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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

     

2.1  TINJAUAN PUSTAKA 

         Turbocharger ditemukan oleh seorang insinyur Swiss Alfred Büchi. 

Patennya untuk Turbocharger diaplikasikan untuk dipakai tahun 1905.  

Lokomotif dan kapal bermesin diesel dengan Turbocharger mulai terlihat 

tahun 1920an. 

 Karyanto (2000), mengatakan bahwa prinsip kerja turbocharger adalah 

proses pembuangan gas buang didalam silinder motor dilakukan oleh piston 

yang mendorong gas buang hasil pembakaran sehingga gas buang didalam 

ruang bakar terdorong keluar melalui katup buang menuju saluran gas buang. 

Gas buang menekan kesuatu roda turbin sehingga menghasilkan putaran. 

Blower yang dipasang  seporos dengan roda turbin menghasilkan putaran 

akibat terdorong oleh gas sisa hasil pembakaran yang keluar melalui 

cerobong mesin, sehingga menghasilkan tekanan udara, hembusan udara 

yang mengakibatkan terjadinya pemadatan udara masuk dengan tekanan 

diatas satu atmosfer kedalam silinder. 

Sukoco dan Arifin (2008), mengatakan bahwa prinsip kerja 

turbocharger yaitu, pada saat motor diesel dihidupkan gas buang yang 

mengalir keluar melalui exhaust manifold dan turbin gas sebelum ke udara 

luar. Gas buang memutar turbin sekaligus melalui poros penghubung 

memutar kompresor. Dengan demikian kompresor menghisap udara luar 

lewat saringan udara dan menekannya ke intake manifold. Peningkatan 

tekanan udara dalam intake manifold akan diikuti oleh kenaikan 

temperaturnya, sehingga untuk dapat menambah jumlah (volume) udara yang 

masuk, dilakukan penurunan temperature udara. Penurunan temperature akan 

diikuti  oleh turunya tekanan, sehingga kompresor dapat menambah jumlah 

udara yang masuk kedalam slinder. Penurunan temperature udara dilakukan 

dengan menggunakan pendingin yang disebut dengan intercooler. 
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MV.CTP DELTA 

SHIP’S PARTICULARS 

 

NAME    : CTP DELTA 

NATIONALITY  :  INDONESIA 

PORT OF REGISTER :  JAKARTA 

CALL SIGN   : PMLL 

OFFICIAL NUMBER :  3718 

BUILT    :  1993 STOCZNIA SZCZECINSKA SA 

IMMO NUMBER  : CTP LINE 

MANAGER   :  CTP LINE 

CLASS   :  NK & BKI 

 

TONNAGE   : GROSS   NET 

INTERNATIONAL  : 9601 RT  4928 RT 

SUEZ    : 9930.16 RT  8205.51 RT 

PANAMA   : 10161.83 RT  7517.48 RT 

               DISPLACEMENT DEADWEIGHT     DRAFT 

LIGHT SHIP   :      5256                         2.891m 

AT WINTER DRAFT :     17412         12118                 8.099m 

AT SUMMER DRAFT :     17824                    12568           8.269m 

 



4 

 

IMO CREW LIST 

 

NO             NAMA          JABATAN                         IJAZAH 

1     Capt.Pramono S             Master               ANT I/2003 

2     Jeffry Roslim        C/O   ANT II/2013 

3     Raynaldo P                     2/O   ANT II/2014 

4     Daniel Bokko        3/O   ANT III/2015 

5     Arnaldo Panjaitan                C/E   ATT I/2014 

6     Bahtiar         2/E   ATT II/2011 

7     Yacub Yanuar F                3/E   ATT III/2009 

8     Hermawan                            4/E   ATT III/2014 

9     Sutrisno Charles P           Botswain  ANT D/2003 

10     Heriawan Effendi               A/B   ANT D/2010 

11     M.Sadri                A/B   ANT D/2008 

12     Sudirman Kasim               A/B   ANT D/2013 

13     Made Ali                Fitter   ATT D/2002 

14     Syahril            E/Forman  ATT D/2004 

15     Tidar Ari Nur H               Oiler   ATT D/2004 

16     Toni Wibisono               Oiler   ATT D/2011 

17     Edy Hartono               Oiler   ATT D/2012 

18     Sulaeman            Electrician  ATT D/2011 

19     Hermawan                          Cook   ATT D/2002 

20     Rizky Apria Y               O S    BST/2014 

21     Reynold Meyanto          Deck-Cadet    BST/2013 

22     Ageng Wicaksono          Deck-Cadet    BST/2014 

23     M.wahyu Randy P          Eng-Cadet   BST/2014 

24     Freddy Hisar M.N          Eng-Cadet   BST/2014 
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Pengertian Turbocharger adalah sebuah kompresor yang digunakan 

dalam motor pembakaran dalam untuk meningkatkan keluaran tenaga 

mesin dengan meningkatkan massa oksigen yang memasuki motor. Kunci 

keuntungan dari turbocharger adalah sebuah peningkatan tenaga mesin 

hanya dengan sedikit menambah berat. 

          Cara kerja dari Turbocharger adalah  pada Turbocharger terdapat 

sebatang sumbu yang pada tiap diujungnya terdapat kipas yang keduanya 

terletak di ruang yang berbeda. Kipas pertama disebut turbin di tempatkan 

pada saluran exhaust/gas buang yang akan berputar bilamana gas buang 

melaluinya. Pada putaran ini akan memutar keseluruhan batang sumbu 

berikut kipas kedua yaitu blower/kompressor yang berada diujung lainnya. 

Blower diletakkan pada saluran udara masuk ke mesin dimana ketika 

berputar akan mendorong udara masuk kedalam mesin. Turbo akan efektif 

saat gas buang telah mencapai tekanan yang cukup untuk memutar turbin. 

 Komponen-kompenen yang terdapat didalam Turbocharger yaitu : 

1. Turbin 

2. Bearing 

3. Shaft 

4. Kompressor 

Maka dari itu perawatan terhadap Turbocharger harus dilakukan secara 

berencana agar Turbocharger selalu dalam keadaan yang baik untuk 

menunjang kinerja pada mesin induk. 

 

2.1.1 PRINSIP KERJA  TURBOCHARGER 

          Pengoprasian  sebuah peralatan untuk menambah jumlah asupan udara 

yang masuk ke dalam silinder dengan memanfaatkan energi gas buang hasil 

dari pembakaran. Turbocharger merupakan peralatan untuk mengubah sistem 

pemasukan udara dari konsep natural atau alami menjadi sistem induksi 

paksa. Jika sebelumnya udara yang akan dimasukkan ke dalam silinder hanya 

mengandalkan kevakuman yang dibentuk dari  pergerakan piston saat  
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bergerak dari TMA ke TMB atau saat langkah hisap, maka dengan 

Turbocharger udara ditekan masuk kedalam silinder menggunakan 

kompresor yang diputar oleh turbin yang digerakkan oleh tenaga dari gas 

buang hasil pembakaran. Untuk menghasilkan pembakaran yang sempurna, 

maka diperlukan tambahan udara yang dialirkan ke dalam silinder sejumlah 

aliran bahan bakar tertentu. 

          Bila kepekatan udara bertambah sebelum ditambahkan ke dalam 

silinder, seluruh bahan bakar terbakar dan daya mesin akan bertambah. Untuk 

itu mesin diesel yang dilengkapi dengan Turbocharger bertujuan untuk 

memadatkan udara masuk ke dalam silinder mesin. Sehingga daya mesin 

lebih besar dibandingkan mesin dengan dimensi yang sama. 

 

 

 

Gambar 2.1. Langkah Kerja Turbocharger 

 

Dengan kata lain kerja Turbocharger sendiri adalah memanfaatkan gas 

buang dari ruang bakar untuk masuk ke turbocharger. Hal ini menyebabkan 

bagian lain dari Turbocharger berputar, yang bertugas menarik udara yang 
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didinginkan lewat intercooler untuk dikirim ke dalam mesin yang membantu 

proses pembakaran bahan bakar. 

Prinsip dasar dibalik penggunaan Turbocharger cukup sederhana, 

namun sebuah Turbocharger adalah sebuah komponen mesin yg sangat 

kompleks. tidak hanya komponen-komponen dalam Turbocharger itu sendiri 

yg harus terkoordinasi secara tepat, tapi juga Turbocharger dan mesin harus 

benar-benar cocok. jika tidak, maka dapat menghasilkan mesin yg tidak 

efisien dan bahkan kerusakan. 

 

Cara perawatan Turbocharger : 

1. Proses Aliran Udara Melalui Sistem Turbo 

Ada tujuh tahap dari proses aliran udara untuk pembakaran melalui 

sistem Turbocharger  langkah langkah tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Udara bersih bertekanan atsmosfer masuk dihisap oleh 

Turbocharger 

b. Setelah itu Turbocharger memampatkan udara menekan menuju 

intercooler 

c. Intercooler menurunkan suhu udara yang melewatinya  

d. Pada saat katup isap terbuka udara yang sudah dingin dimasuk 

ke dalam silinder untuk pembakaran  

e. Setelah selesai pembakaran katup buang terbuka dan katup isap 

tertutup, gas buang akan didorong keluar dari cylinder melalui 

katup buang 

f. Gas buang yang keluar dari silinder masuk ke Turbocharger lalu 

menendang/memutar turbin pada Turbocharger 

g. Gas buang keluar dari Turbocharger lalu dibuang melalui 

cerobong gas buang 

 

 

 



4 

 

2. Sistem Pelumasan 

          Untuk melumasi full-floating bearing di dalam center 

housing, oli mesin disalurkan dari oil inlet pipe dan disirkulasikan 

di antara bearing-bearing. Setelah melumasi bearing-bearing, oli ini 

mengalir melalui oil outlet pipe dan kembali ke oil pan. 

kelangsungan penyediaan minyak untuk bantalan turbocharger dan 

kapasitas harus sedemikian rupa sehingga bantalan tidak akan rusak 

 

3. Sistem Pendinginan turbocharger 

Turbocharger didinginkan oleh air tawar pendingin dari pompa 

gandeng mesin induk. Air pendingin dari cooler di hisap oleh 

pompa gandeng mesin induk lalu di teruskan ke pipa yang sebagian 

besar mengalir ke jacket cooling mesin induk, dan juga ke 

Turbocharger untuk mendinginkan Turbocharger. kemudian 

dari Turbocharger diteruskan ke pipa keluaran pendingin mesin 

induk selanjutnya menuju cooler  kembali untuk didinginkan. 

 

2.1.2 KEUNTUNGAN DAN KEKURANGAN  TURBOCHARGER 

1. Keuntungan Turbocharger : 

Beberapa keuntungan dalam pemasangan Turbocharger pada mesin 

penggerak utama di antaranya yaitu: 

a.  Lebih Responsif 

           Dengan pemasangan Turbocharger dapat melipat 

gandakan tenaga dari suatu mesin penggerak utama, karena 

menghasilkan tekanan udara masuk yang lebih besar akan 

memberikan keuntungan yg signifikan pada mesin-mesin diesel 

yang menggunakan Turbocharger 

b.  Lebih Ekonomis 

Turbocharger lebih ekonomis karena energi yang digunakan 

adalah energi yang sudah ter-konsumsi atau didaur ulang energi 

yg dihasilkan oleh mesin itu sendiri, memanfaatkannya untuk 
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menjadikan tenaga mesin tersebut lebih besar dengan 

menciptakan friksi. sebagai dampaknya, mesin dengan 

Turbocharger menjadikan penggunaan bahan bakar yg lebih 

hemat. 

c.  Lebih Ramah Lingkungan 

          Karena Turbocharger mengirimkan lebih banyak udara ke 

silinder atau ruang bakar, maka pembakaran bahan bakar 

berlangsung lebih mudah, dan lebih bersih. Mesin Mesin Diesel 

modern dengan Turbocharger menghasilkan Emisi NOx dan CO2 

yg lebih rendah 50%. 

d.  Menghasilkan daya yang lebih besar 

Turbocharger akan membuat tekanan ke silinder sehingga 

campuran udara dan bahan bakar akan lebih homogen dan lebih 

cepat terbakar.memberikan torsi yg lebih besar, sehingga 

performa mesin menjadi lebih baik dan memberikan kelebihan 

dalam menggunakan mesin diesel. 

2. Kekurangan Turbocharger 

Beberapa kekurangan dalam pemasangan Turbocharger pada mesin 

penggerak utama diantaranya yaitu: 

a. Membutuhkan perawatan ekstra terutama pelumasan 

Turbocharger lebih membutuhkan perawatan ekstra dalam 

pelumasan untuk kelancaran putaran poros dan karena putaran 

yang sangat tinggi dapat menghasilkan panas yang berlebih 

bahkan tidak terkontrol. Lebih berisik 

Pemasangan Turbocharger membuat kamar mesin lebih bising 

karena Turbocharger mengeluarkan suara berdenging yang 

dihasilkan dari putaran turbin pada Turbocharger yang tinggi. 

 

 

2.1.3 KOMPONEN DAN KELENGKAPAN DARI TURBOCHARGER 
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1. Turbin 

          Turbin adalah sebuah komponen mekanik yang berfungsi 

untuk mengkonversikan energi panas fluida yang melewatinya 

menjadi energi mekanis putaran poros turbin. Setiap turbin selalu 

melibatkan fluida yang mengandung energi panas yang mengalir 

melewati sudu-sudu turbin.Setiap sudu turbin berdesain membentuk 

nozzle-nozzle sehingga disaat fluida melewatinya, fluida akan 

terekspansi diikuti dengan perubahan energi panas menjadi mekanis 

 

Gambar2.2.Turbin kompresor 

2. Kompressor 

          Kompresor pada Turbocharger  berfungsi untuk mengubah 

energi mekanis putaran poros Turbocharger menjadi energi kinetik 

aliran udara. Kompresor berada pada satu poros dengan turbin, 

sehingga pada saat gas buang mesin mulai memutar 

turbin,kompresor juga akan ikut berputar dengan kecepatan putaran 

yang sama. Energi mekanis yang dihasilkan turbin akan langsung 

digunakan sebagai tenaga penggerak kompresor  
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Gambar 2.3. Aliran Kerja Bagian Kompresor 

 

  Kompresor turbocharger tipe sentrifugal dan tersusun atas 

dua bagian utama yakni sudu-sudu rotor dan casing. Pada saat 

impeller rotor kompresor mulai berputar dengan kecepatan tinggi, 

udara akan mulai terhisap dan masuk ke silinder. kecepatan aliran 

udara akan turun dan tekanan statiknya akan meningkat ini akan 

diikuti dengan kenaikan temperatur juga. Selanjutnya, udara ini 

dialirkan untuk menuju ke intercooler. 

3. Bearing 

Selama turbin dan kompressor berputar pada kecepatan yang tinggi, 

bearing digunakan untuk menjamin penyerapan getaran dari poros. 

Bearing ini dilumasi oleh oli mesin dan berputar bebas antara poros 

untuk mencegah keausan sewaktu bekerja pada kecepatan tinggi. 

Kebocoran minyak pelumas dicegah oleh dua ring seal atau oleh 

mechanical seal dan ring seal yang dipasang pada poros. 

 

               Gambar 2.4. Bearing Turbocharger 
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4. Shaft 

Fungsi dari shaft adalah untuk menyambung dari turbin ke 

kompressor sehingga kompressor dapat berputar saat turbin 

berputar/beroperasi 

 

2.1.4 KELENGKAPAN TURBOCHARGER 

Disamping komponen-komponen yang membentuk suatu tubocharger, 

sebagai suatu alat tentu turbocharger juga ditopang oleh alat 

kelengkapan lainnya. Dalam rangka untuk memaksimalkan peran dari 

turbocharger. Tentunya alat-alat kelengkapan ini sangat diperlukan 

turbocharger. Kelengkapan pada turbocharger adalah sebagai berikut : 

 

1. Intercooler 

Intercooler pada mesin diesel adalah sebuah alat pendingin udara 

yang berguna untuk mendinginkan udara yang berasal dari 

perangkat turbocharger di dalam mesin diesel tersebut. Udara yang 

disuplai turbocharger ke mesin merupakan udara yang berasal dari 

gas buang dan memiliki suhu yang sangat panas. Oleh karena itu, 

fungsi intercooler pada mesin diesel merupakan salah satu hal yang 

cukup penting. Selain mendinginkan udara, intercooler juga 

berfungsi untuk memadatkan udara pada mesin sehingga mesin 

memiliki tenaga yang lebih besar. Intercooler biasanya terletak pada 

bagian yang mudah terkena angin atau udara agar mendukung 

fungsi pendinginan bekerja secara maksimal. 
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Gambar 2.5. Intercooler 

 

Pada saat udara didorong masuk oleh turbocharger, maka 

tekanan udara tersebut juga meningkat. Selain itu suhu dari udara 

yang dipompa oleh turbocharger juga meningkat dan akan 

memperburuk mesin jika udara yang disuplai merupakan udara yang 

panas. Jika hal tersebut sampai terjadi maka temperature ruang 

bakar akan meningkat dan dapat terjadi terlalu panas serta akan 

membuat udara memuai sehingga kepadatan udara berkurang.Hal 

tersebut dapat mempengaruhi kinerja terutama tenaga mesin karena 

pembakaran tidak terjadi secara sempurna. Untuk menghindari hal 

tersebut, intercooler menjadi solusi yang cukup ampuh. Intercooler 

bekerja sebagai penyeimbang serta pelepas panas yang bekerja 

mirip seperti radiator. air radiator melainkan dengan menggunakan 

media air laut. Intercooler merupakan sebuah pesawat bantu  yang 

umumnya menggunakan air sebagai media pendingin. Udara 

terkompresi masuk ke sisi tubing kecil yang tersusun atas plat-plat 

tipis aluminium dan pipa- pipa kecil. Air pendingin mengalir 

dengan bantuan pompa pendingin melewati pipa pipa kecil dan 

menyerap panas udara terkompresi melalui permukaan pipa. 

 



4 

 

2. Tipe-tipe Intercooler 

Menurut Merriam-Webster, intercooler dibedakan menjadi 3 jenis. 

Intercooler jenis udara ke udara, udara ke air, dan one shot: 

a. Intercooler udara ke air banyak digunakan untuk kapal-kapal 

laut. pada jenis ini air bersirkulasi untuk untuk mendinginkan 

udara, pada dasarnya prinsip kerjanya sama seperti air radiator. 

Komponen terpenting dalam intercooler jenis ini adalah pompa 

airnya. Untuk itu biasanya pompa air disambungkan dengan 

dipasang seri atau pun paralel. 

b. Udara ke udara adalah jenis intercooler yang paling jarang 

digunakan pada mesin kapal tetapi banyak digunakan dalam 

mesin kendaraan lain saat ini. Yang perlu diperhatikan dalam 

interccoler jenis ini adalah lekukan dan perubahan ukuran harus 

sesedikit mungkin. Selain itu, sambungan dan selang karet harus 

yang berkualitas baik agar mampu menahan tekanan Turbo. 

Tempat pemasangan Turbo juga perlu diperhatikan, harus 

ditempatkan di tempat yang sebanyak mungkin mendapat aliran 

udara. 

c. Intercooler One Shot memiliki kemampuan pendingin udara 

yang sangat tinggi dan cukup mendinginkan Turbo dan 

udaranya dalam waktu singkat. 

 

 

3. Perawatan Intercooler 

a. Menghilangkan debu, Karbon dan kotoran lainnya dengan 

bantuan udara tekan,  lalu merendam  intercooler ke dalam  

Kimia pembesih (chemical cleaner) Dan di panasi hingga ± 

70ºC, diamkan  dalam kondisi ini sekitar 12–16 jam setelah itu 

bersihkan dengan  air  tawar dengan cara menyemprotkanya 
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sampai semua kotoran hilang. Setelah itu Semprotkan udara  

untuk menghilangkan partikel air dari intercooler dan keringkan. 

b. Untuk menghindari korosi oleh air lautpada intercooler 

dipasanglah zink anoda, adapun perawatan zink anoda yaitu 

dengan selalu melakukan pengecekan secara berkala. 

c. Pembaruan atau penggantian packing,packingsangat dianjurkan 

untuk meminimalisir terjadinya kebocoran dan untuk menjaga 

kekedapan 
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2.2 GAMBARAN UMUM OBYEK PENULISAN 

 

QUESTIONNAIRE 88 (Version 2) 

INTERTANKO’S STANDARD CONTAINER VOYAGE CHARTERING 

QUESTIONNAIRE 1988 (Version 2) 

(Metric system to be applied, HVPQ reference specified where applicable) 

GENERAL INFORMATION  A. HVPQ 

Ref 
Date Updated: 10/07/2015  

Vessel's name: CTP DELTA 1.2 

IMO number: 525015873 1.3 

Vessel's previous name(s): CTP DELTA 1.4-1.7 

Flag: Indonesia 1.8 

Port of Registry: Jakarta 1.9 

Call sign: PMLL 1.11 

Inmarsat phone number: (62-21)5694790 1.12 

Fax number: 5694790 1.13 

Email address: CTP LINE@yahoo.com 1.16 

Type of vessel: Container 1.17 

Type of hull: Single  1.19 

 

OWNERSHIP & OPERATION 

Registered owner - Full Style: 

 
PT. Caraka tirta perkasa,jalan 

tomang mandala Jakarta barat 
1.20 

Technical operator - Full Style: PT. Caraka tirta perkasa                                                                                                                         1.22 

   

   

mailto:CTP%20LINE@yahoo.com


4 

 

Commercial operator - Full 

Style: 

 

PT. Caraka tirta perkasa 

Jalan tomang mandala Jakarta 

barat no.18 

Jakarta 14241 

1.25 

Disponent owner / Bareboat 

charterer - Full Style: 

 

  

Number of vessels in Disponent 

owner's fleet:: 
  

BUILDER 

Where Built : 
KurushimaDockyard, 

Japan 
1.26 

Date Delivered: 1985 1.31 

 

CLASSIFICATION 

Vessel’s classification society: BKI 1.34 

Class notation: Container 1.35 

If Classification society changed, name 

of previous society? 
NK 1.36 

If Classification society changed, date 

of change? 
08 April 2011 1.37 

Last dry-dock: 07Agustus 2014 1.38 
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Last special survey: 07Agustus 2014 1.41 

Latest CAP Rating (if applicable) - 1.44 

Last annual survey: 11 Agustus 2014 1.45 

Does the vessel have a statement of 

compliance issued under 

the provisions of the Condition 

Assessment Scheme (CAS)? 

Yes ڤ     No ڤ     N/A ڤ  

 

DIMENSIONS 

LOA (Length Over All):    149,61Metres 1.49 

Extreme breadth:   22,30 Metres 1.51 

KTM (Keel to Masthead): 35,511Metres 1.54 

BCM (Bow to Center Manifold):  35.00  Metres 1.57.1 

Lightship parallel body length:   Metres 1.57.3 

Normal ballast parallel body length: Metres 1.57.6 

Parallel body length at Summer DWT: Metres 1.57.9 

TONNAGES 

Net Tonnage:  4928 RT 1.59 

Gross Tonnage: 9601 RT 1.60 

Suez Net Tonnage: N/A 1.61 

Panama Net Tonnage: 10161.83 RT 1.62 
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LOAD LINE 

INFORMATION 

Freeboar

d 

(Metres) 

Draft 

(Metres) 

Deadweight 

(Tonnes) 

Displaceme

nt (Tonnes) 

 

Summer: 3.069 2.891 12.118 5256 1.63 

Winter: 3.255 8.785 17.412 17.412 1.64 

Tropical: 2.883 9.157 18.278 23.390 1.65 

Lightship: 9.557 2.483 0 5112 1.66 

Normal 

Ballast 

Condition: 

7.63 4.41 5.087 10.199 1.67 

TPC on summer draft:  28.88     Tonnes 1.70 

Does vessel have Multiple 

SDWT? 

Yes ڤ     No 1.72 ڤ 

If yes what is the maximum 

assigned Deadweight? 

Tonnes 1.73 

Air draft (sea level to top of 

mast/highest point) in normal SBT 

condition? 

37.84      Metres 1.74 

 

Sumber : INTERTANKO’S STANDARD CONTAINERS VOYAGE 

CHARTERING QUESTIONNAIRE 1988 (Version 2) CARAKA TIRTA 

PERKASA. 
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