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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Komatsu PC200-8 merupakan salah satu unit alat berat excavator yang 

diproduksi oleh PT. United Tractors. Excavator sendiri berfungsi untuk 

menggali dan mengangkut (loading and unloading) suatu material (tanah, 

batubara, pasir dan lain-lainnya). Excavator terdiri dari tiga bagian yaitu : 

upperstructure, attachment, dan undercariage. Pada upperstructure 

excavator sendiri dapat melakukan gerakan swing sebesar 30º yang 

digerakkan melalui swing system excavator. 

 Swing system pada excavator terdiri dari beberapa komponen antara lain : 

swing motor, swing machinery, dan swing circle. pada komponen swing 

motor berjenis piston pump. Aliran fluida hidraulic pump menggerakkan 

motor pada swing machinery. Swing motor akan memutar plenetary gear 

yang terletak pada swing machinery. Putaran tersebut ditransmisikan menuju 

output shaft yang terhubung secara mechanical dengan swing machinery. 

Output shaft memutar gear pada swing circle sehingga terjadilah gerakan 

swing pada excavator. 

 Pada pengoperasian excavator dilapangan, gerakan swing sangat sering 

digunakan dan berpengaruh terhadap produktivitas kerja excavator 

dilapangan. Apabila ada beberapa komponen swing system dalam kondisi 

tidak baik, tentu akan mengurangi produktivitas kerja excavator itu sendiri. 
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Karena kerjanya yang banyak inilah, maka akan ada permasalahan yang 

timbul pada penggerak swing itu sendiri. Maka dari itu laporan ini akan 

membahas tentang kerusakan yang terjadi pada swing system excavator 

komatsu PC200-8. 

  

1.2 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah:  

1. Mengetahui jenis-jenis kerusakan yang terjadi pada swing system unit 

excavator komatsu PC200-8. 

2. Mengetahui penyebab kerusakan yang terjadi pada swing circle unit 

excavator komatsu PC200-8.  

3. Mengetahui langkah-langkah perbaikan pada komponen swing system 

yang mengalami kerusakan pada unit excavator komatsu PC200-8.  

 

1.3 Batasan Masalah 

 Pembatasan masalah dari laporan tugas akhir ini yaitu mengenai analisa 

kerusakan swing system pada unit excavator Komatsu PC200-8 dan upaya 

pencegahan yang dapat dilakukan, sehingga hal-hal yang menyimpang dari 

ruang lingkup ini tidak dibahas lebih lanjut. 

 

1.4 Metode Pengumpulan Data 

 Data-data yang diperlukan sebagai sarana pendukung kelengkapan laporan 

tugas akhir ini ditulis dan dikumpulkan dengan cara sebagai berikut: 
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1. Library Research (pengambilan data melalui literatur), data-data dipelajari 

dengan berpedoman pada manual book, operational principle dan part 

catalog. 

2. Field Research (pengamatan lapangan), pengamatan ini dilakukan untuk 

mengambil data kenyataan di lapangan dengan cara: 

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

tanya jawab atau dialog langsung dengan karyawan PT. Tugu Beton 

Semesta Abadi. 

b. Observation (pengamatan), cara ini dilakukan melalui pengamatan 

secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang tepat. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dan penyajian, laporan tugas akhir ini 

disusun atas beberapa bab. Secara garis besar uraian tiap-tiap bab adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab I Berisi tentang latar belakang laporan tugas akhir, 

tujuan penulisan, pembatasan masalah, metode 

pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan.  

 

BAB II   : LANDASAN TEORI 

Bab II Berisi tentang landasan teori hydraulic excavator 

komatsu PC200-8, swing motor, swing machinery, swing 
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circle, dasar-dasar mengenai motor hidraulic, dan 

penjelasan singkat tentang prinsip maupun sistem kerja dari 

swing system. 

BAB III : ANALISA  

Bab III Berisi tentang analisa kerusakan yang terjadi pada 

komponen swing system dan langkah-langkah dissasembly 

pada komponen yang mengalami kerusakan. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab IV Berisi tentang macam-macam penyebab kerusakan 

yang terjadi pada komponen swing system unit excavator 

komatsu PC200-8 dan upaya pencegahannya. 

BAB V : PENUTUP 

Bab V Berisi tentang kesimpulan dan analisa yang telah 

dijelaskan sebelumnya dan saran kedepannya dalam upaya 

perbaikan. 

  




