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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Salah satu aspek teknis yang paling penting dalam pembuatan kapal laut 

adalah kekuatan struktur kapal, baik pada saat kapal berlayar pada kondisi laut 

bergelombang, maupun dalam keadaan arus laut yang tenang, begitu pula ketika 

kapal berada di atas dok. Struktur konstruksi kapal akan mendapat pembebanan, 

baik pembebanan yang disebabkan oleh beban yang berada di dalam kapal atau 

disebut pembebanan internal, maupun yang disebabkan oleh angin laut dan 

gelombang atau disebut pembebanan eksternal. Tegangan (stress) adalah tolak ukur 

yang dapat menjamin keselamatan kapal. 

LCT (Landing Craft Tank) ialah sebuah tipe kapal laut yang memiliki fungsi 

untuk mengangkut benda-benda dengan bobot yang sangat berat dan besar. Dengan 

menggunakan LCT, benda-benda tersebut dapat diangkut ke daerah-daerah yang 

tidak memiliki dermaga, karena dibagian depan terdapat pintu yang memudahkan 

untuk mengeluarkan benda-benda tersebut. 

LCT AT 117 M TNI AL yang diberi nama KRI Teluk Kupang adalah kapal 

pesanan TNI AL yang pembuatan  di PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) 

Shipyard Jakarta II. Sistem yang dipakai dalam pembuatan kapal tersebut adalah 

sistem konstruksi kombinasi. Konstruksi geladak yang melintang akan ditumpu 

oleh Deck Beam atau biasa disebut balok geladak. Sedangkan konstruksi geladak 

yang memanjang ditumpu oleh deck girder. 

Selain untuk mengangkut benda-benda berat, kapal ini memiliki fasilitas 

untuk pendaratan helikopter yang terdapat pada buritan kapal. Maka dari itu 

diperlukan analisis tegangan yang terjadi pada konstruksi geladak helikopter yang 

menerima beban helikopter itu sendiri. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu sebatas mana geladak 

helikopter dapat menerima beban helikopter. 
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I.3 Batasan Masalah 

Untuk menghitung dan menganalisis besarnya tegangan yang terjadi pada 

struktur geladak kapal, maka penulis membatasi analisis dengan: 

1. Analisis hanya pada geladak helikopter (balok geladak helipad dan pelat 

geladak) 

2. Stabilitas dan kondisi sarat kapal diabaikan 

 

I.4 Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penulisan ini adalah: 

1. Mengidentifikasi beban yang akan bekerja pada geladak helikopter. 

2. Menganalisis bagaimana reaksi struktur geladak terhadap beban yang diterima. 

Manfaat: 

1. Dapat digunakan sebagai acuan dalam analisis konstruksi geladak kapal dengan 

aplikasi finite element. 

2. Pertimbangan keputusan owner dalam pengoperasian kapal. 

 

I.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan mencakup latar belakang, rumusan masalah yang spesifik 

terfokus pada kapal KRI TELUK KUPANG, batasan masalah terbatas pada 

konstruksi geladak helipad, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Memberikan penjelasan mengenai karakteristik kapal, gambaran umum, teori 

kekuatan pada geladak dan teori FEM (Finite Element Method). 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menjelaskan jenis metode yang digunakan untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan dan teknis analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dan membahas hasil penelitian 

tersebut yang meliputi reaksi geladak terhadap beban yang diterima dan 

perhitungan beban yang bekerja pada geladak helikopter. 
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BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari penelitian dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi sumber atau referensi tentang penelitian 
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