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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar belakang 

Pembangunan dipulau jawa atau di luar jawa perlu ditingkatkan 

karena perekonomian di indonesiaa membutuhkan jasa angkutan yang baik, 

aman, dan memperlihatkan kelancaran kegiatan ekonomi antar pulau. 

Pelabuhan dalam aktifitasnya mempunyai peran penting dan stategis untuk 

pertumbuhan ekonomi serta merupakan segmen usaha yang dapat 

memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional, Provinsi Kalimantan 

Selatan merupakan salah satu provinsi yang mengandalkan transpotasi laut 

sebagai transpotasi utama antara pulau umtuk melayani lalu lintas kapal 

barang, maka akan diperlukan penambahan kapal barang antara pulau jawa 

ke pulau kalimantan. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu disiapkan kapal barang 

dengan draft kapal yang minimum dan untuk menjaga Dead Weight 

Tonnege kapal agar tetap maksimal diperlukan penambahan beban kapal. 

Demikian lah latar belakang penulis tertarik  untuk  tugas akhir merancang 

jenis kapal barang dengan berjudul Perancangan Kapal Barang Muatan 

Umum (General Cargo) 7700 DWT, Untuk Pelayaran TJ. Perak Surabaya – 

Trisakti Banjarmasin dengan kecepatan 13 knot. 

I.2 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan merancang kapal barang (General cargo) Untuk 

menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) Jurusan teknik Perkapalan, 

setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan tugas meranccang kapal, 

agar mendapatkan suatu hasil rancangan kapal, dalam hal ini kapal Barang 

(General Cargo) didasari pada prinsip-prinsip merancang kapal dengan 

menggunakan studi litteratur dan data-data rancanngan yang diperoleh dari 

hasil studi banding dalam melakukan perangan kapal. Pembahasan hal ini 

terbatas pada perncangan kapal barang (General Cargo). 

UPN "VETERAN" JAKARTA



2 
 

I.3 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penulisan ini mencakup aspek teknik dari 

perancangan kapal yang meliputi pemenuhan kriteria hidrostatik, stabilitas, 

manoevering, tahanan, propulsi, berat kapal, keamanan dan keselamatan 

pengguna, kekuatan konstruksi kapal serta peluncuran kapal. 

I.4  Ruang Lingkup 

Dalam penulisan perancangaan kapal ini diberikan pembatasan yang 

tidak dibahas oleh penulis, adapun pembahasan tersebut. 

a. Dead weight tonnage (DWT) 

Jenis kapal yang dirancang dalam penulisan ini tidak ada kaitannya 

dengan muatan umum tidak di analiskan, namun diberikan sesuai 

permintaan pemilik, yakni 7692 ton. kapal barang dengan jenis muatan 

umum yang di maksud dengan muatan umum adalah semua Muatan atau 

barang kecuali muatan minyak, muatan curah dan muatan yang mendapat 

perlakuan kusus. 

b. Instalasi listrik dan system pipa serta Mesin 

Yang dilihat hanya mesin induk, khususnya kekuatan dalam 

hubungannya dengan system propulsi. Mesin bantu berikut perlengkapan, 

system pipa diasumsikan sesuai prototype atau dengan menggunakan 

rumus rumus pendekatan 

c. Perlengkapan bongkar muatan 

Tidak dilakukan perhitungan mengenai sistem bongkar muat, namun 

disesuaikan dengan prototype. 

I.5 Jenis Dan Muatan Yang Diangkut 

Kapal yang akan dirancang adalah kapal penyeberangan tipe Kapal 

barang General Cargo, Sehingga kapal ini diorientasikan untuk mengangkut 

barang/muatan kecuali minyak dan muatan yang mendapat perlakuan 

khusus. 

I.6 Kecepatan Kapal 

Berdasarkan Pertimbangan Jarak Tempuh kapal dan dari data- data 

Kapal Pembanding maka ditetapkan kapal yang dirancang akan memiliki 

kecepatan dinas sebesar 13,2 knot. 
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I.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan memperoleh gambaran mengenai merancang 

kapal ini dan mudah untuk dipahami maka dibuat suatu sistematika 

penulisan yang saling berurutan dan saling berhubungan satu sama lainnya 

dalam bab-bab yang terdiri dari: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berupa pendahuluan yang memuat latar belakangdan 

tujuan penulisan, ruang lingkup dan serta sistematika 

penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berupa analisa tugas yang menjelaskan, Tujuan trayek  

pelayaran, Karakteristik kapal, Rencana garis, Kurva  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas uraian metode yang digunakan dalam 

penelitian atau penulisan skripsi ini secara terperinci dan 

terkaji. 

BAB IV : PERHITUNGAN PERANCANGAN KAPAL 

Menjelaskan secara menyeluruh proses perencanaan kapal, 

perhitungan rancangan atau desain kapal yang akan dibuat 

sampai dengan perhitungan peluncuran kapal. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari hasil perhitungan merancang kapal 

secara keseluruhan. 
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