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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Wheel loader adalah salah satu jenis alat berat yang digunakan 

untuk memindahkan material dari satu tempat ke tempat yang lain. 

Wheel loader berperan penting untuk mendukung jalannya proses 

produksi dalam dunia pertambangan, konstruksi, industri, dll. 

Saat beroperasi, wheel loader memerlukan torsi yang sangat besar 

yang di salurkan ke Final drive pada ke empat rodanya. Final drive 

menggunakan sistem Planetary gear sebagai reducer agar putarannya 

berkurang dan torsi dapat meningkat. 

Planetary gear menjadi komponen vital dalam sistem Final drive 

untuk mendukung pergerakan unit secara horisontal. Ketika terjadi 

kerusakan tentunya bisa menyebabkan unit tidak dapat beroperasi 

sesuai keperluannya. Maka dari itu penulis mengambil judul ’”Analisa 

kerusakan final drive planetary gear Wheel loader XGMA XG 935 H” 

sebagai judul tugas akhir. 

1.2 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari laporan tugas akhir ini adalah: 

1. Mengetahui kerusakan pada Final drive planetary gear Wheel 

loader XGMA XG935H. 

2. Menganalisis kerusakan pada sistem Planetary Gear Wheel 

Loader XGMA XG935H. 
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3. Mengetahui beban yang bekerja pada planetary gear wheel 

loader XGMA XG935H. 

1.3 Batasan Masalah 

1. menganalisa kerusakan gear pada sistem planetary gear set 

wheel loader XGMA XG 935H. 

2.  membandingkan beban statis dan dinamis pada gear dalam 

sistem planetary gear Wheel loader XGMA XG 935H. 

1.4 Metode Pengumpulan Data 

1.  Library Research (Pengambilan data melalui literatur), data-data 

meliputi pedoman Manual Book, Part Catalog, dll. 

2.  Field Research (Pengambilan data melalui pengamatan 

lapangan) dengan cara: 

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

melakukan dialog langsung dengan staff, maupun mekanik 

PT. Oscar Omega 

b.  Observation (pengamatan), cara ini dilakukan dengan 

pengamatan secara langsung dilapangan untuk memperoleh 

data yang dibutuhkan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Adapun Sistematika penulisan yang penulis gunakan untuk 

mempermudah serta memberikan gambaran isi dari Tugas Akhir yaitu 

sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab ini berisi latar belakang, batasan masalah, tujuan 

penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II DASAR TEORI 

Pada Bab ini berisi tentang teori yang berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti. Meliputi sistem power train Wheel 

Loader, Planetary Gear dan rumus yang akan digunakan. 

BAB III METODE PEMERIKSAAN 

 Pada Bab ini berisi tentang prosedur pemeriksaan Final drive 

Wheel Loader meliputi pemeriksaan visual hingga proses 

disassembly komponen. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab ini berisi tentang analisa kerusakan pada Final 

Drive Planetary Gear Wheel Loader, perhitungan terkait 

dengan kerusakan, serta solusi dari permasalahan tersebut. 

BAB IV PENUTUP 

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian 

serta saran dan masukan yang berguna untuk pembaca 

mengenai unit wheel Loader XGMA XG935H. 


