
1 
 

 
 

 

BAB I 
 

 
 

PENDAHULUAN 
 

 
 

1.1.  Latar Belakang 
 

Seiring berkembangnya zaman kebutuhan alat–alat besar yang 

sangat mendukung pembangunan di Indonesia sebagai negara 

berkembang merupakan termasuk dalam kebutuhan utama. Hal ini 

dikarenakan negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 

beragam kekayaan alam didalamnya yang harus di manfaatkan demi 

memajukan negara Indonesia yang tidak mungkin dilakukan tanpa 

alat–alat besar. Kegiatan pembangunan yang memerlukan alat–alat 

besar antara lain membuka lahan baru,mengangkut material ( batu, 

tanah , kayu ) dan bahkan menggali.  Kegiatan–kegiatan tersebut 

dapat dilakukan tanpa bantuan alat–alat , tetapi membutuhkan waktu 

sangat lama jika dibandingkan dengan menggunakan bantuan alat– 

alat besar. 

 
Spider Excavator  sabagai salah satu dari banyaknya alat–alat 

besar yang digunakan berfungsi sebagai alat yang dapat melakukan 

kegiatan antara lain seperti menggali, meratakan tebing, mengangkat 

barang, dan lainnya,dan dapat beroperasi di medan yang sangat 

sempit karena kaki-kaki yang dapat di gerakkan menyempit dan 

melebar,  bucket  dapat  diganti  sesuai  kebutuhan.  Excavator  itu 

sendiri  terdiri dari beberapa komponen utama seperti engine, pump, 
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controll valve, final drive, swing, center joint, boom, arm dan bucket. 

Dari beberapa komponen tersebut yang sering mengalami kerusakan 

dibanding komponen lain yaitu cylinder bucket. 

 
Berdasarkan hal tersebut penulis berinisiatif dalam tugas akhir ini 

akan menganalisa buckling pada cylinder bucket spider excavator S2 

4x4 cross. sehingga menambah pengetahuan tentang peranan 

cylinder bucket dan kerusakan yang menyebabkan  buckling pada 

cylinder bucket dapat diminimalkan. 

 
1.2.    Perumusan Masalah 

 
Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang 

akan dibahas adalah menganalisa penyebab buckling pada rod bucket 

spider excavator kaiser S2 4x4 cross . 

 
1.3.    Batasan Masalah 

 
Masalah dalam analisa kerusakan silinder hidraulik ini cukup 

banyak, sehingga masalah yang akan dibahas yaitu : 

 
1.   Mengetahui prinsip-prinsip kerja hidrolik. 

 

 
 

2.  Menganalisa secara teoritis terjadinya buckling pada cylinder rod 

bucket.. 

 
3.  Menganalisa mengenai kerugian gaya akibat kerusakan. 

 

 
 

4.  Tidak menganalisa pada komponen material silinder bucket.
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1.4.    Tujuan Penelitian 
 

Adapun  tujuan  penulisan  dari  penulisan  tugas  akhir  ini 

adalah : 

 

 
 

a.       Tujuan Umum 
 

- Sebagai  syarat  untuk  menyelesaikan  S1  Fakultas  Teknik 

Jurusan  Teknik  Mesin  Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

- Untuk  mengaplikasikan  ilmu  pengetahuan  yang  diterima 

dibangku kuliah dengan dilapangan. 

- Untuk lebih mendalami pengetahuan tentang analisa Buckling 

pada cylinder rod bucket spider excavator kaiser S2 4x4 cross. 

b.       Tujuan khusus 
 

- Untuk mengetahui berapa besar kerugian gaya akibat terjadi 

kerusakan pada silinder hidrolik 

-         Untuk  mengetahui  penyebab  buckling  yang  terjadi  pada 
 

cylinder bucket spider excavator kaiser S2 4x4 cross.
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1.5.    Manfaat Penelitian 
 

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan  dapat memberikan 

konstribusi positif kepada : 

1.     Bidang Akademik 
 

Dari    penelitian    ini,    dapat    digunakan    sebagai 

referensi  untuk penelitian yang lebih lanjut oleh mahasiswa, 

khususnya   mahasiswa   Jurusan   Teknik   Mesin   Fakultas 

Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta mengenai 

analisa kerusakan silinder hidrolik pada alat berat. 

2.     Bidang Industri 
 

Sebagai pengetahuan dasar pemahaman pada silinder 

hidrolik guna menentukan batas aman berdasarkan 

kemampuan unit yang dipakai dan cara memperbaikinya. 

 

1.6. Metode Penulisan 
 

 
Agar  penuliasan  ini  terarah  dan  mendafatkan  hasil  yang 

lebih baik dan benar, maka metode literature untuk memperoleh teori 

- teori dasar pendukung serta asumsi yang digunakan dalam 

penyelesaian  masalah  analisa  dan  menggunakan  metode 

observasi dalam penyelesaian tulisan ini.
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1.7. Sistematika Penulisan 
 

 
Bab I :           PENDAHULUAN 

 

 
Pada bab ini membahas tentang Latar 

Belakang, Permasalahan, Batasan Masalah,Tujuan 

Penulisan, dan Sistematika Penulisan. 

 

Bab II :          LANDASAN TEORI 
 

 
Berisikan tentang dasar kerja System hidrolik 

serta komponen pendukungnya, rangkaian sistem 

Hidrolik spider excavator kaiser S2 4x4 cross, gambar 

komponen sistem hidrolik serta bagian yang dianalisa. 

 

Bab III :         METODOLOGI PENELITIAN 
 

 
Berisikan    pelaksanaan,    Pengamatan    dan 

 
Analisis Data. 

Bab IV :        DATA TEKNIS DAN ANALISA PERHITUNGAN 

Berisikan tentang hasil perhitungan dan analisa 
 

secara teoritis. 
 

 
Bab V :         KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
Berisikan tentang kesimpulan hasil dari 

penelitian dan pembahasan, serta saran untuk 

penelitian selanjutnya. 


