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BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian serta komputasi menggunakan pendekatan CFD dapat 

diambil kesimpulan bahwa penggunaan spray rails dapat memberikan keuntungan 

atau juga dapat memberikan kerugian terhadap faktor komponen hambatan kapal. 

Hal ini seperti pernyataan E.P. Clement, (1964) bahwa lokasi optimal dari spray 

rails bergantung pada bentuk geometris dari lambung kapal itu sendiri serta flow 

stagnation line. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut ; 

1. Bentuk lambung dengan spray rails 24% T memiliki nilai hambatan total 

yang lebih kecil dibandingkan dengan model bare hull dengan penurunan 

nilai hambatan total sebesar 1%. Hal ini sesuai dengan hasil eksperimen 

Jeonghwa Seo (2016), dimana pada penempatan spray rails 24% 

menghasilkan pengurangan hingga 6%. 

2. Pada model lambung spray rails 40% T memiliki nilai hambatan lebih besar 

0,5% dibandingkan dengan model bare hull.  

3. Pada model lambung spray rails 8% T nilai hambatan menjadi lebih besar 

1% dibandingkan dengan model bare hull. 

4. Perbandingan nilai Coefficient of Total Resistance (Ct), model bare hull 

memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan semua model dengan spray 

rails pada semua variasi kecepatan. Perbedaannya dengan spray rails 24% 

T sebesar 9%, dengan model spray rails 8% T sebesar 6%, dan dengan spray 

rails 40% T sebesar 6.5%. 

5. Perbandingan nilai Coefficient of Viscousity (Cv) model bare hull memiliki 

nilai terendahi dibandingkan dengan semua model dengan spray rails pada 

semua variasi kecepatan. Perbedaannya dengan spray rails 8% T sebesar 

12%, dengan model spray rails 24% T sebesar 6%, dan dengan model spray 

rails 40% T sebesar 14%. 

6. Perbandingan nilai Coefficient of Wave (Cw) model bare hull memiliki nilai 

tertinggi dibandingkan dengan semua model dengan spray rails pada semua 

variasi kecepatan, perbedaannya dengan spray rails 40% T sebesar 12,5%, 



Ananta Farhan Aulia, 2021 

PENGARUH VARIASI SPRAY RAILS PADA MODEL LAMBUNG WAVE-PIERCING BOW  

TERHADAP FAKTOR KOMPONEN HAMBATAN KAPAL 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Teknik, Teknik Perkapalan      40  

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 

dengan model spray rails 8% T sebesar 11%, dan dengan model spray rails 

24% T sebesar 12%.  

5.2. Saran 

 Untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan pengaruh variasi penempatan 

spray rails terhadap faktor komponen hambatan kapal, sebaiknya dilakukan 

optimasi penempatan spray rails untuk mendapatkan hambatan yang minimum. 

Juga perlu dilakukan pengujian di towing tank untuk membuktikan hasil 

perhitungan numerik ansys yang dilakukan telah sesuai.




