
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tantangan dunia industri kian hari kian pesat, tidak hanya berbentuk 

dalam persaingan merebut pasar dalam negeri tapi juga pasar luar negeri 

menjadi dambaan setiap perusahaan guna mencapai keuntungan yang 

sebesar-besarnya. Bertambahnya jumlah industri diikuti dengan 

meningkatnya penggunaan alat-alat industri mulai dari paling sederhana 

sampai yang sangat canggih salah satunya dibidang Alat Berat. 

Alat berat atau heavy equipment adalah alat bantu yang di gunakan 

oleh manusia untuk mengerjakan pekerjaan yang berat/susah untuk di 

kerjakan dengan tenaga manusia. Alat berat biasanya digunakan pada 

pertambangan, pembangunnan kota (bangunan), kehutanan, dan lain lain. 

Indonesia merupakan salah satu pasar alat berat konstruksi paling menarik 

di kawasan Asia Tenggara saat ini. Seiring dengan besarnya alokasi 

anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur.  

Pindad Excava 200 merupakan produk pertama excavator yang di 

produksi oleh PT. Pindad (Persero). Produksi Excavator ini dikerjakan di 

Divisi Alat Berat PT. Pindad (Persero). Kehadiran Excava 200 ini akan 

semakin meramaikan pasardi tanah air, yang selama ini dikuasai oleh 

produsen asal Jepang, Amerika Serikat, Eropa, Korea, dan belakangan ini 

dibanjiri oleh produk-produk asal Tiongkok. Peluncuran perdana Pindad 

Excava 200 dilakukan pada tanggal 10 September 2015 di kantor pusat PT. 

Pindad Bandung. Excavator ini telah melalui proses pengujian dari PT. 

Sucofoindo yang meliputi working range dan uji fungsi dan dinyatakan 

memenuhi persyaratan dan telah mendapat sertifikat SNI. Dengan 

menggunakan komponen lokal mencapai 60%, PT. Pindad bekerja sama 

dengan berbagai BUMN terkait seperti PT. PAL, PT Dirgantara Indonesia, 

PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia. Beberapa komponen seperti engine 

dan perangkat kontrol elektronik yang belum bisa di produksi di Indonesia, 

masih menggunakan brand-brand yang sudah dikenal luas. Pada Juni 2016, 
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Pindad Excava 200 mulai memasuki produksi massal. Untuk tahap awal, 

customer-customer Pindad Excava 200 ini berasal dari instansi-instansi 

pemerintah seperti, PPK, Direktorat Jendral Bina Marga, Kementrian 

Pekerjaan. 

Pada dasar nya excavator merupakan sebuah alat/machine yang 

digunakan untuk menggali, memuat dan memindahkan material dari satu 

tempat ke tempat lain. Dalam dunia alat berat pada hal ini unit Excavator, 

proses menindahakan material dari satu tempat ke tempat lain membutuhkan 

operasi dari berbagai macam attachment yang ada pada sebuah unit 

excavator. Operasi attachment excavator sangat dipengaruhi oleh besarnya 

daya hidraulik. 

Besarnya daya hidraulik pada attachment excavator sangat 

berpengaruh terhadap produktivitas dari excavator tersebut. Maka dari itu 

penulis mengambi judul untuk tugas akhir “Study Distribusi Daya Hidraulik 

pada Attachment Excavator PINDAD EXCAVA 200”. 

1.2 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah :  

1. Mengetahui  daya pompa hidraulik yang dihasilkan excavator pindad 

excava 200 

2. Mengetahui daya dari attachment excavator meliputi hidraulik swing 

motor, hidraulik travel motor, cylinder boom, cylinder arm, cylinder 

bucket excavator pindad ecava 200. 

3. Mengetahui perbandingan daya pompa hidraulik dengan daya yang 

digunakan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

diambil perumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem kerja dari komponen-komponen attachment 

excavator pindad excava 200.  

2. Berapakah besar daya yang terjadi pada komponen-komponen 

attachment excavator pindad excava 200 
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3. Bagaimana pengaruh daya yang dihasikan oleh komponen-

komponen attachment excavator pindad excava 200 terhadap 

produktifitas exacavator pindad excava 200 

1.4 Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang terdapat dalam penelitian 

maka penulis memberikan batasan masalah agar penyajiannya tidak 

menyimpang terlalu 

1. Komponen-komponen dan mekanisme yang ada pada excavator 

pindad ecava 200. 

2. Daya yang dihitung hanyalah daya maksimal yang dapat dihasilkan 

oleh excavator pindad ecava 200. 

1.5 Sistematika Penulisan   

Untuk memudahkan pembaca memahami karya tulis ini, maka penulis 

membagi karya tulis ini menjadi beberapa bab, diantaranya sebagai berikut 

penjelasannya :  

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab  ini berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan Tugas Akhir.  

BAB II TINJAUAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang diagram alir, objek penelitian dan hal 

hal yang berhubungan dengan penelitian 

BAB III LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisikan tentang teori yang berhubungan dengan 

permasalahan pada penelitian ini.  

BAB IV PEMBAHASAN  

Dalam bab  ini berisikan tentang pembahasan mengenai masalah yang 

terdapat pada penelitian ini berdasarkan data-data lapangan yang terkait 

dengan pembahasan.  
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari masalah yang 

terdapat pada penelitian ini dan saran.  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  

  




