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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Ukuran utama kapal ditentukan dengan menyesuaikan dengan kondisi 

lingkungan sekitar. Ukuran utama yang memenuhi kriteria jalan utamanya 

adalah LoA: 7 m, B: 2 m, T: 0,2 m. Untuk yang menjangkau gang-gang 

kecil digunakan rescue boat yang Iebih kecil. Ini dibuat untuk 

mengevakuasi langsung banyak korban banjir yang berada di gang-gang 

dengan variasi rescue boat yang lebih kecil. Dari data yang di dapat, rescue 

boat kecil ini memiliki ukuran utama LoA: 3,17 m, B: 1 m, T: 0,4 m untuk 

beroperasi pada gang yang lebih kecil.  

2. Rancangan rescue boat hambatan, stabiIitas yang sesuai dengan 

karakteristik daerah Kebon PaIa. Pada hambatan kapal rescue 

menggunakan metode selender body didapatkan hambatan total 5 kN  

dengan asumsi efisiensi propulsi 60% diperlukan daya sebesar 28,783 HP 

untuk menggerakan kapal hingga pada kecepatan maksimal sebesar 2 knot 

dan 5 knot. Alasan lebih memilih menggunakan slender boy dibandingkan 

holtrop dikarenakan Geometri kapal tidak memenuhi persyaratan untuk 

dihitung menggunakan Holtrop. LWL terlalu rendah untuk dihitung 

menggunakan holtrop, dan dengan LWL sebesar itu B dianggap terlalu 

besar. Walaupun Holtrop biasanya dipakai untuk perhitungan kapal dengan 

lambung monohull, seperti tanker atau kapal ikan. 

Pada stabilitas kapal rescue besar dan kecil didapatkan hasil dari analisis 

stabilitas dengan Maximum GZ sebesar 40 derajat telah lulus dari 

persyaratan atau Criteria rules dari IMO A.749 (18) Ch.3. 
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5.2 Saran 

Hasil kajian preliminary design ini dapat dimanfaatkan sebagai input data 

untuk tahap selanjutnya pada tahap pembangunan. Disarankan dilakukan test untuk 

lebih mengoptimalkan hasil desain. 

  


