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STUDI CARA KERJA 

KOMPONEN UNDERCARRIAGE EXCAVATOR 

 

Abstrak 

. 

Undercarriage alat berat yang umum digunakan pada excavator terdiri dari banyak 

komponen bergerak yang harus dilakukan perawatanan secara periodik agar dapat 

berfungsi dengan baik. Jika undercarriage tidak dilakukan perawatan dan inspeksi 

secara rutin, maka dapat menyebabkan potensi penurunan masa pakai 

undercarriage.  Perawatan pada komponen undercarriage excavator dilakukan 

sebagai bentuk pemeliharaan terhadap komponen-komponen undercarriage, 

sehingga mempermudah langkah perbaikan lebih lanjut. Perawatan undercarriage 

harus dilakukan secara periodik sesuai dengan waktu pemakaian.  Periodical 

maintenance merupakan sebuah program perawatan yang dilakukan secara 

periodikal tertentu setelah peralatan bekerja dalam jumlah jam operasi tertentu. 

Periodical maintenance umum dilakukan dalam periode tertentu seperti harian, 

minggunan dan bulanan. 
 

Kata kunci : excavator, perawatan, roller, efisien 

 

Abstract 

 

Heavy equipment undercarriage that is commonly used in excavators consists of 

many movable components that must be periodically maintained in order to 

function properly. If undercarriage is not routinely maintained and inspected, this 

could cause a potential reduction in undercarriage life.  Maintenance of excavator 

undercarriage components is carried out as a form of maintenance of the 

undercarriage components, thereby facilitating further repair steps. Undercarriage 

maintenance must be carried out periodically according to the time of use. 

Periodical maintenance is a maintenance program that is carried out periodically 

after the equipment has worked within a certain number of operating hours. 

Periodical maintenance is generally carried out in certain periods such as daily, 

weekly and monthly. 
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1. PENDAHULUAN 

Eksistensi alat berat dalam proyek-proyek ini baik proyek konstruksi maupun 

proyek manufaktur sangatlah penting guna menunjang pemerintah baik dalam 

pembangunan infrastruktur maupun dalam eksplore hasil-hasil tambang, misalnya 

semen dan batu bara. Keuntungan dengan menggunakan alat-alat berat antara lain 

waktu yang sangat cepat, tenaga yang besar, dan  nilai-nilai ekonomis. 
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Penggunaan alat berat yang kurang tepat dengan kondisi dan situasi lapangan 

pekerjaan akan berpengaruh berupa kerugian antara lain rendahnya produksi, 

tidak tercapainya jadwal atau target yang telah ditentukan atau kerugian biaya 

perbaikan yang tidak semestinya. Oleh karena itu, sebelum menentukan tipe dan 

jumlah peralatan dan attachmentnya sebaiknya dipahami terlebih dahulu fungsi 

dan aplikasinya. Tujuan dari penggunaan alat-alat berat tersebut adalah untuk 

memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga hasil yang di 

harapkan dapat tercapai dengan lebih mudah dangan waktu yang relative lebih 

singkat. 

Unit alat berat khususnya excavator terdapat bagian yang disebut 

undercarriage. Undercarriage merupakan bagian utama yang bersentuhan dengan 

jalan atau ground. Itu artinya aktualisasi dari perubahan pergerakan unit, 

perubahan tingkat kecepatan oleh transmisi, dan segala aspek perubahan pada 

machine baru akan memiliki efek apabila undercarriage berkerja. 

Dalam berkerjanya, banyak hal yang menjadi pertimbangan sebuah desain 

undercarriage system. Hal yang pertama dihadapi adalah hambatan dari jalan atau 

teksture tanah karena undercarriage harus bersinggungan dengan jalan atau 

ground. Tanpa bersinggungan dengan ground maka kerja unit menjadi tidak 

efektif. Menapaknya undercarriage ketanah pun bukan sesuatu yang tanpa 

hambatan. Track atau wheel yang berputar dan menyentuh tanah akan 

memberikan efek gesekan. Gesekan ini akan mengakibatkan banyak efek mulai 

dari keausan hingga panas yang ditimbulkan. 

Pada undercarriage terdapat track frame, carrier roller, track roller front 

idler, recoil spring, sproket, track link dan track shoe. Maka melihat hal tersebut 

dilakuakn study cara kerja komponen undercarriage guna menambah 

pengetahuan tetang unit excavator.  

 

2. METODE  

Undercarriage adalah sekumpulan komponen yang digunakan untuk menompang 

beban unit (crawler type). Salah satu fungsinya adalah untuk menyalurkan torsi 

engine dan menghasilkan gaya cengkram (traction force). Undercarriage pada 
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umumnya mempunyai sebuah struktur assembly terdiri dari beberapa komponen-

komponen undercarriage seperti track frame, track chain assembly, front idler, 

recoil spring, final drive, carrier roller, sproket, rock guard, track roller, dan 

track guard. 

Undercarriage atau disebut juga sebagai kerangka bawah merupakan 

bagian dari sebuah excavator yang mempunyai fungsi utama sebagai berikut: 

Untuk menopang dan meneruskan beban unit ke tanah, Bersama-sama dengan 

system steering dan rem mengarahkan unit untuk bergerak maju, mundur, kanan, 

dan kiri, Sebagai pembawa dan pendukung unit. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Track Link 

Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan disassembly pada track 

link adalah sebagai berikut: Pindahkan tautan track sampai pin master berada di 

atas idler depan pada posisi letakkan balok kayu. 

Gambar 1. Memindahkan tautarn track 

Kendurkan ketegangan tautan track. Jika tegangan track tidak berkurang 

saat grease dilonggarkan, gerakkan mesin ke belakang dan ke depan. 
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3.1.1 Dorong pin master dengan menggunakan alat yang sesuai. 

Gambar 2. Memindahkan mesin 

3.1.2  Pindahkan mesin perlahan secara terbalik, dan letakkan track link. 

Gambar 3. Mengangkat mesin 

Angkat mesin dan letakkan balok kayu di bawah mesin. Jangan mendekat 

ke sisi sproket karena pelat track shoe dapat jatuh pada mengenai kaki. 

3.2 Carrier Roller 

Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan disassembly pada 

carrier roller adalah sebagai berikut: 

Gambar 4. Mengendurkan ketegangan track link 
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Dongkrak jalur track link cukup tinggi sehingga memungkinkan 

memindahkan carrier roller. 

Gambar 5. Dongkar jalur track link 

Longgarkan mur pengunci (1) dan buka braket (2) dengan obeng, dorong 

keluar dari dalam, dan lepaskan carrier roller. Berat rata-rata carrier roller adalah 

48 kg. 

Gambar 6. Mengendorkan mur 

3.3 Track Roller 

Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan disassembly pada track 

roller adalah sebagai berikut: Kendurkan ketegangan track roller 

Gambar 7. Mengendorkan ketegangan track roller 
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Gunakan kekuatan lengan ayun pada excavator untuk mengangkat track ke 

bagian sisi yang akan dilepas. Setelah mesin terangkat, maka aturlah blok yang 

berada di bawah unit. 

Gambar 8. Mengangkat mesin 

Lepaskan baut pada gambar 1 dan lepaskan track roller. Berat rata-rata 

track roller adalah 54 Kg. 

Gambar 9. Melepas baut dan track roller 

3.4 Idler dan Recoil Spring 

Tahapan-tahapan yang harus diperhatikan untuk assembly idler dan recoil spring 

adalah sebagai berikut. Lepaslah Track Link . 

Gambar 10. Melepas track link 
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Lepaskan sling recoil spring (1) dengan cara menarik idler dan recoil 

spring dari track frame dengan menggunakan pengait. Berat  recoil spring kurang 

lebih adalah 457 kg. 

Gambar 4.11. Melepas Sling Recoil Spring 

Lepaskan baut (2), ring (3) dan pisahkan ilder dari recoil spring 

Gambar 12. Melepas baut dan memisahkan idler 

3.5 Disassembly dan Assembly  pada Idler 

Gambar 13. Idler 
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Keterangan: 

1. Shell

2. Bushing

3. Shaft

4. O-ring

5. Seal assembly

6. Bracket

7. Spring pin

8. Plug

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan disassembly 

pada idler adalah sebagai berikut: Lepaskan tutup dan bersihkan oli. Tarik pin 

pegas (7), menggunakan pers. 

Gambar 14. menarik pin pegas dengan pres 

1. Tarik shaft (2) dengan menekan.

2. Lepaskan seal (5) dari shell (1) dan braket (6).

3. Lepaskan O-ring (4) dari poros.

Gambar 15. Melepaskan seal dan o-ring 
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Gambar 16. Melepas bushing 

Lepaskan bushing (2) dari idler, menggunakan alat khusus. Hanya 

lepaskan bushing jika diperlukan penggantian. 

Tahapan yang perlu dilakukan untuk melakukan assembly pada idler 

adalah sebagai berikut. Sebelum melakukan assembly, bersihkan bagian-

bagiannya, Lapisi permukaan geser semua bagian dengan pelumas, Dinginkan 

bushing (2) sepenuhnya dengan pendingin dan tekan masuk ke dalam shell (1). 

Jangan menekannya pada suhu normal, atau jangan mengetuk dengan palu bahkan 

setelah suhu dingin. 

Gambar 17. Menekan bushing ke shell 

1. Lumasi O-ring (4) dengan minyak pelumas, dan pasang ke

shaft (3).

2. Masukkan shaft (3) ke dalam braket (6) dan masuk spring pin (7).
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Gambar 18. Memasukkan shaft ke dalam bracket 

3. Pasang seal (5) ke shell (1) dan braket (6).

Gambar 19. Memasang seal, shell dan bracket 

4. Pasang Shaft (3) ke shell (1).

Gambar 20. Memasang shaft ke dalam shell 
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5. Pasang braket (6) yang terpasang dengan Seal (5).

Gambar 21. Memasang bracket 

6. Ketuk spring pin (7) dengan menggunakn Palu.

Gambar 21. Mengetuk spring pin dengan palu 

7. Letakkan braket (6) di sisinya. Lumasi dengan oli pada mesin

dengan level yang ditentukan, dan kencangkan baut.

Gambar 23. Meletakkan bracket dan mengencangkan baut 
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3.6 Disassembly dan Assembly pada Recoil Spring 

Gambar 23. recoil spring 

Keterangan: 

1. Plat Belakang

2. Tension Rod

3. Plat Tengah

4. Plat Adapter

5. Nut-Full

6. Baut

7. Silinder group
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Disassembly pada komponen Recoil Spring Langkah-langkah yang harus 

diperhatikan dalam melakukan aktivitas disassembly pada komponen recoil spring 

adalah: 

Gambar 25. Melepas bracket dan spring 

1. Berikan tekanan pada spring (3) dengan mesin press. Spring berada

di bawah beban terpasang yang besar. Ini berbahaya, jadi pastikan

untuk mengatur tekanan dengan tepat. Beban pegas yang

ditetapkan adalah 19012 kg.

2. Lepaskan baut (7), spring washer (8) dan plat kunci (6).

3. Lepaskan mur pengunci (5). Cukup perhatikan agar press yang

menekan spring, seharusnya jangan sampai tergelincir.

4. Ringankan beban dan tekan perlahan serta lepaskan braket (4) dan

spring (3).

Gambar 26. Melepas rod dan grease valve 
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5. Lepaskan Rod (12) dari Body (1).

6. Lepaskan Grease Valve (13) dari rod (12).

Gambar 27. Melepas road seal, back up ring dan dust seal 

7. Lepaskan Rod Seal (9), Back Up Ring (10) dan Dust Seal (11).

Assembly pada komponen Recoil Spring Tahapan-tahapan yang harus 

diperhatikan dalam aktivitas assembly pada komponen recoil spring adalah: 

Pasang dust seal (11), back up ring (10) dan road seal (9) ke body (1). Saat 

memasang dust seal (11) dan road seal (9), berhati-hatilah agar tidak merusak 

bibir. 

Gambar 28. Memasang road seal, back up ring dan dust seal 

1. Tuangkan minyak pelumas ke dalam body (1), lalu dorong masuk

rod (12) dengan tangan. Setelah mengeluarkan minyak pelumas

dari grease valve lubang pemasangan, biarkan udara keluar. Jika

membiarkan udara tidak cukup, itu mungkin sulit untuk

menyesuaikan ketegangan crawler.

2. Pasang grease valve (13) ke rod (12).
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Gambar 29. Memasang grease valve ke dalam rod 

3. Pasang spring (3) dan braket (4) ke dalam body (1)

Berikan tekanan pada spring (3) dengan mesin press dan

kencangkan mur pengunci (5).

4. Oleskan minyak pelumas sebelum perakitan. Selama kegiatan

assembly, perhatikan khusus untuk mencegah tekanan menyelinap

keluar.

Gambar 30. Memasang spring 
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5. Meringankan beban pers dan mengonfirmasi atur panjang pegas

(3).

6. Setelah pengaturan spring (3), pasang kunci plat (6), spring washer

(8) dan baut (7).

Gambar 31. Memasang spring, kunci plat, spring washer dan baut 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan tentang perawatan komponen 

undercarriage dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Undercarriage adalah 

sekumpulan komponen yang digunakan untuk menompang beban unit (crawler 

type). Salah satu fungsinya adalah untuk menyalurkan torsi engine dan 

menghasilkan gaya cengkram (traction force). Undercarriage pada umumnya 

mempunyai sebuah struktur assembly terdiri dari beberapa komponen-komponen 

undercarriage seperti track frame, track chain assembly, front idler, recoil spring, 

final drive, carrier roller, sproket, rock guard, track roller, dan track guard, 

Perawatan pada komponen undercarriage excavator dilakukan sebagai bentuk 

pemeliharaan terhadap komponen-komponen undercarriage, sehingga 

mempermudah langkah perbaikan lebih lanjut. Perawatan undercarriage harus 
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dilakukan secara periodik sesuai dengan waktu pemakaian (periodical 

maintenance). Periodical maintenance umum dilakukan dalam periode tertentu 

seperti harian, minggunan dan bulanan, Kegiatan perawatan yang bersifat harian 

umumnya dilakukan kegiatan inspeksi dan pengecekan bagian-bagian 

undercarriage, seperti menjaga kebersihan dan rutin melakukan inspeksi pada 

undercarriage, adapun inspeksi dapat dilakukan dengan meletakaan mistar atau 

balok yang rata dan lurus diatas shoe antara carrier roller dan idler, kemudian 

mengukur jarak mistar atau balok dengan grouser shoe pada bagian tengah antara 

carrier roller dan idler. Apabila jaraknya 20-30 mm, berarti ketegangan track 

tidak pada nilai standar, maka ketegangan track perlu diadjust kembali, Perawatan 

yang dilakukan pada periode mingguan meliputi perawatan-perawatan yang 

sifatnya pengecekan pada komponen-komponan yang kurang sesuai dengan 

kondisi normal. Kegiatan perawatan yang dilakukan dalam periode mingguan 

meliputi penyetelan pada bagian-bagian komponen undercarriage. Kegiatan 

perawatan yang dilakukan secara mingguan juga meliputi kegiatan cleaning dan 

washing, Perawatan bulanan merupakan perawatan terhadap undercarriage yang 

dilakukan secara menyeluruh. Aktivitas kegiatan perawatan bulanan ini meliputi 

midlife component dan overhoule component. Midlife Component merupakan 

program peremajaan atau penggantian terhadap komponen-komponen kecil 

undercarriage yang memiliki umur setengah dari umur komponen-komponen 

besar undercarriage. Jenis perawatan yang dilakukan dengan interval tertentu 

sesuai dengan standar overhaule dilakukan yang telah ditemukan terhadap 

masing-masing komponen yang ada, Pada prinsipnya untuk praktik disamssembly 

dan assembly pada komponen undercarriate dilakukan jika komponen dalam 

keadaan rusak dibongkar (disassembly) dan dibersihkan, lalu diperiksa kerusakan 

yang terjadi pada komponen tersebut serta dilakukan pengukuran untuk 

mengetahui spare part pada komponen tersebut, adapun proses perakitan 

(assembly) dilakukan dengan urutaran terbalik dari proses disassembly. 

Adanya berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: Diharapkan aktivitas periodic inspection 

dilakukan saat perpindahan jam kerja operator (over shift) dan aktivitas cleaning 
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and washing dilakukan saat jam istirahat operator, dan dimasukkan dalam 

program periodical service, midlife dan overhoule unit. Aktivitas yang 

berhubungan dengan komponen undercarriage diharapkan untuk mematikan 

kondisi engine unit dan unit berada pada tumpuan tanah yang stabil serta 

komponen undercarriage tidak dapat bergerak. 
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