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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Saat ini perekonomian Indonesia bukan hanya bertumpu pada basis 

daratan melainkan harus mampu menjadikan maritim sebagai basis untuk 

memperkuat ekonomi bangsa. Kebutuhan kapal di Indonesia saat ini kian 

melambung tinggi, hal itu menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat 

potensial untuk para investor menanam modalnya guna meningkatkan 

perkembangan industri perkapalan dalam negeri. 

Faktor yang mempengaruhi terus meningkatnya kebutuhan kapal ini 

adalah karena semakin meningkatnya aktivitas perdagangan di dalam negeri, 

sebagai dampak dari semakin berkembangnya berbagai sektor yang 

membutuhkan alat angkut laut atau armada kapal. 

Kegiatan pengangkutan barang saat ini semakin meningkat sehingga  

sangat dibutuhkan pelayaran dengan tujuan Nusantara,  hal ini karena 

permintaan akan jenis muatan umum juga semakin meningkat maka sangat 

diperlukan jenis kapal barang yang dapat berlayar diperairan tersebut tanpa 

mengurangi Dead Weight Tonnage kapal. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu direncanakan jenis kapal 

barang muatan umum (General Cargo) dengan draft kapal yang minimum 

dengan mempertahankan Dead Weight Tonnage agar tetap maksimal, perlu 

diperhatikan penambahan lebar kapal. Sehubungan dengan hal ini penulis 

tertarik untuk merencanakan jenis kapal barang dengan judul Perencanaan 

Kapal Barang Muatan Umum (General Cargo) 6490 DWT, Untuk Pelayaran 

Makasar - Samarinda dengan Kecepatan 10,7 Knot 
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I.2 Tujuan Penulisan 

hasil pantauan di lapangan secara umum persediaan sembako di Sulsel 

dinyatakan aman karena memiliki stok yang cukup banyak, seperti gula pasir 

dan minyak goreng. Khusus persediaan gula pasir pada salah satu gudang 

distributor di Makassar sebanyak 30 ribu ton.  

Hasil peninjauan di lapangan diketahui selama ini Sulsel menyuplai 

gula pasir ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan 

Kalimantan Timur (Kaltim). Langkah ini siap terus dioptimalkan. 

Sedangkan salah satu komoditas unggul untuk daerah kalimantan 

timur berupa kakao dengan proses pemasarannya dari  petani dijual kepada 

pengumpul dan selanjutnya melalui pedagang antar provinsi dikirim ke 

Sulawesi Selatan dan Malaysia. Karena produk kakao dapat dikembangkan 

pada sektor industri. 

Oleh sebab itu dari hasil peninjaun kedua daerah tersebut yaitu 

Makasar dan Samarinda. maka kapal laut merupakan salah satu alternatif alat 

transportasi yang dapat diandalkan agar dapat mengangkut komoditas yang 

dibutuhkan dari kedua daerah tersebut. 

 

I.3  Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penulisan ini mencakup aspek teknik dari 

perancangan Kapal, yang meliputi:  

1. Hasil Kurva Hidrostatik 

2. Stabilitas 

3. Tahanan dan Propulsi Kapal 

4. Kekuatan Konstruksi Kapal 

5. Peluncuran Kapal 
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I.4 Ruang Lingkup 

Dalam penyusunan Tugas Merancang kapal ini terdapat beberapa 

bagian yang tidak dibahas oleh penulis. Adapun pembatasan tersebut, 

meliputi: 

1. Penentuan Instalasi Listrik 

2. Penentuan Sistem Pipa 

 

I.5 Jenis dan Muatan yang Diangkut 

Kapal yang akan dirancang adalah kapal barang (General Cargo) 

"Kapal cargo" menurut kategori layanan untuk industri "kapal cargo" dibagi 

menjadi 2 jenis yaitu liner dan tramp services. Menurut bukti-bukti "sejarah 

kapal cargo" dan arkeologi membuktikan bahwa kegiatan pengangkutan 

barang-barang yang menyeberangi laut untuk keperluan perdagangan telah ada 

pada awal abad ke -1 dunia. Kegiatan perdagangan dan industri semakin 

meluas dan mengembangkan sayapnya dan kapal cargo sebagai alat 

penyeberangan untuk mengarungi lautan telah berkembang dan untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut pada abad pertengahan pada abad 5  hingga 

tahun 1500-an (periode sejarah di Eropa sejak bersatunya kembali daerah 

bekas kekuasaan Kekaisaran Romawi Barat di bawah prakarsa raja 

Charlemagne  hingga munculnya monarkhi-monarkhi nasional, dimulainya 

penjelajahan samudra, kebangkitan humanisme, serta Reformasi Protestan 

dengan dimulainya renaisans). Sebelum pertengahn abad ke-19 kapal cargo 

dan hampir semua jenis kapal dipersenjatai karena kasus-kasus pembajakan 

kapal. seperti pada kasus Galleon Manila dan East Indiamen. Pembajakan 

masih sering terjadi di lautan sekitar Asia, terutamanya di Selat Malaka. Pada 

tahun 2004, pemerintah negara-negara yang berbatasan dengan selat ini - 

Singapura, Indonesia dan Malaysia setuju untuk memberikan perlindungan 

lebih kepada kapal-kapal yang melintasi selat tersebut. Kapal kargo 

dikategorikan sebagian oleh kapasitas, antara lain dengan berat, dan sebagian 

dengan dimensi (sering dengan mengacu pada berbagai kanal dan kanal kunci 

mereka cocok melalui). Common categories include: kategori umum 

termasuk: 
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biasanya kapal ini mengangkut bermacam-macam muatan yang berupa 

barang umum. Barang yang diangkut biasanya sudah dikemas (dalam karung). 

Dalam perancangan ini penulis bertujuan untuk menggunakan kapal hasil 

rancangan untuk mengangkut kebutuhan sembako dari Makasar ke Samarinda 

maupun sebaliknya dari samarinda ke Makasar mengangkut kakao untuk 

keperluan industri di Makasar 

 

I.6  Sistematika Penulisan 

BAB I     : Berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang, 

tujuan penulisan, rumusan masalah, ruang lingkup, serta 

kecepatan kapal yang akan dirancang. 

BAB II    : Menjelaskan tentang tinjauan - tinjauan yang berhubungan 

tentang perancangan kapal, seperti arsitektur yang dipilih 

untuk kapal rancangan, radius pelayaran dan Data 

Pelabuhan yang akan di singgahi oleh kapal rancangan. 

BAB III   : Menjelaskan tentang uraian metode yang dipakai dalam 

perancangan adalah 2 kapal pembanding, dimana 2 kapal 

pembanding ini diambil dari Register BKI yang 

sebelumnya sudah berlayar. 

BAB IV   : Bab ini menjelaskan secara keseluruhan tentang 

perhitungan ukuran pokok, koefisien, rencana garis, kurva 

hidsrostatik, kurva bonjean, rencana umum, lambung 

timbul, trim dan stabilitas, kekuatan sampai pada 

peluncuran. Dan untuk mendapatkan model kapalnya 

menggunakan aplikasi Maxsurf Pro dan Autocad secara 

terperinci tahapan demi tahapan. 

BAB V   : Penutup, berisi tentang spesifikasi hasil rancangan. 
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