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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

  Dalam era globalisasi sekarang ini dituntut adanya peningkatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dapat menunjang kegiatan manusia dalam 

berbagai aktivitasnya. Seiring dengan kemajuan itu dan untuk menyambut era 

perdagangan bebas di dunia internasional, maka diperlukan alat-alat angkut 

sebagai sarana pengangkutan dalam kegiatan perdagangan yang murah dan 

efisien. Dalam hal ini kapal laut adalah pilihan yang tepat sebagai sarana 

angkutan yang sesuai dan sangat baik digunakan, karena dapat mengangkut 

dalam jumlah besar. 

 Dalam kapal terdapat dua macam permesinan, yaitu mesin utama dan 

yang kedua permesinan bantu. Salah satu permesinan bantu yang menggantikan 

kerja ketel bantu (auxiliary boiler) pada saat kapal jalan (sea passage) adalah 

economizer. Economizer adalah salah satu alat penukar panas yang memiliki 

mekanisme perpindahan kalor antara dua fluida yang memiliki perbedaan 

temperatur, panas yang mengalir dari fluida panas (gas buang) menuju fluida 

dingin (air pengisian boiler). Pesawat bantu economizer yang ada di kapal 

tempat penulis melaksanakan praktek laut tidak jarang mengalami 

permasalahan-permasalah yang menyebabkan terganggunya kelancaran 

pengoperasian kapal. Pada saat perjalanan menuju Ambon dari Balikpapan, 

kapal MT. Harmony Seven mengalami kerusakan pada economizer yaitu 
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turunnya tekanan uap yang mengakibatkan turunnya panas bahan bakar 

sehingga pada main engine alaram terus menerus berbunyi. Pada saat itu 

Kepala Kamar Mesin (KKM) memutuskan untuk menyalakan boiler dan 

menutup aliran air yang menuju economizer untuk mendapatkan tekanan uap 

yang sesuai dengan tekanan yang dibutuhkan. Sesampainya di Ambon KKM 

mendapat teguran dari kantor karena pemakaian bahan bakar yang berlebihan 

karena tidak bekerja dengan baik economizer yang ada di kapal tersebut. 

Mengingat begitu pentingnya fungsi pesawat bantu economizer maka 

diperlukan perhatian agar tetap dalam kondisi baik. Pesawat bantu economizer 

yang digunakan untuk menggantikan kerja ketel bantu (auxiliary boiler) di atas 

kapal dituntut agar dalam kondisi normal dan siap untuk operasi,  untuk itu 

diperlukan suatu perawatan yang  

teratur dan terencana. Hal ini sangat  diperlukan agar pesawat bantu 

economizer dapat beroperasi secara maksimal  untuk menunjang pengoperasian 

kapal. 

Dari latar belakang diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat 

penelitian dengan judul “Analisa Penurunan Kinerja Boiler di MT. Harmony 

Seven Dengan Metode Fault Tree Analysis”. 

B. Perumusan Masalah  

 Untuk memudahkan pembaca dalam memperoleh gambaran mengenai 

hal-hal yang dibahas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai 

berikut: 
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1. Faktor apa saja yang menyebabkan Penurunan kerja Boiler? 

2. Dampak apa yang terjadi dari turunnya Boiler? 

3. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Boiler? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 

 1. Untuk mengetahui faktor penyebabkan penurunan kinerja Boiler. 

 2. Untuk mengetahui dampak penurunan kinerja Boiler. 

 3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan guna meningkatkan kinerja 

Boiler. 

D.  Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan-pemasalahan yang 

terjadi pada pesawat bantu economizer diharapkan dapat bermanfaat. Manfaat 

yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

a. Manfaat Secara Teoritis 

 Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk 

menerapkan teori-teori yang sudah didapat di atas kapal  pada saat 

penulis melaksanakan Prala selama satu tahun dan untuk menambah 

pengetahuan serta pola pikir penulis tentang masalah-masalah yang 

diteliti dan untuk menjadi bekal penulis untuk menjadi seorang 

masinis di kapal yang bertanggung jawab atas kelancaran 
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operasional permesinan utamanya pada hal yang dibahas penulis 

yaitu dalam pesawat bantu economizer. 

b. Bagi lembaga pendidikan 

 Skripsi ini dapat menambah perbendaharaan perpustakaan di 

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan menjadi sumber bacaan 

maupun referensi bagi semua pihak yang membutuhkan. 

c. Bagi perusahaan pelayaran 

 Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam 

mencari dan menyelesaikan masalah di atas kapal terutama pada 

pesawat bantu economizer yang dapat meningkatkan kerja 

perusahaan dalam membantu menyelesaikan masalah tersebut dan 

sebagai informasi serta masukan bagi perusahaan pelayaran sebagai 

bahan referensi yang sekiranya dapat bermanfaat untuk kemajuan 

dunia pelayaran di masa sekarang dan masa mendatang. 

d. Bagi pembaca 

 Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sehingga 

pembaca dapat memahami masalah-masalah yang terjadi pada 

pesawat bantu economizer dalam mengoptimalkan kinerja dari 

pesawat bantu economizer dengan menggunakan metode fault tree 

analysis. 

2. Manfaat secara praktis 
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Sebagai konstribusi masukan yang bermanfaat dalam memahami 

sistem keselamatan operasional pesawat bantu economizer dengan 

metode  fault tree analysis. 

E.  Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam pemahaman dan mencapai tujuan yang 

diharapkan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika 

penulisan dari judul skripsi menjadi beberapa bab yang rangkaiannya 

berkelanjutan dalam pembahasannya, adapun sistematika penulisannya adalah 

sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini menguraikan tentang isi dari latar belakang, ruang lingkup 

masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi. 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini menguraikan tentang isi dari landasan teori berisi tinjauan 

pustaka yang berisi pengertian analisa, permasalahan economizer, fault 

tree analysis, dan kerangka pikir. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang isi dari metode penelitian yang terdiri 

dari waktu penelitian dan lokasi atau tempat penelitian, jenis data 
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metode pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara, studi 

pustaka dan teknik analisa data. 

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan tentang isi dari gambaran objek yang diteliti. 

Analisa hasil penelitian tentang penyebab timbulnya masalah yang 

disesuaikan dengan perumusan masalah dan pembahasan dari hasil 

penelitian. 

Bab V Penutup 

Bab ini menguraikan tentangkesimpulandan saran dari sekripsi. 

 

Daftar Pustaka 

Lampiran 

Riwayat Hidup 
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