
xii 

 ABSTRAKSI 

 

 

Victoria Handiyan Putra, 2016, 49124674. T,“Analisis kegagalan pembakaran 

pada Burner boiler di MV.Ultra Cory dengan metode Analytical Hierarchy 

Process”, Program Diploma IV, Teknika, Politeknik Ilmu Pelayaran 

Semarang, Pembimbing I: A.Agus Tjahyono, M.M., M.Mar.E dan 

Pembimbing II: Febria Surjaman, M.T.. 

 

Auxilary Boiler (ketel uap bantu) merupakan mesin yang digunakan untuk 

memproduksi uap bertekanan yang sangat dibutuhkan di kapal. Jenis dari ketel 

uap ini ada dua yaitu ketel pipa air dan ketel pipa api. Boiler agar bekerja secara 

optimal harus didukung oleh beberapa faktor, diantaranya yang paling penting 

adalah faktor pembakaran. Burner merupakan utama dalam pembakaran, jika 

terjadi masalah pada Burner akan sangat mempengaruhi kinerja boiler. Maka dari 

itu perlu diketahui hal apa saja yang dapat menyebabkan gangguan pada 

penyalaan Burner tersebut.  

Burner sebagai komponen utama harus bisa bekerja dengan baik, untuk itu 

perlu perawatan yang optimal pada setiap bagian-bagian Burner. Perawatan harus 

disesuaikan dengan manual book pada tipe boiler yang ada di kapal dan spare part 

sesuai dengan data yang tertera di dalam buku tersebut. Dalam hal ini penulis 

menggunakan metode AHP(Analytical Hierarchy Process), dimana metode ini 

untuk menentukan faktor yang paling berpengaruh dalam kegagalan pembakaran 

pada Burner boiler. Sedangkan untuk data-datanya diambil dari penelitian yang 

dilaksanakan di atas kapal MV. ULTRA CORY, crewing agency dari PT. Jasindo 

Duta Segara selama 12 bulan. Sumber data yang diperoleh langsung dari tempat 

penelitian dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan Kepala Kamar 

Mesin (KKM) dan para Masinis, dokumen dan literatur yang berkaitan dengan 

judul skripsi ini. 

Penyebab utama kerusakan pada Ketel Uap yaitu dari faktor kegagalan 

pembakaran pada Burner. Yang mana faktor tersebut dapat mengakibatkan 

permasalahan pada Ketel Uap yaitu kegagalan pembakaran di dalam ketel dan 

menurunya produksi uap panas bertekanan. Upaya yang dilakukan agar Ketel Uap 

bekerja dengan maksimal yaitu melakukan pengecekan, perawatan, dan perbaikan 

secara rutin sesuai dengan prosedur terutama pada sistem pembakaran. Dan jika 

terjadi kerusakan pada komponen Burner, lakukan penggantian komponen sesuai 

dengan spare part aslinya agar kinerja Burner tetap optimal. 
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