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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sistem nitrogen generator adalah suatu sistem yang berfungsi untuk 

menghasilkan nitrogen (N2) murni dengan cara memisahkan gas nitrogen 

dengan udara,Pada kondisi udara normal 78 % nitrogen, 21 % oxygen dan 

sisany 1 % adalah gas lain, Pada prinsipnya nitrogen generator adalah 

memisahkan nitrogen dari udara normal yaitu melalui perbedaan aliran 

kecepatan serta massa atom, dimana gas tersebut mempunyai kecepatan aliran 

dan massa atom yang berbeda. Seperti diketahui bahwa nitrogen mempunyai 

kecepatan aliran yang lebih lambat dibandingkan dengan oxygen, perbedaan 

inilah yang digunakan untuk memisahkan kedua gas tersebut dengan 

menggunakan suatu alat yang bernama membrane modules. Alat ini 

menyerupai seperti sebuah filter yang di dalamnya terdapat lubang-lubang 

(tube) akan tetapi membrane ini tidak terbuat dari unsur logam melainkan dari 

bahan serat. Udara yang dihisap oleh kompresor yang kemudian melalui 

berbagai macam proses yaitu pendinginan, pengeringan, serta pemanasan akan 

mengalir menuju membrane modules karena adanya aliran kecepatan yang 

berbeda, maka terjadi pemisahan antara nitrogen dengan oxygen selanjutnya 

nitrogen akan melewati membrane modules kemudian dialirkan ke nitrogen 

buffer tank, sedangkan gas oksigen akan dikeluarkan menuju ke udara terbuka 

melalui katup pneumatik.  

Nitrogen generator merupakan instalasi yang dipasang pada kapal 

tanker pengangkut gas, dimana kapal gas memerlukan penanganan yang 

berbeda karena sifat dari muatan yang mudah untuk terjadinya bahaya 
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kebakaran dan ledakan. Oleh sebab itu disamping pemasangan inert gas 

system, terdapat juga satu pesawat yang bernama nitrogen generator. Dalam 

kondisi normal nitrogen generator mempunyai spesifikasi sebagai berikut:     

Capacity      : 58 Nm3/h at 3% O2 

Discharge pressure    : 800 kPA(g) 

Oxygen (O2)     : <0.25 % 

Dewpoint      : -70 oC 

Feed air compressor 

Temp.      : 45 oC  

Pressure     : 8,5 bar 

Tabel 1.1 Data manual book 

Spesifikasi diatas merupakan data yang terdapat didalam buku manual 

nitrogen generator. 

Dalam pengoprasian nitrogen generator mengalami gangguan akan 

tetapi data tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

terjadi, karena pada saat melaksanakan praktek laut penulis mengadakan 

penelitian dan kemudian mencatat hal-hal yang terjadi ketika pesawat nitrogen 

generator sedang dalam kondisi beroperasi,Gangguan pada sistem nitrogen 

generator ketika sedang proses pengisian menuju buffer tank yang ditandai 

dengan kurangnya tekanan masuk kedalam membrane modules  Adapun data 

yang penulis catat adalah sebagai berikut : 

Capacity      : 49 Nm3/h 

Discharge pressure    : 700 kPA(g) 

Range Oxygen (O2)    : 0.25 % 

Dewpoint     : -60 oC 

Feed air compressor 

Temp.      : 45 oC  

Pressure     : 7,5 bar  
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Tabel 1.2 Data engine log book 

Dari perbandingan kedua data tersebut di atas, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sementara bahwa system tidak berjalan dengan baik 

sehingga mempengaruhi produksi dari jumlah nitrogen yang dihasilkan. 

Setelah melakukan identifikasi mengenai kurangnya produksi dari nitrogen, 

penulis mendapatkan beberapa faktor penyebab turunnya produksi nitrogen. 

Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: 

1.   Supply udara bertekanan dari feed air compressor yang rendah, 

penyebabnya adalah loading punger yang digunakan untuk membuka inlet 

valve tidak terbuka penuh sehingga hisapan udara luar yang masuk ke 

dalam kompresor menjadi berkurang. 

2.   Air filtraton/filter udara pada saat melakukan penyaringan udara harus 

dalam kondisi bersih dan tidak terdapat kerusakan, apabila air filtration 

kotor yang melebihi batas yang diterapkan yaitu 15 bar maka akan 

mengakibatkan menurunya produksi nitrogen. 

3.   Dewpoint (titik embun) yang terkandung di dalam gas nitrogen melebihi 

batas yang ditetapkan yaitu -70oC. Sama seperti halnya oxygen analyzer, 

dewpoint meter pun sangat berpengaruh terhadap pengisian pada nitrogen 

buffer tank yaitu apabila dewpoint melebihi dari pengaturan yang 

dimaksud gas nitrogen akan dibuang ke udara terbuka melalui three way 

valve. 
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Dari faktor penyebab tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul skripsi :”Menurunya produksi nitrogen pada system 

nitrogen generator di kapal MT GAS WIDURI” 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas, maka dapat diambil beberapa pokok permasalahan 

yang untuk selanjutnya diberikan rumusan masalah, agar lebih memudahkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

dalam pembahasan maka penulis mengangkat masalah untuk dicari solusinya, 

adapun masalah yang penulis angkat adalah : 

1.   Mengapa terjadi penurunan produksi nitrogen pada unit nitrogen 

generator. 

2.   Bagaimana mengatasi terjadinya penurunan produksi nitrogen pada unit 

nitrogen generator. 

C. Batasan Masalah 

Penulis melaksanakan penelitian di atas kapal MT. GAS WIDURI salah 

satu armada kapal jenis LPG carrier milik perusahaan pelayaran Pertamina 

Ship Management. Mengingat luasnya pembahasan tentang masalah ini, 

penulis menyadari  keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan 

dikuasai serta waktu pelaksanaan penelitian. Maka penulis membatasi 

pembahasan skripsi ini hanya pada ruang lingkup oxygen analyzer karena 

apabila udara yang melewati membrane modules dan terindikasi terdapat 

oxygen atau senyawa gas lain maka oxygen analyzer akan memberi sinyal 

menuju three way valve kemudian udara akan terbuang ke udara bebas ,Pada  
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system nitrogen generator saat penulis menjalani praktek laut diatas kapal MT. 

GAS WIDURI. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui terjadinya penurunan produksi nitrogen pada unit 

nitrogen generator. 

2. Untuk mengetahui bagaimana mengatasi terjadinya penurunan produksi 

nitrogen pada unit nitrogen generator. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan 

bagi pihak-pihak yang terkait dengan dunia pelayaran, dunia keilmuan dan 

pengetahuan serta bagi individu, seperti: 

1. Penelitian  ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan dan 

menguji teori-teori yang sudah dapat  meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan penulis tentunya tentang masalah yang diteliti. 

2. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca tentang pesawat 

nitrogen generator untuk pencegahan kebakaran 

3. Menambah kelengkapan dan perbendaharaan kepustakaan, khususnya 

perpustakaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. 

4. Menambah pengetahuan bagi para masinis di kapal dalam perawatan dan 

perbaikan permesinan. 

5. Menambah referensi bagi penulis-penulis lainnya. 

 



6 

 

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana bab satu 

dengan yang lainnya saling berhubungan dan dalam pembahasannya 

merupakan satu kesatuan atau suatu rangkaian yang tidak terpisahkan, adapun 

sistematika tersebut disusun sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang mendasari permasalahan dalam 

bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang berisikan teori-

teori atau pemikiran-pemikiran yang melandasi judul penelitian 

yang disusun sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan 

utuh yang dijadikan landasan penyusunan kerangka pemikiran, dan 

definisi operasional yang berhubungan dengan masalah sesuai 

dengan judul skripsi yang peniliti ambil yaitu penyebab penurunan 

produksi pada system nitrogen generator di kapal MT. GAS 

WIDURI 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang uraian metode-metode yang 

dilakukan peneliti dalam rangka memperoleh data guna 

menyelesaikan masalah yang ada seperti: diagram alir penelitian, 

metode penelitian, subyek penelitian, variabel penelitian dan teknik 

pengumpulan data. 
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BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini berisi tentang obyek penelitian, hasil penelitian dan 

pembahasan masalah. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 


