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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 Pada zaman sekarang masyarakat membutuhkan sebuah transportasi yang 

sangat efisien serta memiliki tingkat kemudahan untuk menghantarkan barang 

maupun masyarakat itu sendiri dari satu negara ke negara lain atau dari suatu 

pulau ke pulau lain. Transportasi laut adalah sarana yang sangat efisisen untuk 

memuaskan apa yang dibutuhkan masyarakat karna transportasi laut mampu 

menjangkau pulau-pulau maupun negara-negara kecil dengan hanya 

menggunakan sarana laut. 

 Indonesia adalah sebuah negara terdiri dari beberapa pulau yang 

membutuhkan sebuah transportasi untuk mengantarkan barang maupun jasa. 

Sebagai negara yang terdiri dari pulau-pulau, Indonesia sering kali terhambat 

dalam pembangunan nasional yang tidak merata di berbagai daerah yang susah di 

jangkau. Salah satu hambatannya adalah transportasi yang di butuhkan untuk 

mendistribusikan suatu barang dan jasa ke daerah yang susah di jangkau. 

 Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki perkebunan dan 

pertanian terbesar di Indonesia. Untuk membangun serta menghidupkan pertanian 

dan perkebunan, Indonesia membutuhkan transportasi yang mampu 

menghantarkan pupuk sebagai obat bagi tumbuhan yang ke setiap daerah yang 

sebagian besarnya teridiri pertanian maupun perkebunan. 

 Pembangunan kota di Indonesia yang sedang berkembang membutuhkan 

semen sebagai bahan dasar untuk membangun bangunan serta sebagai bahan dasar 

untuk pengecoran jalan. Hambatan yang sering terjadi adalah sarana transportasi 

semen yang sangat minimal. 
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 Kapal merupakan alat transportasi laut yang tepat untuk digunakan dalam 

mengahantarkan barang dan jasa. Kapal mampu membawa berbagai jenis, bentuk, 

ukuran serta berat yang berbeda-beda.  

 Untuk mendistribusikan pupuk dan semen yang termasuk barang jenis 

curah, kapal Bulk Carrier adalah kapal yang dirancang dan dibangun untuk 

mengangkut muatan yang berjenis curah. Dengan penambahan kapal Bulk Carrier 

sangatlah membantu untuk mendistribusikan semen dan pupuk ke wilayah-

wilayah yang membutuhkan. 

 Bontang adalah salah satu daerah penghasil pupuk terbesar. Sebagai 

daerah penghasil pupuk terbesar, bontang mampu mendistribusikan hasil 

pupuknya ke daerah medan yang sangat membutuhkan pupuk di bidang pertanian 

dan perkebunan. 

 Padang, merupakan salah satu daerah penghasil semen terbesar di 

Indonesia yang mampu mendistribusikan hasilnya ke Bontang. Biarpun Bontang 

sebagai salah satu penghasil pupuk terbesar di Indonesia, bontang sangat 

kekurangan semen untuk membangun kota tersebut. 

 Ada kesulitan yang harus di lalui kapal ketika mengambil semen dari 

padang untuk menghantar ke Bontang. Semen yang harus di antarkan ke Bontang 

akan di antarkan ke Dumai untuk me-loading semen yang akan di bawa ke 

Bontang. 

 Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat perancangan kapal Bulk 

Carrier untuk menyelesaikan tugas akhir. Untuk menambahkan ke-efisiensian dan 

keuntungan serta nilai ekonomis kapal maka penulis akan merancang kapal Bulk 

Carrier bermuatan semen dan pupuk dalam dua rute pelayaran. 

 Melihat dari pada hal itu diatas, penulis ingin membuat perancangan kapal 

Bulk Carrier 4080 DWT kecepatan 11 knot dengan rute Bontang – Medan 

mengangkut pupuk dan Dumai – Bontang mengangkut semen sebagai 

penyelesaian tugas akhir. 
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I.2 Rumusan Masalah 

 Perancangan kapal Bulk Carrier adalah sebuah kapal yang di bangun dan 

di rancang untuk mengangkut muatan curah. Melihat barang yang diangkut kapal 

ini membawa dua jenis muatan yang berbeda yaitu semen dan pupuk. Hal yang 

perlu di perhatikan dalam rancangan kapal Bulk Carrier adalah pemenuhan 

kriteria stabilias, hidrostatis, tahanan, propulsi, dan kontruksi kapal tersebut yang 

mampu mengangkut dua muatan yang berbeda. Dan hal yang perlu diperhatikan 

secara khusus adalah alat yang disediakan pelabuhan untuk pemindahan muatan 

kapal ke pelabuhan serta loading muatan ke kapal. 

 Dengan melihat muatan yang diangkut, kapal Bulk Carrier ini memiliki 

perhitungan khusus di ruang muat. Dari hal tersebut permasalahan yang harus di 

perhatikan adalah peraturan-peraturan yang berlaku dalam pembuatan kapal 

tersebut agar tercipta kapal yang ekonomis serta terjamin keamanannya ketika 

kapal membawa muatan. Untuk memnuhi peraturan dan standar, kapal Bulk 

Carrier akan menggunakan peraturan yang berasal dari Indonesia yaitu Biro 

Klarifikasi Indonesia (BKI). Analisa dan perhitungan kontruksi yang terperinci 

serta memenuhi peraturan Biro Klarifikasi Indonesia sangatlah dibutuhkan karna 

agar pihak owner tidak khawatir dan kapal terjamin ketika sudah bisa beroperasi. 

I.3 Tujuan Perancangan Kapal 

 Setiap mahasiswa diwajibkan menyelesaikan skripsi perancangan yang 

sesuai dengan konsentrasi yang dipilih. Maka untuk mendapatkan hasil 

perancangan kapal, dalam hal ini kapal yang di rancang kapal Bulk Carrier yang 

bertujuan mampu membantu mendistribusikan muatan curah ke berbagai daerah 

yang membutuhkan. Karna menurut penulis kapal Bulk Carrier sangat jarang dan 

minim untuk memenuhi permintaan pendistribusian barang yang berjenis curah. 

I.4 Pembatasan Masalah 

Dalam menyusun Tugas Akhir yang berisi merancang kapal, terdapat 

beberapa bagian yang tidak dibahas atau ditulis oleh penulis. Adapun pembatasan 

tersebut adalah : 
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 Penentuan instalasi kelistrikan kapal. 

 Pemasangan, penentuan dan instalasi pipa di tiap ruangan yang 

menggunakan pipa. 

 Penentuan alat dan cara loading dan penurunan muatan dari pelabuhan 

ke kapal maupun dari kapal ke pelabuhan. 

 Penentuan system pengangkutan. 

I.5 Metode Perencanaan 

Metode yang digunakan penulis dalam menuliskan skripsi ini adalah : 

 Metode Kapal Pembanding (Comparations Method) 

Metode kapal pembanding ini digunakan dengan cara mengambil dua 

kapal yang teregister di Biro Klarfikasi Indonesia dan di banding untuk 

mendapatkan ukuran utama kapal yang ingin dirancang. Metode ini 

berpacu pada perbandingan DWT dan Displacement kapal pembanding 

yang berfungsi untuk mendapatkan DWT dan Displacement kapal 

rancangan yang diperuntukan mencari ukuran utama kapal rancangan. 

 Metode Iterasi (Iteration Method) 

Metode iterasi digunakan untuk penentuan semua bagian perhitungan 

yang penting dengan ketelitian yang dikehendaki dan adanya control 

berupa koreksi pada akhir perhitungan. 

Dengan bantuan dua metode di atas penulis akan lebih mudah untuk 

mengerjakan skripsi yang berisikan merancang kapal serta lebih cepat dalam 

menyelesaikan skripsi. 

Adapun susunan untuk perencanaan kapal ini, yaitu : 

1. Prarancangan 

2. Perencanaan Utama  

3. Pembuatan Rencana Garis (Lines Plan) 

4. Kurva Hydrostatik dan Bonjean 

5. Hambatan, Daya Mesin dan Propulsi 

6. Rencana Umum (General Aranggement) 
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7. Koreksi Perancangan 

8. Tonnage dan Lambung Timbul (Free Board) 

9. Capacity Plan 

10. Stabilitas dan Trim 

11. Flooadable Length 

12. Kontruksi 

13. Peluncuran 

14. Kesimpulan 

I.6 Jenis Kapal Dan Muatan Yang Diangkut 

 Jenis kapal yang dirancang adalah kapal Bulk Carrier yang hanya 

beroperasi di bagian barat negara Indonesia dan kapal yang di rancang kapal Bulk 

Carrier bermuatan semen dan pupuk. Kapal ini akan mengangkut pupuk kering 

dari Bontang yang sudah diolah menuju Medan sebagai daerah pendistribusian 

atau yang menerima untuk menggunakan pupuk tersebut. Dan semen dari Dumai 

yang belum diberikan atau dimasukan ke dalam sebuah kemasan menuju Bontang 

sebagai daerah yang sangat minim semen. 

I.7 Kecepatan Kapal 

 Dari data-data kapal pembanding yang diambil dari register Biro 

Klarifikasi Indonesia 2006 dan digunakan dalam rancangan kapal serta jarak 

tempuh kapal ketika beroperasi maka kapal yang dirancang akan memiliki 

kecepatan dinas sebesar 11 knots.  

I.8 Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah dalam memahami perencanaan kapal ini, maka 

dibuat sistematika penulisan yang berurutan dan berhubungan antara bab. Bab 

tersebut terdiri dari : 

Bab I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan informasi yang terdiri dari latar belakang pemilihan judul 

dan kapal yang dirancang, rumusan masalah, tujuan perancangan kapal, 
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pembatasan masalah, metode perancanaan, jenis kapal dan muatan yang 

diangkut, dan kecepatan kapal. 

Bab II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan informasi, terori-teori serta peraturan- peraturan yang 

berhubungan dengan perancangan kapal Bulk Carrier  dan mengacu pada 

Biro Klarifikasi Indonesia. Berisikan juga rute kapal berlayar, karakteristik 

air laut yang dilewati rute kapal dan perihal-perihal yang berhubungan 

dengan pelabuhan yang di labuhi kapal tersebut. 

Bab III  PRA RANCANGAN KAPAL 

Bab ini berisikan dimana penulis akan mulai menentukan ukuran utama 

kapal yang akan di rancang dengan metode dua kapal pembanding. Ukuran 

utama kapal yang dibutuhkan untuk merancang terdiri dari panjang 

keseluruhan kapal, panjang garis air, panjang per pandicular, lebar lambung 

kapal, tinggi lambung kapal, tinggi sarat air, Displacement, kecepatan dinas, 

koefisien block, koefisien midship, koefisien prismatik, koefisien Waterline, 

dan DWT. 

Bab IV  PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan perhitungan perencenaan utama, pembuatan rencaa garis 

(Lines Plan), hambatan, daya mesin dan propulsi, rencana umum (General 

Aranggement), koreksi rancangan, tonnage dan lambung timbul, Capacity 

Plan, stabilitas dan trim, Floodable Length, konstruksi kapal, dan kekuatan 

kapal, peluncuran dan kesimpulan. 

Bab V  PENUTUP 

Bab ini berisikan adanya kesimpulan dari hasil rancangan kapal Bulk 

Carrier serta saran dan kritik dalam perancangan kapal Bulk Carrier. 
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