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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi alutsista begitu pesat di dunia. 

Alutsista menjadi begitu penting bagi suatu Negara, karena 

menjadi alat pertahanan untuk menjaga kedaulatan Negara. 

Salah satu alutsista yang mengalami perkembangan cukup 

pesat adalah kapal selam. Kapal selam merupakan salah satu 

alutsista laut yang strategis dan sarat dengan muatan teknologi 

tinggi, serta mempunyai efek psikologis yang tinggi terhadap 

lawan. Kapal selam biasanya digunakan untuk misi pengintaian 

Kapal selam digunakan untuk alat transportasi di dalam 

laut sehingga membutuhkan desain untuk meminimalkan 

hambatan yang diterima. Perubahan terus dilakukan karena 

kapal selam dituntut untuk dapat bergerak cepat di dalam air. 

Tidak hanya pada sektor mesin penggerak, hull kapal selam 

juga menjadi sangat penting dalam hal ini. 

 Pada tugas akhir ini fokus pada penempatan posisi sail 

kapal selam dan penambahan takik pada tail. Sail kapal selam 

sebenarnya sangat dihindari pada desain kapal selam. Namun 

sail sangat diperlukan untuk menempatkan menara komando, 

periskop dan beberapa peralatan navigasi untuk operasi 

permukaan. Tail menjadi bagian yang belum mengalami 

perubahan cukup signifikan, sehingga pada penelitian ini 

dilakukan modifikasi tail dengan menambahkan takik agar 

mendapatkan hasil yang lebih optimal. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh dari posisi sail terhadap hambatan 

kapal selam? 

2. Bagaimana pengaruh dari modifikasi penambahan takik pada 

tail terhadap hambatan kapal selam? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak meluas, maka perlu 

adanya pembatasan masalah. Batasan masalah yang diambil 

adalah: 

1. Ukuran desain kapal selam : panjang 22,75m, diameter 2,6m. 

2. Desain kapal selam terdiri dari hull, sail dan rudder. 

3. Variasi posisi sail kapal selam yaitu R2, R2.9(3D), R3, dan 

R4. 

4. Variasi penambahan takik pada tail sebanyak 4 variasi, yaitu 

T0, T1, T2, dan T3. 

5. Pembuatan model kapal selam menggunakan software 

autodesk Inventor 2018. 

6. Simulasi CFD menggunakan Ansys 18.1. 

7. Pada setiap variasi dilakukan simulasi dengan kecepatan 

yang sama, yaitu 10m/s. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menginvestigasi pengaruh dari posisi sail terhadap hambatan 

kapal selam melalui pendeketan simulasi (computational fluid 

dinamycs). 
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2. Menginvestigasi pengaruh dari modifikasi penambahan takik 

pada tail terhadap hambatan kapal selam pendeketan simulasi 

(computational fluid dinamycs). 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang 

baik bagi mahasiswa, masyarakat luas dan dunia industri, antara 

lain: 

1. Memberikan pengetahuan baru tentang pengaruh dari posisi 

sail terhadap hambatan kapal selam melalui pendeketan 

simulasi (computational fluid dinamycs). 

2. Mampu  mengetahui pengaruh dari modifikasi penambahan 

takik pada tail terhadap hambatan kapal selam melalui 

pendeketan simulasi (computational fluid dinamycs). 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

Bab I pendahuluan, merupakan konsep dasar penyusunan 

tugas akhir yang berisi tentang latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 
Bab II dasar teori, berisi kajian pustaka dari penelitian 

terdahulu sebagai acuan dalam tugas akhir dan teori dasar 

tentang aliran fluida. 

 
Bab III metodologi penelitian, mendiskribsikan langkah – 

langkah penelitian yang berisi diagram alir dan alur simulasi. 

 
Bab IV hasil dan pembahasan, berisi hasil simulasi dan 

pembahaan. 

 
Bab V penutup, berisi kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya. 


