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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Untuk kelancaran jalannya sebuah motor diesel yang digunakan 

sebagai tenaga penggerak di kapal maka membutuhkan pendinginan yang 

sempurna. Karena dalam ruangan pembakaran sebuah motor diesel akan 

menghasilkan suhu yang sangat tinggi pada waktu pembakaran yang berkisar 

1200 0C sampai 1600 0C. Sehingga bagian-bagian motor menjadi sangat 

panas karena gas pembakaran tersebut. 

Dalam pengoperasian mesin induk sering terjadi gangguan pada 

sistem pendingin air tawar mesin induk, untuk itu perwira dan crew di atas 

kapal khususnya crew di kamar mesin dituntut agar tanggap dalam menjaga 

kelancaran pengoperasiannya, sehingga dalam pelayaran kapal tidak 

mengalami gangguan pada sistem pendingin air tawar mesin induk seperti 

yang dialami penulis pada saat melaksanakan praktek laut dimana sistem 

pendinginan ini sering mengalami gangguan, yaitu meningkatnya temperatur 

air pendingin mesin induk dan tidak maksimalnya penyerapan panas pada 

sistem pendingin tidak memenuhi standar sehingga menyebabkan temperatur 

air pendingin pada mesin induk sangat tinggi. 

Dengan memperhatikan sistem pendingin air tawar pada mesin induk 

yang ada di atas kapal, sehingga kapal dapat beroperasi dengan baik 

meskipun kapal berlayar dalam jangka waktu yang lama. Pada saat kapal 
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beroperasi, temperatur air pendingin yang normal adalah 60-70 0C. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dilakukan penanganan terhadap 

gangguan-gangguan yang timbul pada sistem pendingin air tawar saat kapal 

sedang beroperasi. Oleh karena itu, para crew yang bekerja di atas kapal 

harus mengerti sebab-sebab timbulnya gangguan tersebut dan cara 

mengatasinya. Dengan demikian para crew kapal dapat mengerti apabila 

dalam pengoperasian kapal terjadi gangguan sistem pendingin air tawar pada 

mesin induk yang menyebabkan temperatur air pendingin semakin tinggi 

dapat di tangani dengan cepat.  

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas maka dapat di ambil beberapa pokok 

permasalahan yang selanjutnya akan diberikan rumusan masalah, agar 

memudahkan dalam solusi pemecahannya. Berdasarkan pengalaman penulis 

diatas kapal saat melaksanakan praktek laut selama 12 bulan, ditemukan 

banyak masalah yang menyebabkan meningkatnya temperatur pendinginan 

air tawar pada mesin induk. Adapun perumusan masalah yang dapat disajikan 

oleh penulis adalah : 

1. Apakah faktor yang menyebabkan meningkatnya temperatur air pendingin 

mesin induk ? 

2. Bagaimana upaya mengatasi meningkatnya temperatur air pendingin 

mesin induk ? 
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C. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan tentang sistem pendingin air tawar pada 

mesin induk, maka penulis memberi batasan-batasan dengan maksud agar 

tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Untuk itu penulis memberi 

batasan masalah yaitu mengenai tidak maksimalnya pendinginan air tawar 

mesin induk sehingga menyebabkan meningkatnya temperatur air pendingin 

pada mesin induk di MT. PRINCESS NAOMI. 

D. Tujuan dan manfaat penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui penyebab adanya gangguan sistem pendinginan 

air tawar pada mesin induk MT. PRINCESS NAOMI. 

b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji adanya 

gangguan sistem pendingin air tawar pada mesin induk. 

2. Manfaat penelitian 

a. Bagi diri sendiri untuk menambah pengetahuan tentang prosedur 

perawatan pada bagian air pendingin mesin induk 

b. Bagi lembaga pendidikan sebagai penambahan literature tentang 

kurangnya perawatan pada air pendingin mesin induk dan dapat 

berguna untuk merancang program pendidikan 

c. Bagi  perusahaan pelayaran sebagai penambah informasi tentang 

pentingnya perawatan yang harus dilakukan pada bagian sistem air 
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pendingin mesin induk dan dapat menjadi masukan bagi para 

masinis kapal 

d. Bagi taruna prala untuk menambah pengetahuan serta persiapan 

melaksanakan kerja laut menjadi masinis. 

E.  Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dimulai dari bab 1 sebagai pendahuluan dari isi skripsi yang akan 

memaparkan mengenai latar belakang masalah, manfaat 

pembahasan, beserta rumusan masalahnya. Disini penulis 

mengangkat permasalahan mengenai meningkatnya temperature air 

pendingin mesin induk. Sehingga di bagian awal latar belakang 

berisi mengenai pemikiran awal penulis yang mendorong untuk 

menganalisa meningkatnya temperature air pendingin mesin induk, 

dilanjutkan dengan permasalahan yang berhubungan dengan 

penanggulangan kerusan tersebut, dan batasan masalah yang 

terpapar dengan jelas. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab II dapat dikatakan sebagai pemaparan teori awal, yang berisi 

mengenai informasi umum tentang system pendingin mein induk , 

dalam rangka untuk menambah wawasan pembaca dan lebih 

memahami kategori yang tepat dari system pendingin yang akan 
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dibahas. Dilanjutkan dengan kerangka pikir dengan pembahasan 

permasalahan yang telah disiapkan dan terakhir adalah definisi 

operasional. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Metodologi penelitian pada bab III menjelaskan tentang prosedur 

yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Antara lain teknik dan 

metode pengumpulan data, waktu dan tempat berlangsungnya 

pengamatan, dan teknik analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA 

Kemudian hasil dari pengamatan yang telah dilakukan tersebut di 

rangkum dan dipaparkan di bab IV. Dengan pemaparan hasil 

pengamatan tersebut, hal ini berguna untuk mendukung pemahaman 

pada langkah selanjutnya yaitu pembahasan masalah 

BAB V : PENUTUP 

Bab terakhir adalah bab V dimana penulis disini meyimpulkan setiap 

hasil analisa yang telah dipaparkan di bab IV mengenai 

permasalahan yang telah terjadi. Apa penyebab utamanya, faktor 

yang paling berkaitan serta hal – hal lain yang berhubungan dengan 

solusi dari rumusan masalah yang penulis buat. Kemudian dilajutkan 

dengan penulisan saran yang dapat berguna bagi para pembaca guna 

mencegah dan menanggulangi permasalahan yang sama. Terutama 

bagi masinis di kapal dengan tipe full-container. 
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