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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Salah satu unsur terpenting terjadinya pembakaran yaitu udara, 

selain harus ada material dan panas. Disamping harus mengetahui 

peristiwa pembakaran maka harus mengetahui sistem udara yang masuk ke 

ruang bakar (combustion chamber) maupun proses keluarnya gas buang.  

Dalam hal ini kebersihan udara yang masuk ke ruang bakar 

sangatlah penting untuk sempurnanya pembakaran. Jika udara yang masuk 

keruang bakar kotor maka kotoran debu akan mengakibatkan rusaknya 

komponen pada engine seperti piston rusak dan tersumbatnya sistem 

pelumasan pada engine. 

Medan kerja unit sangat berpengaruh pada kebersihan udara 

yang terhisap ke ruang bakar. Oleh karena itu pemilihan tipe air cleaner 

sangat berpengaruh terhadap kebersihan udara. Pada unit Foton FT 824 

cenderung bekerja pada medan yang berdebu pekat. Unit ini bekerja di 

bidang pertanian seperti perkebunan kelapa sawit, perkebunan jagung dan 

lain sebagainya. Pada unit Shantui Loader SL 30W untuk medan 

beroperasinya dapat berdebu pekat dan tidak.  

Pada unit Foton FT 824 air cleaner yang digunakan adalah tipe 

oil bath dimana oli tersebut berguna untuk menyaring partikel – partikel 

yang kasar. Sedangkan pada unit Shantui Loader SL 30W tipe air cleaner 

yang digunakan adalah air cleaner tipe kertas. Dengan merubah tipe air 

cleaner unit Shantui Loader SL 30W dengan air cleaner unit Foton FT 

824 diharapkan udara yang terhisap ke ruang bakar akan lebih bersih dan 

pembakaran lebih sempurna. Alasan lain konsumen mengganti air cleaner 

pada Shantui Loader SL 30W adalah hemat biaya dalam perawatan karena 

hanya mengganti oli yang terdapat pada air cleaner. Selain itu, dengan 

medan pengoperasian unit di debu yang pekat, maka air cleaner jenis oil 
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bath sangat mendukung dengan oli sebagai media penyaringan udara 

sehingga kadar debu yang tersaring akan semakin banyak sehingga udara 

lebih bersih.  

 

1.2 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari analisis ini antara lain : 

1) Untuk mngetahui besar tekanan compressor manifold 

absolute pressure (MAP) pada turbocharger masing – masing 

unit. 

2) Untuk mengetahui besar pressure ratio pada turbocharger 

masing – masing unit. 

3) Mengetahui besar putaran turbocharger pada masing – 

masing unit.  

4) Mengetahui penyebab kegagalan air cleaner unit Foton FT 

824 digunakan pada unit Shantui Loader SL 30 W. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dengan unit yang digunakan yaitu Shantui Loader SL 30W dan 

Foton FT 824, batasan masalah laporan tugas akhir ini yaitu menganalisa 

penyebab kegagalan air cleaner FT 824 yang digunakan pada unit SL 

30W, serta membandingkan hasil perhitungan yang didapatkan dari 

masing-masing unit. 

 

1.4 Metode Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan sebagai sarana pendukung 

kelengkapan laporan tugas akhir ini ditulis dan dikumpulkan dengan cara 

sebagai berikut : 

1) Library Research (pengambilan data melalui literatur), data-data 

dipelajari dengan pedoman Manual Book, Part Catalog, Manual 

Service, dll.  



3 
 

2) Field Research (pengamatan lapangan), pengamatan ini dilakukan 

untuk mengambil data kenyataan dilapangan dengan cara : 

a) Interview (wawancara), cara ini dilakukan dengan melakukan 

wawancara/dialog langsung dengan karyawan dan trainer PT 

Gaya Makmur Tractors. 

b) Observation (pengamatan), cara ini dilakukan dengan 

melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk 

memperoleh data yang tepat. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dengan tujuan penulisan Tugas Akhir ini agar jelas dan mudah 

dipahami, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, 

Tujuan Penulisan, Batasan Masalah, Metode Pengumpulan 

Data dan Sistematika Penulisan.  

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Landasan teori yang digunakan yaitu air system pada 

kedua unit, yaitu Foton FT 824 dan Shantui Loader Tipe 

SL 30W serta tipe air cleaner yang digunakan pada kedua 

unit. Pada bab ini juga menjelaskan tentang persamaan 

yang digunakan pada tubocharger dan grafik yang 

digunakan untuk mencari berapa besar putaran 

turbocharger sesuai daya engine pada masing – masing 

unit.  

BAB III : LANGKAH ANALISA KEGAGALAN AIR CLEANER 

DIGUNAKAN PADA UNIT SL 30W.  

 Pada bab ini menjelaskan prosedur pemeriksaan kegagalan 

air cleaner berisi tentang diagram alir analisa kegagalan 

air cleaner, alat dan bahan yang digunakan dan 

pengambilan data.  
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BAB IV : ANALISA PERHITUNGAN 

Untuk mengetahui penyebab kegagalan dilakukan dengan 

cara analisa perhitungan. Analisa perhitungan tersebut 

yaitu tekanan compressor MAP pada turbocharger, 

pressure ratio dan putaran turbocharger dengan grafik 

pada masing – masing unit.  

BAB V  : PENUTUP 

Bab kelima ini menjelaskan tentang Kesimpulan dan 

Saran. 


