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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi semakin hari semakin berkembang 

terutama dalam dunia alat berat, alat berat merupakan suatu kendaraan 

didesain dengan berbagai bentuk macam fungsinya dimana salah satunya 

adalah untuk  membantu kerja manusia dalam berbagai aspek kebutuhan 

salah satunya adalah Crane  

Crane merupakan suatu alat berat ( heavy equipment ) yang  dapat 

berfungsi sebagai alat  pengangkat dan pemindah material yang bekerja 

dengan perinsip kerja tali, crane digunakan untuk angkat muatan secara 

vertikal dan  gerak kearah horizontal bergerak secara bersama dan 

menurunkan  muatan  ketempat yang  teah ditentukan  

Adapun jenis-jenis crane antara lain adalah :  

a. Overhead traveling crane  

b. Tower crane  

c. Truck mounted crane  

d. Mobil crane  

Dari keempat jenis pesawat angkat yang disebutkan di atas Mobil 

crane dan truck crane memiliki banyak kesamaan. Yang membedakan 

dari keduanya hanyalah pada kapasitas atau jumlah pengangangkatan 

beban. Truck mounted crane memiliki bentuk dan kemampuan angkat 

yang besar dan mampu berputar hingga 360°. Crane biasa digunakan 
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dalam pekerjaan proyek, industri, konstruksi, perbengkalan, 

pergudangan, dan lain – lain.  

Pada unit Truck Mounted Crane terdapat beberapa kemponen 

salah satunya adalah winch reducer, yang mana fungsi dari winch 

Reducer  tersebut sangat berperan penting dalam Truck Mounted Crane 

tersebut. Fungsi dari winch Reducer adalah lat yang digunakan untuk 

menarik beban. Winch mampu menarik beban yang berbobot ratusan  

kilogram hingga puluhan ton.  

 Komponen dari winch Reducer  tersebut sangat berpengaruh 

terhadap produktivitas dari Trcuk mounted crane tersebut. Untuk itu 

penulis mengambil judul untuk tugas  akhir “Analisa kerusakan winch 

Reducer  pada  Truck Mounted Crane XCMG  SQ12SK3Q”. 

 

1.2 Tujuan Penulisan  

Adapun tujuan dari penulisan  Tugas Akhir ini adalah : 

1. Mengetahui jenis-jenis kerusakan pada Winch Reducer  Truck Mounted 

Crane XCMG SQ12SK3Q 

2. Mengetahui penyebab kerusakan pada Winch Reducer  Truck Mounted 

Crane XCMG SQ12SK3Q  

3. Mengetahui langkah perbaikan pada Winch Reducer  Truck Mounted Crane 

XCMG SQ12SK3Q 

 

 

 



 

 

3 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Komponen-komponen dan mekanisme pada Winch Reducer Truck 

Mounted XCMG SQ12SK3Q 

2. Winch Reducer yang dibahas pada laporan ini adalah winch Reducer  

pada Truck Mounted XCMG SQ12SK3Q 

 

1.4 Metode Pengumpulan Data 

Data-data  yang  digunakan  sebagai  pendukung  kelengkapan tugas 

akhir ini ditulis dan dikumpulkan dengan cara sebagai berikut : 

1. Dengan buku pendukung seperti  Operation Manual Maintenance  book,  

Part book,  jurnal-jurnal dan lain-lain. 

2. Laporan Tugas akhir ini berdasarkan hasil dari   praktek kerja lapangan 

On Job Trining di PT Gaya Makmur Traktor, Jakarta Barat. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk  mempermudah dalam memahami dan memberi gambaran dari 

isi tugas akhir ini maka penulisan tugas akhir ini disusun secara sistematis. 

Isi dari seluruh pembahasan ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab I berisi tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
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Bab II Berisi tentang teori Winch Reducer dengan 

komponen motor hidrolik,  planetary gear sistem, sistem 

kerja winch Reducer, sirkuit hidrolik winch sistem. 

BAB III   METODE PEMERIKSAAN 

Bab III Berisi tentang Flow chart dan tahapan proses 

pemeriksaan pada winch reducer 

BAB IV   ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV Berisi tentang analisa dan pembahasan  

kerusakan  pada Winch Reducer   

BAB V  PENUTUP 

Bab V berisi tentang kesimpulan dari analisa yang telah 

dijelaskan sebelumnya dan saran untuk ke depannya dalam 

upaya perbaikan. 


