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BAB I        

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu alutsista laut yang strategis dan sarat dengan muatan teknologi 

tinggi, serta mempunyai efek psikologis yang tinggi terhadap lawan adalah kapal 

selam. Telah diketahui, bahwa selama ini pengadaan alutsista kapal selam 

dilakukan dengan cara membeli langsung dari luar negeri. Sejak tahun 2007 

bersama Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI-AL, pemerintah Indonesia 

melakukan penelitian tentang kapal selam di Unit Pelaksana Teknis Balai 

Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika (UPT. BPPH), sayang program tersebut 

sempat terhenti selama 2 tahun karena adanya krisis ekonomi pada tahun 2008. 

Dengan dukungan Kementerian Riset dan Teknologi dan Kementerian 

Pertahanan, maka tahun 2010 penelitian dimulai kembali. 

Pada awal 2014 pemerintah menjalin kerja sama dengan Korea Selatan, 

yaitu pembelian 3 buah kapal selam untuk menambah kekuatan pertahanan 

nasional. Sejalan dengan program Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang 

Undang-Undang baru saja disahkan oleh DPR tahun 2012 lalu, maka proses 

pembelian 3 buah kapal selam di Korea Selatan harus diiringi dengan proses 

Transfer of Technology (TOT) dengan PT. PAL Indonesia. Nantinya kedepan PT. 

PAL akan mampu membuat sendiri kapal selam made in Indonesia. 

Wilayah Indonesia yang berupa laut sebagian besar bersifat perairan 

litoral. Bahkan 50% lebih laut Indonesia mempunyai kedalaman rata-rata di 

bawah 100 m. Dengan sifat perairan seperti itu maka kapal selam yang cocok 

untuk wilayah Indonesia adalah kapal selam berukuran kecil, dengan tujuan agar 

sulit dideteksi saat melakukan tugas-tugas khusus. Tidak seperti kapal biasa, 

sebuah kapal selam bisa mengatur gaya apungnya, sehingga bisa membuatnya 

tenggelam dan muncul ke permukaan sesuai keperluan. Untuk mengatur gaya 

apungnya, kapal selam memiliki tangki-tangki pemberat dan tangki-tangki 

pelengkap atau penyeimbang yang bisa diisi dengan air maupun dengan udara. 
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Dari penjabaran di atas dapat di ambil kesimpulan betapa pentingnya 

teknologi maritime saat ini. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengangkat 

tema tugas akhir mengenai prototipe kapal selam (submarine).  

Sebuah kapal selam terdiri dari 3 bagian yaitu bagian belakang, depan dan 

tengah. Pada bagian depan kapal selam terdapat ruang istirahat, bagasi komando 

pengendali, ruang antena, torpedo, lambung, kubah hidung, dan bola sonar. Pada 

bagian ruang tengah terdiri ruang mesin, dan kemudi. Adapun pada bagian 

belakang kapal selam terdiri dari ruangan tangki ballast (tangki trim), baling – 

baling (propeller), dan hydroplane. Hydroplane adalah perangkat-perangkat yang 

bisa bergerak berbentuk sayap pendek di bagian buritan kapal selam untuk 

membantu mengatur arah penyelaman. ketika kapal ingin menyelam, sudut depan 

hydroplane ini diarahkan menukik kedepan, dirubah secara perlahan lahan hingga 

kapal selam sampai pada posisi kedalaman yang diinginkan setelah itu hydroplane 

diposisikan seperti semula. Untuk menjaga kapal selam pada suatu tingkat 

kedalaman, kapal selam menjaga keseimbangan antara udara dan air di dalam 

tanki penyeimbang sehingga massa jenis keseluruhannya sama besar dengan 

massa jenis air di sekelilingnya (gaya apung netral).  

Kapal selam bisa dikemudikan di dalam air dengan menggunakan kemudi 

ekor untuk berbelok ke kanan atau ke kiri dan dengan hydroplane untuk mengatur 

arah depan-belakang kapal untuk tenggelam maupun untuk muncul ke permukaan. 

Berdasarkan uraian diatas, pada tugas akhir ini akan di fokuskan dalam 

pembahasan otomatisasi sistem arah kemudi pada kapal selam, yang mana sistem 

disini sudah termasuk diantaranya hydroplane, kemudi ekor, dan juga propeller 

sebagai pendorong kapal selam untuk bergerak. Sistem ini akan dirancang secara 

otomatis dengan menggunakan Arduino Uno. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar uraian di atas masalah yang timbul dari tugas akhir ini adalah, 

1. Bagaimana cara membuat kapal selam agar dapat bermanuver secara 

otomatis ? 

2. Bagaimana mengatur kemiringan sudut hydroplane yang sesuai pada 

pergerakan manuver kapal selam ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula, 

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut, 

1. Ruang lingkup pembahasan dari tugas akhir ini diarahkan pada sistem 

kerja dari hydroplane, kemudi ekor, dan propeller 

2. Bagian-bagian kapal selam yang lain, contohnya seperti sistem navigasi 

dan cara tenggelam maupun terapungnya kapal selam, walaupun 

mempengaruhi pergerakan hydroplane tidak akan di bahas lebih jauh pada 

tugas akhir ini. 

3. Kapal selam yang dibuat berupa prototype yang memiliki dimensi 130 cm 

x 23 cm x 23 cm.  

4. Ujicoba akan dilakukan pada kolam renang dengan menggunakan air 

tawar, bukan dengan air laut. 

 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah: 

1. Membuat kapal selam agar dapat bermanuver secara otomatis. 

2. Mengatur kemiringan sudut hydroplane yang sesuai pada pergerakan 

manuver kapal selam 

1.5  Metodologi  

1. Studi Literatur 

Yaitu melakukan pengkajian berdasarkan data – data yang didapat dari 

perpustakaan atau sumber lainnya yang berupa buku, internet, ataupun dari 

buku laporan penelitian. 

2. Studi Lapang 

Yaitu memperoleh data dengan cara langsung dalam analisis dan 

simulasi pada pemodelan sistem. 
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3. Perancangan sistem.  

a) Perancangan sistem ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:  

1. Perancangan mikrokontroller sebagai pengontrol utama sistem 

yang akan  digunakan. 

2. Perancangan desain mekanik hydroplane dan kemudi ekor yang 

akan digerakkan dengan motor direct current (DC) dan motor 

servo. 

b) Pembuatan sistem dalam  tugas akhir ini meliputi:  

1. Pembuatan hardware yang meliputi dari mikrokontroller dan 

mekanik kapal selam. 

2. Perencanaan software yang digunakan untuk mengontrol kapal 

selam. 

c) Pengujian sistem  ini meliputi:  

1. Pengujian rangkaian minimum sistem yang digunakan dalam hal 

ini menggunakan Arduino Uno. 

2.  Pengujian  setelah  bagian  pengontrol  dan  yang dikontrol 

digabungkan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan pada tugas akhir “Otomatisasi Sistem Arah 

Kemudi pada Kapal Selam”  adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Pada Bab I ini akan menguraikan secara garis besar terhadap 

permasalahan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, metodologi pembahasan, sistematika pembahasan. 

BAB II Landasan Teori 

Pada Bab II ini akan memaparkan teori yang mendasari penyusunan 

tugas akhir ini. 
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BAB III Perancangan dan Pembuatan Sistem 

Pada Bab III ini akan membahas tentang perancangan sistem 

otomatisasi arah kemudi kapal selam serta motor penggeraknya. 

BAB IV Implementasi dan Pengujian 

Pada Bab IV ini akan membahas tentang hasil pengujian kapal selam 

yang telah dirancang sebelumnya di Bab III. Pengujian ini berupa respon 

motor terhadap pergerakan kapal selam berdasarkan sensor-sensor yang telah 

di gunakan. 

BAB V Penutup 

Pada Bab V ini berisikan kesimpulan dari penyusunan tugas akhir dan 

saran untuk pengembangan selanjutnya. 

 

 

 

 

 


	BAB I  
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Batasan Masalah
	1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian
	1.5 Metodologi
	1.6 Sistematika Penulisan


