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Abstrak. Hidrofoil merupakan kendaraan air yang dapat meluncur dengan cepat karena mempunyai sayap 
yang dapat melintasi air. Ada dua pasang foil dalam hidrofoil. Satu pasang diletakkan di pusat gravitasi kapal 
dan sepasang lainnya diletakkan dekat bagian belakang kapal. Geometri foil yang dirancang dalam penelitian 
ini diharapkan mampu menghasilkan gaya angkat (lift) yang maksimal serta menghasilkan gaya hambat 
(drag) seminimal mungkin pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya melakukan optimasi menggunakan 
Algoritma Genetika (GA) untuk mendapatkan nilai CL/CD maksimum paling besar. Metodologi  penelitian 
dilakukan melalui empat tahapan yaitu 1) penentuan sudut serang dan Bilangan Reynold; 2) penentuan foil 
NACA 63(3)018, dan S8064; 3) iterasi dengan JavaFoil solver, 4) proses optimasi menggunakan Matlab 
2013. Hasil penelitian menunjukkan validasi pada Naca 2415 menghasilkan nilai CL metode panel yang cukup 
baik dan akurat dengan rata-rata kesalahan sebesar 1.47%, sedangkan validasi untuk CD rata-rata kesalahan 
1.47%. Sedangkan validasi pada S9000 menghasilkan nilai CL dengan rata-rata kesalahan sebesar 3.66%, dan 
CD dengan rata-rata kesalahan sebesar 6.83%. Kesimpulan penelitian adalah nilai rasio gaya angkat terhadap 
gaya hambat (CL/CD) maksimum dipengaruhi oleh bilangan Reynold. Semakin besar bilangan Reynold maka 
nilai CL/CD maksimum juga semakin tinggi. Ketebalan (thickness) dan camber maksimum hidrofoil setelah 
dioptimasi mempunyai kecenderungan semakin meningkat dengan peningkatan bilangan Reynold. 

Kata kunci—optimasi; hidrofoil; Genetic Algorithm (GA); 

1. Pendahuluan 

Hidrofoil merupakan kendaraan air sebagai hasil rekayasa yang paling revolusioner di bidang maritim. 
Pada prinsipnya hidrofoil itu sama dengan kapal laut. Bedanya, hidrofoil dapat meluncur dengan cepat dan 
mempunyai sayap yang dapat melintasi air. Sayap kendaraan ini disebut foil atau hidrofoil (berarti ‘sayap 
air’). Bentuk sayap ini mirip dengan sayap udara (hidrofoil) sebuah pesawat terbang. Sayap pada hidrofoil 
melekat pada topangan yang membentang ke bawah dari lambung kapal. Ada dua pasang foil dalam 
kendaraan ini. Satu pasang diletakkan di pusat gravitasi kapal dan sepasang lainnya diletakkan dekat bagian 
belakang kapal [1].  

Dalam membuat bentuk dasar foil dibutuhkan bentuk yang hidrodinamis yaitu yang menghasilkan suatu 
gaya angkat (lift) yang lebih besar dibandingkan dengan gaya hambat (drag)-nya. Pergerakan hidrofoil terjadi 
pada fluida dengan kecepatan yang memungkinkan adanya perbedaan kecepatan antara bagian atas dan bawah 
hidrofoil. Fluida yang melalui bagian atas hidrofoil melaju lebih cepat daripada fluida yang melewati bagian 
bawah, karena adanya perbedaan tekanan. Konsep Bernoulli menyatakan bahwa besarnya tekanan berbanding 
terbalik terhadap besarnya kecepatan. Sehingga yang terjadi adalah aliran fluida yang melalui bagian bawah 
hidrofoil lebih pelan bila dibandingkan bagian atas hidrofoil. Perbedaan tekanan yang terjadi inilah yang 
kemudian akhirnya menimbulkan fenomena gaya angkat (lift). Geometri foil yang dirancang dalam penelitian 
ini diharapkan mampu menghasilkan gaya angkat (lift) yang maksimal serta menghasilkan gaya hambat 
(drag) seminimal mungkin pada waktu yang bersamaan. Sehingga nantinya geometri foil pada kapal hidrofoil 
tersebut adalah yang memiliki rasio koefisien gaya angkat (CL) terhadap koefisien gaya hambat (CD) paling 
besar (CL/CD maksimum).  

Setelah mendapatkan harga CL/CD, langkah selanjutnya adalah melakukan optimasi untuk mendapatkan 
nilai CL/CD maksimum paling besar. Pada penelitian ini proses optimasi menggunakan Algoritma Genetika 
(GA) karena merupakan algoritma yang menawarkan implementasi lebih mudah dengan optimasi multi 
objektif, dan tidak memerlukan evaluasi gradien, ketika dihadapkan pada permasalahan  kekonvergenan [2]. 
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Hal ini diungkapkan oleh Mukesh dan Lingadurai [3] mencoba mengoptimasi bentuk airfoil menggunakan 
teknik optimasi dan validasi non-tradisional pada airfoil NACA 2411.  Selama proses optimasi bentuk 
aerodinamis airfoil digambarkan menggunakan parameterisasi  Parsec. Aliran di sekitar airfoil diselesaikan 
dengan menggunakan Metode Panel. Optimasi dilakukan dengan menggunakan Genetic Algorithm . Airfoil 
optimal diamati melalui eksperimen terowongan angin. Distribusi koefisien tekanan dan lift dihitung pada 
sudut serang 5ο kemudian dibandingkan dengan nilai-nilai yang diperoleh dari proses optimasi yang dilakukan 
oleh Genetic Algorithm. Berdasarkan parameter aerodinamis, teramati bahwa hasil yang dihasilkan oleh 
Genetic Algorithm  untuk airfoil optimal selama optimasi yang cukup dekat dengan hasil yang diperoleh dari 
pengukuran menggunakan terowongan angin. Persentase kesalahan antara komputasi dan hasil eksperimen 
adalah 4%. Dengan menggunakan optimasi Genetic Algorithm didapatkan hasil cukup akurat untuk digunakan 
pada tahap awal proses desain airfoil, sehingga dapat digunakan pada tahap lanjut desain airfoil jika solusi 
panel digantikan oleh algoritma tingkat tinggi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Karim [4], dimana 
Algoritma Genetika berhasil digunakan untuk mengoptimasi desain hidrofoils elips, trapezoid, persegi 
panjang non-kavitas, secara memuaskan dengan beberapa kendala desain, selain itu metode ini juga berlaku 
untuk desain baling-baling laut. Lebih lanjut Karim [4] mengungkapkan bahwa kinerja algoritma genetika 
mikro lebih baik daripada algoritma genetika sederhana karena konvergensi lebih cepat, dan untuk 
implementasi langsung dari metode elemen batas dengan GA non persamaan regresi dapat digunakam untuk 
meningkatkan akurasi hasil analisis. 

 Berdasarkan berbagai studi literatur diatas, penelitian ini merujuk pada penelitian Mukesh dan 
Lingadurai [3], dimana proses optimasi bentuk aerodinamis airfoil digambarkan menggunakan 
parameterisasi Parsec dalam perancangan airfoil [3]. Adapun yang menjadikan penelitian ini unik adalah 
penggunaan solver JavaFoil yang lebih tangguh (robust) dalam perancangan airfoil [5] . Proses optimasi 
dibangun dengan mengintegrasikan beberapa program yang dikembangkan oleh peneliti melalui software 
Matlab dengan merujuk pada Mukesh dan Lingadurai [3], yaitu menggunakan Genetic Algorithm (GA). 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : (a) melakukan validasi hidrodinamika hidrofoil menggunakan 
solver JavaFoil; (b) melakukan analisis hidrodinamika hidrofoil untuk menentukan koefisien gaya angkat (lift) 
dan hambat (drag), pengaruhnya terhadap thickness, camber serta bilangan Reynold; (c) menerapkan metode 
optimasi yaitu Algoritma Genetika dalam mendapatkan geometri hidrofoil yang memberikan rasio koefisien 
gaya angkat dan hambat maksimum (CL/CD maks). 

Cakupan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Foil yang dipilih 
yaitu NACA 63018, dan S8067; (2) koefisien drag dan koefisien lift yang diperoleh berdasarkan hasil iterasi 
dari program JavaFoil yang ditentukan berdasarkan 5 (lima)  sudut serang (angle attack), yaitu 2ο, 4ο, 6ο, 8ο, 
dan 10ο; (3) Metode optimasi yang dipakai adalah Algoritma Genetika (GA; (4) Software induk yang 
digunakan adalah Matlab 2013a. 

 
2. Metodologi penelitian 

 Metodologi  penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan yaitu 1) penentuan sudut serang dan Bilangan 
Reynold untuk hidrofoil; 2) penentuan foil NACA 63(3)018, dan S8064; Selanjutnya  3) iterasi dengan 
JavaFoil solver, dan 4) proses optimasi menggunakan Matlab 2013. Lebih jelas mengenai tahapan penelitian, 
dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini. 
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 Gambar 1. Flowchart Metodologi Penelitian  

 

2.1 Penentuan Sudut Serang dan Bilangan Reynold untuk Hidrofoil 

Gaya angkat pada foil bergantung pada koefisien gaya angkat yang dihasilkan oleh foil. Koefisien gaya 
angkat, Coefficient Lift (CL) dipengaruhi oleh desain bentuk chamber dari foil. Coefficient Lift yang 
dihasilkan oleh suatu foil bervariasi secara linear dengan sudut serang (α) tertentu. Kemiringan garis ditandai 
dengan a0 yang disebut lift slope. Pada bagian ini aliran udara bergerak dengan mulus dan masihmenempel 
pada hampir s eluruh permukaan airfoil. Semakin bertambah besar α, aliran udara cenderung untuk separasi 
dari permukaan atas airfoil, membentuk ulakan besar “dead air” di belakang airfoil [6]. Pada aliran separasi 
ini, aliran udara berputar dan sebagian aliran bergerak ke arah yang berlawanan dengan aliran freestream 
disebut juga reversed flow. Aliran yang berpisah merupakan efek dari viskositas. Konsekuensi dari 
perpisahan aliran pada α tinggi adalah pengurangan gaya angkat dan bertambah besarnya gaya hambat akibat 
pressure drag, kondisi ini disebut kondisi stall. Nilai maksimum dari CL berada tepat sebelum kondisi stall. 
yang dilambangkan dengan max CL. Max CL merupakan aspek paling penting dari performa foil. Sedangkan 
sudut serang (α) merupakan sudut antara gaya lift (L) dan gaya normal (N) dan gaya drag (D) dan gaya 
aksial (A). Gambar terbentuknya sudut serang dan resultante gaya pada hidrofoil dapat dilihata pada gambar 
2 dan 3 dibawah. 
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Gambar 2. Proses Terbentuknya Gaya Angkat [6] 

 
Gambar 3 Resultan Gaya Aerodinamik pada Hidrofoil [6] 

 

 

Resultan dari tegangan geser dan distribusi tekanan dapat diperoleh dengan mengintegrasikan pengaruh-
pengaruh dari kedua besaran ini pada permukaan benda. Komponen x dan y dari gaya fluida pada elemen 
luas kecil sebesar dA adalah [7]: 

 
dFx = (pdA) cos Ѳ+ (τw dA) sin Ѳ 

ddFy = -(pdA) sin Ѳ + (τw dA) cos Ѳ 
 
Dimana  
Fx  = Gaya Horizontal (N) 
Fy  = Gaya Vertikal (N) 
p  = Tekanan (Pa) 
A  =  Luas Acuan (m2) 
Ѳ  =  Sudut Benda dengan bidang 
τw  = Tegangan geser dinding (Pa) 
 

Tegangan geser maupun tekanan sama-sama memiliki pengaruh terhadap lift dan drag, karena untuk 
sembarang benda dengan sudut, θ tidak nol ataupun 90° pada benda.Koefisien lift, CL dan koefisien drag, CD, 
didefinisikan sebagai [7] : 
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CD = CD (α, Re) 
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CL = CL (α, Re (6) 
 
Dimana : 
CD  = koefisien gaya hambat (drag) 
CL  = koefisien gaya angkat (lift) 
ρ  = densitas fluida (kg/m3) 
A  = luasan acuan (m2) 
c  = panjang chord (m) 
V∞ = kecepatan fluida relatif terhadap obyek (m/s) 
α  = Sudut serang 
Re  = bilangan Reynolds 
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2.2 Penentuan Foil NACA 63(3)018, dan S8064 

Foil adalah bentuk bangun yang dapat menghasilkan gaya angkat besar dengan hambatan sekecil 
mungkin. Gaya angkat (lift) dan stall dari sayap tersebut sangat bergantung pada bentuk geometris 
penampang foil-nya [8].  

 

2.3 Iterasi Dengan Javafoil Solver 

Adapun iterasi dengan solver pada penelitian ini menggunakan JavaFoil karena merupakan aplikasi 
sederhana, yang dapat digunakan untuk mengaanalisis hidrofoil dalam aliran subsonic [5]. JavaFoil 
digunakan untuk menentukan karakteristik lift, drag dan momen, serta  menghitung distribusi kecepatan pada 
permukaan hidrofoil. Aplikasi ini menggunakan modul analisis aliran potensial yang didasarkan pada metode 
panel, dengan menggunakan persamaan tekanan dari Bernoulli. Distribusi koefisien momen dan tekanan 
dapat diintegrasikan di sepanjang permukaan.  
 Selanjutnya JavaFoil akan menghitung perilaku lapisan batas (boundary layer) aliran yang dekat dengan 
permukaan hidrofoil. Analisis lapisan batas disepanjang permukaan atas dan bawah dari hidrofoil dimulai 
pada titik stagnasi. Hal ini digunakan untuk memecahkan persamaan diferensial dengan berbagai parameter 
lapisan batas. Data lapisan batas selanjutnya digunakan untuk menghitung drag dari hidrofoil pada trailing 
edge. Kedua langkah analisis tersebut diulang untuk setiap sudut serang (angle of attack), yang menghasilkan 
diagram polar lengkap hidrofoil pada satu bilangan Reynolds [5].  

 Fitur tambahan dari JavaFoil adalah Graphical User Interface (GUI) yang dirancang dengan mudah dan 
tidak terlalu rumit. Dibandingkan dengan program serupa seperti PROFIL, Eppler atau program XFOIL, 
JavaFoil juga dapat digunakan sebagai solver dalam menangani hidrofoil multi-elemen dan juga dapat 
digunakan untuk mensimulasikan efek ground. 

2.4 Proses Optimasi, 

Sedangkan proses optimasi pada penelitian ini menggunakan Algoritma Genetika (GA). Algoritma 
Genetika (GA) dipilih sebagai pengoptimasi. Pemilihan ini dikarena GA mampu memberikan solusi optimum 
global. GA merupakan teknik pencarian secara random untuk menemukan penyelesaian dalam masalah 
optimasi yang menerapkan metode genetik sebagai model dalam penyelesaian masalah seperti: mutasi, seleksi 
dan pindah silang (crossover). Tahapan penggunaan algoritma genetika yaitu [9]: 

a) Mendefinisikan individu. Dalam hal ini individu bisa dikatakan sama dengan kromosom, yaitu kumpulan 
dari gen. Individu adalah salah satu solusi atau penyelesaian yang mungkin dari sebuah permasalahan yang 
akan dipecahkan.  

b) Mendefinisikan nilai fitness, yang digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan baik tidaknya sebuah 
individu, dengan kata lain nilai fitness menyatakan baik atau tidaknya solusi yang didapat. Pada algoritma 
genetika, individu yang baik adalah yang memiliki nilai fitness yang paling tinggi.  

c) Menentukan proses pembangkitan populasi awal. Maksudnya adalah mengambil sejumlah individu secara 
acak, misalnya satu populasi terdiri dari 10 individu, maka dibangkitkan 10 individu secara acak. 

d) Menentukan proses seleksi yang akan kita gunakan. Seleksi ini dilakukan untuk mendapatkan calon induk 
yang terbaik. Dalam proses seleksi ini, nilai fitness juga berpengaruh.  

e) Menentukan proses perkawinan silang (cross-over) dan mutasi gen yang akan digunakan. Cross-over atau 
pindah silang adalah salah satu operator dalam algoritma genetika yang melibatkan dua  induk untuk 
menghasilkan keturunan yang baru.  

3. HASIL 

a. Validasi Terhadap Eksperimen 
Sebelum melakukan pengambilan data terlebih dahulu dilakukan validasi terhadap hidrofoil untuk menguji 

apakah model yang nantinya digunakan akan sama hasilnya untuk hidrofoil apapun. Adapun bahan validasi 
yang digunakan adalah hasil analisis aerodinamika hidrofoil tipe Naca 2415, dan S9000. Simulasi dilakukan 
dengan mengacu pada hasil eksperimen Williamson [10]. Gambar 4 berikut menunjukkan grafik CL terhadap 
sudut serang pada Hidrofoil Naca 2415 bilangan Reynold  101,300. 
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(a)  (b)  

Gambar 4 Grafik Validasi pada Hidrofoil Naca 2415 Bilangan Reynold 101,300   
(a) Grafik Validasi CL terhadap Sudut Serang (b) Grafik Validasi CD terhadap Sudut Serang 

 Pada gambar 4 adalah grafik koefisien lift (CL) terhadap sudut serang pada hidrofoil Naca 2415 pada 
bilangan Reynold 101,300. Validasi ini menghasilkan nilai CL metode panel hampir sama jika dibandingkan 
dengan hasil eksperimen Williamson [10]. Stall terjadi pada sudut serang 8.92ο, dengan rata-rata kesalahan 
sebesar 1.47%. Hasil ini dalam toleransi yang diijinkan sesuai literature Reid [11] yaitu dibawah 9.5%. 
sedangkan gambar 3.2 adalah grafik koefisien drag (CD) terhadap sudut serang pada hidrofoil Naca 2415 pada 
bilangan Reynold 101,300. Validasi ini menghasilkan nilai CD metode panel hampir sama jika dibandingkan 
dengan hasil eksperimen [8]. Rata-rata kesalahan sebesar 8.73%. Hasil ini dalam toleransi yang diijinkan 
sesuai literatur [11] yaitu dibawah 9.5%. 

Selanjutnya validasi dilakukan untuk Hidrofoil S9000 pada bilangan Reynold 20410 seperti terlihat dalam 
Gambar 5 berikut :   

 

  
(a) (b) 

Gambar 5 Grafik Validasi pada Hidrofoil S9000 Bilangan Reynold 100144.3 
(a)  Grafik Validasi CL terhadap Sudut Serang (b) Grafik Validasi CD terhadap Sudut Serang 

 
Pada gambar 5 (a) adalah grafik koefisien lift (CL) terhadap sudut serang pada hidrofoil S9000 dengan 

bilangan Reynold  sebesar 100,144.3. Validasi ini menghasilkan nilai CL metode panel hampir sama jika 
dibandingkan dengan hasil eksperimen Williamson [10]. Stall terjadi pada sudut serang 9.3ο, dengan rata-rata 
kesalahan sebesar 3.66%. Hasil ini dalam toleransi yang diijinkan sesuai literature Reid [11] yaitu dibawah 
9.5%. Sedangkan gambar 5 (b) adalah grafik koefisien drag (CD) terhadap sudut serang pada hidrofoil S9000 
Bilangan Reynold 100144.3. Validasi ini menghasilkan nilai CD metode panel hampir sama jika dibandingkan 
dengan hasil eksperimen Williamson [10]. Rata-rata kesalahan sebesar 6.83%. Hasil ini dalam toleransi yang 
diijinkan sesuai literature Reid [11] yaitu dibawah 9.5%. 

Berdasarkan hasil validasi pada hidrofoil Naca 2415 dan S9000 diatas nampak bahwa nilai koefisien lift 
(CL) maupun koefisien drag (CD) hasil metode panel tidak berbeda jauh dengan hasil eksperimen Williamson 
[10] dengan rata-rata kesalahan kurang dari toleransi yang diijinkan literatur Reid [11] yaitu dibawah 9.5%, 
sehingga metode panel ini valid untuk digunakan dalam analisis aerodinamika hidrofoil.  
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b. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Adapun hidrofoil yang akan dioptimasi dalam penelitian ini adalah Naca 63(3)018 dan S8064. Berikut 

ditampilkan tabel CL / CD hidrofoil Naca 63(3)018 hasil optimasi Algoritma Genetika (GA). 

Tabel 1 Nilai CL/CD Optimasi Algoritma Genetika (GA) pada Naca 63(3)018 

Reynold Alpha CL  CD  CL/CD 

150,000 

2 0.2301 0.0068 33.83824 

4 0.333 0.00515 64.66019 

6 0.2479 0.0024 103.2917 

8 0.4623 0.00348 132.8448 

10 0.4764 0.003413 139.5839 

200,000 

2 0.46573 0.003239 143.7838 

4 0.35776 0.0032 111.8 

6 0.47723 0.0038 125.5868 

8 0.67373 0.0047 143.3468 

10 0.9101 0.0096 94.80208 

250,000 

2 0.9566 0.0101 94.71287 

4 0.9564 0.0097 98.59794 

6 0.9702 0.0141 68.80851 

8 0.91414 0.007 130.5914 

10 0.92802 0.005913 156.9459 
 
Pada tabel 1 terlihat bahwa pada bilangan Reynold yang sama, harga gaya angkat (CL) semakin besar 

seiring dengan semakin meningkatnya sudut serang. Seiring dengan kenaikan sudut serang, aliran udara 
cenderung mengalami separasi (pemisahan) pada permukaan hidrofoil, sehingga terbentuk wake (ulakan) di 
belakang hidrofoil.Terjadinya separasi aliran ini menyebabkan berkurangnya lift dan meningkatnya drag. 
Berikut ditampilkan grafik CL/CD – sudut serang hasil optimasi Algoritma Genetika (GA) pada Naca 
63(3)018 

 

 

Gambar 6 Grafik CL/CD – Sudut Serang Hidrofoil Naca 63(3)018 Optimasi Algoritma Genetika (GA) 

Pada Gambar 6 diatas terlihat bahwa pada hidrofoil Naca 63(3)018 optimasi Algoritma Genetika, 
dengan semakin bertambahnya bilangan Reynold maka nilai CL/CD maksimum akan semakin tinggi. Hal ini 
dikarenakan dengan makin bertambahnya bilangan Reynold maka kecepatan aliran juga makin tinggi 
sehingga energi yang dibutuhkan pun juga semakin tinggi sehingga akan terjadi penundaan separasi daerah 
aliran. Penundaan ini akan meningkatkan koefisien lift. Dengan menggunakan metode Algoritma Genetika, 
bilangan Reynold naik maka nilai maksimum camber cenderung naik dan nilai (CL/CD) maksimum akan 
tetap naik. Selanjutnya geometri hidrofoil Naca 63(3)018 hasil optimasi Algoritma Genetika ditampilkan 
dalam gambar 7 s/d 11 berikut: 
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(a) (b) (c) 
Gambar 7 Geometri Naca 63(3)018  Optimasi Algoritma Genetika Sudut Serang 2ο 

(a) Re 150,000  (b) Re 200,000  (c) Re 250,000 
 

   

Gambar 8 Geometri Naca 63(3)018  Optimasi Algoritma Genetika Sudut Serang 4ο 

(a) Re 150,000  (b) Re 200,000  (c) Re 250,000 

 
 

(a) (b) (c) 
Gambar 9 Geometri Naca 63(3)018 Optimasi Algoritma Genetika Sudut Serang 6ο 

(a) Re 150,000  (b) Re 200,000  (c) Re 250,000 
 

(a) (b) (c) 
Gambar 10 Geometri Naca 63(3)018  Optimasi Algoritma Genetika Sudut Serang 8ο 

(a) Re 150,000  (b) Re 200,000  (c) Re 250,000 
 

   

(a) (b) (c) 
Gambar 11 Geometri Naca 63(3)018  Optimasi Algoritma Genetika Sudut Serang10ο 

(a) Re 150,000  (b) Re 200,000  (c) Re 250,00 
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Selanjutnya ditampilkan nilai CL/CD pada S8064 dengan optimasi Algoritma Genetika (GA) 

 
Tabel 2 Nilai CL/CD Optimasi Algoritma Genetika (GA) pada S8064 

 
Reynold Alpha CL  CD  CL/CD 

150,000 

2 0.26960 0.00200 134.80000 

4 0.47260 0.00180 262.55556 

6 0.58600 0.00340 172.35294 

8 1.00590 0.00880 114.30682 

10 1.13330 0.00460 246.36957 

200,000 

2 0.34060 0.00193 176.47668 

4 0.46480 0.00110 422.54545 

7.5 0.86460 0.00297 291.11111 

8 1.92180 0.00910 211.18681 

10 1.21640 0.00450 270.31111 

250,000 

1.5 0.43508 0.00167 260.52635 

4 0.45840 0.00080 573.00000 

4.5 0.51430 0.00130 395.61538 

8.5 1.99100 0.00800 248.87500 

9.5 1.31165 0.00410 319.91463 
 
Pada tabel 2 terlihat bahwa pada bilangan Reynold yang sama, harga CL semakin besar seiring dengan 

semakin meningkatnya sudut serang. Seiring dengan kenaikan sudut serang, aliran udara cenderung 
mengalami separasi (pemisahan) pada permukaan hidrofoil, sehingga terbentuk wake (ulakan) di belakang 
hidrofoil. Terjadinya separasi aliran ini menyebabkan berkurangnya lift dan meningkatnya drag. Berikut 
ditampilkan grafik CL/CD – sudut serang hasil optimasi Algoritma Genetika (GA) pada S8064. 

 
Gambar 12 Grafik CL/CD – Sudut Serang Hidrofoil S8064 optimasi Algoritma Genetika (GA)  

 
 
 
Tampilan berikut merupakan tabel hasil rekapitulasi nilai maksimum thickness dan camber optimasi 

Algoritma Genetika (GA)  
 

Tabel 3 Rekapitulasi Maksimum Thickness dan Camber Optimasi Algoritma Genetika (GA)   
 



 

 

593  
 

e-ISSN : 2621-5934 
p-ISSN : 2621-7112 

Hidrofoil Naca 63(3)018 

  
  
α 

Bilangan Reynold 

150,000 200,000 250,000 
Thicnes

s Camber CL/CD 
Thicnes

s Camber CL/CD 
Thicnes

s Camber CL/CD 

2 12.5359 0.21 
33.8382

4 17.11 
8.41E-

02 
64.6601

9 19.29 
2.62E-

01 
103.29166

7 

4 14.5341 0.134 
132.844

8 19.047 
2.62E-

02 
139.583

9 22.74 
6.29E-

02 
143.78376

7 

6 10.4671 0.118 111.8 17.74 
1.51E-

02 
94.7128

7 29.1 
5.13E-

02 
143.34680

9 

8 10.4508 0.0824 
68.8085

1 18.11 
8.41E-

03 
130.591

4 25.85 
1.84E-

02 
98.597938

1 
1
0 12.5341 0.0034 

94.8020
8 25.29 

6.29E-
02 

125.586
8 29.047 

1.51E-
02 

156.94588
2 

Hidrofoil S8064 

  
α 

Bilangan Reynold 

150,000 200,000 250,000 
Thicnes

s Camber CL/CD 
Thicnes

s Camber CL/CD 
Thicnes

s Camber CL/CD 

2 12.5359 0.021 
33.8382

4 17.11 
8.41E-

08 
64.6601

9 24.29 
2.62E-

03 
103.29166

7 

4 12.5341 0.0034 
132.844

8 19.047 
2.62E-

08 
139.583

9 22.74 
6.29E-

09 
143.78376

7 

6 10.4671 
0.00181

8 111.8 12.274 
5.13E-

09 
94.7128

7 19.1 
5.13E-

09 
143.34680

9 

8 10.4508 
0.00182

4 
68.8085

1 17.11 
8.41E-

09 
130.591

4 24.585 
1.84E-

08 
98.597938

1 
1
0 12.5341 0.0034 

94.8020
8 24.329 

6.29E-
09 

125.586
8 19.047 

1.51E-
08 

156.94588
2 

 
Berdasarkan Tabel 3 dapat diamati bahwa pada optimasi Genetic Algorithm, dengan semakin 

bertambahnya bilangan Reynold maka akan makin bertambah nilai maksimum thickness dan maksimum 
camber, dan  nilai CL/CD maksimum juga akan naik. Hal ini sejalan dengan Bellman (2009) yang menyatakan 
bahwa drag pada hidrofoil bertambah karena metode pengoptimasi Genetic Algorithm berusaha 
memaksimalkan lift tanpa mempertimbangkan drag. Data lain pada Tabel 3 juga menunjukkan pengaruh 
maksimum thickness dan maksimum camber terhadap rasio CL terhadap CD hidrofoil Naca 63(3)018 dan 
S8064, bahwa dengan semakin bertambahnya bilangan Reynold, camber semakin naik dan nilai CL/CD 
cenderung naik. Kenaikan tersebut dari 10.2% menjadi 11.5% pada sudut serang 0ο s/d 2ο (Bellman, 2009). 
Penurunan tersebut menyebabkan hidrofoil menjadi lebih ber-camber. Hidrofoil yang melengkung (ber-
camber) menjadikan aliran udara akan tetap menempel pada permukaan sehingga terjadi penambahan lift dan 
pengurangan drag, dengan demikian akan semakin besar pula gaya angkat yang dihasilkan. 

Genetic Algorithm merupakan salah satu model soft computing yang sering digunakan dalam 
menyelesaikan permasalahan optimasi. Dalam Genetic Algorithm  terdapat tiga parameter penting yang harus 
didefinisikan yaitu ukuran populasi, probabilitas pindah silang, dan probabilitas mutasi. Ketiga parameter ini 
harus didefinisikan secara hati-hati agar tidak terjadi konvergensi dini atau lokal optimum yaitu dimana 
individu-individu dalam populasi konvergen pada suatu solusi optimum lokal sehingga hasil paling optimum 
tidak dapat ditemukan [9]. 
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2. KESIMPULAN  

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :  

a. Valideasi pada Naca 2415 menghasilkan nilai CL metode panel yang cukup baik dan akurat dengan rata-
rata kesalahan sebesar 1.47%, sedangkan validasi untuk CD rata-rata kesalahan 1.47%. Sedangkan validasi 
pada S9000 menghasilkan nilai CL dengan rata-rata kesalahan sebesar 3.66%, dan CD dengan rata-rata 
kesalahan sebesar 6.83%. 

b. Nilai rasio gaya angkat terhadap gaya hambat (CL/CD) maksimum dipengaruhi oleh bilangan Reynold. 
Semakin besar bilangan Reynold maka nilai CL/CD maksimum juga semakin tinggi.  

c. Ketebalan (thickness) dan camber maksimum hidrofoil setelah dioptimasi mempunyai kecenderungan 
semakin meningkat dengan peningkatan bilangan Reynold.  
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