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MOTTO 

 

 Tidak ada keberhasilan tanpa adanya kegagalan. 

 Jatuh berdiri lagi, kalah coba lagi, gagal bangkit lagi “never give up” sampai 

tuhan berkata “waktunya untuk pulang”. 

 Hidup adalah proses, hidup adalah belajar tanpa ada batas umur dan tanpa ada 

kata tua. 

 Warisan orang tua yang tidak ternilai harganya adalah teladan takut akan 

tuhan. 

 Terimalah dan lakukan kehendak Allah dengan tersenyum. 

 Seseorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam 

kesusahan. 
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ABSTRAKSI 

 

Muhamad Galuh Yanuar, 2016, NIT: 48114207. T, “Analisa terjadinya 

pembakaran susulan (detonasi) pada Main Engine di MV Sinar Sabang 

dengan metode Fault Tree Analysis”, skripsi Jurusan Teknika, Program 

Diploma IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I:H. 

Amad Narto,_MPd., M.Mar.E. Pembimbing II: Okvita Wahyuni, S.ST, 

MM 

 

Detonasi adalah proses pembakaran pada mesin yang tidak tepat pada 

waktunya, yaitu api yang tiba-tiba menjadi besar dalam proses pembakaran, 

sehingga proses pembakaran yang tidak sempurna dengan kemajuan api utama 

dari pembakaran belum mencapai campuran mengalami proses kompresi dan 

pemanasan, dapat mencapai semua titik di otomatis suhu bahan bakar. 

Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam menyampaikan 

masalah adalah deskriptif fault tree analysis untuk menggambarkan dan 

menguraikan objek yang diteliti. Berdasarkan cara memperolehnya, data yang 

diperoleh selama penelitian adalah menggunakan data primer dan sekunder yaitu 

sebagai pendukung tersusunnya penulisan Skripsi ini. 

Dari rumusan masalah yang ada Penulis menyimpulkan sesuai kondisi 

yang teijadi di MV Sinar Sabang saat melakukan penelitian tentang teijadinya 

pembakaran susulan faktor-faktor penyebab teijadinya pembakaran susulan adalah 

sebagai berikut: injector tidak bekerja dengan baik dikarenakan kerusakan pada 

nozzle dan pada bosh pump, kompresi yang terlalu rendah disebabkan keausan 

dari ring piston dan keausan dari cylinder liner, kualitas bahan bakar dilakukan 

pengecekan pada waktu bunker dan kurang maksimalnya kinerja heater oleh 

karena itu penulis menyarankan agar dilakukan perawatan pada nozzle serta bosh 

pump, dilakukan pengukuran pada ring piston dan cylinder liner, dan dilakukan 

pengecekan bahan bakar pada waktu bunker serta perawatan pada heater 

 

Kata kunci: Nozzle, Detonasi, Ring piston, pembakaran 
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ABSTRACT 

 

Muhamad Galuh Yanuar, 2016, NIT: 48114207. T, “Analisa terjadinya 

pembakaran susulan (detonasi) pada Main Engine di MV Sinar Sabang 

dengan metode Fault Tree Analysis”, Study Program D IV, Technical 

Department, Semarang Merchant Marine Polytechnic, Adviser I: H. Amad 

Narto, MPd., M.Mar.E. Adviser II: Okvita Wahyuni, S.ST, MM 

 

Detonation is a process of combustion in the engine is not timely, the fire 

suddenly become big in the combustion process, so that the combustion process is 

not perfect with the progress of the main fire of burning has not yet reached the 

mixture undergo a process of compression and heating, can reach all points in 

automatic fuel temperature. 

The method used by the author in conveying problem is descriptive fault 

tree analysis to illustrate and describe the object under study. Based on how to 

obtain it, the data obtained during the research is to use primary and secondary 

data, namely as support completion of the writing of this thesis. 

From the formulation of the problem that there are authors concluded 

according to the conditions that occur in the MV Sinar Sabang while doing 

research on the combustion of supplementary factors that cause combustion 

aftershocks are as follows: injector does not work with an either because of 

damage to the nozzle and the bosh pump, the compression is too low due to the 

wear of piston rings and wear of the cylinder liner, fuel quality to be checked at 

the time bunker and less maximum performance heater therefore the authors 

suggest that performed maintenance on the nozzle and bosh pump, do 

measurements on piston rings and cylinder liner, and do checking the fuel in a 

bunker as well as maintenance on the heater 

 

Keywords: Nozzle, Detonation, piston rings, burning 
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DAFTAR WAWANCARA 

 

Pada saat diatas kapal Penulis melakukan wawancara terhadap perwira 

khususnya perwira mesin diantaranya masinis I karena yang bertanggung jawab 

terhadap main engine dan sebagai kepala kerja di kamar mesin. Dalam wawancara 

tersebut penulis menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan faktor-

faktor penyebab teijadinya pembakaran susulan kepada masinis 1 adalah sebagai 

berikut: 

KORESPONDEN 

NAMA  : Subli Santoso 

JABATAN  : Masinis I 

KAPAL  : MV Sinar Sabang 

1. Mohon ijin bass, selamat siang saya mau tanya tentang faktor-faktor penyebab 

pembakaran susulan ? 

Jawab: 

Iya det, faktor-faktor yang meenyebabkan pembakaran susulan itu diantaranya 

adalah injector tidak bekerja dengan baik, kompresi terlalu rendah, dan 

kualitas bahan bakar yang tidak baik 

2. Hal apa saja yang menyebabkan injector tidak bekerja dengan baik itu 

diantaranya apa saja bass? 

Jawab: 
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Injector tidak bekerja dengan baik itu bisa dikarenakan nozzle sudah tidak 

bagus atau kurangnya perawatan pada injector juga bisa serta pada bosh pump 

itu juga biasa mempengaruhi kerja injector. 

 

3. Sedangkan kompresi terlalu rendah itu kenapa bass? 

Jawab: 

Itu disebabkan keausan ring piston det, juga dengan ausnya cylinder liner 

maka kompresi akan rendah karena banyak panas dan bahan bakar yang lolos 

pada saat proses kompresi. 

 

4. Sedangkan kalo kualitas bahan bakar yang mempengaruhi apa bass?  

Jawab: 

Itu di sebabkan kesalahan pada waktu bunker juga bisa bahan bakar yang kita 

bunker banyak mengandung lumpur dan air maka dari itu kita cek dahulu 

sebelum bunker, juga bisa pada kineija heater yang kurang maksimal jadi 

panas yang di hasilkan heater itu kurang sehingga mempegaruhi visicosity 

bahan bakar itu. 
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