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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Truck crane adalah merupakan  salah satu jenis pesawat angkat 

modern pada saat ini. Truck crane adalah salah satu jenis crane yang 

digunakan  untuk memindahkan bahan-bahan, alat-alat ataupun beban di 

lapangan pada industri-industri atau pabrik-pabrik, areal pembangunan dan 

sebagainya. 

Truck crane hanya mengangkat beban-beban dalam jumlah besar 

dan dalam jarak yang sangat terbatas. Artinya penggunaan truck crane 

sebagai alat pengangkat dan pemindahan beban pada umumnya digunakan 

di tempat-tempat atau di areal-areal yang membutuhkan dimensi cukup luas, 

dikarenakan dimensi dari truck crane itu sendiri cukup besar karena itu 

penggunaan truck crane sangat terbatas. 

Pada unit truck crane terdapat winch device, yang mana fungsi dari 

winch device tersebut sangat penting dalam truck crane tersebut. Fungsi dari 

winch device adalah alat yang digunakan untuk menarik beban secara 

vertikal. Winch mampu menarik beban yang berbobot ratusan kilogram 

hingga puluhan ton.  

 Komponen dari winch device tersebut sangat berpengaruh terhadap 

produktivitas dari Trcuk crane tersebut. Untuk itu penulis mengambil judul 

untuk tugas  akhir “Analisa  mekanisme winch device Truck Crane 

Zoomlion QY25D”. 
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Adapun macam-macam jenis dan fungsi dari crane adalah sebagai 

berikut: 

1. Truck Crane 

 

Gambar 1.1 Truck Crane 

Truck crane adalah crane yang terdapat langsung pada truk 

sehingga dapat dibawa langsung pada lokasi kerja tanpa harus 

menggunakan kendaraan (trailer). Crane ini memiliki kaki 

(pondasi/tiang) yang dapat ditapakkan ketika beroperasi agar ketika 

beroperasi crane menjadi seimbang. Sedangkan cara pengoperasiannya, 

kabin operator berada disamping boom. 

2. Crawler Crane 

 

Gambar 1.2 Crawler Crane 
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 Crawler crane merupakan pesawat pengangkat material yang biasa 

digunakan pada lokasi proyek pembangunan dengan jangkauan yang 

tidak terlalu panjang. Jenis crane ini hampir sama dengan truck crane, 

hanya saja crawler crane tidak memiliki kaki(pondasi/tiang). Crane ini 

memiliki roda-roda rantai(crawler) yang dapat bergerak ketika 

dugunakan di berbagai medan. Untuk bisa sampai ke lokasi crawler 

crane diangkut menggunakan truck trailer ke tempat lokasi dengan 

membongkar bagian boom menjadi beberapa bagian kemudian dipasang 

kembali pada lokasi proyek. Untuk pengoperasiannya sama dengan 

truck crane hanya saja crawler crane bisa bergerak ketika mengangkat 

beban.  

3. Tower Crane 

  

Gambar 1.3 Tower Crane 

 Tower crane merupakan pesawat pengangkat material yang biasa 

digunakan pada proyek konstruksi dan di proyek gedung-gedung 

pencakar langit. Tower crane terdiri dari beberapa bagian yang dapat 

dibongkar pasang ketika digunakan sehingga mudah untuk dibawa 

kemana saja. Tower crane biasanya diangkut secara terpisah 

menggunakan kendaraan (trailer) ke tempat proyek kemudian dipasang 

kembali di tempat proyek. 
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4. Hoist Crane 

 

Gambar 1.4 Hoist Crane 

 Hoist crane adalah pesawat pengangkat yang biasanya terdapat 

pada pergudangan dan perbengkelan. Hoist crane ditempatkan pada 

langit-langit dan berjalan di atas rel khusus atau yang biasanya disebut 

dengan nama girder yang dipasangi pada langit-langit tersebut. Girder 

tadi juga dapat bergerak maju-mundur, sedangkan hoist dapat bergerak 

ke kiri dan ke kanan. Cara pengoperasiannya menggunakan tombol 

elektrik bahkan sekarang dapat menggunakan remote. 

5. Gantry Crane 

 

Gambar 1.5 Gantry Crane 
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 Gantry crane adalah jenis crane portal tinggi berkaki tegak yang 

mengangkat benda dengan hoist yang terletak pada troll hoist dan dapat 

bergerak secara horisontal pada rel. Sebuah gantry crane memiliki 

ujung balok pendukung bertumpu pada kaki tegak beroda berjalan pada 

rel diatas pondasi, sehingga seluruh crane dapat dipindahkan. Gantry 

crane biasanya ditempatkan di luar bangunan (outdoor) dan 

kebanyakan digunakan di pelabuhan-pelabuhan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sistem kerja dari komponen-komponen winch device Truck 

Crane Zoomlion QY25D. 

2. Bagaimana perhitungan dari komponen-komponen  winch device seperti 

winch motor, dan winch reducer pada Truck Crane Zoomlion QY25D. 

 

1.3 Tujuan Masalah 

Adapun tujuan dari penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Mengetahui sistem kerja winch hydraulic motor Truck Crane Zoomlion 

QY25D. 

2.  Mengetahui perhitungan reduksi putaran  dari winch reducer pada Truck 

Crane Zoomlion QY25D. 

 

1.4 Batasan Masalah 

1. Komponen-komponen dan mekanisme pada winch device Truck Crane 

Zoomlion QY25D. 

2. Winch device yang dibahas pada laporan ini adalah winch device pada 

Truck Crane Zoomlion QY25D. 
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1.5 Metode Pengumpulan Data 

Data-data  yang digunakan  sebagai  pendukung  kelengkapan tugas 

akhir ini ditulis dan dikumpulkan dengan cara sebagai berikut : 

1. Library Research (Pengambilan data dari literatur), dengan buku 

pendukung seperti  Operation Manual Maintenance  book (OMM) 

QY25D,  Part book,  jurnal-jurnal dan lain-lain. 

2. Field Research (Pengamatan Lapangan), Pengamatan ini dilakukan untuk 

mengumpulkan data-data yang ada dilapangan dengan cara : 

a. Interview (Wawancara), Cara ini dilakukan dengan cara dialog / 

wawancara langsung dengan mekanik PT. Indo Global Traktor. 

b. Observasi (Pengamatan), cara ini dilakukan dengan cara pengamatan 

langsung untuk memperoleh data yang tepat.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk  mempermudah dalam memahami dan memberi gambaran dari 

isi tugas akhir ini maka penulisan tugas akhir ini disusun secara sistematis. 

Isi dari seluruh pembahasan ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Bab I berisi tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II  KOMPONEN WINCH DEVICE 

  Bab II berisi tentang teori motor hidrolik,  planetary 

gear sistem, sistem kerja winch device, sirkuit hidrolik 

winch sistem. 

BAB III   DASAR TEORI 

  BAB III berisi tentang rumusan  dari motor  hidrolik 

dan planetary gear. 
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BAB IV   PEMBAHASAN 

  Bab IV berisi tentang analisa pada winch device 

berupa winch motor dan winch reducer. 

BAB V  PENUTUP 

 Bab V berisi tentang kesimpulan dari analisa yang telah 

dijelaskan sebelumnya dan saran untuk ke depannya dalam 

upaya perbaikan. 


