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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

 

Sebagai negara keplauan, Indonesia sangatlah perlu peningkatan 

armada laut baik untuk keperluan eksplorasi kelautan maupun sebagai sarana 

penunjang ekonomi di wilayah perairan. Peran Pemerintah dalam 

memprioritaskan pembangunan sektor kelautan sangat dibutuhkan agar 

mampu bersaing dengan negara lain. Bukan hanya bidang pertahanan tetapi 

juga bidang perniagaan. 

Hingga November 2016, Indonesia hanya memiliki total 16.574 kapal 

(22,32 juta gross ton/GT). Jumlah ini tidak signifikan peningkatanya dari 

2011 yang berjumlah 10.784 (14,52 juta GT). Pertambahan kapal hanya 5.790 

unit (7,8 juta GT) selama 5 tahun. 

Riset Asosiasi Pelayaran Niaga Indonesia (INSA) menyebutkan pada 

tahun 2020 RI membutuhkan armada kapal dengan total volume sekitar 370 

juta ton muatan laut domestik dan 550 juta ton muatan laut internasional. 

Pada 2010 saja dibutuhkan 20 juta DWT armada kapal untuk mengankut 

muatan laut domestik dan 250 juta ton dan 450 juta ton muatan laut 

internasional. Pada saat itu total muatan angkutan laut tercatat 552,6 juta ton, 

yang terdiri atas 149,9 juta ton muatan internasional dan 412,7 juta ton 

muatan domestik. Ironisnya, armada nasional hanya mampu meraih 22,48 

juta ton atau 5,45 persen dari total potensi muatan internasional, sementara 

kapal asing menguasain 390,25 juta ton atau 94,55 persen. 

Untuk potensi muatan domestik, armada nasional hanya meraih 89,9 

juta ton atau 59,99 persen, sedangkan armada asing menggasak 59 juta ton 

atau 40,01 persen. Selama tiga tahun terakhir kemampuan armada nasional 

dalam mengambil potensi muatan domestik belum beranjak dari rata-rata 60 

persen, sedangkan muatan internasional paling tinggi 6 persen. 
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Produksi susu nasional hingga saat ini belum memenuhi kebutuhan 

konsumsi masyarakat. Kebutuhan konsumsi susu nasional berkisar antara 

4,45 uta ton atau setara dengan 17,2 kg orang per tahunya. Namun dari total 

kebutuhan susu nasional, pelaku usaha lokal baru bisa memenuhi sekitar 20 

persen. Dengan kata lain, sekitar 80 persen kebutuhan konsumsi susu nasional 

masih dipenuhi impor. Pasokan susu-susu impor tersebut berasal dari 

Australia dan Selandia. 

Fakta-fakta tersebut melatar belakangi penulis merancang sebuah kapal 

niaga sebagai sarana transportasi laut yang aman, lancar, nyaman, cepat dan 

tepat serta terjangkau sesuai dengan kebutuhan sarana transportasi laut di 

Indonesia. 

I.2 Tujuan Penulisan 

Merancang kapal general cargo dengan rute pelayaran, dimulai dari 

Pelabuhan Tanjung Priok untuk mengangkut sembako menuju Pelabuhan 

Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan untuk kembali ke Tanjung 

Priok kapal membawa muatan berupa kopi kemasan  asal Flores, juga gandum 

dan susu impor formula yang berasal dari Australia dan Selandia. 

Oleh karena itu penulis sengaja membuat tugas akhir skripsi dengan 

judul sebagai berikut : 

“PERANCANGAN KAPAL GENERAL CARGO 10000 DWT 

DENGAN KECEPATAN 12 KNOT UNTUK RUTE PELAYARAN 

TANJUNG PRIOK - KUPANG”. 

I.3 Perumusan Masalah 

Dalam penulisan perancangan kapal ini terdapat perumusan masalah 

yang dibahas pada penyusunan. Antara lain meliputi : 

1. Mendesain bentuk lambung kapal dan rencana umum kapal ,yang 

memiliki nilai efisien dan ekonomis. 

2. Melakukan analisa berdasarkan analisa hidrostatik, stabilitas,  kekuatan 

memanjang/melintang, dan analisa hambatan kapal. 

3. Menggunakan Rules BKI untuk perhitungan dan desain konstruksi kapal. 
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4. Memenuhi persyaratan peralatan dan konstruksi kapal General Cargo 

seperti disyaratkan dalam peraturan annex I s/d annex V Protocol 

MARPOL 1973/1978. 

I.4 Pembatasan Masalah 

Agar perancangan kapal ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan 

mendalam sesuai dengan perumusan masalah yang ada diatas  maka penulis 

memandang permasalahan yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, 

penulis membatasi cakupan hanya pada rancangan kapal tanker semata tanpa 

disertai dengan dokumen aproved dari BKI, perizinan tertentu, ataupun 

dokumen dari pemerintah. Serta dalam rancangan kapal itu sendiri dibatasi 

pada instalasi sistem perpipaan kapal tertentu dan gambar diagram rangkaian 

listrik dikapal, seperti: 

1. Sistem bahan bakar 

2. Sistem minyak pelumas 

3. Sistem pendingin air laut 

4. Sistem air tawar 

5. Sistem pemadam kebakaran 

6. Sistem kelistrikan. 

I.5 Manfaat Penulisan 

Menjadi solusi yang tepat untuk permasalahan yang dijelaskan pada 

latar belakang diatas. Dengan hasil penulisan perancangan kapal ini ialah 

Basic Design (perancangan dasar), yang berisikan 7 gambar utama seperti 

Lines Plan, Hydrostatic Curve, Bonjean Curve, General Arrangement, 

Midship Section, Construction Profile, dan Shell Expansion. Dan 

perancangan dasar ini yang dikerjakan penulis, nantinya bisa kembangkan 

lagi untuk ke tahap perancangan selanjutnya. 
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I.6 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 

 Pada bab ini memuat tentang latar belakang, tujuan 

penulisan, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Berupa analisa tugas yang menjelaskan tentang kapal 

general cargo, jenis kapal general cargo, profil pelabuhan, 

trayek pelayaran, dan peraturan internasional. 

  

BAB III : METODE PERANCANGAN KAPAL 

 Pada bab ini menjelaskan tentang metode perhitungan kapal, 

diagram alir perancangan, perhitungan prarancangan, 

menentukan ukuran utama dan koefisien-koefisien, koreksi 

prarancangan kapal, dan spesifikasi dimensi ukuran utama 

kapal. 

BAB IV : PERENCANAAN UTAMA 

 Proses perencanaan awal untuk mendapat ukuran pokok 

kapal. 

 

BAB V  : Perhitungan perencanaan kapal, dalam bab ini akan diuraikan 

secara menyeluruh tentang proses perencanaan kapal yang 

meliputi perhitungan perencanaan utama, perhitungan daya 

mesin, rencana umum, lambung timbul, displasemen kapal, 

berat kapal kosong dan daya angkut, serta estimasi stabilitas 

awal, adapun perhitungan perencanaan   utama yang dimana 

meliputi pembuatan rencana   garis, kurva hydrostatic, dan 

bonjean. 
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BAB IV : PENUTUP 

 Berisi kesimpulan dari hasil perhitungan merancang kapal 

secara keseluruhan. 
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