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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu jenis pengangkat dan pengangkut yang banyak 

digunakan dalam industri adalah forklift. Kendaraan forklift dalam 

dunia industri digunakan menbantu kelancaran produksi, dalam hal 

ini forklift memiliki fungsinya untuk memindahkan barang-barang 

produksi atau material baik yang kemasan maupun satuan dari satu 

tempat ketempat lainya. Forklift adalah salah satu alat berat yang 

dilengkapi dengan garpu (fork) yang berfungsi untuk proses 

pelokkangangkutan dan penurunan barang atau beban. 

Sistem penggerak roda dilakukan pada roda depan 

menerima beban lebih besar dari roda belakang. Serta untuk 

menghindari terjadinya selip rod depan pada waktu terjadinya 

pembebanan maka rod belakang sebagai kemudi untuk 

membelokan forklift. Sedang untuk pengangkatan barang dalam hal 

ini menggerakan inner must sampai ketinggian tertentu dengan 

digunakan sistem hidraulik. Untuk proses pengambilan barang 

digunakan batang penyangga yang dapat dicondongkan ke depan 

maupun kebelakang dengan sudut tertentu melalui silinder miring 

dengan sistem hidraulik. Pada saat condong ke belakang 

digunakan pada waktu forklift berjalan dengan membawa beban 

agar tidak terjatuh. Dan untuk memperudah serta effisiensi forklift 

pada waktu pengangkatan maka pada tiap barang yang akan 

diangkat diberi landasan ( palet ). 
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1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, 

maka dirumuskan permasalahn sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem hidraulis pada forklift SHANTUI SF 30. 

2. Bagaimana stabilitas manuver forklift dengan kapasitas angkat 3 

ton dan ketinggian angkat maksmum 3 meter 

 

1.3 Tujuan Kegiatan 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk dapat mengetahui sistem hidraulis pada forklift SHANTUI 

SF 30. 

2. Untuk mendapatkan stabilitas manuver forklift dengan kapasitas 

angkat 3 ton dan ketinggian angkat maksmum 3 meter. 

 

 

1.4 Pembatasan masalah 

Batasan masalah yang penulis kemukaan adalah membahas 

tentang stabilitas forlift dengan kapasitas angkat 3ton dan 

ketinggian angkat maksimum 3 meter. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pada dasarnya sistematika penulisan sangat diperlukan 

dalam penyusunan laporan sehingga dapat terlihat secara jelas dan 

sistematis tentang masalah yang akan dibahas. 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam hal ini menyajikan latar belakang, kegiatan 

penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, hal 

yang ingin dicapai serta sistematika penulisan tugas 

akhir. 
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BAB II  : DASAR TEORI 

Dalam bab ini menyajikan prinsip kesetimbangan 

forklift hantui sf 30, desain forklift, prinsip operasi dan 

komponen utama. 

BAB III : ANALISA PERHITUNGAN 

Dalam bab ini membahas satabilitas forklift pada saat 

beban dibawah, dan kesetimbangan forklift pada 

beban  danketinggian maksimum. 

BAB IV : SISTEM HIDRAULIS 

Dalam bab ini membahas tentang system hidraulis 

pada forklift pada SHANTUI sf 30. 

 BAB V : PENUTUP 

   Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


