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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki luas laut 

melebihi daratan. Kurang lebih terdapat 17.508 pulau, yang letaknya secara 

geografis sangat strategis maka persaingan bisnis jasa angkutan laut akan 

sangat ketat dan meningkat sehingga dibutuhkan armada kapal yang 

memadahi dengan berbagai macam permesinan bantu di dalamnya  salah 

satunya adalah mesin jangkar. Mesin jangkar (windlass) merupakan bagian 

dari sistem tambat kapal (mooring system), termasuk chain (rantai jangkar), 

rope (tali), chain locker (kotak rantai) dan jangkar (anchor). Mesin jangkar 

adalah susunan yang kompleks dari beberapa bagian-bagian dan mekanisme 

kerjanya (Hutama.dkk, 2016). 

Mesin jangkar memiliki beberapa macam sistem penggerak seperti 

tenaga uap, hidrolik dan tenaga listrik, untuk kapal yang berukuran dibawah 

200 grt dapat menggunakan mesin derek manual, yang digerakkan dengan 

tenaga tangan. Jenis tenaga penggerak memilik keuntungan yang berbeda, 

misalnya sistim uap memiliki kemampuan yang besar dan terhindar dari 

bahaya tegangan pendek, namun kapal harus memiliki ketel uap, biasanya 

untuk kapal besar sejenis tanker. Tenaga hidraulik sangat sensitif dan tidak 

memerlukan unit yang besar, namun instalasi pipa hidrauliknya harus 

terlindung untuk menghindari kerusakan dan kebocoran, karena memilik 

tekanan yang sangat besar maka apabila bocor sangat berbahaya. Untuk 

mesin jangkar dengan tenaga motor listrik, biasanya digunakan untuk kapal 

berukuran menengah, sistim ini banyak disukai oleh pemilik kapal – kapal 

pesiar karena bersih. Namun kapal harus memilik pembangkit listrik khusus 

(generator khusus) untuk penggerak mesin jangkar (harus dipisahkan 

dengan instalasi listrik lain) tenaga penggerak tersebut diatas dengan 

melalui poros cacing (worm gear) akan menggerakkan poros utama mesin 

jangkar, selain itu pada mesin jangkar dilengkapi sistim kopling untuk 
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melepas dan mengaktifkan kerja tenaga penggerak dengan poros utama.       

(Mulasono, 2013) 

Penurunan jangkar yang tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang 

ada dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut diantaranya adalah 

kerusakan terumbu karang sebagai habitat atau tempat berkembang biak 

ikan-ikan di dasar laut. Tentunya apabila ekosistem bawah laut seperti 

terumbu karang rusak maka berpengaruh terhadap tersedianya kebutuhan 

ikan untuk manusia dan karena berkurangnya ketersediaan ikan maka secara 

otomatis harga ikan akan ikut naik dan pada akhirnya akan berpengaruh 

besar terhadap kebutuhan ekonomi. Dampak yang di timbulkan sangatlah 

besar bagi manusia sendiri. Maka dalam penurunan jangkar atau dalam 

istilah lego jangkar haruslah sesuai dengan prosedur, kondisi dan aturan-

aturan yang sudah ada agar ekosistem bawah laut tetap terjaga dan tidak 

menimbulkan kerugian terhadap perekonomian manusia. 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis melakukan kajian terhadap 

mesin jangkar dengan judul : “PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN 

MESIN JANGKAR DI KAPAL KM. LINTAS SAHABAT PT. 

JANATA MARINA INDAH”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dengan rumusan latar belakang masalah tersebut diatas, maka 

pembatasan masalah dalam penulisan karya tulis ini meliputi : 

1. Bagaimana cara pengoperasian mesin jangkar ? 

2. Bagaimana sistem perawatan mesin jangkar ? 

3. Bagaimana cara perbaikan mesin jangkar yang mengalami kerusakan ? 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

Untuk menanggapi rumusan masalah diatas, maka dalam penulisan karya 

tulis perlu diadakan sebuah penulisan. Supaya pembaca dapat mengetahui poin 

- poin apa yang dijadikan penulis sebagai tujuan dari penulisan karya tulis dan 
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untuk menghindari pelebaran masalah. Tujuan dari penulisan karya tulis ini 

adalah memecahkan masalah meliput : 

1. Mengetahui suatu permasalahan yang ada pada mesin jangkar dan 

bagaimana cara menyelesaikannya. 

2. Mengetahui aplikasi, cara kerja, dan cara perawatannya dari mesin 

jangkar yang ada pada kapal. 

3. Mengetahui kerusakan komponen akibat beban. 

 

     Kegunaan penulisan : 

Untuk mendapatkan gambaran tentang mesin jangkar di kapal, maka 

penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dari tempat 

penulis melaksanakan Prada serta bagi penulis sendiri sebagai berikut : 

1.Bagi Penulis 

a. Untuk memenuhi syarat menyelesaikan program Diploma 3 Jurusan 

Teknika STIMART AMNI “Semarang”. 

b. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman sehingga bermanfaat 

dalam dunia kerja di masa depan. 

c. Sebagai wadah bagi Taruna untuk menuangkan ide serta gagasan tentang 

hal-hal yang telah di pelajari pada saat melakukan Prada. 

 

2.Bagi Akademi 

Dalam hal ini akademi akan memperoleh gambaran yang nyata tentang 

kegiatan perawatan dan pengoperasian mesin jangkar, serta menambah 

referensi bagi akademi dan juga untuk mendapatkan data tertulis yang 

lengkap mengenai perkembangan di kapal, serta sebagai bahan informasi 

yang dapat diberikan kepada para taruna nantinya. 

 

3.Bagi Pembaca 

Supaya pembaca mendapatkan informasi dan data serta sebagai masukan 

dan sumber inspirasi untuk mengevaluasi dalam menentukan kegiatan demi 

mencapai perubahan yang positif dan bermanfaat bagi pembaca. 
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1.4.   Sistem Penulisan 

Sistematika penulisan karya tulis ini disusun untuk memberikan uraian 

mengenai susunan penulisan karya tulis yang penulis uraikan secara singkat 

dan sistematik dalam lima bab yang terdiri dari :  

BAB I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematiika penulisan karya tulis. 

BAB II merupakan pemaparan tentang tinjauan pustaka, berisi tentang 

pengertian mesin jangkar, pengoperasian dan perawatan mesin jangkar. 

BAB III merupakan pemaparan tentang gambaran umum, visi dan misi, 

struktur organisasi dan kegiatan perusahaan PT. JANATA MARINA 

INDAH. 

BAB IV merupakan pemaparan dari pelaksanaan praktek tentang sistem 

perawatan dan pengoperasian mesin jangkar. Hal yang dibahas dalam 

bagian ini meliputi pengertian perawatan dan pengoperasian mesin jangkar, 

cara kerja mesin jangkar, pengoperasian mesin jangkar 

BAB V merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran 

yang didapat dari pelaksanaan praktek dalam perawatan dan pengoperasian 

mesin jangkar. 

DAFTAR PUSTAKA penulis menyantumkan pustaka yang diacu dalam 

penulisan karya tulis. 

LAMPIRAN penulis melampirkan tambahan yang dapat berupa uraian yang 

merupakan penjelasan rinci dari apa yang disajikan di bagian-bagian terkait 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 


