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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari fakta permasalahan yang dialami Penulis,  yang kemudian 

dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap high duty 

compressor dan dianalisis dengan berlandaskan teori dan petunjuk 

yang ada, sehingga didapat masalah utama yaitu Anti surging valve 

terbuka yang mengindikasikan compressor bekerja di surging area, 

maka masalah terganggunya kelancaran proses initial cool down 

adalah akibat dari kerja High Duty Compressor yang kurang optimal.  

 

Dan dari analisis permasalahan serta pemecahan masalahnya 

dapat diambil kesimpulan yaitu ; 

 

1. Proses initial cool down di kapal LNG adalah salah satu proses 

yang perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien, mengingat 

proses ini adalah bagian penting sebelum LNG dapat dimuat ke 

dalam tangki. Dalam proses ini permasalahan yang sering terjadi 

adalah tekanan di dalam tangki muatan yang naik terus menerus 

melebihi batas yang seharusnya dan kinerja high duty compressor 

yang tidak maksimal. 

 

2. Permasalahan yang terjadi pada high duty compressor yang 

mengakibatkan terganggunya proses initial cool down adalah 

adanya hambatan pada sisi keluar kompressor karena swing 

check valve disisi keluar compressor yang tidak bekerja dengan 

baik, pemasangan katub keluar kompresor yang salah, katub 

pembuangan ke udara di fasilitas darat yang tidak terbuka penuh 

dan Surge Control system yang tidak berfungsi dengan baik yang 

disebabkan karena salah satu komponennya tidak bekerja 
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maksimal. Komponen tersebut meliputi sensor ( flow/pressure 

transmitter), surge controller maupun Anti surge vale itu sendiri. 

 

3. Kurang optimalnya Perawatan, kurang tersedianya spare part 

untuk komponen utama yaitu sensor, surge controller serta anti 

surge valve adalah hal  yang bisa mengakibatkan kinerja high duty 

compressor tidak maksimal yang dapat mengganggu jalannya 

proses initial cool down. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas Penulis mencoba memberikan  

saran sebagai berikut: 

 

1. Perawatan berencana yang baik, awak kapal yang mengerti dan 

mampu dalam mengoperasikan high duty compressor, dalam 

setiap proses terutama proses initial cool down adalah sangat 

diperlukan mengingat proses ini  berlangsung dalam rentang waktu 

yang tidak bisa ditentukan. 

 

2. Perlu dilakukannya Pemeriksaan swing check valve secara rutin, 

dan prosedur pengoperasian yang jelas, lengkap dan mudah 

dipahami oleh semua awak kapal yang akan bertugas 

mengoperasikannya, untuk menghindari kesalahan dalam 

pengaturan posisi katub. Prosedur tersebut diantaranya memuat 

daftar katub mana saja yang perlu dioperasikan dan bagaimana 

cara pengoperasiannya. Harus ada satu sistem komunikasi yang 

baik di internal awak kapal maupun antara awak kapal dengan 

pihak operator terminal di darat meliputi cara pengoperasian, 

proses yang akan dilakukan, dan hal-hal penting lainnya yang 

harus diketahui pihak kapal maupun terminal. 
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3. Bagian-bagian dari surge controller yaitu pressure/ flow transmitter 

dan valve positioner harus dicheck dan di test minimal sebulan 

sekali untuk meyakinkan bahwa alat ini mampu bekerja dengan 

baik. Bagian bagian dari surge controller yang tidak dapat 

dilakukan pengecekan oleh awak kapal harus dilakukan 

pengecekan secara rutin oleh maker, maximal 2 tahun sekali. 

Yaitu pada saat dry dock. Minimal satu set spare part harus 

tersedia diatas kapal yaitu pressure transmitter, Flow transmitter, 

dan valve positioner. Sehingga jika terjadi kerusakan dapat 

segera diperbaiki atau bila perlu penggantian suku cadang sudah 

tersedia. 
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