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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

  Pengabut bahan bakar (injector) adalah salah satu bagian yang terpenting 

dari motor induk, yang merupakan suatu alat untuk mengabutkan bahan bakar 

dengan sempurna ke dalam silinder motor induk, agar bahan bakar tersebut 

mudah terbakar sehingga dapat menghasilkan tenaga yang dibutuhkan oleh 

motor untuk menggerakkan kapal. 

  Akan tetapi apabila alat pengabut tersebut tidak bekerja dengan baik 

(boco/menetes) maka bahan bakar yang disemprotkan ke dalam silinder aliran 

berupa cairan. Hal ini akan menyebabkan perlambatan penyalaan dari bahan 

bakar tersebut dan dapat berakibat kurang baik terhadap motor, dan juga 

tenaga yang dihasilkan oleh motor tersebut akan berkurang atau menurun. 

  Pada dasarnya setiap perusahaan pelayaran tidak menghendaki kapal-

kapalnya yang tergabung dalam armadanya tidak beroperasi dengan baik, 

karena tidak berfungsinya salah satu dari bagian mesin dan komponen yang 

lainnya, yang mana dapat menghambat dalam pengoperasian kapal. Salah satu 

usaha untuk menghindari terjadinya hal tersebut maka pengabut bahan bakar 

tersebut perlu dirawat sebaik-baiknya pada setiap waktu tertentu. 

  Pengoperasian kapal tentunya juga perlu adanya perawatan yang teratur 

dari motor induk sebagai penggerak utama. Lancarnya pengoperasian kapal 

tentu tidak lepas dari pesawat penggerak kapal yaitu mesin induk maupun 

pesawat bantu lainnya yang merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai 

penunjang kelancaran operasi kapal, mesin yang merupakan mesin penggerak 

utama. 

  Kapal harus mendapat perhatian atau perawatan secara rutin agar mesin 

dapat berjalan dan tahan dalam jangka waktu yang lama. 

  Di dalam melaksanakan perawatan alat pengabut, ini para masinis harus 

tanggap dan memahami tentang cara merawat pengabut bahan bakar yang baik 

dan terencana untuk menghindari terjadinya masalah dan untuk pencegahan 
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dan penanggulangan pembakaran yang tidak sempurna dari mesin induk, baik 

dari segi perawatan maupun akibat tidak normalnya alat pengabut tersebut 

pada mesin induk diatas kapal. Bertitik tolak dari uraian diatas dengan ini 

penulis mencoba menyusun makalah dengan judul “SISTEM PERAWATAN 

INJEKTOR UNTUK MENGOPTIMALKAN KERJA MESIN BANTU DI 

KAPAL PT. JANATA MARINA INDAH”.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan pengalaman dan pengamatan selama Praktek Kerja Darat  di 

PT. Janata Marina Indah, berkenaan dengan sistem perawatan injektor di atas 

kapal, maka masalah yang akan dibahas dalam karya tulis adalah : 

a. Bagaimana cara pembongkaran dan penyetelan injektor? 

b. Bagaimana sistem perawatan Injektor pada mesin bantu di atas kapal ?  

c. Apa saja faktor-faktor penyebab kerusakan Injektor 

 

1.3.Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1.3.1. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan observasi dalam pengkajian yang hendak dicapai 

dari penelitian dan penulisan Karya Tulis ini, antara lain : 

a. Untuk memahami kerja injector tentang proses penggabutan 

bahan bakar pada injektpr kedalam ruang bakar. 

b. Untuk mengetahui dan memahami perawatan injektor pada mesin 

bantu di atas kapal. 

c. Untuk mengetahui factor- factor penyebab kerusakan injektor 

pada mesin bantu. 

 

1.3.2. Kegunaan Penulisan 

Adapun kegunaan dari penulisan karya tulis ini adalah : 

a. Bagi penulis sendiri yang sangat bermanfaat di masa yang akan 

datang. 
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b. Bagi pihak PT. Janata Marina Indah agar meningkatkan 

pengetahuan dan berbagi pengalaman. 

c. Bagi segenap civitas akademika STIMART “AMNI” Semarang 

sebagai media informasi dan pengetahuan. 

d. Berguna bagi para pembaca untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Agar susunan pembahasan terarah pada pokok masalah dan 

memudahkan dalam pemahaman, maka penulis memberikan gambaran 

secara garis besar tentang sistematika penulisan karya tulis yang dibagi 

ke dalam 5 bab sebagai berikut:  

 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, 

Tentang injector di dalam silinder, Tujuan Penulisan, Kegunaan 

Penulisan, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika 

Penulisan. 

 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang terkait dengan 

pengertian dan landasan teori injektor yang digunakan pada mesin 

bantu dalam penyusunnan karya tulis 

  

BAB 3 : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian/riset, 

sejarah singkat PT. Janata Marina Indah di semarang, struktur 

organisasi, visi dan bidang yang dikerjakan. 
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BAB 4 : PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang perawatan dan pembongkaran 

injector, pembahasan masalah yang telah dirumuskan. 

 

BAB 5 : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang 

dianalisa dari pembahasan masalah yang terjadi pada 

pembahasan. 

 

Daftar Pustaka 

Lampiran  


