
 

1 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang   

 Kebutuhan akan energi listrik sekarang meningkat pesat, sedangkan 

energi listrik yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sangat 

terbatas untuk memenuhi semua kebutuhan di masyarakat. Oleh karena itu untuk 

memenuhi kebutuhan akan energi listrik tersebut mengandalkan sumber listrik 

dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) salah satu jalan adalah dengan 

menggunakan generator. Generator juga di butuhkan di setiap perumahan dan bisa 

membantu saat Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak dapat beroperasi. Kegiatan 

di bangku perkuliahan maupun selama praktek di kampus Sekolah Tinggi Maritim 

dan Transpor (STIMART – AMNI)  Semarang, belum begitu menunjang masih 

banyak kekurangan–kekurangan yang ada. Dengan adanya kekurangan itu maka 

taruna diharapkan berusaha mencari kerja praktek darat ( PRADA ) yang dapat 

menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai perawatan dan 

pengoperasian generator di PT. JENATA MARINA INDAH SEMARANG. 

Melihat semakin berkembang ilmu pengetahuan dan tehnologi serta 

semakin pesatnya pembangunan khususnya pada bidang kelauatan dimana tidak 

terlepas dari jasa usaha pelayaran. Dengan demikian kita harus mempersiapkan 

diri untuk bersaing dalam dunia kerja. Di samping itu kita juga harus 

memperhatikan tentang penggunaan generator di PT. JENATA MARINA INDAH 

SEMARANG, karena penggunaan generator yang sangat tidak terkendalikan 

maka sering terjadinya kekurangan dan kelebihan generator. Oleh karena itu di 

PT. JENATA MARINA INDAH SEMARANG perlu adanya sistem dan 

perawatan yang sangat rutin terhadap semua yang berhubungan dengan sistem dan 

perawatan generator yang sangat terperinci dan teroganisasi. Mengingat begitu 

pentingnya sistem dan perawatan generator  maka setiap taruna harus mampu 

untuk merawat dan mengamankan generator tersebut. 
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Oleh sebab itu penulisan yang sekaligus sebagai calon pewira kapal akan 

mempelajari sistem dan perawatan generator di PT. JENATA MARINA INDAH 

SEMARANG. Penulis juga harus mengerti tentang perawatan generator yang 

telah dilakukan selama praktek lapangan (PRADA) di PT. JENATA MARINA 

INDAH SEMARANG. Selama penulis praktek juga mendapatkan beberapa ilmu 

tentang generator. Seiring jalannya waktu penulis juga dapat menyelesaikan 

prakteknya selama dua bulan di PT. JENATA MARINA INDAH SEMARANG. 

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penulisan Karya Tulis, penulis mengambil 

judul “PERAWATAN DAN PERBAIKAN  GENERATOR” di PT. JENATA 

MARINA INDAH SEMARANG.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Mengingat luasnya masalah yang ada di PT. JENATA 

MARINA INDAH SEMARANG sehubungan dengan pengoperasian 

generator maka penulis membatasi masalah hanya yang terjadi di PT. 

JENATA MARINA INDAH SEMARANG. Hal ini bertujuan agar tidak 

terjadi kesalah pahaman dan penyimpangan dalam membahas karya tulis 

ini. Pembatasan masalah pada karya tulis ini adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas tegangan yang di hasilkan oleh Generator 

2. Faktor – faktor apa yang menyebabkan kerusakan Generator 

 

1.3.  Tujuan Dan Kegunaan Penulisan 

1.3.1. Tujuan Penulisan 

Dengan adanya penulisan karya tulis ini, penulis berharap pembaca 

khususnya para masinis lebih mengerti akan fresh water generator pada 

pesawat bantu meskipun pada semua kapal tidak sama caranya. Adapun 

tujuan penulis karya tulis ini adalah :  

a. Mengetahui tegangan yang dihasilkan oleh Genarator 

b. Mengetahui sistim kerja kerusakan Generator 
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1.3.2. Kegunaan Penulisan 

 Dengan adanya kegunaan karya tulis ini, penulis berharap 

pembaca khususnya para masinis lebih mengerti akan generator pada 

pesawat bantu meskipun pasa semua kapal tidak sama caranya. Adapun 

kegunaan penulis karya tulis ini adalah :  

a. Sebagai salah satu untuk dapat menempuh program diploma di 

“STIMART-AMNI” Semarang 

b. Di harapan menjadi suatu bahan masukan bagi rekan rekan 

seprofesi dalam mengatasi dan mengambil solusi yang dihadapi 

seputar penanganan sistem Generator 

c. Sebagai gambaran kepada pembaca utamanya bagi rekan taruna 

tentang penyebab kerusakan dan perawatan Generator  

d. Sebagai bahan pertimbangan bagi seorang teknisi dalam 

melakukan pengoprasian Generator 

 

 


