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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Excavator merupakan alat berat yang paling banyak digunakan di sector 

pertambangan karena dilihat dari fungsinya yaitu untuk menggali, sehingga 

excavator sangat cocok penggunaanya di area pertambangan.Saat proses 

menggali, bagian front attachment adalah bagian dari excavator yang kerjanya 

paling banyak, hydraulic merupakan salahsatu komponen dari attachment 

excavator yang berfungsi menggerakan front attachment dalam posisi 

maksimal dengan memanfaatkan aliran oli hidrolik. 

Hydraulic adalah sebuah sistem untuk mentransfer dan mengontrol tenaga 

dengan menggunakan media cairan. Sistem hydraulic memanfaatkan sifat fisik 

cairan sehingga memungkinkan untuk merubah gaya yang relatif kecil menjadi 

gaya yang sangat besar.Tenaga penggerak utama Hydraukic Excavator adalah 

mesin diesel yang merubah energi mekanik menjadi energi hydraulic melalui 

tekanan pompa yang kemudian didistribusikan ke silinder hydraulic untuk 

menghasilkan gerakan tertentu. 

Latar belakang dibuatnya tugas akhir tentang studi sistem Kerja dan 

Perhitungan sistem hydraulic Excavator adalah untuk menambah 

pengetahuan tentang peranan  sistem dan kerusakan pada komponen 

Hydraulic Excavator. 
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1.2 Tujuan Penulisan 

 

Adapun tujuan dari penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah : 

 

1. Mengetahui Proses Perawatan komponen Hydraulic Excavator. 

 

2. Mengetahui Mekanisme Perhitungan Sistem Kerja Hydraulic Excavator. 

 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

1. Komponen – komponen pada sistem Hydraulic excavator. 

2. Yang dibahas pada laporan ini adalah cara kerja , Perawatan dan 

Perhitungan sistem Hydraulic Excavator 

. 

1.4 Metode Pengumpulan Data 

 

Data – data yang digunakan sebagai pendukung kelengkapan tugas akhir ini 

ditulis dan dikumpulkan dengan cara sebagai berikut : 

1. Library Research (pengambilan data dari literatur), dengan buku pendukung 

seperti Operating  Manual book (OMM), Part book, jurnal, dan sekolah vokasi. 

2. On The job Training (OJT) pengalaman ini digunakan untuk mengumpulkan 

data – data yang ada di PT. PINDAD (Persero) Jl. Jend Gatot Subroto 517, 

Bandung Jawa Barat, pada tanggal 12 Maret sampai dengan 1 Mei 2018 dengan 

cara : 

a. Interview (wawancara), Cara ini dilakukan dengan cara dialog atau 

wawancara langsung dengan karyawan serta mekanik. 

b. Observasi (pengamatan), cara ini dilakukan dengan cara pengamatan 

langsung untuk memperoleh data yang tepat. 
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1.5 Manfaat Penulisan 

 

Penulisan tugas akhir ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tantang latar belakang, batasan masalah, tujuan 

penulisan. 

 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Landasan teori adalah bab yang berisi ringkasan kerangka teoritis 

yang digunakan oleh penulis untuk menganailsis permasalahan. 

Terdiri dari sub bab tentang cara kerja system Hydraulic 

Excavator. 

 

BAB III  : PROSEDUR PEMERIKSAAN  

Prosedur pemeriksaan system hydraulic cpada Hydraulic Excavator 

, diagram alir, penjelasan diagram alir, cara kerja sistem Hydraulic 

Excavator 

 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil dan pembahasan berisi tentang studi dari apa yang telah 

dikerjakan pada bab sebelumnya yaitu diagram alir sistem 

Hydraulic Excavator,cara kerja sistem Hydraulic Excavator 

 

 

BAB V  : PENUTUP 

Bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran tugas 

akhir.Kesimpulan adalah hasil akhir yang diambil dari studi yang 

sudah dilakukan, sedangkan saran berisi saran penulis yang didapat 

dari hasil studi yang sudah dilakukan untuk pembaca. 

 

 


