
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Umum Mesin Diesel 

Motor bakar diesel biasa disebut juga dengan Mesin 

diesel  (atau mesin pemicu kompresi ). Mesin diesel pertama diperkenalkan 

oleh Rudolph Diesel,seorang ilmuan jerman pada tahun 1892. Mesin diesel 

adalah mesin pembakaran dalam, karena cara penyalaan bahan bakarnya 

dilakukan dengan menyemprotkan bahan bakar ke dalam udara yang 

bertekanan dan bertemperatur tinggi, sebagai akibat dari proses kompresi ada 

beberapa hal yang mempengaruhi kinerja mesin diesel, antara lain besarnya 

perbandingan kompresi, tingkat homogenitas campuran bahan bakar dengan 

udara, karakteristik bahan bakar (termasuk cetane number), dimana cetane 

number menunjukan kemampuan bahan bakar itu sendiri. 

Mesin diesel memiliki efisiensi termal terbaik dibandingkan 

dengan mesin pembakaran dalam maupun pembakaran luar lainnya, karena 

memiliki rasio kompresi yang sangat tinggi. Mesin diesel kecepatan-rendah 

(seperti pada mesin kapal) dapat memiliki efisiensi termal lebih dari 50%. 

Mesin diesel dikembangkan dalam versi dua-tak dan empat-tak. Mesin 

ini awalnya digunakan sebagai pengganti mesin uap. Sejak tahun 1910-an, 

mesin ini mulai digunakan untuk kapal dan kapal selam, kemudian diikuti 

lokomotif, truk, pembangkit listrik, dan peralatan berat lainnya.   

Motor diesel adalah  jenis  khusus  dari  mesin  pembakaran  dalam 

karakteristik utama pada mesin diesel yang membedakannya dari  motor 

bakar yang lain, terletak pada metode pembakaran bahan bakarnya   

(Arismunandar W, Koichi Tsusada, 1986 ). Ditinjau dari cara memperoleh 

energi thermal ini mesin kalor dibagi menjadi dua golongan, yaitu mesin 

pembakaran luar dan mesin pembakaran dalam. 

Pada mesin pembakaran luar atau sering disebut juga sebagai 

eksternal combustion engine ( ECE ) proses pembakaran terjadi diluar   

https://id.wikipedia.org/wiki/Efisiensi_termal
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_pembakaran_dalam
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesin_pembakaran_luar&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Rasio_kompresi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dua-tak&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Empat-tak&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_uap
https://id.wikipedia.org/wiki/Kapal_selam
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mesin,energi thermal dari gas hasil pembakaran dipindahkan ke fluida kerja 

mesin melalui dinding pemisah, Contohnya mesin uap. pembakaran dalam 

atau sering disebut juga sebagai internal combustion engine ( ICE ), proses 

pembakaran berlangsung di dalam motor bakar itu sendiri sehingga gas  

pembakaran yang terjadi  sekaligus  berfungsi sebagai fluida kerja. Mesin 

pembakaran dalam umumnya dikenal juga dengan nama motor bakar. Dalam 

kelompok ini terdapat motor bakar torak dan sistem turbin gas ( Gunawan 

Hanafi, 2006 ) 

 

2.1.1 Prinsip Kerja  Motor Diesel 

Prinsip kerja engine diesel 4 tak sebenarnya sama dengan prinsip 

kerja engine otto, yang membedakan adalah cara memasukkan bahan 

bakarnya. Pada motor diesel bahan bakar disemprotkan langsung ke ruang 

bakar dengan menggunakan injector. Dibawah ini adalah langkah dalam 

proses engine diesel 4 tak: 

1. Langkah Isap 

Pada langkah ini piston bergerak dari TMA ( Titik Mati Atas ) ke 

TMB ( Titik Mati Bawah ). Saat piston bergerak ke bawah katup isap 

terbuka yang menyebabkan ruang didalam silinder menjadi vakum, 

sehingga udara murni langsung masuk keruang silinder melalui filter 

udara. 

2. Langkah kompresi 

Pada langkah ini piston bergerak dari TMB menuju TMA dan 

kedua katup tertutup. Karena udara yang berada didalam silinder didesak 

terus oleh piston menyebabkan  terjadi kenaikan tekanan dan temperatur, 

sehingga udara di dalam silinder menjadi sangat panas. Beberapa derajat 

sebelum piston mencapai TMA, bahan bakar disemprotkan keruang 

bakar oleh injector yang berbentuk kabut. pada langkah kompresi udara 

yang bertekanan dan bertemparatur tinggi akan disemprotkan atau di 
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injeksikan oleh injektor sehingga terjadilah pembakaran diruang bakar 

mesin tersebut. 

3. Langkah Usaha 

Pada langkah ini kedua katup masih tertutup, akibat semprotan 

bahan bakar diruang bakar akan menyebabkan terjadinya ledakan   

pembakaran yang akan meningkatkan suhu dan tekanan diruang 

bakar.Tekanan yang besar tersebut akan mendorong piston kebawah 

yang menyebabkan terjadi gaya aksial. Gaya aksial ini dirubah dan 

diteruskan oleh poros engkol menjadi gaya radial ( putar ). 

4. Langkah Buang 

Pada langkah ini, gaya yang masih terjadi di flywhell akan 

menaikkan kembali piston dari TMB ke TMA, bersamaan itu juga katup 

buang terbuka sehingga udara sisa pembakaran akan di dorong keluar 

dari ruang silinder menuju exhaust manifold dan langsung menujuk 

knalpot. Begitu seterusnya sehingga terjadi siklus pergerakan piston yang 

tidak berhenti.  

 

2.1.2 Komponen komponen Mesin Diesel 

Suatu pemahaman dari operasi atau kegunaan berbagai bagian 

berguna untuk pemahaman sepenuhnya dari seluruh  mesin tersebut. 

Bagian atau unit mempunyai fungsi khusus masing-masing yang harus 

dilakukan dan bekerja sama dengan bagian yang lain membentuk 

mesin diesel. Orang yang ingin mengoperasikan, memperbaiki atau 

menservis mesin disel, harus mampu mengenal bagian yang berbeda 

dengan pandangan dan mengetahui apa fungsi khusus masing-masing. 

Pengetahuan tentang bagian mesin akan diperoleh sedikit demi sedikit, 

pertama kali dengan membaca secara penuh perhatian yang berikut, 

dan kemudian dengan melihat daftar istilah pada akhir buku ini setiap 

istilah yang belum dapat anda mengerti. 
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1. Silinder 

Silinder adalah , tempat dimana bahan bakar dibakar dan daya 

ditimbulkan. Bagian dalam silinder dibentuk dengan lapisan liner atau 

selongsong ( sleev ). Diameter dalam silinder disebut lubang ( bore). 

 

2. Kepala silinder ( cylinder head ) 

Menutup satu ujung silinder dan sering berisikan katup tempat 

udara dan bahan bakar diisikan dan gas buang dikeluarkan. 

 

Gambar 2.1 cylinder head MV.PHOENIX 

3. Torak ( piston ) 

Ujung lain dari ruang kerja silinder ditutup oleh torak yang 

meneruskan kepada poros daya yang ditimbulkan oleh pembakaran 

bahan bakar. Cincin torak ( piston ring ) yang dilumasi dengan minyak 

mesin menghasilkan sil ( seal ) rapat gas antara torak dan lapisan 

silinder. Jarak perjalanan torak dari ujung silinder ke ujung yang lain 

disebut langkah ( stroke ). 
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Gambar 2.2 Torak/piston MV.PHOENIX 

4. Batang Engkol ( Connecting rod ) 

Satu ujung, yang disebut ujung kecil dari batang engkol, 

dipasang pada pena pergelangan atau pena torak yang terletak di dalam 

torak. Ujung besar mempunyai bantalan untuk pen engkol. Batang 

engkol mengubah dan meneruskan gerak bolak balik ( reciprocating ) 

dari torak menjadi putaran continue pena engkol selama langkah kerja 

dan sebaliknya selama langkah yang lain. 

                

Gambar 2.3 connecting rod MV.PHOENIX 

5. Poros engkol ( crank shaft ) 

Poros engkol berputar dibawah aksi torak melalui engkol dan 

pena engkol yang terletak diantara pipi engkol ( crankweb ), dan 

meneruskan daya dari torak kepada poros yang digerakkan. Bagian 
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dari poros engkol yang di dukung oleh bantalan utama dan berputar 

didalamya di sebut tap ( journal ) 

                 

Gambar 2.4 pemasangan crankshaft MV.PHOENIX 

 

6. Roda Gila (flywheel ) 

Dengan berat yang cukup dikuncikan kepada poros engkol dan 

menyimpan energi kinetik selama langkah daya dan mengembalikanya 

selama langkah yang lain. Roda gila membantu menstart mesin dan 

juga bertugas membuat putaran poros engkol seragam. 

 

Gambar 2.5 flywheel MV.PHOENIX 
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7. Poros Nok ( cam shaft ) 

Yang digerakkan oleh poros engkol oleh penggerak  rantai atau 

oleh roda gigi pengatur waktu mengoperasikan katup pemasukan dan 

katup buang melalui nok, pengikut nok, batang dorong dan lengan 

ayun. Pegas katup berfungsi menutup katup. 

 

           Gambar 2.6 Camshaft MV.PHOENIX 

 

8. Karter (crankcase) 

Berfungsi menyatukan silinder, torak, dan melindungi semua 

bagian yang bergerak dan bantalannya, serta merupakan reservoir bagi 

minyak pelumas. Disebut sebuah blok silinder kalau lapisan silinder 

disisipkan didalamya. Bagian bawah dari karter disebut plat landasan  

(bed plat ). 
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.  

       Gambar 2.7 Carter MV.PHOENIX 

9. Rock Arm 

Rocker arm, adalah salah satu bagian penting dari komponen 

mesin diesel yang posisinya berada di atas cylinder head, fungsi dari 

rocker arm ini adalah mengatur gerakan valve, kapan waktunya 

menutup dan kapan waktunya terbuka. Semuanya diatur oleh rocker 

arm. 

 

10. Valve Spring 

Valve spring , ini juga salah salah satu komponen penting dari 

sebuah mesin diesel, ia bertugas sebagai penghubung antara rocker 

arm dengan valve. 
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11. Valve 

Valve, mesin diesel tidak akan menyala jika tidak ada valve, 

fungsi dari valve ini adalah mengatur udara masuk dan keluar serta 

sebagai penutup lubang saat terjadi kompresi. 

 

Gambar 2.8 valve/klep mesin induk MV.PHOENIX 

 

12. Engine Block 

Engine block , terbuat dari logam campuran yang tahan panas, ia 

sebagai dinding dari sebuah cylinder. 

 

Gambar 2.9 block mesin MV.PHOENIX 
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13.  Ring Piston 

Cincin Torak (Ring Piston) 

Fungsi : - Mencegah kebocoran gas saat langkah kompressi dan usaha 

- Mencegah oli masuk keruang bakar 

- Memindahkan panas dari piston ke dinding silinder 

 

Gambar 2.10 ring piston MV.PHOENIX 

 

14.  Piston Pin 

Fungsi : Menghubungkan piston dengan connecting rod melalui 

lubang bushing 

 

           Gambar 2.11 Pin piston MV.PHOENIX 
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15. Bearing 

Fungsi : Mencegah keausan dan mengurangi gesekan pada poros 

engkol (crank shaft) 

 

Gambar 2.12 Bearing/metal MV.PHOENIX 

 

2.2  Gambaran Umum Obyek Penulisan 

2.2.1 Sejarah Singkat PT. Salam pacific Indonesia lines 

 Mengawali usahanya pada tahun 1984 dengan bergerak di bidang pengiriman 

barang laur pulau.sekitar tahun 1996 mengembangkan usaha dari angkutan 

BREAKBULK CARGO menjadi angkutan yang lebih efisien dengan 

menggunakan CONTAINER.Dan sampai saat ini PT.SALAM FASIFIC 

INDONESIA LINES (SPIL) memiliki fasilitas armada kapal sendiri yang telah 

dilengkapi dengan sertifikasi BKI yaitu ISM CODE dan IPSP CODE. 

 sebagai bentuk komitment kecepatan pengiriman barang PT SALAM 

PASIFIC INDONESIA LINES (SPIL) melengkapi bernagai jenis berat untuk 

memastikan kelancaran kegiatan operasional antara lain Reachstake,Side 

loader,Shore Barge Crane,Forklif,dan Trailer. 

 sampai dengan sekarang PT.SALAM PASIFIC INDONESIA LINES (SPIL) 

mempunyai 16 cabang dan 4 kantor perwakilan tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia bagian barat sampai dengan bagian timur wilayah Indonesia
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TABEL 1. 

 

SHIP’S PARTICULARS MV.PHOENIX 

 

Name of Vessel :  MV.PHOENIX       

 

Call Sign  :  PMMB 

 

Name Of Owner :  PT. SALAM PASIFIC INDONESIA LINES 

      . 

IMO Number : 9532745 

 

Build At :  REPUBLIC OF CHINA 

 

Years of Build :  2007 

 

Clasification :  BKI 

 

Flag :  INDONESIA 

 

Port of Registered :  JAKARTA 

 

Gross Ratio Tonnage :  5200 TON 

 

Long Over All :  96,50 M 

  

Nett Ratio Tonnage :  2998 TON 

 

Breadth :  15,80 M 

  

Depth :  7,40 M 

 

Material of Hull :  STEEL 

 

Main Engine :  ANTAI WUXI G8300 

   

Horse Power : 2400 HP x 525 RPM ( MAXIMUM ) 

 

Sea Speed :  10 Knots 

 

Diesel Oil Capacity :  250 T 

 

Total Crew :   19 Personil 

 

 

TABEL 2. 
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CREW LIST MV.PHOENIX 

NO NAMA KEBANGSAAAN JABATAN IJAZAH 

1 ERENDS 

ALEXANDER 

MAKALUAS 

INDONESIA NAKHODA ANT III 

2 ANWAR INDONESIA MUALIM I ANT III 

3 LAZANI LAKADI INDONESIA MUALIM II ANT III 

4 WILUIUS HANTER P. INDONESIA MUALIM III ANT III 

5 KENNY F. INDONESIA RADIO/O ORU 

6 RAHMAT 

SUHERMAN 

INDONESIA KKM ATT III 

7 LA ONYONG INDOENSIA MASINIS I ATT IV 

8 ADHITYAN EKA B. INDONESIA MASINIS II ATT IV 

9 ABDI SYAHPUTRA P. INDONESIA MASINIS III ATT III 

10 HARTONO INDONESIA BOSUN ANT D 

11 YUSNI AGUSTIAN INDONESIA AB  I ANT D 

12 RICI PUTRA INDONESIA AB  II RATING 

13 INDRA HARNA INDONESIA AB III RATING 

14 SUKARJO INDONESIA OILER  I RATING 

15 ARMAN KIU INDONESIA OILER  II ATT D 

16 SARTINUS INDONESIA OILER III ATT D 

17 FAHMI ZARKASYI INDONESIA COOK BST 

18 WAHYUDIN INDONESIA CADET DECK BST 

19 AMRI AMRULLAH INDONESIA CADET 

MESIN 

BST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 3. 
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STRUKTUR ORGANISASI KAPAL MV.PHOENIX 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 4. 

 

 

MAIN ENGINE MV.PHOENIX 

 

 MARK   : ANTAI  WUXI G8300 

MASTER 

CHIEF 

ENGINER 

1 / E 2 / E 

OILER 

I 

2 / O 3 / O 

 

BOSUN 

AB I AB II AB III 

OILER 

2 

E/C 

1 

CHIEF 

OFFICER 

OILER 

3 

3 / E 

COOK 

D/C 

1 

RADIO 

OFFICER 
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 POWER   : 1765 KW 

 

 SERIAL NUMBER  : 0709123 

 

 LUB.OIL   : TYPE CD-SAE 50 

 

 CYLINDER BORE  : 300 MM 

 

 PISTON STROKE  : 380 MM 

 

NET WEIGHT  : 21000 KG 

 

 YEARS   : 2007 

 

 MAKER   : MADE IN CHINA CO.LTD 

 

 

Sumber: MV.PHOENIX 

 


