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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam dunia industri, alat berat termasuk dalam kebutuhan utama. 

Kegiatan industri memerlukan alat berat anatara lain untuk mengangkat 

material yang akan dibawa oleh dump truck, memindahkan material ketempat 

lain dan bahkan menggali. Kegiatan – kegiatan tersebut dapat dilakukan tanpa 

bantuan alat berat, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama jika 

dibandingkan dengan menggunakan bantuan alat berat. Khususnya wheel 

loader yang sangat berpengaruh dalam kegiatan industri. Untuk itu penulis 

melakukan analisa pada alat berat yaitu Wheel loader XGMA XG955H. Wheel 

loader XGMA XG955H adalah tractor dengan roda yang dilengkapi 

perlengkapan kerja yaitu bucket yang berfungsi untuk menggali (digging), 

membawa (carrying), dan memuat (loading). Wheel loader XGMA XG955H 

memiliki bucket yang lebih besar dibandingkan excavator sehingga pada saat 

kondisi tertentu wheel loader dapat bekerja dengan produktivitas lebih tinggi. 

Cara kerja wheel loader XGMA XG955H ini sama seperti halnya alat berat 

pada umumnya dimana alat pengerak utamanya menggunakan system 

hydraulick. Karena tenaga hydraulic mempunyai tenaga atau daya yang 

sangat besar sehingga dapat mengangkut material atau benda yang berukuran 

besar. 

Hydraulic Lift cylinder adalah komponen yang berfungsi untuk 

mengangkat dan menurunkan arm menggunakan oli hydraulic sebagai 

medianya.  Sebagai salah satu penggerak pada wheel loader maka hydraulic 
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lift cylinder  diharapkan bekerja secara maksimal agar pekerjaan cepat selesai. 

Keuntungan menggunakan system hydraulic : 

1. Pemindah gaya dan daya yang lebih halus. 

2. Pengaturan tingkat kecepatan yang dilakukan dengan mudah. 

3. Suara yang timbul saat sistem beroperasi tidak berisik. 

Dikarenakan hydraulic lift cylinder berpengaruh pada performa unit 

wheel loader XGMA XG955H. Berdasarkan hal itu timbul inisiatif untuk 

menganalisa kerusakan dan Perbaikan  pada hydraulic lift cylinder pada unit 

wheel loader XGMA XG955H guna menambahpengetahuan tentang system 

hydraulick pada wheel loader XGMA XG955H dan meminimalkan kerusakan 

yang sama. 

 

1.2 Tujuan Masalah  

Adapun tujuan dari penulisan lapotan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Mengetahui jenis - jenis kerusakan hydraulic lift cylinder pada wheel 

loader XGMA XG955H. 

2. Mengetahui penyebab kerusakan hydraulic lift cylinder pada wheel loader 

XGMA XG955H. 

3. Mengetahui langkah perbaikan hydraulic lift cylinder pada wheel loader 

XGMA XG955H. 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Komponen – komponen dan mekanisme pada hydraulic lift cylinder pada  

wheel loader XGMA XG955H. 
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2. Hydraulic lift cylinder yang dibahas pada laporan ini adalah hydraulic lift 

cylinder pada wheel loader XGMA XG955H. 

 

1.4 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 Operating  Manual book (OMM), Part book, jurnal – 

jurnal dan lain – lain. 

2.  Field Research (pengalaman lapangan), pengalaman ini digunakan untuk 

mengumpulkan data – data yang ada dilapangan dengan cara : 

a. Interview (wawancara), Cara ini dilakukan dengan cara dialog atau 

wawancara langsung dengan karyawan serta mekanik PT Oscar 

Omega. 

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

langsung untuk memperoleh data yang tepat. 

 

1.5 Sistem Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tantang latar belakang, batasan masalah, tujuan 

penulisan. 
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BAB II  : LANDASAN TEORI 

Landasan teori adalah bab yang berisi ringkasan kerangka teoritis 

yang digunakan oleh penulis untuk menganailsis permasalahan. 

Terdiri dari sub bab tentang sistem hydraulic lift cylinder pada 

wheel loader XGMA XG955H.    

BAB III  : PROSEDUR PEMERIKSAAN KERUSAKAN  

Prosedur pemeriksaan kerusakan system hydraulic pada hydraulic 

lift cylinder, diagram alir, laporan operator, pemeriksaan secara 

visual, performance test, proses dissasembly, penelitian kebocoran. 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil dan pembahasan berisi tentang analisa dari apa yang telah 

dikerjakan pada bab sebelumnya yaitu analisa visual kerusakan, 

langkah perbaikan, analisa penyebab kerusakan hydraulic lift 

cylinder. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran tugas akhir. 

Kesimpulan adalah hasil akhir yang diambil dari analisa yang 

sudah dilakukan, sedangkan saran berisi saran penulis yang didapat 

dari hasil analisa yang sudah dilakukan untuk pembaca. 

 

 

 

 

 


