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MOTTO 
 

 Segala cobaan yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi 

kemampuan kita untuk mengatasinya 

 Segala perkara dapat ku tanggung didalamNya. Dia yang 

memberikan kekuatan kepada ku 

 Hidup bukanlah masalah yang harus dihadapi tetapi realitas 

yang harus dijalani. 

 Butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun  

Kepercayaan dan hanya beberapa detik saja  

menghancurkannya. 

 Salah satu kegagalan adalah berhenti mencoba. 

 Kesetiaan, kejujuran, dan kepercayaan adalah kunci dari 

kebahagiaan hidup. 

 Bila kita di siang hari jangan tunggu malam hari, jika kita di 

malam hari jangan tunggu esok hari, karena tidak ada jaminan 

kita bisa hidup sepanjang hari, maka jadikan setiap kesempatan 

untuk kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. 

 Ora et Labora 
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ABSTRAKSI 

 

Noviandi Hutagaol, 2017, NIT: 49124549.T, “Kerusakan pada fresh water 

generator yang mengakibatkan menurunnya hasil produksi air tawar di 

MT.Sengeti dengan metode Ekspos Fakto”. Studi Program D IV, Teknika 

Politeknik  Ilmu  Pelayaran  Semarang, Pembimbing(1) Drs.Darjono,M.Eng 

(2) Capt.I Kadek Laju,SH.,MM.,M.Mar. 

 

          Air tawar merupakan kebutuhan yang sangat penting di atas kapal, selain 

untuk diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari oleh semua crew, juga sebagai 

penunjang kelancaran kerja permesinan di atas kapal, Maka dari itu kapal pada 

umumnya dilengkapi dengan pesawat yang dapat memproduksi air tawar yang 

disebut Fresh Water Generator. Dimana pesawat ini fungsinya untuk mengubah 

air laut menjadi air tawar melalui proses penguapan dan proses kondensasi. 

Dengan tidak optimalnya kerja pesawat Fresh Water Generator akan berpengaruh 

terhadap kualitas dan kuantitas produksi air tawar. Berdasarkan pemikiran 

tersebut, maka dalam skripsi ini penulis akan menuangkan dengan judul 

“Kerusakan pada Fresh Water Generator yang mengakibatkan menurunnya 

hasil produksi air tawar di MT.Sengeti dengan metode Ekspos Fakto”. 
    Mengingat pentingnya fungsi dari fresh water generator maka keberadaan 

pesawat tersebut harus di rawat dengan baik dan berikut merupakan faktor – 

faktor yang menyebabkan kerusakan pada Fresh Water Generator adalah 

kurangnya kevakuman pada sistem Fresh Water Generator , penyerapan panas 

yang terjadi pada pesawat Fresh Water Generator kurang serta suhu air pendingin 

mesin induk yang masuk Fresh Water Generator sebagai media pemanas rendah. 

akibat dari faktor – faktor tersebut Fresh Water Generator tidak dapat 

memproduksi air tawar secara maksimal sesuai kapasitas produksi dari Fresh 

Water Generator tersebut dan sebagai upaya untuk mencegah kerusakan terhadap 

pesawat Fresh Water Generator maka harus ada perawatan yang maksimal sesuai 

dengan buku manual.  Metode yang digunakan penulis  dalam penelitian ini yaitu 

metode Ekspos Fakto sering disebut dengan after the fact. Artinya, penelitian  

yang  dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi,dimana dalam penulisan skripsi 

ini memaparkan semua kejadian atau peristiwa yang terjadi diatas kapal yang 

berhubungan dengan perawatan dan penanganan gangguan pada Fresh Water 

Generator  

    Akhirnya pada kesimpulan dan saran dikemukakan tentang pentingnya 

pemahaman dan pelaksanaan  terhadap identifikasi permasalahan yang muncul 

dan penanganan yang benar sesuai dengan instruction manual book 

 

Kata kunci : Fresh water generator, Ekspos Fakto. 
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ABSTRACT 

 
Noviandi Hutagaol, 2017, NIT: 49124549.T, "Damage to the fresh water 

generator which resulted in a decreased production of freshwater in 

MT.Sengeti with Exposure facto method". Study Program Diploma IV 

Engine department , Merchant Marine Polytechnic Semarang, Advisor 

(1) Drs.Darjono, M.Eng (2) Capt.I Kadek Laju, SH., MM., M.Mar. 

 

 Fresh water is a very important need on board, in addition to necessary for 

everyday needs by all the crew, as well as supporting the smooth working of the 

machinery on board, then of the ships are generally fitted with air to produce fresh 

water, called Fresh Water Generator. Where this plane functions to convert sea 

water into fresh water through evaporation and condensation processes. By not 

working optimally Fresh Water Generators air will affect the quality and quantity 

of fresh water production. Based on that idea, so in this paper the author will be 

poured with the title "The damage to the Fresh Water Generator which resulted 

in a decreased production of freshwater in MT.Sengeti with Exposure facto 

method".          

 Given the importance of the function of the fresh water generator, the 

existence of the aircraft must be treated well and the following is a factor -a factor 

that causes damage to the Fresh Water Generator is a lack of vacuum in the 

system Fresh Water Generators, heat absorption occurs in the air Fresh Water 

Generator less and temperature engine cooling water mains incoming Fresh water 

Generator as the heating medium low. as a result of factors - these factors Fresh 

Water Generators can not produce fresh water corresponding to the maximum 

production capacity of the Fresh Water Generator and an effort to prevent 

damage to the aircraft Fresh Water Generator then there should be a maximum of 

care in accordance with the manual.The method used in this research is the 

method Exposure facto often referred to after the fact. That is, studies conducted 

after the event took place, where in writing this essay describes all events or 

events that occur on board a vessel related to the care and handling of 

disturbances in Fresh Water Generator   

 Finally conclusions and suggestions were given on the importance of 

understanding and implementation of the identification of emerging issues and 

proper treatment in accordance with the instruction manual book 

 

 

 

Keywords: Fresh water generator, Exposure facto. 

 


