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ANALISA KERUSAKAN MAIN PUMP YANG DIGUNAKAN PADA 

TRAVEL MOTOR EXCAVATOR S500LC-V

Abstrak 

Main pump excavato rmerupakan suatu komponen utama yang berfungsi merubah 

energi mekanik menjadi energi hidrolik kemudian disalurkan kedalam sistem 

hidrolik. Analisa ini bertujuan untuk mengetahui perfomance test operating speed, 

menganalisa faktor penyebabnya kerusakan, melakukan langkah perbaikan dan 

merekomendasikan langkah pencegahan kerusakan main pump. Prosedur 

pemeriksaan dilakukan denganmelakukan performance test yang terdiri dari 

operating speeds test dan pressure test. Selanjutnya dilakukan analisa hasil 

performance test, analisa visual terhadap inner part main pump yang mengalami 

kerusakan, serta analisa penyebab kerusakan menggunakan fishbone diagram. 

Hasil analisa terdapat kerusakan piston pump disebabkan karena life time.Langkah 

perbaikan harus dilakukan penggantian piston pump secara keseluruhan 

(assy).Tindakan pencegahan dilakukan dengan mencegah terjadinya eksternal 

leakage ataupun internal leakage, serta menjalankan daily check dan preventive 

maintenance sesuai prosedur. 

Kata kunci : Main pump, Piston Pump , Maintenance 

Abstract 

Main pump excavator is a main component that functions to change mechanical 

energy into hydraulic energy and then channeled it into the hydraulic system. This 

analysis aims to determine the performance test operating speed, analyze the 

causes of damage, take corrective steps and recommend measures to prevent 

damage to the main pump. The inspection procedure was carried out by 

performing a performance test consisting of operating speeds test and pressure 

test. Then an analysis of the results of the performance test, visual analysis of the 

damaged inner part of the pump, and analysis of the causes of damage using 

fishbone diagram. The results of the analysis there is damage to the piston pump 

caused due to life time. Repair steps must be made to replace the piston pump as a 

whole (assy). Preventive action is carried out by preventing the occurrence of 

external leakage or internal leakage, as well as running daily check and preventive 

maintenance according to procedures. 

Keywords: Main pump, Piston Pump, Maintenance 
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1.       PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

PT Kobexindo Tracktors Tbk merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang alat berat.Usaha meliputi penjualan alat-alat berat, penjualan 

komponen-komponen, product support and maintenance. Maintenance 

adalah proses perawatan atau juga perbaikan untuk unit, sehingga selalu 

dalam performance yang baik untuk melakukan kegiatan operasinya. 

Pelanggan juga mendapatkan keuntungan dengan memperkecil breakdown 

time dan cost karena kerusakan lebih parah. 

Begitu banyak kegiatan perbaikan ataupun perawatan yang dilakukan, salah 

satunya adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan karena kerusakan pada 

komponen main pump excavator. Main pump berfungsi untuk mengalirkan 

oli hidraulik dari oil tank ke dalam sistem hidrolik.. Kerusakan pada main 

pumpyang digunakan travel motorsangat berpengaruh pada performance 

unit dan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu produksi yang diperoleh 

setiap jamnya oleh excavator. Berdasarkan hal itu timbul inisiatif untuk 

menganalisa kerusakan pada main pump guna menambah pengetahuan 

tentang komponen pada sistem hidrolikexcavatordan meminimalkan 

kerusakan yang sama.  

 

1.2 Tujuan  

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah : 

a) Mengetahuiperfomance test operating speeddan kerusakan main 

pump excavator  S500 LC-V. 

b) Menganalisa faktor penyebabnya kerusakan main pump excavator  

S500 LC-V. 

c) Mengetahui langkah perbaikan dan merekomendasikan langkah 

pencegahan kerusakan main pump. 
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1.3 Batasan Masalah  

Dengan unit excavator S500 LC-V yang digunakan, batasan masalah laporan 

tugas akhir ini yaitu mengetahui perfomance test operating speed, 

melakukan analisa kerusakan main pump yang digunakan travel motor dan 

faktor penyebab, melakukan langkah perbaikan serta merekomendasikan 

pencegahan kerusakan yang dilakukan. 

 

1.4     Landasan Teori 

 

1.4.1  Hydraulic Excavator 

Excavator adalah salah satu alat berat yang mempunyai kemampuan 

yang lincah dalam pengoperasioannya.Excavator ada yang 

menggunakan roda dari ban karet yang digunakan untuk jalan rata dan 

padat disebut “Wheel Excavator” dan ada juga yang menggunakan 

roda rantai (Track Shoe) yang digunakan pada jalan yang tidak rata 

ataupun daerah berlumpur disebut “Crawler Excavator”. Crawler 

excavator banyak digunakan karena memiliki kemampuan yang tinggi 

dan ground pressure yang rendah. 

 

Gambar 1 Hydraulic Excavator 

1. Bucket  7. Operator Cabin 

2. Bucket Cylinder 8. Sprocket 

3. Arm 9. Track Frame 
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4. Arm Cylinder 10. Idler 

5. Boom 11. Track Shoe 

6. Boom Cyliner 

 

Gambar 2 Sekema Sistem Hidrolik Excavator 

Keterangan: 

A. Fluida F. Aktuator 

B. Tangki G. Line 

C. Filter H. Pressure Control Valve   

D. Pompa (pump) I. Pendingin (Cooler) 

E. Directional Control Valve 

 

1.4.2  Sistem Hidrolik pada Excavator 

Secara garis besar sistem hidrolik mempunyai komponen-komponen 

utama : 

a. Tangki hidrolik (hydraulic tank)sebagai tempat penampungan oli 

dari system. Selain itu juga berfungai sebagai pendingin oli 

kembali 

b. Pompa hidrolik (hydraulic pump)  sebagai pemindah oli dari tangki 

ke dalam system dan bersama komponen lain menimbulkan 

hydraulic pressure (tenaga hidrolik). 

c. Control valve digunakan untuk mengarahkan jalannya oli ke tempat 

yang diinginkan 

d. Actuator (Motor Travel) sebagai perubah tenaga hidrolik menjadi 

tenaga menkanik. 
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e. Main relief valve digunakan untuk membatasi tekanan maksimum

yang diijinkan dalam hydraulic system, agar sistem tidak rusak

akibat over pressure.

Selain itu juga diperlukan filter untuk menyaring kotoran-kotoran

seperti gram-gram agar tidak ikut bersikulasi kembali. Dalam sebuah 

system hidrolik terjadi perubahan tenaga dari tenaga hidraulis menjadi 

tenaga mekanis.Sebelum dirubah menjadi mekanis besarnya aliran, 

arah aliran dan besarnya tekanan didalam system hidrolis harus diatur 

agar didapatkan tenaga mekanis yang terkontrol arah gerakannya, 

kecepatan geraknya ataupun besar tenaganya. 

1.4.3  Main Pump Excavator 

Gambar 3 Variabel Displacment Tandem Axial Piston Pump 

Main pump pada excavator termasuk dalam kategori jenis pompa 

plunger.Sebuah cylinder block yang didalamnya terdapat plunger yang 

dihubungkan kedalam shaft. Putaran engine diteruskan ke shaft 

melalui coupling flange diteruskan ke shaft main pump. Karena shaft 

berputar plunger berputar bersama-sama dengan cylinder block. 

Plunger bergerak pada permukaan shoe plate sehingga plunger 

bergerak keluar masuk dalam lubang cylinder block karena posisi 

swash plate membentuk sudut kemiringan. Plunger berfungsi untuk 

menarik dan mengeluarkan oli hidrolik dengan memanfaatkan 

kemiringan yang di bentuk oleh swash plate. 
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Gambar 4  Perinsip kerja Main Pump 

Saat oli dialirkan ke port A melalui valve plate, maka oli masuk rotor 

bagian bawah. Oleh adanya putaran shaft, maka plunger berpindah 

diatas dengan stroke yang lebih pendek, selanjutnya plunger 

mendorong oli keluar menuju outlate port B. Semakin besar sudut 

swash plate, akan semakin besar oli yang bisa masuk ke ruang 

plunger. Artinya flowrate akan semakin besar pula selain pengaruh 

dari rpm engine, maka sudut swassh bisa diatur melalui kerja regulator 

pompa. Regulator dalam kerjanya dipengaruhi oleh signal external 

serta delivery pressure. 
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2. METODE 

2.1 Diagram Alir Prosedur Pemeriksaan Kerusakan Main Pump 

 

 

 

Gambar 5  Diagram Alir Prosedur Pemeriksaan Kerusakan Main Pump 

Mulai 

Perfomance test 

1. Travel Right

2. Travel  Left

1. Front Pump

2. Rear Pump

3. Pilot Pump

4.

Hasil Dan Analisa 

kerusakan 

Langkah perbaikan 

dan pencegahan 

Selesai 

Operating speeds Pressure 

Alat dan Bahan 
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2.2  Alat dan Bahan 

 Alat dan bahan yang digunakan dalam prosedur pemeriksaan ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Excavator S500 LC-V, dengan spesifikasi sebagai berikut :

Gambar 6  Excavator S500 LC-V 

Tabel 1 Spesifikasi Excavator S 500 LC-V 

Hydraulic Pump 
Doosan type Paralel Bent-

Axis, Axial Piston 

Hydraulic oil ISO VG 68 

Max Pressure 

Main Pump 
29 MPa 

Max Pressure 

Pilot Pump 
4 MPa 

Hydraulic oil tank 420 liter 

b. Stopwatch

Gambar 7  Stopwatch 
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Digunakan untuk mengetahui waktu pada saat operating speeds. 

c. Pressure Gauge

Gambar 8 Pressure Gauge 

Digunakan untuk mengetahui pressure main pump, yaitu Front line 

pressure, Rear line pressure, dan pilot line pressure. Dimana max 

pressure 32 MPa (320kg/cm2) untuk Front line pressuredan ,Rear line 

pressuresedangkan max pressure 4,6MPa (46 kg/cm2) untuk Pilot line 

pressure. 

d. Marker

Gambar 9 Marker 

Digunakan untuk menandai pada track shoe agar dapat mengetahui berapa 

putaran yang di hasilkan travel Motor. 

2.3   Performance Test Travel Motor 

Performance test dilakukan untuk mengetahui kerusakan yang terjadi pada 

main pump.  
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Tabel 2 Kombinasi Kerja Main Pump Pada Actuators 

PUMP CONTROLLED ACTUATORS 

Frontline pressure 

·  Arm cylinder 

·  Swing Motor 

·  Left Travel Motor 

Rearline pressure 

·  Boom cylinder 

·  Bucket cylinder 

·  Right Travel Motor 

Dari tabel 2  performance test yang akan dilakukan, antara lain : 

1) Operating Speeds Test

Operating Speeds Pressure Testpada Travel left mewakili pengujian pada

Front line pressure, sedangkan Operating Speeds test pada Travel Right

mewakili pengujian Rear line pressure.

2) Pressure Test

Pressure Test akan dilakukan pada port output Front line pressure, port

output Rear line pressure, dan output Pilot line pressure.

2.4 Prosedur Pengambilan Data 

 Sebelum pengambilan data operating speeds, maka terlebih dulu 

dilakukan persiapan, antara lain : 

a. Posisikan unit excavator di tempat yang rata

b. Posisikan Jack Up pada unit excavator

c. Pastikan unit tidak ada pembebanan

d. Pengoperasian unit pada high idling (Mode H) yaitu engine pada 1950

rpm. 

2.4.1 Performance Operating Speeds Test Travel Motor 

a. Operating speeds pada Travel Right

Gambar 10 Operasi KerjaTravel Right Pada Track Forward 
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Gambar 11 Operasi Kerja Travel Right Pada Track Reverse 

Track Forward  digunakan untuk mengetahui berapa waktu yang 

dibutuhkan Travel Right berputar, selama 3 kali Putaran Maju dimana 

standartnya (35-41 sec) dan Track Reverse digunakan untuk 

mengetahui berapa waktu yang di butuhkan Travel Right berputar, 

selama 3 kali Putaran Mundur dimana Standardnya (35-41 sec), tetapi 

sebelum dilakukan penghitungan, travel motor di putar terlebih dahulu 

dengan 1 kali putaran untuk normalin.  

b. Operating Speed pada Travel Left

Gambar 12 Operasi Kerja Travel Left Pada Track Forward 
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Gambar 13 Operasi Kerja Travel Left Pada Track Reverse 

Track Forward  digunakan untuk mengetahui berapa waktu yang 

dibutuhkan Travel Left berputar, selama 3 kali Putaran Maju dimana 

Standardnya (35-41 sec) dan Track Reverse digunakan untuk 

mengetahui berapa waktu yang di butuhkan Travel Left  berputar, 

selama 3 kali Putaran Mundur dimana Standardnya (35-41 sec) , tetapi 

sebelum dilakukan penghitungan, travel motor di putar terlebih dahulu 

dengan 1 kali putaran untuk normalin. 

2.4.2 Pressure Test 

Gambar 14 Main pump Excavator 

Yang di tunjukan anak panah yang warna biru adalah baut plug Front  

line pressure yang di gunakan tempat Pressure Guage untuk 

mengetahui barapa tekanan pada Travel Right saat unit 

beroprasi,Sedangkan anak panah warna merah adalah baut Plug Rear 

line pressure yang digunakan tempat Pressure Guage Untuk 

mengetahui berapa Tekanan pada Travel Left saat unit beroprasi 

dananak panah warna putihadalah baut plug Pilot line pressure yang 

digunakan tempat Pressure Gauge untuk mengetahui berapa tekanan 

pada pilot line pressuresaat unit beroprasi.  

Front Line 

Pressure 

Rear Line 

Pressure 

Pilot Line 

Pressure 
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1) Pastikan temperature oli hidrolik berkisar antara 45-550C.

2) Lepaskan baut plugpressuredanpasangkan pressuregauge.

3) Gunakan pressure gauge dengan max pressure 35 Mpa (350kg/cm2)

kgf untuk rear pump dan front pump, untuk pilot pump digunakan

pressure gauge 32 Mpa (320kg/cm2).

4) Hidupkan unit dan atur pada high idling (Mode H)

5) Catat pressure yang dihasilkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Performance Test  

3.1.1 Performance Operating Speeds Test 

a. Operating Speeds pada Track Forward RH dan LH

Tabel 3 Hasil Performance Operating Speeds padaTrack Forward RH dan 

LH 

No Pengujian Pengujian 

Standard 

Test 

(Second) 

Actual 

Checking 

(Second) 

1 
Operating 

Speeds 

Track Forward RH 35 ~ 41 87 

Track Forward LH 35 ~ 41 85 

Note : Engine at high idling, Hydraulic oil Temperatur 60-700C

Dari tabel 3 didapatkan waktu actual checking lebih besar dari standard, 

dimana waktu untuk Track Forward RH  87second dan waktu untuk Track 

Forward LH 85second. Maka dapat apat disimpulkan bahwaTravel right 

dan Travel left  mengalami masalah. 

b. Operating Speeds pada Track Reverse RH dan LH

Tabel 4  Hasil Performance Operating Speeds Track Reverse RH dan LH 

No Pengujian Pengujian 

Standard 

Test 

(Second) 

Actual 

Checking 

(Second) 

1 
Operating 

Speeds 

Track Reverse RH 35 ~ 41 87 

Track Reverse LH 35 ~ 41 86 
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Note : (H mode) Engine at high idling, Hydraulic oil Temperatur 45-55̊ 0C

Dari tabel 4 didapatkan waktu yang lebih besar dari standard dimana waktu 

untuk Track Reverse RH 87 secondsedangkan waktu untukTrack Reverse 

LH 86 second. Maka dapat disimpulkan Bahwa Travel Right dan Travel 

left   mengalami masalah. 

3.1.2  Pressure Test 

  Tabel 5 Hasil Pressure Test 

No Pengujian Komponen Diuji 

Standard 

Test 

(kg/cm2) 

Actual 

Checking 

(kg/cm2) 

1. Pressure

Hydraulic Pressure 

Travel Right 
320 169 

Hydraulic Pressure 

Travel Left 
320 173 

Pressure Pilot Pump 46 41 

Note : (H mode) Engine at high idling, Hydraulic oil Temperatur 45-55̊ 0C

Dari tabel 5 Right hydraulic pressure Travel menghasilkan  

pressuresebesar 169 (kg/cm) lebih rendah dari standard test 

yaitu320(kg/cm). Pada  Left pump menghasilkan 173 (kg/cm) lebih 

rendah dari standard test yaitu 320 (kg/cm). Dapat disimpulkan bahwa 

Pressure Travel Right mengalami masalah.Performance operating 

speeds test dan pressure test menunjukan hasil tidak sesuai dengan 

standard maka main pump harus dilakukan proses pembongkaran. 
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3.2 Analisa Visual Kerusakan 

Gambar 15 Kondisi Main Pump 

Pembongkaran dilakukan untuk mengambil gambar kondisi inner 

parts yang mengalami kerusakan. 

Gambar 16 Bagian-bagian Inner part Main Pump Mengalami Kerusakan 

Inner parts yang mengalami kerusakan antara lain Piston dan Ring piston. 

3.2.1 Piston pump 

Gambar 17  Piston yang Mengalami Kerusakan 

Piston 



16 

Gambar 18 Piston dan Ring Piston Main Pump 

Permukaan yang ditunjukan oleh tanda panah merah adalah bagian yang 

bersinggungan dengan inner part lain secara terus menerus, yaitu antara 

silinder dan piston. Ketika komponen tersebut melakukan pergerakan selama 

sistem beroperasi maka akan terjadi gesekan secara terus menerus. Hal ini 

dapat menimbulkan keausan atau kerusakan pada ring piston,jika fungsi oli 

sebagai pelumas tidak bekerja dengan baik. Keausan pada Piston dan Ring 

Piston, mengakibatkan low pressurepada putaran main pump untuk 

melakukan gerakan suction dan discharge. Selain itu pompa dapat 

menghasilkan (noise) yang tidak normal saat di jalankan. 

3.3 Langkah Perbaikan 

Spare part yang mengalami kerusakan seperti Piston dan Ring Piston tidak 

dapat di perbaiki sehingga harus diganti. Penggantian ini dilakukan dengan 

tujuan agar komponen-komponen pendukung Main Pump dapat bekerja 

dengan baik dan tidak ada permasalahan yang disebabkan lagi pada sper part 

yang sama. Penggantian ini dilakukan dengan sper part yang sesuai dengan 

serial number yang ada pada part book. 

Tabel 6  Part request untuk excavator S 500LC-V 

No Part Name Serial Number 

1 Piston Pump R902031949 
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Gambar 19 Piston pump 

Dalam penggantian komponen-komponen diatas, penulis mengacu pada 

shop manual book excavator S500LC-V , karena dalam pengerjaan terdapat 

poin-poin penting yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilewatkan. 

Dilanjutkan penggantian komponen main pump dan dilakukan proses 

assembly dilakukan pengetesan pada unit tersebut. 

3.4 Penyebab Kerusakan dan Usaha Meminimalisir Kerusakan 

Untuk mengetahui penyebab kerusakan main pump.makadiperlukan 

penggunaan diagram fishbone dengan menganalisa dari : (1) Manusia, (2) 

Metode, (3) Mesin, (4) Material.  

Piston 

Pump 
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Gambar 20 Diagram Fishbone 

Tabel 7  Rangkuman Pembahasan Fishbone Diagram 

Possible 

Root Cause Discussion Root Cause 

Manusia 

Kesalahan 

perawatan 

Mekanik tidak melakukan daily check pada unit 

mengakibatkan kerusakan pada komponen main 

pump 

Yes 

Metode 

Waktu 

operasi yang 

lama 

 Diduga HM  melebihi jadwal maintenance Yes 

Mesin 

Life time 
Pada Hour meter 9422 main pump nois akibat dari 

piston pump rusak 
Yes 

Material 

Terjadi 

kontaminasi 
Oli Tercampur dengan air Yes 
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Dari analisa diagram fishbone dapat diketahui bahwa penyebab kerusakan 

main pump yaitu kesalahan mekanik yang tidak melakukan daily check, 

Hours meter melebihi jadwal maintenance danadanya excternal leak 

sehingga tidak diketahui adanya inner part yang sudah life times. 

Untuk mencegah kerusakan pada main pump maka perlu dilakukan beberapa 

cara diantaranya : 

a. Memastikan SperPart sesuai dengan standart manual book untuk

mencegah kerusakan pada main pump.

b. Menjaga kebersihan oli hidrolik dengan cara menghindari dari faktor

penyebab kontaminasi seperti masuknya udara karena kerapatan yang

rendah pada bagian-bagian pertemuan komponen yang dapat

mengakibatkan eksternal leak.

c. Menjaga kebersihan tempat assembling komponen, penyimpanan inner

part komponen dan saat perakitan.

d. Menjaga kebersihan tangki oli dengan melakukan flashing secara

berkala.

e. Memastikan strainer dan filterdalam kondisi baikuntuk mencegah

terjadinya kontaminasi zat padat.

f. Melakukan daily check secara menyeluruh dengan baik dan benar.

g. Melakukan Preventive Maintenance secara teratur sesuai standar

prosedur pada OMM DOOSAN S500 LC-V.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan analisa gangguan kerja serta kerusakan yang terjadi pada 

main pump excavator Solar 500LC-V, maka dapat ditarik kesimpulan : 

1) Hasil perfomance tets operating speeds  pada Track  Forward RH  87detik,

Track Reverse RH 87 detik, Track Forward LH 85 detik, Track Reverse

LH 86 detik adapunStandardnya41 detik, sehingga terjadi kerusakan pada

main pump, ditemukan keausan pada piston pump dan ring piston pump

mengalami patah.

2) Fishbone diagram kerusakan main pump diakibatkan prosedur daily check

mekanik yang salah sehingga tidak diketahui adanya piston pump yang

rusak karena life time.
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3) Piston pump mengalami kerusakan yang parah dan tidak bisa diperbaiki 

maka langkah perbaikan yang harus dilakukan adalah Piston pump diganti 

secara keseluruhan (assy). 

 

4.2 Saran 

1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan antara lain : Melakukan pemilihan 

iner part sesuai standart manual book, melakukan daliy check secara 

menyeluruh dengan baik dan benar, Melakukan preventivemaintenance 

secara teratur. 

2) Memahami ilmu tentang berbagai macam komponen hidrolik termasuk 

main pump kepada mekanik sangat diperlukan untuk membantu guna 

memahami efek kerusakan komponen, penyebab kerusakan serta 

perawatan yang harus dilakukan. 
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