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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar  Belakang 

      Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang 

digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, 

termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di 

bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang 

tidak berpindah-pindah. 

 

      Seiring dengan kemajuan perkembangan teknologi yang sangat  

pesat khususnya pada sektor transportasi laut, hampir setiap saat  

terjadi inovasi-inovasi teknologi pada sektor ini, khususnya dibidang  

perkapalan dimana system manual dalam pengoperasian kapal laut 

mulai bergeser dan digantikan dengan system digital. 

 

      Hal ini sangat penting karena, transportasi angkutan laut sampai  

saat ini masih menjadi primadona oleh para pengguna jasa 

transportasi. Hal tersebut dimungkinkan selain murah, efisisen dan 

juga dari segi kuantitas muatan dianggap sangat optimal. 

 

      Berangkat dari fenomena tersebut diatas, maka perusahaan 

pelayaran sangat dituntut agar tanggap terhadap segala bentuk 

gangguan dalam system operasi kapal yang mungkin terjadi dan juga   

mampu menyiapkan sumber daya manusia yang baik dalam pelayaran  

kapal agar tidak terjadi suatu gangguan,terutama pada system 

penggeraknya disamping itu perlu diadakan perawatan secara berkala. 
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      Mesin induk yang merupakan mesin penggerak utama kapal harus 

mendapat perhatian dan perawatan secara berkesinambungan agar 

mesin dapat berjalan dan tahan lama dalam pelayaran dan dalam 

kondisi pelayaran yang bercuaca buruk sekalipun. 

      Dengan itu diperlukan ketelitian dan kemahiran dari para 

Masinisnya dalam melaksanakan perawatan, perbaikan maupun dalam 

menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan maupun 

gangguan-gangguan yang dapat menyebabkan tidak dapat 

beroperasinya mesin induk, serta bagaimana mengatasi apabila terjadi 

kerusakan agar tidak mengganggu pengoperasian kapal. 

      Sistem udara penjalan mesin induk merupakan salah satu bagian 

yang penting.pada dasarnya apabila suatu system udara penjalan 

tersebut tidak dirawat dengan baik akan menganggu  proses kerja 

mesin induk terutama pada saat mesin akan di jalankan yang 

mengakibatkan kegagalan dalam menjalankan mesin dan sangat 

berpengaruh terhadap manouver mesin induk yang disebabkan oleh 

kurangnya management dalam perencanaan dan perawatan pada 

system udara penjalan mesin. 

      Di atas kapal MV. Zamil 59 pernah terjadi kegagalan start pada 

saat akan menjalankan mesin induk yang disebabkan oleh kurangnya 

atau menurunnya tekanan udara penjalan dan disebabkan oleh salah 

satu bagian system udara penjalan tidak berfugsi dengan baik. 

      Berdasarkan latar belakang diatas sehingga menarik penulis untuk 

membahas masalah udara penjalan dalam bentuk makalah dengan 

judul “Menurunnya Tekanan Udara Penjalan Sangat Berpengaruh 

Terhadap Manouver Mesin Induk Di MV.Zamil 59”  
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B. Tujuan dan Manfaat  Penulisan 

1. Tujuan Penulisan 

a. Untuk mengetahui permasalahan sehubungan dengan          

permasalahan utama menurunnya tekanan udara penjalan. 

b.  Untuk menganalisis yang menjadi dasar pemikiran dalam 

membahas penyebab dari masalah utama. 

c.  Untuk mencari pemecahan masalah dalam menanggulangi 

berbagai penyebab dari masalah utama. 

 

2. Manfaat  Penulisan 

a.  Manfaat bagi dunia akademik 

     Untuk memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis dan 

memberikan sumbang saran kepada lembaga pendidikan 

sebagai kelengkapan perpustakaan. 

b.  Manfaat bagi dunia praktis     

     Diharapakan  sebagai bahan  tambahan  wacana yang lebih  

tepat  pada system udara penjalan mesin induk dan sebagai 

sumbang saran bagi perusahaan pelayaran untuk mengatasi 

bilamana terjadi masalah. 

 

C. Ruang Lingkup 

      Mengingat akan perawatan mesin induk sangat vital dan harus 

dilaksanakan secara regular dan terus menerus serta banyak type 

mesin induk. agar pembahasan tidak melebar dan bisa focus, maka 

penulis membatasi pembahasan hanya pada menurunnya tekananan 

udara penjalan sangat berpengaruh terhadap manouver mesin induk 

di MV.Zamil 59 periode April 2013 sampai dengan Agustus 2013.  
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D. Metode Penyajian 

      Metode penyajian adalah menggambarkan dari mana diperoleh 

data atau referensi dan bagaimana cara menganalisanya.Untuk 

mendukung penyajian makalah ini, penulis menyampaikan dua 

metode penyajian, yaitu : 

 

        1. Metode lapangan 

      Penulis memperoleh data-data yang berhubungan dengan 

makalah ini,berdasarkan pengamatan langsung dengan aktivitas 

yang nyata dan obyektif selama saat masih aktif diatas kapal 

MV.ZAMIL 59 menjelang mengikuti DP-1 Teknika. 

 
         2. Metode kepustakaan 

      Metode ini digunakan untuk mencari dan mendapatkan data-

data dari buku, literature serta sumber-sumber lainnya antara lain 

penulis mengambil data dari Manual Book untuk menyusun 

kerangka makalah. 

 

E.     Metode Analisa Data 

 

      Metode analisa data dilakukan berdasarkan metode deskriptif, 

yaitu dengan memaparkan masalah secara penjelasan untuk 

dianalisa berdasarkan penelitian langsung yang dianalisa di atas 

kapal.kemudian diadakan tindakan untuk mengatasi masalah sesuai 

yang di inginkan 1 

 

 

 

 

                                                 
1 Karya Ilmiah Terapan DP-1, Abdi Seno ., M.Si., M.Mar PIP smg, 2015 


