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BAB II 

FAKTA DAN PERMASALAHAN 

A. Fakta 

Sebagaimana tertuang dalam Bab I bagian A latar belakang 

maka yang menjadi objek penelitian dalam penulisan makalah ini 

adalah Sistem Perawatan Berencana (Plan Maintenance System) pada 

Auxiliary Engine di kapal MV. PETEKA 5402, selama Penulis berada di 

atas kapal dari tanggal 18 Mei sampai dengan 21 November 2013. 

Berdasarkan pengamatan beberapa kejadian tersebut bahwa 

pelaksanaan sistem perawatan berencana di atas kapal belum berjalan 

optimal. Yang menjadi penyebab utamanya adalah terlambatnya 

perawatan yang dilakukan dikarenakan keterlambatan penerimaan 

jadwal perawatan permesinan dan tidak tersedianya spare parts yang 

cukup di kapal untuk melaksanakan perawatan permesinan tersebut 

yang secara tidak langsung mengganggu pengoperasian kapal. 

 

1. Objek Penelitian 

a. Data Permesinan 

Adapun objek penelitian Auxiliary Engine di kapal MV. 

PETEKA 5402 sebagai berikut, 

Model   : 8N21(A)L-V 

Type   : 4-cycles diesel engine, water cooled 

Combustion   : Direct Injection 

No. of Cylinder  :     8 

Cyl. Bore x Stroke :  210 mm x 290 mm   

Cyl. Displacement :    80.36 ltr 

Compression  :   15.8 

Rated Speed  :  750 Rpm 
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Order of Firing  : 1-3-2-5-8-6-7-4-1 

Supercharging   : Turbocharger with air cooler 

Cooling system  : Cylinder Jacket - Fresh Water 

Starting System : Air motor starting 

Maker   : Yanmar Diesel Engine Co. Ltd  

  (Lampiran 2)      

 

b. Pelaksanaan Sistem Perawatan Berencana (PMS) 

Objek penelitian yang penulis teliti adalah faktor sistem 

perawatan terencana (Plan Maintenance System) salah satu 

bagian dari buku Manajemen Keselamatan Kapal yang 

tercantum di dalam Kodifikasi Manajemen Keselamatan 

Internasional ISM Code   ( Jatim Rozaimi, M.Mar : 2003 ). 

MV. PETEKA 5402 sebagai salah satu kapal yang telah 

menerapkan sistem manajemen dalam pemeliharaan kapal, 

untuk menanggulangi kesulitan yang dialami dalam hal 

pemeliharaan kapalnya, agar terjamin keselamatan dan 

kelancaran operasional kapal, termasuk di dalamnya 

keselamatan jiwa manusia dan lingkungannya. 

Perawatan berencana (PMS) dan penggantian spare parts 

sesuai dengan acuan instruction manual book harus tepat waktu 

agar tidak terjadi masalah pada pada permesinan tersebut saat 

bekerja, salah satu akibat yang ditimbulkan karena tidak 

dilakukan perawatan dan digantinya bagian-bagian mesin 

tersebut di atas sehingga mengakibatkan kerusakan pada 

permesinan. 

Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan ternyata ditemukan 

ketidaksesuaian pelaksanaan perawatan berencana (PMS) 

yang tidak optimal. Sehingga perlu adanya peningkatan sistem 

perawatan berencana (PMS) Auxiliary Engine dengan aplikasi 

teknologi informasi (software) agar lebih efektif dan efisien. 
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c. Perawatan Berencana Auxiliary Engine Yanmar 8N21(A)L-V 

1). Perawatan Berdasarkan Waktu 

 Berdasarkan buku panduan (Instruction Manual Book) 

perawatan berdasarkan waktu dibagi dalam , harian , 

mingguan dan bulanan. Dalam pelaksanaan di kapal tidak 

dilakukan secara tepat waktu dikarenakan harus menunggu 

jadwal perawatan tersebut dari office, sehingga jadwal 

perawatan menjadi mundur. 

2). Perawatan Berdasarkan Jam Kerja (Running Hours) 

Berdasarkan buku panduan (Instruction Manual Book) 

perawatan berdasarkan jam kerja. Dalam pelaksanaan 

dikapal perawatan berdasarkan jam kerja sangat sulit 

dilakukan secara tepat waktu, dikarenakan sedikitnya data 

sejarah perawatan sebelumnya dan ketersediaan spare part 

yang tidak lengkap. 

 

2. Fakta Kondisi 

Proses pemeliharaan yang dilaksanakan oleh awak kapal 

dengan tugas yang tertulis dalam sistem manajemen perawatan 

sangat diperlukan untuk mempertahankan kinerja permesinan yang 

efektif. Selama penulis melaksanakan penelitian di kapal 

sebagaimana tersebut diatas terjadi hal-hal sebagai berikut, :  

Pada tanggal 20 Agustus  2013 pada saat kapal beroperasi di 

Muara Berau, Samarinda ( Indonesia ). Pada saat pukul 05.00 LT 

tiba-tiba terdengar suara Engine Room Alarm “LO Low Pressure”  

(Tekanan Minyak Lumas Rendah) pada Auxiliary Engine (A/E) No. 

1 dan beberapa menit kemudian disusul Alarm “Low Level Colling 

Fresh Water Expantion Tank” (Tangki Ekspansi Pendingin Air 

Tawar Rendah). Karena keadaan tersebut kami memutuskan untuk 
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menghentikan Auxiliary Engine (A/E) No. 1 menjalankan Auxiliary 

Engine (A/E) No. 3 yang sudah standby selanjutnya memindahkan 

beban listrik dari Main Switch Board ke Auxiliary Engine No. 3. 

Setelah beban listrik dapat terpenuhi oleh Auxiliary Engine 

(A/E) No. 3, selanjutnya kita hentikan (Stop) Auxiliary Engine (A/E) 

No. 1 dan kita lakukan pemeriksaan. Dari hasil pengamatan sesaat 

belum A/E No.3 dihentikan ditemukan suhu Lub Oil (Minyak Lumas) 

dan Cooling Fresh Water (Pendingin Air Tawar) dalam keadaan 

normal. Tetapi suhu exhaust gas pada cylinder no. 2 dan 4 rendah. 

Kemudian dilanjutkan pemeriksaan pada Crankcase ditemukan 

warna minyak lumas putih kekuningan. Kami analisa bahwa telah 

terjadi kebocoran Sistem Pendingin Air Tawar ke sistem 

pelumasan. Hampir dipastikan karena kebocoran dari gasket 

cylinder head ,O ring cylinder liner,  atau saluran pendingin pada 

sleeve injector dan exhaust valve . Oleh karena itu Auxiliary Engine 

(A/E) No. 1 harus segera di overhaul dan beberapa spare part harus 

diganti, tetapi permasalahnya di atas kapal kita tidak terdapat cukup 

spare parts baru untuk melakukan overhaul tersebut. 

Setelah kejadian di atas kapal beroperasi dengan  

dikarenakan Auxiliary Engine (A/E) No.2 belum sempat diperbaiki 

yang sebelumnya sudah tidak beroperasi karena Exhaust Gas yang 

tinggi saat menerima beban hal tersebut dikarenakan tekanan 

Bosst Air (Udara Bilas) rendah yang disebabkan Air Side pada Air 

Cooler yang buntu dan kerusakan Thrust bearing Turbo Charger.  

Yang menjadi penyebab utamanya adalah terlambatnya 

perawatan yang dilakukan dan tidak tersedianya spare parts untuk 

perawatan tersebut. Sehingga Auxiliary Engine tidak dapat 

beroperasi secara maksimal menunjang pengoperasian peralatan 

deck secara bersamaan dikarenakan sumber daya listrik yang 

kurang. Dari fakta keadaan yang penulis ceritakan di atas, 

gangguan-gangguan pada permesinan tersebut akibat dari 
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pelaksanaan Sistem Perawatan Berencana (Plan Maintenance 

System) yang belum bisa optimal.  

Oleh karena banyaknya kerusakan pada permesinan yang 

terjadi maka yang menjadi pokok permasalahan penulis adalah 

Plan Maintenance System (PMS) yang optimal. Dalam hal ini 

perusahaan telambat memberikan jadwal perawatan permesinan 

dan tidak menyediakan spare part yang cukup dikapal untuk 

melaksanakan perawatan berencana (Plan Maintenance System)  

yang mengakibatkan kejadian kerusakan permesinan di kapal. 

Sehingga perlunya sistem yang efektif termasuk ketersediaan 

spare part di atas kapal sehingga pelaksanaan Plan Maintenance 

System bisa berjalan dengan efektif dan optimal. 

 

B. Permasalahan 

Dari kondisi yang penulis ungkapkan di awal makalah ini maka 

yang menjadi pokok permasalahan penulis adalah Pelaksanaan Sitem 

Perawatan Berencana (Plan Maintenance System) belum berjalan 

dengan optimal sesuai dengan yang diharapkan, maka penulis 

mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :  

 

1. Identifikasi Masalah 

a. Segi Manajerial 

1). Administrasi Sistem Perawatan Berencana (Plan 

Maintenance System) tidak efektif 

Komunikasi adalah kunci awal dari suatu kerja sama 

untuk melakukan usaha. Keadaan sesungguhnya yang 

terjadi seharusnya dilaporkan ke manajemen perusahaan, 

begitu pula laporan dari kapal juga harus ditindak lanjuti. 
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Gambaran dari permasalahan yang ada sebagai akibat dari 

kelemahan manajemen perawatan di kapal. 

Penerapan sistem pelaporan perawatan berencana 

(PMS) yang tidak optimal adalah  satu faktor penyebab 

permasalahan. Pelaksanaan sistem yang kurang tepat akan  

menimbulkan masalah yang pada awalnya tidak disadari 

tetapi pada akhirnya akan menimbulkan persoalan-

persoalan yang serius. 

Pelaksanaan manual Plan Maintenace System (PMS), 

membutuhkan banyak prosedur pelaporan dan 

dokumentasi, sehingga memerlukan banyak waktu untuk 

membuat laporan tersebut. Pada awal bulan sampai minggu 

pertama pihak kapal menerima daftar perawatan berencana 

(PMS) permesinan kapal dari pihak perusahaan dalam hal 

ini Technical Superintendent. Kemudian  mengirimkan 

kembali laporan pelaksanaan perawatan tersebut ke 

perusahaan (Technical Superintendent) pada akhir bulan 

melalui email. 

 Sistem pelaporan tersebut tidak  optimal dikarenakan 

dari daftar PMS yang diterima dari perusahaan (Technical 

Superintendent) tersebut ada beberapa perawatan yang 

harus dilakukan pada awal bulan minggu pertama tetapi 

pihak kapal belum menerima daftar PMS tersebut. Sehingga 

pelaksanaan perawatan permesinan tersebut menjadi 

terlambat / mundur dari jadwal yang telah ditetapkan dan 

menyebabkan awal permasalahan dari kerusakan pada 

suatu permesinan. 

2). Arsip dan catatan pelaksanaan perawatan berencana 

(PMS) tidak lengkap 

Sebuah sistem perawatan berencana disiapkan untuk 

mencegah terjadinya kerusakan permesinan pada saat 
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beropersi. Dengan demikian suatu sistem perawatan 

berencana harus memiliki arsip dan catatan pelaksanaan 

perawatan yang lengkap. Hal ini digunakan untuk 

mengetahui kondisi permesinan tersebut secara aktual dan 

digunakan untuk menentukan tanggal (waktu) perawatan 

selanjutnya. Data terakhir perawatan permesinan meliputi 

tanggal perawatan terakhir, Jam kerja (Running Hours) bila 

ada dan daftar spare parts yang telah diganti. Dari keadaan 

yang ditemukan penulis di atas kapal,data mengenai arsip 

terakhir perawatan permesinan tidak cukup lengkap. 

Kurangnya arsip / sejarah perawatan Auxiliary Engine 

sebelumnya sangat sulit untuk menentukan jadwal 

perawatan selanjutnya. Sehingga jadwal perawatan pada 

permesinan tersebut tidak sesuai lagi dengan Instruction 

Manual Book. Hal tersebut menjadi penyebabkan 

terciptanya keadaan, gangguan atau kerusakan-kerusakan 

pada saat permesinan tersebut beroperasi. 

3). Pelaksananaan jadwal perawatan tidak tepat waktu 

Pelaksanaan jadwal perawatan sangat medukung 

kinerja dari suatu permesinan di atas kapal agar tidak terjadi 

permasalahan saat permesinan tersebut beroperasi. 

Sebagaimana fakta yang telah penulis alami selama di kapal, 

pelaksanaan jadwal perawatan Auxiliary Engine tidak tepat 

waktu. 

Perawatan Auxiliary Engine No.2 ditunda dikarenakan 

catatan mengenai jam kerja permesinan tersebut tidak 

lengkap dan terlambatnya jadwal perawatan dari kantor. 

Pekerjaan Top Over Haul seharusnya dilakukan pada jam 

kerja 8000-10000 tetapi sampai dengan jam kerja 12000 

belum dilakukan perawatan tersebut. Akibatnya terjadi 

kerusakan pada komponen Auxiliary Engine sehingga 
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menimbukan permasalahan kinerjanya yang pada akhirnya 

kurang mendukung pengoperasian kapal. 

b. Segi Operasional 

1). Kondisi Jam Kerja Spare Part Yang Melampaui Batas 

Sebuah permesinan  dirancang dan dibuat dari hasil 

analisis, perhitungan dan pengalaman yang telah diuji coba 

ketahanannya. Dengan demikian diharapkan mesin tersebut 

dapat beroperasi dengan kemampuan yang baik dan dapat 

diandalkan selama mungkin dengan tanpa adanya 

gangguan atau kerusakan-kerusakan yang berarti, yang 

pada akhirnya akan dapat berpengaruh terhadap kelancaran 

operasi kapal.  

Tetapi kenyataannya sering kita jumpai kejadian-

kejadian atau gangguan-gangguan pada mesin tersebut 

yang dapat mengakibatkan baik terhadap keselamatan para 

awak kapal itu sendiri maupun mengganggu pengoperasian 

kapal. Hal ini salah satunya disebabkan karena kondisi spare 

part yang sudah melampaui batas jam kerja (running hours) 

dalam penggunaannya, sehingga fungsi dan kemampuan 

suku cadang tersebut tidak maksimal. Yang mana dengan 

alasan ini perusahaan berusaha untuk menghemat biaya 

operasional kapal, akan tetapi dapat menyebabkan 

permasalahan lain yang lebih besar seperti terjadi di kapal. 

2). Kurangnya pengontrolan data inventori spare part 

Auxiliary Engine 

Kerusakan pada suatu komponen permesinan bisa 

menyebabkan kerusakan pada komponen lain dari Auxiliary 

Engine. Oleh karena itu diperlukan adanya suku cadang 

yang lengkap dan cukup sehingga perawatan dan 

pergantian komponen dapat rutin dilaksanakan.  
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Dari hasil pengamatan dilapangan sitem inventaris 

spare part di kapal kurang berjalan optimal. Data – data 

penggunaan spare part tidak terdaftar dengan baik. 

Sehingga aktual stok yang spare parts yang ada di atas 

kapal kurang terkontrol. 

Ketidaktersediaan suku cadang dikapal menyebabkan 

perawatan berkala terhenti dan tertundanya pergantian 

komponen sesuai jadwal yang seharusnya. Hal ini 

disebabkan kurangnya data – data spare parts Auxiliary 

Engine di atas kapal. Sehingga kurang menunjang 

pelaksanaan Plan Maintenance system (PMS) secara 

optimal. Hal tersebut yang akan menyebabkan Auxiliary 

Engine mengalami penurunan kinerjanya untuk menunjang 

kebutuhan daya listrik dalam pengoperasian kapal. 

3). Sleeve Fuel Injection Valve  bocor  

Dari keadaan fakta permesinan setelah dilakukan 

pemeriksaan ditemukan kerusakan pada salah satu 

komponen yaitu Slevee Injector. Komponen tersebut 

mengalami keausan dikarenakan melebihi jam kerja yang 

dianjurkan oleh maker (pembuat). Cylinder head harus 

dilakukan perwatan Top Over Haul setiap 8000 – 10000 jam 

kerja. Perawatan tersebut termasuk penggantian komponen 

dan perlengkapan Cylinder head. 

Akibat kerusakan komponen tersebut menyebabkan 

kebocoran sitem pendingin air tawar ke ruang bakar dan 

sistem pelumasan.  Kebocoran air pendingin air tawar dari 

Sleeve Injector ke ruang bakar menyebabkan gagalnya 

proses pembakaran didalam silinder sehingga suhu gas 

buang pada silinder tersebut rendah. 

Kebocoran dari air pendingin air tawar tersebut tidak 

seluruhnya bisa terbakar dan ikut ke gas buang. Sebagian 
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air tawar pendingin tersebut tersisisa di ruang bakar , piston, 

silinder liner dan turun ke crankcase. Sehingga air pendingin 

tersebut bercampur dengan minyak lumas. Pada saat 

Auxiliary Engine berhenti, kebocoran air pendingin akan 

lebih besar dikarenakan tidak ada proses kompresi dalam 

silinder sehingga sistem sistem pelumasan bercampur 

dengan air. 

 

2. Masalah Utama 

 

  Berdasarkan dari identifikasi dari fakta dan kondisi yang telah 

penulis paparkan sebelumnya. Maka penulis memperoleh dua 

masalah utama yang akan dibahas pada Bab III, adapun dua 

masalah tersebut yaitu : 

 

a. Administrasi Sistem Perawatan Berencana (Plan 

Maintenance System) tidak efektif 

b. Kurangnya pengontrolan data inventori spare part 

Auxiliary Engine 

 


