau dari tingkat energinya 

Contoh gambar diesel hammer dapat dilihat pada Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10 Diesel Hammer 
4. Vibratory 

Pemancangan pondasi dengan vibratory sangat efektif, yaitu kecepatan tinggi dan 

ekonomis, khususnya pada pemancangan tanah non-kohesif air jenuh. Pemancangan dengan 

Vibratory dilengkapi dengan shaft horizontal untuk memberikan beban eksentris. Shaft berputar 

sepasang dengan dorongan langsung pada kecepatan yang bervariasi hingga mencapai 1,000 

rpm. Tenaga yang dihasilkan dengan berat rotasi membuat getaran yang digunakan untuk 

memancang tiang berpengaruh pada tanah di sekitarnya. Jika tanahnya jenuh air, maka akan 

mengurangi gesekan antara tanah dengan pondasi. Kombinasi berat dari pondasi dan 

perlengkapan pemancangan akan mempercepat proses pemancangan. Contoh gambar dari 

vibratory hammer dapat dilihat pada Gambar 2.11. 

 
Gambar 2.11 Vibratory Hammer 
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5. Hydraulic hammer 

Hydraulic Hammer beroprasi dengan memanfaatkan fluida hidrolik untuk melakukan 

pembebanan pada tiang pondasi, tidak seperti Hammer lain yang menggunakan uap atau 

kompresor udara. Contoh penggunaan hydraulic hammer dapat dilihat pada Gambar 2.12. 

 

Gambar 2.12 Hydraulic Hammer 

2.2.3. Pemilihan Alat Pancang 

Pemilihan alat pancang dapat dilakukan dengan metode Analytic Hierarchy Process 

(AHP) yang membandingkan kriteria alat pancang beserta dengan skala prioritasnya. Menurut 

Justason, 2000, kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan alat pancang antara lain: 

1. Operational criteria 

Kriteria ini mencakup keamanan penggunaan alat, kesanggupan alat dalam melakukan 

pekerjaan pemancangan dengan baik, penggunaan alat, dan tingkat kesulitan dearah 

operasi dimana alat tersebut akan digunakan 

2. Controllability 

Kriteria ini menggambarkan seberapa mudahkah alat tersebut dapat dikontrol 

3. Verifiability 

Meliputi apakah ada suatu jaminan bahwa alat tersebut dapat bekerja sesuai dengan yang 

diinginkan 

4. Cost 

Menjelaskan mengenai apakah alat tersebut dapat menjalankan pekerjaannya dengan 

waktu dan biaya yang sudah ditentukan. 

5. Environtmental concerns 

Mencakup dampak kebisingan, getaran dan emisi yang dihasilkan dari pengoprasian alat 

tersebut. 
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6. Optimization 

Kriteria ini merupakan kriteria tambahan yang digunakan ketika alat tersebut akan 

melakukan pekerjaan pemancangan dalam jumlah besar. Kriteria ini umumnya digunakan 

oleh kontraktor. 

2.2.4. Proses Pemancangan 

Proses pemancangan lepas pantai dilakukan dengan bantuan tongkang atau barge yang 

digunakan untuk mengapungkan perlatan pancang. Secara umum, proses pemancangan lepas 

pantai adalah sebagai berikut: 

1. Barge yang dilengkapi dengan peralatan pancang terlebih dahulu ditambatkan agar posisi 

barge tidak berubah. 

2. Tanki balast diisi pada sisi lain barge yang terpasang alat pancang. 

3. Tiang pancang yang juga diangkut oleh barge diposisikan pada alat pancang dengan 

menggunakan bantuan crane. 

4. Alat pancang mulai dioprasikan sesuai dengan sistem pemancangan yang digunakan. 

2.3. Sifat Tanah 

Tanah memiliki sejumlah lapisan, dan tanah keras atau lapisan tanah bawah merupakan 

lapisan tanah yang akan dituju oleh tiang pancang sehingga gaya yang dialami oleh tiang 

pancang tersebut dapat didistribusikan ke lapisan tanah keras tersebut. Selain lapisan tanah 

keras tersebut, lapisan tanah lain juga memiliki sifatnya masing-masing, seperti kekuatan geser 

tanah. Kekuatan geser tanah pada setiap lapisan diukur dengan menggunakan metode Standard 

Penetration Test (SPT). Standard Penetration Test dilakukan dengan cara: 

1.  Dilakukan pengeboran hingga mencapai lapisan tanah yang akan diukur, umumnya sifat 

tanah akan berubah pada interval 1,5-2,0 m. 

2. Lakukan tes pemancangan dengan split spoon dengan menggunakan hammer seberat 

63,5kg. 

3. Hitung jumlah dentuman setiap penetrasi sedalam 15cm sebanyak 3 kali. Nilai tersebut 

akan menjadi N1, N2, dan N3. 

4. Nilai N1 yang pertama akan diabaikan karena akan dianggap sebagai nilai kotor akibat 

pengeboran yang dilakukan sebelumnya. Sedangkan nilai N2, dan N3 dihitung rata-ratanya 

untuk kemudian menjadi nilai N. 
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5. Nilai N tersebut kemudian dicantumkan pada bor log yang akan dijadikan sebagai 

rangkuman nilai N keseluruhan pada satu titik untuk setiap lapisan tanahnya. Contoh bor 

log dapat dilihat sebagai berikut. 

  
Gambar 2.13 Hasil Standard Penetration Test di Jl. Raya Ciledug 

 

Setelah didapatkan nilai N, maka dapat diketahui kekuatan geser tanah yang dimilki 

oleh lapisan tanah tersebut (Soedarmo & Edy, 1993). Jika dikategorikan berdasarkan nilai N, 

lapisan tanah dapat dibagi menjadi: 

Tabel 2.1 Kategori Tanah 

N Geser Tanah (kPa) Kategori 

0-2 0-12 Sangat Lembek 

2-4 12-25 Lembek 

4-8 25-50 Sedang 

8-15 50-100 Kaku 

15-30 100-200 Sangat Kaku 

> 30 > 200 Lapisan Tanah Keras 
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2.4. Sistem Tambat 

Barge yang akan didesain perlu memiliki sistem tambat, umumnya sistem tambat yang 

digunakan oleh bangunan terapung antara lain; 

a. Spread Mooring 

Spread mooring merupakan salah satu cara yang sederhana untuk sarana 

tambat FSO/FPSO karena sistem spread mooring ini memungkinkan kapal untuk bergerak atau 

berputar mencapai posisi dimana ditemukan efek-efek lingkungan seperti angin, arus dan 

gelombang. Tapi kita ketahui cara ini akan mengakibatkan beban lingkungan terhadap kapal 

akan menjadi semakin besar, sehingga dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah mooring 

lines dan line tension-nya. Contoh sistem spread mooring dapat dilihat pada Gambar 2.14. 

 

Gambar 2.14 Sistem Spread Mooring 

b. Turret Mooring 

Turret mooring system ini yakni kapal dihubungkan dengan turret sehingga bearing 

memungkinkan kapal untuk berputar. Jika dibandingkan dengan spread mooring tadi, pada 

sistem Turret Mooring ini riser dan umbilical yang diakomodasi dapat lebih banyak lagi.  

 

Gambar 2.15 Sistem Internal Turret Mooring 
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c. Tower Mooring  

Pada sistem Tower Mooring ini bangunan apung kita hubungkan ke tower dengan 

permanen wishbone atau permanen hawser. Sistem ini dihubungkan sesuai untuk laut dangkal 

ataupun sedang dengan arus yang cukup kuat. Keuntungan dari sistem ini antara lain: dapat 

akses langsung dari kapal ke tower transfer fluida yang sangat sederhana modifikasi pada kapal 

tidak banyak. 

 

Gambar 2.16 Sistem Tower Mooring  

d. Buoy Mooring  

Pada sistem Buoy Mooring ini digunakan untuk mooring point kapal dan offloading fluida. 

Adapun tujuan utama pada sistem ini untuk transfer fluida dari daratan atau fasilitas offshore 

ke kapal yang sedang ditambatkan. 

 

Gambar 2.17 Sistem Buoy Mooring 

e. SPUD Mooring 

SPUD mooring merupakan sistem tambat yang menggunakan alat berupa tiang pancang 

untuk menjaga posisi kapal agar tetap pada posisi yang direncanakan. Umumnya sistem tambat 

jenis ini digunakan oleh kapal-kapal yang beroperasi di perairan dangkal. 



 

 

20 

 

 

Gambar 2.18 Sistem SPUD Mooring 

2.5. Tinjauan Wilayah 

Lamongan Oil Tank Terminal (LOTT) berlokasi di Jalan Raya Daendels Km.83,2 Sby, 

Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Berdasarkan data 

BMKG, perairan ini memiliki tinggi gelombang sebesar 0,5m, kecepatan arus 0,6 m/s, dan 

kecepatan angin sebesar 3-12 knot. LOTT sebagai dermaga khusus dan terminal tangki 

penyimpanan bahan kimia cair, BBG dan BBM memiliki fasilitas utama yaitu alur masuk 

khusus ke pelabuhan, kolam labuh, dan trestle. Alur masuk ke pelabuhan merupakan akses 

kapal yang akan berlabuh menuju ke kolam labuh maupun sebagai akses kapal yang akan 

meninggalkan kolam labuh. Berikut pada Tabel 2.2 disajikan secara lengkap data dari fasilitas 

utama pelabuhan khusus LOTT. Lokasi proyek Pembangunan Lamongan Oil Tank Terminal 

dapat dilihat pada Gambar 2.19. 

Tabel 2.2Fasilitas Utama di Pelabuhan Khusus LOTT 

No. Fasilitas P (m) L (m) Keterangan 

1 Alur masuk 9400 184 Kedalaman 23 m 

2 Kolam Labuh 1100 1280 Kedalaman 11 m 

3 Trestle 2500 200 Beton; deck on pile 

 

 

Gambar 2.19 Lokasi Pembangunan Lamongan Oil Tank Terminal  
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BAB 3 

METODOLOGI 

3.1. Bagan Alir 

Pengerjaan Tugas Akhir desain Pile Installer Barge ini dimulai dengan melakukan 

pengumpulan dan pengolahan data yang selanjutnya akan menjadi owner’s requirements. 

Selanjutnya dilakukan penentuan ukuran utama kapal awal untuk selanjutnya dilakukan 

perhitungan teknis seperti peritungan berat kapal, freeboard, dan stabilitas yang mana akan 

menghasilkan ukuran utama kapal akhir. Gambar 3.1 menunjukan bagan alir atau alur 

pengerjaan desain Pile Installer Barge. 
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Gambar 3.1 Bagan Alir Pengerjaan Tugas Akhir 

 

 

CEK FREEBOARD (NCVS 

CHAPTER 6) 

 

TIDAK 

 

YA 

 

A 

 

B 

 

PERHITUNGAN 

STABILITAS KAPAL 

 

CEK STABILITAS (ISC 

CODE 2008) 

 

YA 

 

TIDAK 

 

UKURAN UTAMA KAPAL FINAL 

 

PEMBUATAN LINESPLAN DAN GENERAL 

ARRANGEMENT 

 

MENDESAIN GAMBAR 3D 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

SELESAI 

 

PERHITUNGAN BIAYA PEMBANGUNAN 

 

YA 

 



 

 

23 

 

3.2. Proses Pengerjaan 

Proses pengerjaan dari tugas akhir ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Penentuan Payload 

Proses pengerjaan dimulai dengan melakukan perhitungan payload. Pile Installer Barge 

yang akan didesain direncanakan untuk mengangkut persediaan tiang pancang, dan 

perlengkapan pemancangan beserta dengan pekerjanya.  

2. Penentuan Ukuran Utama Awal Kapal 

Dalam mendesain Pile Installer Barge ini, digunakan metode Geosim Procedure untuk 

mendapatkan ukuran utama kapal awal. Metode Geosim Procedure merupakan metode 

penentuan ukuran utama kapal dengan cara membandingkan displacement kapal yang akan 

didesain dengan displacement kapal yang sudah ada selama kapal yang akan didesain 

memiliki kesamaan geometris dengan kapal yang sudah ada. Metode ini digunakan karena 

bentuk barge yang tidak begitu rumit dan umumnya memiliki kesamaan geometri dengan 

kapal barge yang sudah ada. 

3. Perhitungan Hambatan Kapal 

Perhitungan hambatan barge ini digunakan untuk menentukan besar tenaga tugboat 

yang akan digunakan selama pengoprasian pile installer barge ini. Metode yang digunakan 

untuk menghitung hambatan pile installer barge ini adalah metode KR Barge. 

4. Perhitungan Lambung Timbul 

Perhitungan lambung timbul dilakukan dengan menggunakan Non-Convention Vessel 

Standard (NCVS) Chapter 6 (Load Line) yang dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan 

Republik Indonesia 

5. Perhitungan Stabilitas Kapal 

Perhitungan stabilitas pada Tugas Akhir ini menggunakan persyaratan dari BKI yang 

tertera pada BKI Vol. III Guidelines for Intact Stability dan dihitung dengan menggunakan 

bantuan software Maxsurf stability. 
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BAB 4 

ANALISA TEKNIS DAN EKONOMIS 

4.1. Operational Requirements 

Operational requirement kapal merupakan aspek dan kebutuhan operasional dari kapal 

yang akan didesain. Pada tugas akhir ini operational requirement dari Pile Installer Barge 

melingkupi skenario pengangkutan tiang pancang, dan skenario pemancangan. Payload kapal 

Pile Installer Barge dihitung berdasarkan jumlah tiang pancang yang dapat dikerjakan dalam 

satu minggu hari kerja. 

4.1.1. Perhitungan Jumlah Tiang Pancang 

Lamongan Oil Tank Terminal direncanakan untuk memiliki jetty sepanjang 2500 m, 

dimana tiang pancang dipasang dengan jarak setiap dua belas meter dan lebar enam meter. 

Sehingga total titik pemancangan yang diperlukan untuk menyelesaikan pemancangan pada 

pembangunan jetty adalah sebanyak 418 titik pemancangan, jika di dalam satu titik 

pemancangan terdapat tiga buah tiang pancang, maka akan dibutuhkan sebanyak 1254 tiang 

pancang. 

Produktivitas pemancangan menggunakan hydraulic single acting drop hammer adalah 

sebesar 1 tiang/jam (Saputra, 2011) dan jika ditambah dengan proses penyambungan dan 

handling maka proses pemancangan total untuk satu tiang pancang adalah selama 1,5 jam, 

sehingga dalam satu hari kerja, tiang pancang yang dapat dikerjakan adalah sebanyak lima buah 

tiang pancang, dimana akan dapat menyelesaikan 1,5 titik pemancangan. Dengan skenario 

seperti ini, proses pekerjaan pemancangan pada jetty akan membutuhkan waktu selama 279 hari 

kerja, namun berdasarkan hasil wawancara dengan pihak NatPac selaku pemilik proyek, proses 

pengerjaan jetty harus selesai dalam waktu 150 hari kerja, dengan demikian akan diputuskan 

pekerjaan pemancangan yang dilakukan di atas Pile Installer Barge akan dilakukan dalam dua 

tim, sehingga waktu pengerjaan jetty akan memakan waktu selama 140 hari kerja. 

Dengan demikian, dalam satu hari, tiang pancang yang dapat dikerjakan adalah 

sebanyak 10 buah, proses bongkar muat dari Pile Installer Barge akan dilakukan satu minggu 

satu kali, sehingga Pile Installer Barge harus mengangkut tiang pancang yang dapat dikerjakan 

selama satu minggu yaitu sebenyak 50 buah. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak NatPac, tiang pancang yang akan digunakan 

merupakan tiang pancang pra cetak dengan gambaran seperti pada Gambar 4.1 dan  spesifikasi 

sebagai berikut: 

Diameter luar     = 800 mm 

Diameter dalam  = 560 mm 

Panjang               = 12 m 

Berat                   = 7,386 ton 

  

Gambar 4.1 Pre-Cast Piles 

4.1.2. Analisis Pemilihan Alat Pancang 

Analisis penentuan jenis alat pancang sangat dibutuhkan karena setiap jenis alat pancang 

memiliki kemampuan dan keterbatasannya masing-masing. Dalam melakukan penentuan jenis 

alat pancang ini hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: 

1. Tiang pancang yang digunakan adalah precast pile; 

2. Struktur tanah di bawah air pada perairan LOTT adalah lumpur; 

3. Lokasi pengerjaan jauh dari pada permukiman penduduk. 

Dari kondisi lapangan di atas, dapat dianalisis kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi oleh 

alat pancang yang akan digunakan. Kriteria tersebut antara lain: 

1. Alat pancang dapat melakukan pemancangan dengan menggunakan pre-cast pile; 

2. Dapat memancang pondasi secara efektif pada struktur tanah di bawah air berupa lumpur; 

3. Pengoprasian alat pancang tidak perlu memperhatikan kebisingan yang dihasilkan selama 

proses pengerjaan; 

4. Biaya operasi harus seminimum mungkin. 

Dengan memperhatikan hal-hal penting yang ada di lapangan, karakteristik alat pancang 

yang akan digunakan diklasifikasikan seperti pada Tabel 4.1 (Sardjono,1988). 



 

 

27 

 

Tabel 4.1 Pemilihan Alat Pancang 

Kriteria 

Alat Pancang 

Free Fall Hammer Hydraulics Hammer Diesel Hammer 

Lambat 

Memerlukan energi 

luar untuk 

mengangkat hammer 

Bising 

Tidak efektif jika 

menggunakan 

tongkang 

Daya stabil dan 

dapat dikontrol 

Daya besar namun 

tidak konsisten 

Biaya rendah 
Ukuran relatif lebih 

kecil 
Biaya rendah 

Mudah digunakan Mudah digunakan Mudah digunakan 

Tidak cocok untuk 

tanah lunak 

Cocok untuk semua 

jenis tanah 

Tidak cocok untuk 

tanah lunak 

 

Setelah dilakukan pendefinisian dan pengklasifikasian, dengan mempertimbangkan 

kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis alat pancang, digunakanlah Hydraulics Single 

Acting Drop Hammer sebagai alat pancang yang akan dipasangkan pada Pile Installer Barge. 

Spesifikasi hydraulics single acting drop hammer yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

Merk  = Bruce 0512 

Berat hammer = 5 ton 

Panjang total = 5482 mm 

Berat total = 9,5 ton 

 

Gambar 4.2 Bruce Hdraulic Single Acting Drop Hammer 

4.1.3. Perhitungan Total Payload 

Setelah dilakukan analasia perhitungan jumlah tiang pancang yang harus diangkut beserta 

dengan pemilihan alat pancangnya, maka dilakukan perhitungan total muatan yang harus 

diangkut. Dari hasil analisis didapatkan data sebagai berikut: 

a. Total berat tiang pancang: 369,300 ton 
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b. Total berat alat pancang: 19 ton 

c. Total berat crane: 93 ton 

Dengan demikian, total beban yang harus dibawa oleh pile installer barge dalam satu kali 

bongkar muat adalah sebesar 481,298 ton. 

4.2. Perhitungan Ukuran Utama Kapal Awal 

Perhitungan ukuran utama kapal dilakukan dengan menggunakan metode geosim dengan 

kapal pembanding seperti pada  dengan ukuran: 

L : 75,6 m 

B : 24,5 m 

H : 5 m 

T : 3,99 m 

 

Gambar 4.3 Kapal Pembanding 

Dari data kapal pembanding tersebut dilakukan perhitungan dan didapatkan ukuran utama 

kapal awal sebagai berikut: 

L : 64,00 m 

B : 20,80 m 

H : 4,30 m 

T : 3,00 m 

Ukuran utama tersebut akan digunakan sebagai dasar perhitungan teknis hingga pada 

akhir dari Bab ini akan didapatkan ukuran utama akhir yang sesuai. 

4.3. Perhitungan Koefisien Utama Kapal 

Koefisien bentuk badan kapal ditentukan setelah proses penentuan ukuran utama awal. 

Koefisien yang ditentukan meliputi koefisien blok (CB), koefisien prismatik (CP), koefisien 

midship (CM), dan koefisien waterplane (CWP). Dari koefisien-koefisien tersebut dapat 

diketahui karakteristik kapal pada saat berlayar. 

4.3.1. Koefisien Block (Cb) 

Koefisien Block adalah perbandingan volume antara badan kapal yang tercelup air 

dengan volume balok yang memiliki dimensi L x B x T kapal. Menurut Watson & Gilfillan 
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koefisien block dapat dihitung menggunakan rumus pendekatan melalui fungsi Froude 

Number sebagai berikut: 

Cb = −422 + 27.8√𝐹𝑛 − 39.1𝐹𝑛 + 46.6𝐹𝑛3 

Cb = 0.859 

4.3.2. Koefisien Midship (Cm) 

Koefisien midship merupakan perbandingan luasan penampang melintang kapal pada 

bagian midship dengan B x T kapal. Menurut Watson & Gilifillan. Cm pada desain awal 

dapat dihitung dengan menggunkanrumus pendekatan fungsi Cb seperti yang ditunjukkan 

pada persamaan berikut: 

Cm = 1.006 − 0.0056𝐶𝑏−3.56 

Cm = 0.978 

4.3.3. Koefisien Prismatik (Cp) 

Koefisien prismatik merupakan permbandingan antara volume badan kapal yang 

tecelup di dalam air dengan volume prisma segi empat yang memiliki luas penampang gading 

terbesar dan panjang L. Nilai Cp dapat dicari dengan perbandingan nilai Cb dan Cm. 

Cp = 
𝐶𝑏

𝐶𝑚
 

Cp = 0.729 

4.3.4. Koefisien Waterplane (Cwp) 

Koefisien waterplane merupakan perbandingan luas bidang air pada sarat dengan luas 

persegi yang mmiliki dimensi Lwl x B. Untuk mendapatkan nilai Cwp, menurut Watson & 

Gilfillan dapat menggunakan rumus pendekatan melalui fungsi Cb seperti yang ditunjukkan 

pada persamaan berikut: 

Cwp = 
𝐶𝑏

(0.471+0.551𝐶𝑏)
 

Cm = 0.993 

4.4. Perhitungan Hambatan Kapal 

Perhitungan hambatan total kapal dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bollard 

pull yang digunakan kapal. Dengan demikian kapal dapat ditarik oleh tugboat dengan kecepatan 

sebagaimana yang diinginkan oleh owner (owner requirements). 

Dalam menghitung hambatan kapal, digunakan metode KR Barge. Di dalam metode ini, 

hambatan kapal dibagi menjadi beberapa komponen, yaitu frictional resistance (hambatan 
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gesek), wave making resistance (hambatan gelombang), air resistance (hambatan udara). 

Adapun rumus hambatan kapal total adalah sebagai berikut: 

RT=RF+RW+RA 

4.4.1. Frictional Resistance 

Tahanan gesek adalah tahanan yang disebabkan oleh gesekan antara badan kapal dengan 

air. Rumus frictional resistance menurut Korean Register adalah sebagai berikut: 

Rf=0,000136 . F1 . A1 . V2 

Dimana: 

F1     = Hull surface condition coefficient; 0,8 

A1    = Surface area below the waterline [m2] 

V = towing velocitiy        

RF = 2.0412 

4.4.2. Wave Making Resistance 

Untuk menghitung hambatan gelombang, dibutuhkan masukan data seperti luasan 

potongan melintang terbesar di bawah permukaan, koefisien bentuk haluan dan koefisien 

hambatan rough sea. Adapun rumus diberikan sebagai berikut: 

RW = 0,014 . C . F2 . A2 . V2 

Dimana: 

C     = Resistance coefficient rough sea; 1,2 

F2     = Bow shape coefficient 

A2    = Hull cross sectional area below waterline [m2] 

V = towing velocitiy        

RW = 0.6813 

4.4.3. Air Resistance 

Untuk menghitung hambatan udara, dibutuhkan masukan data seperti koefisien bentuk 

haluan, koefisien bentuk penampang melintang kapal, dan luasan penampang melintang di atas 

permukaan air. Adapun rumus diberikan sebagai berikut : 

Ra = 0,0000195 . Cs . Ch . A3 . (Vw+V)2 

Dimana: 

Cs     = koefisien bentuk haluan kapal 

Ch    = koefisien penampang melintang kapal 

A3    = Cross sectional area above waterline [m2] 
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V = towing velocitiy 

VW = wind velocity due to service area 

RF = 1.7248 

 

Dari hasil perhitungan komponen hambatan dengan menggunakan metode KR Barge 

dengan menggunakan bantuan software Maxsurf Resistance dapat diketahui hambatan kapal 

total yang dialami oleh Pile Installer Barge saat berjalan pada kecepatan 4 knot yaitu sebesar 

3.4579 ton atau sebesar 33.922 kN. 

4.5. Perhitungan Berat dan Titik Berat 

Secara keseluruhan berat kapal dibagi menjadi dua komponen, lightweight (LWT) dan 

deadweight (DWT). Berat kapal didistribusikan secara memanjang kapal. Secara rinci 

perhitungan berat dan titik berat kapal adalah sebagai berikut. 

4.5.1. Perhitungan Berat Komponen LWT 

LWT terdiri dari berat baja badan kapal, peralatan dan perlengkapan, serta permesinan. 

Jadi bisa disimpulkan bahwa LWT adalah berat kapal kosong tanpa muatan atau consumable. 

• Perhitungan Berat Baja Kapal 

Untuk perhitungan berat baja kapal dilakukan perhitungan tebal pelat berdasarkan 

aturan yang telah diberikan oleh BKI. Berat lambung kapal dihitung secara keseluruhan 

berdasarkan tebal pelat dan luasan areanya dan ditambahkan 20-30% berat tersebut sebagai 

berat konstruksi. Sehingga berat baja kapal adalah sebesar 461.517 ton. 

• Perhitungan Berat Permesinan 

Pile Installer Barge merupakan kapal tongkang yang ditarik dengan menggunakan 

tugboat sehingga tidak perlu memiliki mesin penggerak sendiri, sehingga perhitungan berat 

permesinan terdiri dari berat generator saja. Berat dari generator didapatkan dari katalog dan 

kemudian dikalikan dengan jumlah generator yang digunakan. Jumlah generator yang 

digunakan adalah sebanyak 2 buah total berat sebesar 1.3 ton. 

Pile Installer Barge yang didesain akan dilengkapi dengan 2 buah crane dengan berat 

total sebesar 99 ton. Dengan demikian dapat diketahui berat komponen LWT total yaitu sebesar 

588,510 ton. 
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4.5.2. Perhitungan Titik Berat Komponen LWT 

Setelah menyelesaikan perhitungan berat LWT dilanjutkan dengan perhitungan titik 

berat dari LWT itu sendiri. 

• Perhitungan Titik Berat Baja Kapal 

Perhitungan titik berat baja kapal atau struktur dihitung secara vertikial dilakukan 

dengan rumus pendekatan yang dalam Parametric Design Chapter 11-25 dengan rumus sebagai 

berikut: 

VCG = 0.01D (46.6+0.135(0.81-CB)(L/D)2)+0.008D(L/B-6.5) 

Dimana: 

L = Panjang kapal 

D = Tinggi kapal 

CB = Koefisien blok kapal 

Sedangkan penentuan titik berat baja kapal dihitung secara horizontal dari AP dapat 

dilakukan dengan rumus pendekatan berikut: 

LCG = (-15+LCB)% x LWL m dari AP 

Dimana: 

LCB = Titik apung kapal dihitung dari AP 

LWL = Panjang garis air kapal 

Dengan demikian, titik berat total dari komponen LWT adalah pada titik 36,454 m dari 

AP dan 1.552 m dari baseline. 

4.5.3. Perhitungan Berat dan Titik Berat Komponen DWT 

DWT teridir dari beberapa komponen, yaitu payload, consumables, dan crew. Adapun 

consumable terdiri dari bahan bakar, dan fresh water. Perhitungan pada bagian ini dilakukan 

dengan mencari berat dari masing-masing komponen DWT untuk kemudian dicari titik 

beratnya. 

• Perhitungan Berat dan Titik Berat Crew 

Perhitungan titik berat crew dilakukan dengan perencanaan pembagian ruangan pada 

bangunan atas setelah itu perhitungan titik berat crew dilakukan berdasarkan layer bangunan 

atas dengan menggunakan rumus dari Parametric Design Ch. 11 berikut 

Wcr = 0.17 ton x jumlah orang 

VCG = 
∑ 𝑊𝐶𝑅 ∑ 𝑉𝐶𝐺

𝑊𝐶𝑅
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Dimana: 

Wcr = Berat crew 

VCG = Titik berat crew secara vertikal 

• Perhitungan Berat dan Titik Berat Fuel Oil 

Perhitungan berat dan titik berat dari tanki bahan bakar generator dilakukan dengan 

pengestimasian jumlah bahan bakar yang perlu diangkut selama waktu pelayaran. 

Pengestimasian bahan bakar generator dapat dilakukan dengan rumus berikut: 

WFO = FOC x waktu pelayaran x margin 5% 

Dimana: 

WFO = Fuel Oil Consumption rate 

• Perhitungan Berat dan Titik Berat Fresh Water 

Air bersih merupakan unsur utama dalam kehidupan sehingga para pekerja yang ada di 

atas kapal perlu memiliki persediaan air bersih yang memadai untuk dapat digunakan selama 

pelayaran berlangsung. Perhitungan estimasi air bersih dapat dilakukan sebagai berikut: 

WFW = 0.17ton x jumlah crew x waktu pelayaran 

VFW = 
𝑊𝐹𝑊

𝐹𝑊

 

Dimana: 

WFW = berat air besih total 

FW = Berat jenis air bersih; 1 ton/m3 

Setelah dihitung berat dan titik berat dari masing-masing komponen LWT dan DWT 

akan didapatkan titik berat kapal, yang terletak pada 33,954 m dari AP dan 2,272 m di atas 

baseline dengan total berat sebesar 961,706 ton. 

4.6. Pemeriksaan Daya Apung (Buoyancy) 

Pemeriksaan daya apung perlu dilakukan agar dapat dipastikan bahwa kapal yang 

didesain memiliki gaya angkat ke atas yang cukup sehingga tidak menyebabkan kapal 

tenggelam. Pemeriksaan daya apung juga dilakukan untuk memastikan bahwa kapal yang 

didesain tidak mengalami oversize. Pemeriksaan daya apung dilakukan dengan menghitung 

selisih antara daya apung pada sarat desain dan berat kapal, dimana selisihnya harus berada 

pada rentang 2-10%. 
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4.6.1. Perhitungan Berat Kapal 

Setelah mendapatkan harga LWT dan DWT maka dilanjutkan dengan menghitung berat 

kapal sebagai hasil penjumlahan dari keduanya. Berat kapal akan digunakan untuk pengecekan 

terhadap displacement kapal. Rumus perhitungan berat kapal adalah sebagai berikut: 

Berat kapal = DWT + LWT 

Dimana: 

DWT  = Deadweight 

LWT  = Lightweight 

Berat kapal = 961,706 ton 

4.6.2. Perhitungan Displacement 

Displacement adalah berat air yang dipindahkan oleh volume badan kapal yang tercelup 

di dalam air. Displacement kapal dapat diperoleh dari prinsip hukum archimedes dengan 

mengalikan volume badan kapal yang tercelup air dengan massa jenis air laut. Jika dirumuskan, 

perhitungan displacement dapat dituliskan sebagai berikut: 

Displacement = Volume Displacement x 1.025 

Volume Displacement = L x B x T x Cb 

Displacement = 992,88 ton 

Setelah dihitung berat total dan daya apung, maka dapat dihitung selisih antara 

keduanya. Selisih daya apung dan berat kapal pada Pile Installer Barge ini adalah sebesar 31 

ton atau 3,139%. Sehingga dapat dikatakan bahwa desain Pile Installer Barge ini tidak 

mengalami oversize. 

4.7. Perhitungan Freeboard 

Perhitungan freeboard yang digunakan pada Tugas Akhir ini mengacu pada aturan yang 

tertera pada dokumen Non Convention Vessel Standards yang dikeluarkan oleh kementrian 

perhubungan. Hasil perhitungan yang didapat adalah tinggi freeboard minimum yang diijinkan 

untuk kapal berbendera Indonesia yang berlayar di perairan pantai. 

4.7.1. Freeboard Awal 

Untuk menentukan freeboard awal, perlu ditentukan tipe kapal yang akan dirancang. 

Ketentuan dan kriteria dari tipe kapal tersebut antara lain: 

b. Tipe A: 

1) Kapal yang didesain memuat muatan curah atau cair; 
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2) Kapal dengan kekokohan tinggi pada geladak terbuka dikarenakan tangki kargo hanya 

memiliki lubang akses yang kecil yang ditutup dengan baja atau bahan lain dengan 

paking kedap air; 

3) Kapal dengan tingkat keselamatan yang tinggi terhadap banjir karena rendahnya 

permeabilitas ruang kargo yang terisi dan tingkat pembagian ruang kargo. 

b. Tipe B: 

Kapal selain kapal tipe A. 

Karena kapal yang akan dirancang adalah kapal tongkang, maka kapal tersebut masuk 

dalam golongan tipe kapal B. Rumus perhitungan freeboard awal dari kapal tipe B antara lain: 

Fb1     = 0.8 (L/10)2 + L/10 cm untuk L > 50 m 

Dimana: 

L = Panjang kapal dalam meter 

Fb1     = 39.168 cm 

4.7.2. Koreksi Koefisien Blok (Kb) 

Kapal dengan nilai Kb lebih besar dari 0.68 perlu mendapat koreksi freeboard sebagai 

berikut: 

Fb2     = Fb1. (
0.68+Kb

1.36
) 

Dimana: 

Kb = Koefisen blok desain 

Fb1 = Freeboard awal 

Fb2     = 44.323 cm 

4.7.3. Koreksi Dalam (D) 

Kapal dengan nilai D lebih besar dari pada seperlima belas nilai L maka freeboard 

dikoreksi dengan perhitungan berikut: 

Fb3 = Fb2 + 20 (D-L/15) cm  L < 50 m 

Fb3 = Fb2 + (0.1L + 15)(D-L/15) cm 50 m < L < 100 m 

Fb3 = Fb2 + 25(D-L/15) cm  L > 100 m 

Dimana: 

Fb2 = Freeboard setelah koreksi Kb 

L = Panjang kapal dalam meter 

D = Tinggi kapal sampai geladak utama dalam meter 

Fb3     = 44.323 cm 
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4.7.4. Koreksi Bangunan Atas 

Kapal yang memiliki bangunan dan trunk tertutup perlu dilakukan koreksi freeboard 

dengan perhitungan berikut: 

Fb4 =𝐹𝑏3 −  (
50 ∑(𝑙𝑠 𝑥 ℎ𝑠)

𝐿
) cm 

Dimana: 

Fb3 = Freeboard setelah koreksi D 

L = Panjang kapal dalam meter 

ls = Jumlah Panjang efektif bangunan atas dan trunk tertutup dalam meter 

hs = Jumlah tinggi standar bangunan atas dan trunk tertutup dalam meter. 

Fb4    = 32.605 cm 

4.7.5. Koreksi Lengkung 

Koreksi lengkung kapal perlu dilakukan karena Pile Installer Barge yang didesain 

tidak memiliki lengkung atau sheer yang mengakibatkan perlu dikoreksinya tinggi freeboard. 

Tinggi freeboard yang perlu dikoreksi dapat diketahui dengan mengunakan rumus berikut: 

B = 0,125L cm 

A = 1/6 [2,5 (L + 30) – 100 (Sf + Sa) (0,75 – S/2L) cm 

Koreksi lengkung dilakukan dalam kondisi berikut: 

a. Jika A lebih besar dari pada 0, maka freeboard ditambahkan dengan nilai Acm 

b. Jika A lebih besar dari pada 0 dan nilai mutlak A lebih besar dari pada B, maka freeboard 

ditambahkan dengan nilai -Bcm 

c. Jika A lebih kecil dari pada 0, dan nilai mutlak A lebih kecil dari pada B, maka freeboard 

ditambahkan dengan nilai Acm 

Dimana, 

L = Panjang kapal dalam meter 

Sf = Tinggi lengkung pada posisi FP dalam satuan meter 

Sa = Tinggi lengkung pada posisi AP delam satuan meter 

S = Panjang seluruh bangunan atas tertutup dalam satuan meter 

Fb5     = 24.605 cm 

4.7.6. Pemeriksaan Freeboard 

Setelah melakukan semua perhitungan freeboard beserta dengan koreksinya, maka 

dilakukan pemeriksaan dengan kondisi freeboard desain sebenarnya. Freeboard minimum 
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kapal tipe B adalah freeboard hasil perhitungan setelah dikoreksi dan tidak boleh kurang dari 

15 cm. 

Freeboard desain > Freeboard minimum 

Freeboard minimum yang ditentukan berdasarkan NCVS adalah sebear 24.605 cm dan 

freeboard desain yang digunakan adalah sebesar 200 cm, sehingga dapat dikatakan desain Pile 

Installer Barge sudah memenuhi aturan freeboard yang ditentukan oleh NCVS. 

4.8. Perhitungan Trim 

Sesuai dengan aturan yang tertera pada NCVS Chapter II, nilai trim maksimal dari 

barge adalah sebesar + 0.428. Perhitungan trim Pile Installer Barge dihitung dengan berbagai 

kondisi, yaitu: 

Loadcase 1 = Kapal muatan Penuh 

Loadcase 2 = Muatan pada CH1 kosong, consumables tersisa 2/3nya 

Loadcase 3 = Muatan pada CH1 dan 2 kosong, consumables tersisa 1/3nya 

Loadcase 4 = Kapal kosong 

Sehingga ketika disimulasikan dengan menggunakan bantuan Maxsurf Stability 

didapatkan data seperti pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Trim 

No. Kondisi Nilai Trim (m) Trim Keterangan 

1. Loadcase 1 -0.015 Haluan Pass 

2. Loadcase 2 0.25 Buritan Pass 

3. Loadcase 3 0.213 Buritan Pass 

4. Loadcase 4 -0.228 Haluan Pass 

4.9. Perhitungan Stabilitas 

Dalam mengoperasikan kapal, stabilitas kapal merupakan hal yang sangat krusial 

sehingga perlu diperhitungkan secara hati-hati. Perhitungan stabilitas kapal pada desain pile 

installer barge akan menggunakan bantuan software Maxsurf Stability Enterprise dengan 

kriteria sebagaimana yang telah disyaratkan oleh IMO. Analisis stabilitas dilakukan pada 

berbagai keadaan yang sangat dipengaruhi oleh jumlah muatan yang ada pada saat itu, sehingga 

muatan akan menjadi salah satu variabel yang akan divariasi dalam  analisa stabilitas. 

4.9.1. Langkah Menghitung Stabilitas 

Langkah pertama dalam melakukan perhitungan stabilitas dengan menggunakan 

software Maxsurf Stability adalah dengan memasukkan model kapal yang telah dibuat 
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sebelumnya dengan software Maxsurf Modeller. Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan 

data berupa berat, titik berat beserta kompartemen-kompartemen yang ada di dalam kapal. 

Dalam menganalisis stabilitas kapal, perlu diketahui terlebih dahulu dalam kondisi apa kapal 

akan dianalisis stabilitasnya kemudian diperiksa dengan kriteria sesuai dengan BKI Vol. 3 

(2014). 

4.9.2. Hasil Perhitungan Stabilitas 

Stabilitas Pile Installer Barge yang didesain akan ditinjau pada beberapa kondisi 

antara lain: 

1. Loadcase 1 

Pada loadcase 1, diasumsikan kapal dalam keadaan muatan penuh, sehingga didapatkan 

luasan di bawah kurva GZ dari rentang 0°-30° sebesar 117,324 m.deg, pada rentang 0°-40° 

sebesar 161,825 m.deg, dan pada rentang 30°-40° sebesar 44,499 m.deg. Panjang lengan GZ 

pada sudut lebih besar atau sama dengan 30° sebesar 4,722 m, dan nilai maksimum lengan 

GZ terjadi pada sudut 20°. Pada kondisi ini ketinggian metasentrik awal adalah sebesar 

28,408 m. Dengan demikian Pile Installer Barge pada loadcase 1 dapat dikatakan telah 

memenuhi persyaratan yang disyaratkan sesuai dengan BKI Vol.3 (2014). Grafik lengan GZ 

pada loadcase 1 dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 
Gambar 4.4 Grafik Lengan GZ Loadcase 1 

2. Loadcase 2 

Pada loadcase 1, diasumsikan kapal dalam keadaan muatan penuh, sehingga didapatkan 

luasan di bawah kurva GZ dari rentang 0°-30° sebesar 124,548 m.deg, pada rentang 0°-40° 

sebesar 172,25 m.deg, dan pada rentang 30°-40° sebesar 47,702 m.deg. Panjang lengan GZ 

pada sudut lebih besar atau sama dengan 30° sebesar 5,031 m, dan nilai maksimum lengan 

GZ terjadi pada sudut 20°. Pada kondisi ini ketinggian metasentrik awal adalah sebesar 

32,561 m. Dengan demikian Pile Installer Barge pada loadcase 2 dapat dikatakan telah 
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memenuhi persyaratan yang disyaratkan sesuai dengan BKI Vol.3 (2014). Grafik lengan GZ 

pada loadcase 2 dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Grafik Lengan GZ Loadcase 2 

3. Loadcase 3 

Pada loadcase 1, diasumsikan kapal dalam keadaan muatan penuh, sehingga didapatkan 

luasan di bawah kurva GZ dari rentang 0°-30° sebesar 132,327 m.deg, pada rentang 0°-40° 

sebesar 185,598 m.deg, dan pada rentang 30°-40° sebesar 51,271 m.deg. Panjang lengan GZ 

pada sudut lebih besar atau sama dengan 30° sebesar 5,367 m, dan nilai maksimum lengan 

GZ terjadi pada sudut 18,2°. Pada kondisi ini ketinggian metasentrik awal adalah sebesar 

37,304 m. Dengan demikian Pile Installer Barge pada loadcase 3 dapat dikatakan telah 

memenuhi persyaratan yang disyaratkan sesuai dengan BKI Vol.3 (2014). Grafik lengan GZ 

pada loadcase 3 dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Grafik Lengan GZ Loadcase 3 

4. Loadcase 4 

Pada loadcase 1, diasumsikan kapal dalam keadaan muatan penuh, sehingga didapatkan 

luasan di bawah kurva GZ dari rentang 0°-30° sebesar 139,837 m.deg, pada rentang 0°-40° 

sebesar 194,542 m.deg, dan pada rentang 30°-40° sebesar 54,705 m.deg. Panjang lengan GZ 

pada sudut lebih besar atau sama dengan 30° sebesar 5,682 m, dan nilai maksimum lengan 
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GZ terjadi pada sudut 17,3°. Pada kondisi ini ketinggian metasentrik awal adalah sebesar 

42,459 m. Dengan demikian Pile Installer Barge pada loadcase 4 dapat dikatakan telah 

memenuhi persyaratan yang disyaratkan sesuai dengan BKI Vol.3 (2014). Grafik lengan GZ 

pada loadcase 4 dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Grafik Lengan GZ Loadcase 4 

Dari hasil peritungan stabilitas dengan menggunakan software Maxsurf Stability 

tersebut dapat dirangkum seperti pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Stabilitas 

No Kriteria Kriteria 
Kondisi Loadcase 

Keterangan 
Loadcase 1 Loadcase 2 Loadcase 3 Loadcase 4 

1. Area 0 to 30 

(m.deg) 
> 3.1513 117.326 124.548 132.327 139.837 Pass 

2. Area 0 to 40 

(m.deg) 
> 5.1566 161.825 172.25 183.598 194.542 Pass 

3. Area 30 to 

40 (m.deg) 
> 1.7189 44.499 47.702 51.271 54.705 Pass 

4. Max GZ at 30 

or greater 

(m) 

> 0.2 4.722 5.031 5.367 5.682 Pass 

5. Angle of 

maximum GZ 

(deg) 

> 15 20 20 18.2 17.3 Pass 

6. Initial GMt 

(m) 
> 0.15 28.408 32.561 37.304 42.459 Pass 
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4.10. Penentuan Sistem Tambat 

Sistem tambat yang digunakan pada Pile Installer Barge ini merupakan sistem tambat 

yang dapat menjaga barge dalam kondisi statis sehingga pekerjaan pemancangan dapat 

dilakukan tanpa terjadinya miss alignment. Sistem tambat yang dipilih adalah SPUD mooring, 

dimana SPUD akan menjaga barge pada posisi yang direncanakan dan meningkatkan akurasi 

pada proses pemancangan. Contoh Implementasi dari SPUD mooring dapat dilihat padaGambar 

4.8. 

 

Gambar 4.8 Contoh Implementasi SPUD Mooring 

Dalam memperhitungkan ukuran SPUD yang akan digunakan perlu ditinjau terlebih 

dahulu gaya apa saja yang dialami oleh Pile Installer Barge, jika digambarkan, gaya-gaya yang 

terjadi pada barge tampak seperti Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Gaya yang Dialami Barge dan SPUD 

Terdapat tiga jenis gaya eksternal yang dialami oleh barge beserta dengan SPUDnya, 

yaitu gaya akibat angin, gaya akibat arus, dan tekanan hidrostatik serta gaya internal akibat 
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adanya alat berat yang digunakan untuk proses pemancangan. Gaya-gaya tersebut akan 

didistribusikan sejajar dan tegak lurus dengan barge. Perhitungan setiap gaya pada barge 

dilakukan dengan menggunakan bantuan software Multiframe yang mana membutuhkan 

pemodelan seperti pada Gambar 4.10 Model Pile Installer Barge pada Software 

MultiframeGambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Model Pile Installer Barge pada Software Multiframe 

Tumpuan jepit diberikan pada setiap ujung SPUD yang mana tidak boleh bergerak 

dalam keadaan tambat. Berdasarkan uraian gaya yang terjadi, maka dilakukan analisis gaya 

dengan menambahkan case berupa water current, wind serta case tambahan dengan gaya yang 

disesuaikan dengan posisi alat berat. Wind case dapat dilihat pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Ilustrasi Beban Akibat Angin 
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Sedangkan water current case dapat dilihat pada Gambar 4.12. 

 
Gambar 4.12 Ilustrasi Beban Akibat Arus 

Pemodelan case berupa alat berat serta pergerakannya dilakukan dengan memberikan 

beban sesuai dengan kondisi dan skenario pekerjaan pemancangan yang akan dilakukan. 

Pembebanan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13 Ilustrasi Beban Akibat Pekerjaan Pemancangan 

Setelah dilakukan analisis didapatkan besar gaya akibat angin, arus serta alat berat 

dengan rincian seperti pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Rincian Gaya pada Pile Installer Barge 

Beban Besaran Satuan 

Angin 9,730 kN 

Arus 41,350 kN 

Alat Berat 501.114 kN 

Total 552.194 kN 

Selain itu, terdapat juga gaya yang diakibatkan oleh adanya tekanan hidrostatik pada 

bagian SPUD yang tercelup air. Beban hidrostatik yang terjadi pada SPUD dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus berikut 
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F = P . A 

Dimana 

P = Tekanan hidrostatik (Pa) 

 = 𝜌 . g . H 

A = Luas permukaan yang terkena Air (m2) 

g = Percepatan gravitasi (m/s2) 

H = Kedalaman perairan (m) 

SPUD yang akan digunakan berbentuk silinder dengan asumsi awal memiliki diameter 

sebesar 0.508 m, sehingga luas permukaan SPUD yang terkena air dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut. 

A = 𝜋 . D . H 

Dimana 

D = Diameter Spud (m) 

 = 0.508 m 

H = Kedalaman perairan 

 = 11 m 

Sehingga beban akibat tekanan hidrostatik yang terjadi pada SPUD yang tercelup air 

dapat dirumuskan menjadi 

F = 𝜌 . g . 𝜋 . D . H2 

F = 1223,64 kN 

Setelah dilakukan perhitungan masing-masing gaya yang terjadi pada kapal, maka 

didapatkan total beban yang perlu ditahan oleh SPUD, yaitu sebesar 

Ft = 1775,834 kN 

Setiap objek memiliki tegangan ijinnya masing-masing dimana nilai tegangan ijin dari 

objek tersebut harus lebih besar dari pada tekanan yang dialami oleh objek tersebut. Jika 

dirumuskan pertidaksamaan tegangan ijin adalah sebagai berikut. 

𝜎𝑖 > 
𝐹𝑡

𝐴
 

Dimana 

𝜎𝑖 = Tegangan ijin 

 = 
σsheer

𝑆𝑓
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𝜎sheer = 0,75 x UTS 

 = 0,75 x 4 x 105 

 = 3 x 105 kN/m2 

Sf = Safety Factor 

 = 1.25 

A = Luas Penampang yang tercelup air 

 =  π . D . H  

Didapatkan bahwa nilai 𝜎𝑖 sebesar 2.4 x 105, sehingga nilai dari Ftotal dibagi dengan 

luas penampang SPUD akan didapatkan hasil berikut 

𝐹𝑡

𝐴
 = 

1775,834 𝑘𝑁

0,2028 𝑚2  

𝐹𝑡

𝐴
 = 8,76 x 103 kN/m2 

Setelah diketahui bahwa SPUD yang akan digunakan tidak akan patah ketika Pile 

Installer Barge ditambatkan, maka perlu diperhatikan sedalam apa SPUD perlu dibenamkan ke 

dalam tanah sehingga Pile Installer Barge tidak bergeser ketika ditambatkan. Perhitungan 

dilakukan dengan membandingkan gaya total yang dialami SPUD dengan tegangan geser tanah, 

jika dirumuskan pertidaksamaannya menjadi 

𝜎soil > 
𝐹𝑡

𝐴
 

Dimana, 

𝜎soil = Tegangan Geser Tanah 

A = Luas Permukaan SPUD di dalam Tanah 

Panjang SPUD yang perlu dibenamkan ke dalam tanah dapat diketahui berdasarkan 

hasil uji tanah yang dilakukan di Pelabuhan Talang Duku, Jambi dan juga memiliki karakteristik 

tanah berupa lumpur, hasil uji tanah dapat dilihat pada Gambar 4.14. Pada perhitungan ini, 

diasumsikan panjang SPUD yang terbenam di dalam tanah sepanjang 1,4 meter, sehingga nilai 

perbandingan antara gaya dengan luasan tersebut adalah sebesar 794,485 kN/m2 dan jika 

dikalikan dengan safety factor sebesar 1,5 didapatkan hasil estimasi sebesar 1191,728 kN/m2
 

dan tegangan geser tanahnya sebesar 1393,035 kN/m2. Sehinga dapat dikatakan pada saat 

SPUD dibenamkan sedalam 1,4 meter ke dalam tanah, tegangan geser tanahnya sudah 

memenuhi dan posisi kapal tidak akan bergerak selama SPUD yang terbenam masih sepanjang 

1,4 meter. 
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Gambar 4.14 Grafik Uji SPT Sondir 

Karena diameter SPUD yang digunakan memenuhi persyaratan, maka dapat dikatakah 

bahwa SPUD dengan diameter 0.508 m mampu menahan beban-beban yang terjadi pada barge 

saat pekerjaan pemancangan. Sehingga spesifikasi SPUD dan SPUD well yang akan digunakan 

pada Pile Installer Barge dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Spesifikasi SPUD well dan SPUD 

SPUD well 

Panjang 2,530 m 

Lebar 1,311 m 

Tinggi 0,792 m 

Berat 0.680 ton 

SPUD 

Panjang 18,288 m 

Diameter 0.508 m 

Berat 1,406 ton 

4.11. Perhitungan Biaya Pembangunan Pile Installer Barge 

Dalam mendesain suatu kapal, perlu dipertimbangkan biaya pembangunannya sehingga 

biaya pembangunannya tidak berlebihan. Faktor yang mempengaruhi besarnya biaya 

pembangunan kapal adalah material cost, labour cost, dan overhead cost (Schneekluth & 

Bertram, 1998) 
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4.11.1.  Material Cost 

Faktor biaya material baja akan menjadi faktor biaya terbesar jika dibandingkan dengan 

faktor biaya lain seperti biaya perlengkapan dan permesinan. Perhitungan biaya material baja 

dilakukan dengan melakukan perhitungan berat pada setiap bagian yang memerlukan material 

baja, dalam hal ini lambung kapal, geladak kapal, dan bangunan atas beserta dengan 

konstruksinya kemudian dikalikan dengan harga baja yang ada di pasaran, yaitu 660$ US/ton 

atau Rp 9.240.990,00/ton. Rincian dari perhitungan biaya material bajadapat dilihat sebagai 

berikut. 

Tabel 4.6 Rincian Biaya Material Baja 

No. Keterangan Berat (ton) Harga (Rupiah) 

1. Lambung Kapal 335,033 3.112.621.972 

2. Geladak Utama 114,778 1.066.341.945 

3. Bangunan Atas 11,706 108.753.732 

Total 4.287.717.650 

Estimasi biaya perlengkapan kapal terdiri dari perlengkapan penerangan, perlengkapan 

akomodasi seperti kursi, meja dan TV, perlengkapan keselamatan seperti lifebuoy dan 

lifejacket, serta perlengkapan pekerjaan seperti crane dan hydraulic single acting drop hammer. 

Biaya total perlengkapan ini adalah sebesar Rp 5.556.515.176,00. Rincian lengkap dari 

perhitungan biaya perlengkapan dapat dilihat pada lampiran B. 

Komponen biaya permesinan teridiri dari biaya pembelian mesin generator sebanyak 

dua buah, electric winch sebanyak empat buah, SPUD winch sebanyak dua buah dan sebuah 

pompa air. Biaya total dari komponen permesinan adalah sebesar Rp 120.428.000,00. Rincian 

perhitungan komponen permesinan dapat dilihat pada lampiran B. 

Sehingga nilai total dari material cost pada pembangunan Pile Installer Barge ini sesuai 

dengan yang tertera pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Total Material Cost 

No. Keterangan Harga (Rupiah) 

1. Material Baja 4.287.717.650 

2. Perlengkapan 5.668.515.176 

3. Permesinan 120.428.000 

Total 10.076.660.826 
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4.11.2.  Labour Cost 

Dalam kontrak pembangunan kapal, akan terdapat klausul nilai yang harus dibayarkan 

kepada pihak galangan untuk membayar upah para pekerja. Jumlah upah yang harus dibayar 

disesuaikan dengan nilai material yang dikerjakan dan tingkat kesulitan pengerjaan. Umumnya 

nilai upah yang harus dibayarkan senilai dengan 20% dari nilai total material (Habibie, 2019), 

sehingga biaya upah pekerja pada pembangunan Pile Installer Barge adalah sebesar Rp 

2.015.332.165,00. 

4.11.3.  Overhead Cost 

Overhead cost merupakan biaya tambahan akibat inflasi dan pengenaan pajak. Nilai 

inflasi diasumsikan sebesar 2% dan pajak pambangunan kapal sebesar 10% (Habibie, 2019). 

Rincian overhead cost dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Rincian Overhead Cost 

No. Keterangan Harga 

1. Biaya Inflasi (2%) 201.533.216 

2. Pajak (PPN 10%) 1.007.666.082 

Total 1.209.199.299 

Setelah dilakukan penghitungan seluruh komponen biaya dalam pembangunan kapal 

total biaya pembangunan Pile Installer Barge dari biaya material hingga biaya bersih adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 4.9 Total Biaya Pembangunan 

No. Keterangan Harga (Rupiah) 

1. Material Cost 10.076.660.826 

2. Labour Cost 2.015.332.165 

3. Overhead Cost 1.209.199.299 

Total 13.301.192.290 

4.12. Ukuran Utama Kapal Akhir 

Setelah dilakukan analisis teknis, ukuran utama awal yang tertera pada sub-bab 4.2 tidak 

lagi relevan karena memiliki displacement yang terlalu besar dan luasan geladak yang terlalu 

besar sehingga dipututskan untuk merubah ukuran utama kapal menjadi: 

Lpp = 64.2  m 

B    = 17.6  m 

H    = 3       m 

T    = 1       m 
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BAB 5 

DESAIN PILE INSTALLER BARGE 

5.1. Desain Lines Plan 

Lines plan merupakan gambar yang menyatakan bentuk potongan badan kapal di bawah 

garis air yang memiliki tiga sudut pandang yaitu, body plan (secara melintang), buttock plan 

(secara memanjang)dan half breadth plan (dilihat dari atas). Proses pembuatan Lines Plan 

dilakukan dengan menggunakan software desain hull form, seperti Maxsurf dan dilakukan 

redraw dengan menggunakan AutoCAD. Dalam melakukan pembuatan lines plan terdapat 

beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu bentuk midship section, bentuk haluan, dan bentuk 

buritan. 

5.1.1. Bentuk Midship Section 

Dalam pembuatan Rencana Garis hal yang pertama dilakukan adalah menentukan 

bentuk midship kapal. Tinjauan yang dilakukan pada penentuan midship section adalah 

penentuan bentuk midship, besar jari-jari bilga, dam penggunaan rise of floor. 

1. Bentuk Midship  

Penentuan bentuk midship ditinjau berdasarkan nilai Cm kapal. Nilai Cm Pile Installer 

Barge ini adalah 0.978. Untuk nilai Cm 0.978 bentuk midship U memiliki keunggulan dapat 

menimbulkan hambatan yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk V. Bentuk Pile 

Installer Barge dapat dilihat pada Gambar 5.1. 

 

Gambar 5.1 Bentuk Midship 

2. Besar Jari-jari Bilga 

Menurut H. Schneekluth dan V. Bertram, besar jari-jari bilga ditentukan berdasarkan nilai 

Cm. Pada Tugas Akhir ini jari–jari bilga yang digunakan adalah sebesar 1 m. Besar jari-jari 

bilga kapal dapat dilihat pada Gambar 5.2. 
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Gambar 5.2 Jari-jari Bilga pada Midship 

3. Tinjauan Penggunaan Rise of Floor 

Penggunaan rise of floor pada kapal bergantung kepada nilai Cm. Untuk nilai Cm lebih 

dari 0.9 maka rise of floor tidak digunakan. Kapal Pile Installer Barge ini memiliki nilai 

Cm 0.789 maka rise of floor tidak perlu digunakan. 

5.1.2. Bentuk Haluan 

Dalam menentukan bentuk haluan pada kapal, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan 

dalam menentukan bentuk haluan yaitu bentuk haluan dan bentuk stem. 

1. Bentuk Haluan 

Sama seperti bentuk midship, bentuk haluan dapat berupa U dan V. Bentuk haluan ini 

akan bergantung pada besar nilai froude number. Pile Installer Barge ini memiliki Froude 

Number sebesar 0,209 sehingga penggunaan bentuk V pada haluan akan memberikan nilai 

hambatan yang lebih besar dari pada bentuk U. Sehingga Pile Installer Barge menggunakan 

bentuk U pada haluan. 

2. Bentuk Stem 

Bentuk stem pada haluan pada tahun 1840an bentuk stem kapal berupa stem normal atau 

tegak lurus dengan garis air, dan pada tahun 1930an bentuk stem pada kapal mulai berubah 

menjadi raked atau miring pada bagian atas dan bawah permukaan air. Bentuk stem seperti 

ini akan mengurangi hambatan kapal. Bentuk stem pada Pile Installer Barge dapat dilihat 

pada Gambar 5.3. 

 

Gambar 5.3 Bentuk Stem Haluan 
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5.1.3. Bentuk Buritan Kapal 

Pemilihan bentuk transom kapal dapat mempengaruhi trim yang terjadi pada kapal (H. 

Schneekluth and V. Bertram, 1998). Untuk pemilihan desain transom dipengaruhi oleh nilai 

dari Fn kapal dengan ketentuan sebagai berikut. 

1. Fn < 0.3 Transom berada di atas sarat kapal 

2. Fn ≈ 0.3 Transom berada sedikit di bawah sarat kapal 

3. Fn ≈ 0.5 Transom berada lebih jauh dari sarat kapal dengan nilai t = 10 – 15%T 

4. Fn > 0.5 Transom berada di bawah sarat kapal dengan nilai t = 15 – 20%T 

Berdasarkan nilai Fn yang telah dihitung sebelumnya yaitu bernilai 0.209 maka bentuk 

transom berada di atas sarat kapal. Bentuk transom kapal dapat dilihat pada Gambar 5.4. 

  

Gambar 5.4 Bentuk Buritan 

5.2. Desain General Arrangement 

Rencana Umum/General Arrangement merupakan perencanaan ruangan yang 

dibutuhkan sesuai dengan fungsi dan perlengkapannya. Ruangan-ruangan tersebut misalnya 

adalah ruang muat, ruang akomodasi, ruang mesin, serta ruangan-ruangan lainnya. Disamping 

itu, juga meliputi perencanaan penempatan lokasi ruangan beserta aksesnya. Pada desain Pile 

Installer Barge ini pembuatan Rencana Umum dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal 

seperti peletakan sekat, ruang akomodasi, ruang muat, dan area pekerjaan. 

5.2.1. Peletakan Sekat 

Penentuan sekat pada Pile Installer Barge dibagi menjadi sekat tubrukan, sekat 

belakang, dan sekat tengah. Pada kapal ini tidak terdapat sekat pada ruang muat karena ruang 

muat Pile Installer Barge terletak pada geladak cuaca untuk memudahkan dalam 

pengoperasian.  

1. Sekat Tubrukan 

Peletakan sekat tubrukan dilakukan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh badan 

klasifikasi BKI.  Sekat tubrukan diletakan pada jarak 3,6 m atau berjarak 101 jarak 

gading dari AP. 
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2. Sekat Tengah 

Peletakan sekat depan Kamar Mesin diletakan pada jarak 40,80 m dari AP atau sebesar 

68 jarak gading. 

3. Sekat Belakang 

Peletakan sekat belakang Kamar Mesin diletakan pada jarak 20.40 m dari AP atau 

sebesar 34 jarak gading. 

5.2.2. Ruang Akomodasi 

Dalam pembuatan rencana umum kapal, perencanaan dibuat dengan seefisien mungkin 

dengan memperhatikan kebutuhan ruangan yang diperlukan. Penentuan ukuran ruangan pada 

pembuatan rencana umum Pile Installer Barge dibuat berdasarkan Maritime Labour 

Convention (MLC). Ruangan yang ada pada ruangan akomodasi merupakan ruangan santai atau 

istiratah serta ruang makan, dikarenakan pekerjaan yang dilakukan tidak jauh dari pantai 

sehingga crew dan pekerja tidak perlu diberikan ruangan akomodasi peribadi, melainkan 

diberikan tumpangan kembali ke darat agar dapat kembali ke rumah atau penginapan masing-

masing di darat.  

5.2.3. Profile View 

Dalam pembuatan Rencana Umum, salah satu bagian yang dihasilkan adalah proyeksi 

tampak samping dari ruangan-ruangan yang ada pada Pile Installer Barge. Rincian proyeksi 

tampak samping dari Pile Installer Barge dapat dilihat pada Gambar 5.5. 

 

Gambar 5.5 Profile View 
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5.2.4. Geladak Utama 

Pada bagian Geladak Utama pada Rencana Umum terdapat proyeksi ruangan-ruangan 

di geladak utama yang dilihat dari atas. Gambar proyeksi Geladak Utama yang dilihat dari atas 

dapat dilihat pada Gambar 5.6. Pada Geladak Utama terlihat ruangan akomodasi berupa ruang 

istirahat dan ruang makan, ruang muat, dan area pekerjaan pemancangan. 

 

Gambar 5.6 Geladak Utama 

5.2.5. Double Bottom 

Tinggi Double Bottom pada Pile Installer Barge direncanakan setinggi 1 m. Dalam 

Rencana Umum gambar Double Bottom diproyeksikan tampak atas, dan gambar Rencana 

Umum dari Double Bottom Pile Installer Barge dapat dilihat pada Gambar 5.7. Double Bottom 

Pile Installer Barge difungsikan sebagai tanki ballast yang berjumlah empat buah tanki, dua 

pada sisi portside, dan dua pada sisi starboard. 

 

Gambar 5.7 Double Bottom 

5.2.6. Peralatan 

Pada perencanaan Rencana Umum kapal, selain memperhatikan keperluan ruang 

akomodasi hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlengkapan kapal sesuai dengan peraturan 

statutori yang berlaku. Dalam Tugas Akhir ini perlengkapan kapal yang ditinjau adalah sebagai 

berikut. 
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1. Lampu Navigasi 

Berdasarkan COLREGS part C, Rules 20-31 kapal yang berlayar harus memiliki 

lampu navigasi yang dapat berfungsi pada waktu matahari tenggelam hingga matahari terbit 

dan pada waktu matahari terbit hingga matahari tenggelam jika jarak pandang terbatas. 

Lampu navigasi yang terdapat pada Pile Installer Barge adalah sebagai berikut. 

a. Musthead lights 

Terdapat 2 buah musthead lights yang terletak pada bagian atas top deck dan pada 

forecastle kapal. Warna lampu musthead lights berwarna putih.  

b. Sidelights 

Terdapat 1 pasang sidelights yang terletak pada portside dan starboard wheelhouse 

kapal. Warna lampu pada portside adalah merah sedangkan untuk bagian starboard 

adalah hijau.  

c. Sternlight 

Terdapat 1 buah sternlight yang diletakan pada bagian stern kapal. Warna lampu 

dari sternlight adalah putih. 

d. Towinglight 

Terdapat 1 buah towing light yang diletakan pada bagian stern kapal. Warna lampu 

dari towinglight adalah kuning. 

e. Anchorlight  

Anchor light dipasang pada bagian depan kapal. Warna lampu adalah putih. 

2. Peralatan Kerja 

Proses pekerjaan pemancangan dilakukan dengan menggunakan crane, hydraulic 

single acting drop hammer dan struktur penjepit tiang pancang. Peletakan peralatan 

pekerjaan pemancangan ini berada di geladak utama bagian depan agar dapat lebih leluasa 

dalam bekerja. Pekerjaan pemancangan dikerjakan dalam dua regu secara bersamaan 

sehingga membutuhkan dua buah crane, dua buah hydraulic single acting drop hammer dan 

2 buah struktur penjepit tiang pancang. 

3. Peralatan Tambat 

Pile Installer Barge yang didesain direncanakan untuk ditrik dari pelabuhan bongkar 

muat hingga menuju titik pekerjaan, dan saat berada di titik pekerjaan Pile Installer Barge 

akan memasang SPUD sehingga proses pekerjaan pemancangan dapat dilakukan dengan 

keadaan kapal yang lebih stabil. Untuk berpidah dari satu titik pemancangan ke titik 

berikutnya, Pile Installer Barge akan menggunakan metode pergerakan dengan bantuan 

jangkar empat titik yang diletakkan pada masing-masing sudut kapal. 
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5.3. Desain 3D 

Model 3 dimensi dari desain pile installer barge akan membantu dalam proses 

penjelasan kepada pihak-pihak yang akan diuntungkan dengan adanya desain tersebut. 

Pemodelan 3 dimensi dilakukan berdasarkan perencanaan rencana garis dan rencana umum. 

Dalam pembuatan model 3D dilakukan dengan bantuan software Rhinoceros. Langkah awal 

yang dilakukan adalah mengeksport desain kapal yang telah dibuat dengan menggunakan 

software Maxsurf Modeller ke dalam format yang dapat dibuka dengan menggunakan software 

Rhinoceros. Kemudian dilakukan pemodelan detail pada bagian bangunan atas dan seluruh 

peralatan yang ada di atas geladak. Sehingga desain 3D yang dibuat menjadi seperti terlihat 

pada Gambar 5.8. 

 

Gambar 5.8 Desain 3D Perspektif Pile Installer Barge 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Setelah dilakukan perhitungan teknis dan ekonomis perancangan Pile Installer Barge 

untuk menunjang proyek pembangunan Lamongan Oil Tank Terminal, diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Payload dari pile installer barge adalah sebesar 369.298 ton yang merupakan berat dari 

tiang pancang yang akan dipasang selama satu minggu. 

2. Metode pemancangan yang sesuai untuk digunakan pada proyek pembangunan Lamongan 

Oil Tank Terminal adalah hydraulic single acting drop hammer. 

3. Pile Installer Barge yang didesain telah memenuhi persyaratan teknis yang disyaratkan 

oleh NCVS (Non Convention Vessel Standards) Chapter 6 yaitu freeboard minimum 

sebesar 24.605 cm dan freeboard desain sebesar 200 cm. 

4. Didapatkan ukuran utama Pile Installer Barge sebagai berikut: 

Lpp = 64.2  m 

B    = 17.6  m 

H    = 3       m 

T    = 1       m 

5. Terdapat beberapa hal penting dari desain rencana umum dari Pile Installer Barge, yaitu 

a. Terdapat 2 buah SPUD pada setiap sisi; 

b. Sebuah deckhouse yang akan digunakan sebagai tempat beristirahat bagi para pekerja 

kontraktor dan juga crew; 

c. serta terdapat area penumpukan tiang pancang. 

4. Harga pembangunan Pile Installer Barge sebesar Rp 13.301.192.290.00. 
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6.2. Saran 

Terdapat beberapa perhitungan yang dialkukan pada pengerjaan Tugas Akhir ini yang 

masih menggunakan rumus-rumus pendekatan sehingga saran yang direkomendasikan untuk 

penelitian berikutnya yaitu: 

1. Perlu dilakukan analisa konstruksi dan kekuatan memanjang dari Pile Installer Barge yang 

lebih detail, termasuk didalamnya perhitngan berat baja kapal yang sesuai dengan 

konstruksinya; 

2. Perlunya dilakukan perhitungan kedalaman penetrasi yang dapat dilakukan dalam tiap blow 

untuk mendapatkan produktivitas pemancangan yang sesungguhnya. 
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LAMPIRAN A 

PERHITUNGAN TEKNIS PILE ISNTALLER BARGE



CSP 800 t120
D= 800 mm = 0.8 m
d= 560 mm = 0.56 m
L= 12 m
Rho baja= 2.4 ton/m3
V= 3.077486
W= 7.385966 ton = 7385.966 kg
Perkiraan berat Hammer

Lw= Piling Engineering, Hal 53

Lw= Length of Stress Wave
Wh= Total Weight of Hammer

Wp/L= Weight of Pile per Unit Length
Wh= 0.5Wp+600kg

= 4292.983
= 5000

Lw= 24.37054
Constrain
L < 0.5Lw OK L= 12

Wh= 5000 kg
= 5 ton

Perkiraan Skenario Pengangkutan Pile
Waktu siklus=
Waktu Pemancangan Tiap Tiang = 55 menit

Handling = 10 menit
Pengelasan/penyambungan = 10 menit

75 menit ≈ 1.5 jam/tiang

total pile yang dibawa = Produktivitas per jam x jam kerja per hari

Jam Kerja 1 hari = 8 jam

5.333333 ~ 5 Piles
3 ; 10 Piles

Jumlah tiang per titik = 3 piles

Perhitungan Beban Pemancangan

Pondasi Tiang Pancang Jilid 1, hal 
136

Tiang pancang yang bisa dikerjakan

Produktivitas Alat Pancang 
Terhadap Analisa Waktu pada 
Pekerjaan Banjir Kanal Timur, hal 
8

Pengelasan FCAW deposition 
rate 4.2lbs/h

jumlah titik per hari=

Berat Pre-cast Pile

3𝑊

𝑊 𝐿⁄



Waktu Pengerjaan= 150 hari
Jumlah titik= 418 titik
Jumlah armada= 1 208.3333
Pengerjaan perhari= 3 titik per hari 418

10 tiang per hari

Total Berat Pile yang dibawa = 73859.66 Kg 150
= 73.85966 ton 369.2983

hasil pekerjaan= 139.33333 hari

Pemilihian Spesifikasi Alat Pancang

= n x Wp
n = jumlah tiang yang dibutuhkan untuk mencapai dasar laut

18 m

n = 2
= 14771.93 Kg
= 14.77193 ton 73.85966

Bruce Hydraulic Hammer
0512
Wh max = 5 ton
Stroke = 1.2 m
Blow rate = 40 bpm
Weight = 9.5 ton

Total Beban Pemancangan

Payload = Berat Pile yang dibawa + Berat Hydraulic Hammer
= 487.29829 ton

Total Kebutuhan Crane
Beban yang perlu diangkat= Piles + drop hammer

= 24.27193 ton
Safety Work Load = 28.55521 ton
Wcrane = 49.5 ton 99

Berat Piles

Kedalaman laut tertinggi =

Berat Piles



1. Perhitungan Payload

Total muatan = 487.2983
Berat Crew
Wcrew = Ccrew x jumlah crew
Wcrew = 0.17 x 4

= 0.68 ton

DWT = 487.9783 ton

2. Parent Ship  Data (Fireboat Speis II)
LoA = 76 m
Lpp = 75.6 m
B = 24.5 m
H = 5 m
T = 3.99 m
Displacement= 7390.278 ton
Deadweight (DWT)= 5500 ton
Speed = 4 knots

3. Perhitungan Geosim
L1= 75.60 m
L2= 70.00 m

Penentuan nilai K:
L2/L1 = 0.926
K = 0.926

Ukuran Utama Awal
Lpp = 70.0 m

B = 22.7 m
H = 4.7 m
T = 3.0 m

The Geosim Procedure



Lpp = 64.20 m

Lwl = 64.20 m L / B = 3.648

B = 17.60 m B / T = 17.600
H = 3.00 m T / H = 0.333

T = 1.00 m ρ = 1025 kg/m3

g = 9.81 m/s2 = 1.025 ton/m3

Vservice = 4 knot

= 2.05776 m/s
Vmax = 5 knot

= 2.5722 m/s

• Froude Number
Speed (knot) Fr Fn∇

4 0.082 0.209 Fn∇ = Fr =

5 0.102 0.261

•  Block Coefficient
1

CB = (Pemodelan Redraw  Maxsurf)

= 0.859

• Midship Section Coefficient
CM = (Pemodelan Redraw  Maxsurf)

= 0.962

• Waterplane Coefficient
CWP = (Pemodelan Redraw  Maxsurf)

= 0.992

• Longitudinal Center of Buoyancy (LCB)
a. LCB    = (Pemodelan Redraw  Maxsurf)

= 33.924 m dari AP

MAIN DIMENSION AND COEFFICIENT CALCULATION

Input Data:

Calculation:

g.L

Vs𝑉

𝑔𝛻 /



• Prismatic Coefficient
CP = CB/CM

= 0.893

• ∇ (m3)
= LWL x B x T x CB

= 970.601 m3

= (Pemodelan Redraw  Maxsurf)

= 968.659 m3

• Δ (ton)
Δ = LWL x B x T x CB x ρ

= 994.866 ton
= (Pemodelan Maxsurf)
= 992.88 ton





Lpp = 64.20 m

Lwl = 64.20 m

B = 17.60 m
H = 3.00 m
T = 1.00 m

g = 9.81 m/s2

v= 4.00 knot
= 2.057778 m/s

Rt= Total resistance of towed ships (ton)

Rf= Frictional resistance as obtained from:

F1= hull surface condition coefficient, 0.8 = 0.8
A1= Surface area below the waterline (m2) = 1,172.566 m2
V= towing velocity (knots) = 4.00 knots
Rf= 2.041203

Rw= Wave making resistance as obtained from:

C= Resistance coefficient of rough sea, 1.2 = 1.2
F2= bow shape coefficient = 0.5
A2= hull cross sectional area below waterline = 16.896 m2
V= towing velocity (knots) = 4 knots
Rw= 0.681247

Ra= air resistance as obtained from:

Cs= Shape coefficient of hull surface = 1.5
Ch= = 1

A3= cross sectional area above waterline = 35.199 m2
V= towing velocity (knots) = 4 knots
Vw= wind velocity due to service area = 36.93 knots
Ra= 1.724804

Rt= 4.447253 ton 43.62756 kN
Rt+10%= 47.99031 kN
Rt= 33.922 kN dari maxsurf

Resistance Calculation

KR Barge Resistance

Coefficient of height from waterline to center 
of area facing the wind

𝑅 = 𝑅 + 𝑅 + 𝑅

𝑅 = 0,000136𝐹 𝐴 𝑉

𝑅 = 0,014𝐶𝐹 𝐴 𝑉

𝑅 = 0,0000195𝐶 𝐶 𝐴 (𝑉 + 𝑉)



3.4579



Penentuan Jumlah titik lampu dalam ruangan
N = Jumlah titik lampu
E = Kuat penerangan/target penerangan yang akan dicapai (Lux)
L = Panjang ruangan (m)

W = Lebar ruangan (m)
Ø = Total lumen lampu (Lamp luminous flux)

LLF = Light loss factor (faktpr cahaya rugi)
CU = Coeficient of utilization  (Faktor pemanfaatan (50%-65%))

n = Jumlah lampu dalam 1 titik lampu

Kuat penerangan yang dibutuhkan
70 Pencahayaan di Lingkungan Kerja, 2014

200 SNI-03-6197-2000

1. Ruang Permesinan 2. Ruang Pantry
Menggunakan lampu LED 19 W Menggunakan lampu LED 40 W

E = 70 Lux E = 200 Lux
L = 7.5 m L = 7.5 m

W = 13.6 m W = 10.6 m
Ø = 2300 Ø = 3600

LLF = 0.8 (0.7 - 0.8) LLF = 0.8 (0.7 - 0.8)
CU = 65% (50% - 65%) CU = 65% (50% - 65%)

n = 2 n = 2

Jumlah 
Ruangan =

1
Jumlah 

Ruangan =
1

N = E x L x W / Ø x LLF x CU x n N = E x L x W / Ø x LLF x CU x n
= 2.98495 titik lampu = 4.246795 titik lampu
= 3 titik lampu = 4 titik lampu

6 Lampu 8 Lampu

Perhitungan Kebutuhan Listrik

Jumlah 
Lampu=

Jumlah 
Lampu=

Ruang permesinan
Kafetaria



Jumlah Daya (W) Total
6 19 114
2 1000 2000
2 1000 2000
2 1000 2000
2 74 148
1 82 82
1 900 900
1 350 350
1 35 35
8 40 320
2 750 1500
4 1050.307 4201.228
2 1208 2416
2 900 1800

17866.23
daya listrik ditambah margin 10%
sehingga total daya yang dibutuhkan adalah= 19652.85 watt

19.65285 Kw

Merk: Cummins 20Kw
Type: CCFJ20J-WTPC5

weight: 0.65 ton
Foc= 211 g/kwh

total=

Pemilihan Generator

Refrigerator
Microwave
Dispenser

Trafo Las

TV
Lampu
AC
Anchor Winch
Spud Winch

Sewage Pump
Fresh Water Pump
Exhaust fan

Main Deck

Lampu
Ballast pump

Rekapitulasi Kebutuhan Listrik
Peralatan



Lpp = 64.2 m Cb= 0.859
Lwl = 64.2 m CL=
B = 17.6 m
H = 3 m
T = 1 m = 0.844591

CRW= 0.9

C0=

= 6.0012
f= 1
P0=

16.59395 kN/m2
P01=

20.54489 kN/m2

PD=

CD= 1.2 for aft
1 for midship

0.963 for fore
PD= 13.69659 kN/m2

Pdmin= 16 . f atau Pdmin= 0.7 . P0
16 kN/m2 11.61576 kN/m2

Tebal Pelat Geladak
t=c . 2.32 . a . σ LB^0.5  + tk
c= 0.5 longitudinal framing
 σ LB  = 120/k = 120 N/mm4

t= 7.62429800047191+tk mm tk= 1.5
9.124 mm ≈ 10 mm

Ps= 10 . (T - z) + P0 . Cf ( 1 + z/T)
Cf= 2.164144 for aft

1 for midship
3.09546 for fore

Ps= 61.3659 kN/m2

Ps1= 10*(T-z)+P01 [1+z/T(2-z/T)]
51.08978 kN/m2

Tebal Pelat Sisi
t= 1.9 . Nf . a (ps.k)^0.5 +tk

8.91219 mm ≈ 12 mm

Perhitungan Berat Baja

Main Deck

Sisi

𝐿

90

𝐿

25
+ 4,1 𝐶

2,1 . 𝐶 + 0,7  . 𝐶  . 𝐶  . 𝑓

2,6 . 𝐶 + 0,7  . 𝐶  . 𝐶

𝑃
20 . 𝑇

10 + 𝑍 − 𝑇 𝐻
𝐶



Pb= 10 . T + P0 .Cf
61.3659 kN/m2

Pb1= 10 . T + P01 . 2 y/B
51.08978 kN/m2

Tebal Pelat Bottom
t= 1.9 . Nf . a . (Pb . K)^0.5 +tk

8.91219 mm ≈ 12 mm

Tebal pelat bangunan Atas
PDA= PD . n
n= 1-((z-H)/10)
= 0.77
PDA= 10.54638 kN/m2
t = C a √(P.k) + tk

3.857698 mm ≈ 6 mm
atau

t = (5,5 + 0.02L)√k

6.784 ≈ 8 mm

Luas Main Deck= 1,170 m2
Luas Bottom + Sisi= 2,845 m2
Luas Bangunan Atas= 186.4 m2

Berat Baja Lambung= Berat lambung kapal + Berat bangunan atas + margin 25%
= 449.8109 ton

Berat Baja Bangunan Atas= Berat Bangunan Atas + margin 25%
= 11.70592 ton

Bottom

Bangunan Atas



Lpp = 64.2 m Cb= 0.859
Lwl = 64.2 m
B = 17.6 m
H = 3 m
T = 1 m
g = 9.81 m/s2
v= 4 knot
= 2.057778 m/s

Wst= 449.8109 ton

VCG= 0.01D(46.6+0.135(0.81-Cb)(L/D)2)+0.008D(L/B-6.5) Parametric Design, 11-25
1.305064 m

LCG= -0.15 + LCB Parametric Design, 11-25
= 52.69112 %LWL
= 33.8277 m dari AP

WDH= 11.70592 ton
LCGDH= 5.25 m dari AP
VCGDH= H+0.5HDH

4 m

Wcrane= 59
n= 2
LCGcrane= 56 m dari AP
VCGcrane= 4.715 m

Perhitungan Komponen LWT+DWT

Bangunan Atas

hull

Crane & Alat Pancang



CH1
WCH1= 125.5614 ton
LCGCH1= 44.5 m dari AP
VCGCH1= 3.4 m

CH2
WCH2= 125.5614 ton
LCGCH2= 30.5 m dari AP
VCGCH2= 3.4 m

CH3
WCH3= 118.1755 ton
LCGCH3= 15 m dari AP
VCGCH3= 3.4 m

Wcr= 11 x 0.17 ton Parametric Design Chapter 11
1.87 ton

LCGcr= 5.25 m dari AP
VCGcr= 4 m

Weight
WFW = 11 x 0.17 ton Parametric Design Chapter 11

1.87 ton
Volume

ρFW = 1000 kg/m3

= 1 ton/m3

VFW = 1.87 m3

2 m3 = 2 ton taken
LCGfw= 0.5 m dari AP
VCGcfw= 4.2 m

wge= 0.65 ton

LCGGE= 12 m dari AP
VCGE= 1.835 m

Tiang Pancang

Crew

Fresh Water

Generator



Weight
WFO = 25320 gr

0.02532 ton
Volume

ρFO = 991 kg/m3

0.991 ton/m3

VFO = 0.02555 m3

0.027 m3 0.026757 ton taken
LCG FO= 6.5 m dari AP
VCG FO= 1.35 m

Weight
W= 2.086 ton

LCG belakang 10 m dari AP
LCG Depan 54.2 m dari AP
VCG 4 m dari AP

LWT= 588.5108 ton
LCG LWT= 36.45331 m dari AP
VCG LWT= 1.55177 m

DWT= 373.195 ton
LCG DWT= 30.01307 m dari AP
VCG DWT= 3.407147 m

LWT+DWT= 961.7059
LCG= 33.95414 m dari AP
VCG= 2.271759 m

Total Deadweight

Total LWT+DWT

SPUD

Total Lightweight

Generator Fuel Oil



Main Dimension:
Lpp = 64.2 m Cb= 0.859
Lwl = 64.2 m
B = 17.6 m
H = 3 m
T = 1 m

Tipe Kapal= Tipe B

fb= 0.8L cm L < 50 m
fb= 0.8 (L/10)^2 + L/10 cm L > 50 m
fb1= 39.39312 cm

If CB exceeds 0.68, fb shall be multiplied by the following factor:
f= (0.68+CB)/1.36
= 1.131618
fb2= 44.57795 cm

If D exceeds L/15, freeboard shall be increased by:
20 (D – L/15) cm, untuk L sampai dengan 50 m
(0,1 L + 15)(D – L/15) cm, untuk L lebih dari 50 m sampai dengan 100 m
25 (D – L/15) cm, untuk L lebih dari 100 m

L/15= 4.28
D= 3 no correction needed

Correction
addition= -27.4176 cm
fb3= 44.57795 cm

if vessel has enclosed superstrictures and trunks, the freeboard is reduced by:

is= jumlah panjang efektif bangunan atas
hs= tinggi standard bangunan atas
is= 7.5 m
hs= 2 m
koreksi= 11.68224
fb4= 32.89571
koreksi sheer

Perhitungan Freeboard

Initial Freeboard

CB Correction

Depth Correction

Superstructure and Trunk Correction



Sheer correction of a vessel is calculated as:
B= 0.125 L cm
A= 1/6[2.5(L+30)-100(Sf+Sa)(0.75-S/2L) cm
If A > 0, correction = Acm
if A > 0, and abs A > B, Correction= -Bcm
if A < 0, and abs A < B, correction= Acm
B= 8.025 cm
A= 39.25 cm
Sheer Correction= -8.025 cm

fb4= 24.87071 cm or 15 cm which ever is greater
fb= 200 cm exceeds

the minimum freeboard for a Type B vessel is equal to the freeboard that has been corrected by 
addition and reduction; the freeboard shall not be less than 15 cm

Minimum Freeboard

Sheer Correction



LWT= 588.5108
DWT= 373.195

Δ = 992.88
Δmargin = Δ - (LWT + DWT)
Δmargin = 31 ton

3.139325 %

Pemeriksaan Displacement



 

 

LAMPIRAN B 

PERHITUNGAN BIAYA PEMBANGUNAN PILE INSTALLER 

BARGE 

 

 



no jumlah total
1 8 Rp932,000.00
2 6 Rp369,000.00
3 1 Rp1,399,200.00
4 1 Rp1,249,000.00
5 1 Rp1,229,000.00
6 1 Rp159,000.00
7 1 Rp2,639,000.00
8 2 Rp1,486,000.00
9 4 Rp2,916,000.00

10 4 Rp7,547,376.00
11 6 Rp1,680,000.00
12 12 Rp1,680,000.00
13 2 Rp2,436,000.00
14 2 Rp4,059,391,000.00
15 2 Rp1,402,600.00
16 2 Rp1,470,000,000.00
17 4 Rp112,000,000.00

Rp5,668,515,176.00

Lambung kapal + Konstruksi
(tebal pelat= 12mm, jenis material baja)
Harga /ton
Berat ton
Harga Lambung + Geladak

Geladak Kapal + Konstruksi
(tebal pelat= 12mm, jenis material baja)
Harga /ton
Berat ton
Harga Lambung + Geladak

Bangunan Atas Kapal + Konstruksi
(tebal pelat= 8mm, Jenis materila baja)
Harga /ton
Berat ton
Harga Bangunan Atas

Ryu Trafo Las Listrik
Bruce Hydraulic Hammer
SPUD 12'' + eq

Kursi
Lifebuoy
Lifejacket
VHF
Sany Crane SCC550E

Sharp Microwave Oven 25L
Miyako Water Dispenser
Sharp AC 1PK
Industrial Exhaust Fan 16in
Meja

Rp28,000,000.00

Biaya Pembangunan

1

2

Total harga baja

Rp9,290,490.00
335.033133

Rp3,112,621,971.81

Rp9,290,490.00
11.70592

Rp735,000,000.00

Rp729,000.00
Rp1,886,844.00

Rp280,000.00

Rp1,218,000.00
Rp140,000.00

Rp1,229,000.00
Rp159,000.00

Rp2,639,000.00
Rp743,000.00

Rp701,300.00
Rp2,029,695,500.00

Rp1,249,000.00

harga satuan
Rp116,500.00

Rp61,500.00
Rp1,399,200.00

Perlengkapan

Perhitungan Biaya Pembangunan

Nama
Philips LED 40W
Philips LED 19W
Sharp LED TV
GEA Kulkas Mini 46L

3

Rp108,753,732.70
Rp4,287,717,649.56

Rp9,290,490.00
114.7777938

Rp1,066,341,945.06



no jumlah total
1 2 Rp54,600,000.00
2 4 Rp58,800,000.00
3 2 Rp6,300,000.00
4 1 Rp728,000.00

total Rp120,428,000.00

Rp10,076,660,825.56
Rp2,015,332,165.11

Rp201,533,216.51
Rp1,007,666,082.56

Rp13,301,192,289.74

Biaya Inflasi (2%)
Pajak (PPN 10%)

Nama
Generator
Electrc Winch
Spud Winch
Water Pump

Total Biaya Material
Labour Cost (20%)

Rp728,000.00

Biaya Permesinan
harga satuan
Rp27,300,000.00
Rp14,700,000.00

Rp3,150,000.00



 

 

LAMPIRAN C 

LINES PLAN PILE INSTALLER BARGE 

  



WL 2.0

WL 1.0

WL 0.5

Baseline

WL 3.0

WL 2.0

WL 1.0

WL 0.5

Baseline

WL 3.0

FPAP ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 ST 5 ST 6 ST 7 ST 8 ST 9 ST 11 ST 12 ST 13 ST 14 ST 15 ST 16 ST 17 ST 18 ST 19 FP

C

L

C

L

BL 1

BL 2

BL 3

BL 4

BL 5

BL 6

BL 7

BL 8

BL 8.8

BL 1

BL 2

BL 3

BL 4

BL 5

BL 6

BL 7

BL 8

BL 8.8

FP

WL 2.0

WL 1.0

WL 0.5

Baseline

WL 3.0

FPAP ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 ST 5 ST 6 ST 7 ST 8 ST 9 ST 11 ST 12 ST 13 ST 14 ST 15 ST 16 ST 17 ST 18 ST 19 FP

WL 2.0

WL 1.0

WL 0.5

Baseline

WL 3.0

DEPARTMENT OF NAVAL ARCHITECTURE

FACULTY OF MARINE TECHNOLOGY

PILE INSTALLER BARGE

LINES PLAN

BODY PLAN

SHEER PLAN

HALF-BREADTH PLAN

Principal Dimension

 Ship Type :  Barge

 Length Overall :  67.02 m

 Length Between Perpendicular :  64.20 m

 Moulded Breadth :  17.60 m

 Moulded Depth :    3.00 m

 Moulded Draught :    1.00 m



 

 

LAMPIRAN D 

GENERAL ARRANGEMENT PILE INSTALLER BARGE 

 

  



DEPARTMENT OF NAVAL ARCHITECTURE

FACULTY OF MARINE TECHNOLOGY

PILE INSTALLER BARGE

GENERAL ARRANGEMENT

Galley

FW Tank

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 1050 110 115

Double Bottom 1 Double Bottom 2 Double Bottom 3

Fore Peak

Ballast Tank1 Ballast Tank 2 Ballast Tank 3

DO Tank

Prep.

Table

Stove

Chain

Locker

Chain

Locker

FW

Tank

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 1050 110 115

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 1050

PROFILE VIEW

MAIN DECK

DOUBLE BOTTOM

225°

5 10 15

TOP DECK

Principal Dimension

 Ship Type :  Barge

 Length Overall :  67.02 m

 Length Between Perpendicular :  64.20 m

 Moulded Breadth :  17.60 m

 Moulded Depth :    3.00 m

 Moulded Draught :    1.00 m



 

 

LAMPIRAN E 

GAMBAR 3D PILE INSTALLER BARGE 

  



 

  

 



 

 

LAMPIRAN F 

KATALOG 

 



Generator Set

Lifebuoy

Lifejacket



Fresh Water Pump

Bilge Pump
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