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“ANALISA KERUSAKAN WINCH REDUCER  

 PADA TRUCK MOUNTED CRANE XCMG SQ12SK3Q” 

Abstrak 

Winch pada truck crane adalah komponen yang berguna untuk menarik beban 

secara vertikal dengan menggunakan wire rope sebagai medianya. Winch 

device terbagi menjadi beberapa komponen antara lain : Winch motor , dan winch 

reducer.  Winch Reducer berfungsi untuk mereduksi putaran dari winch motor dan 

meningkatn Torsi. Winch Reducer terbagi beberapa komponen diantanya adalah 

Planetary Gear. Planetary gear adalah susunan roda gigi yang terdiri dari tiga 

elemen, yaitu: sun gear (roda gigi yang berada pada pusat), planet gear (roda 

gigi perantara atau yang berputar antara sun gear dan ring gear) dan ring gear 

(roda gigi paling besar yang bergigi dalam sebagai pengikat planetary gear set). 

Fungsi planetary gear adalah mereduksi putaran sehingga hasil akhir putaran 

out put menjadi lebih kecil. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi 

kerusakan dan putaran gear winch reducer pada unit Truck Mounted Crane 

XCMG SQ12SK3Q.. Prosedur pemeriksaan dilakukan dengan melakukan 

performance test pada Winch system, pemeriksaan secara visual pada hydraulic 

tank, hose, body control valve transmission dan disassembly Winch Selanjutnya 

dilakukan analisa menggunakan fishbone diagram untuk menganalisa 

penyebab kerusakan sistem transmisi. Pemeriksan dilakukan dengan cara 

memeriksa kondisi oli dan komponen planetay gear.   

Kata kunci : Winch, Crane, Truck Mounted Crane. 

Abstract 

The winch on the truck crane is a component that is used to pull loads vertically 

using wire rope as a medium. Winch devices are divided into several components 

including: Winch motor, and winch reducer. Winch Reducer functions to reduce 

the rotation of the motor winch and increase the Winch Reducer torque divided 

into several components, namely Planetary Gear. Planetary gear is a gear 

arrangement consisting of three elements, namely: a sun gear (a gear in the 

center), a planet gear (an intermediate gear or one that rotates between a sun gear 

and a ring gear) and a ring gear (the largest gear toothed as a planetary gear set). 

The planetary gear function is to reduce the rotation so that the end result of the 

spin out becomes smaller. The purpose of this research is to identify the damage 

and rotation of the gear winch reducer in the XCMG SQ12SK3Q Truck Mounted 

Crane unit. Examination of damage is done directly in a gradual manner in 

accordance with the inspection procedure performing a performance test on the 

Winch system, visual inspection of the inspection procedure carried out with a 

hydraulic tank, hose, body control valve transmission and disassembly Winch. 

Inspection transmission is done by checking.

Keywords : Winch, Crane, Truck Mounted Crane. 
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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

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 :  

1) Overhead traveling crane

2) Tower crane

3) Truck mounted crane

4) Mobil crane

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 alat 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 Masalah 

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
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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  Landasan Teori 

1.4.1 Mesin Pengangkat 

Mesin pengangkat adalah kelompok mesin yang bekerja secara 

periodik yang didesain untuk mengangkat dan memindahkan muatan 

atau sebagai mekanisme tersendiri bagi crane atau elevator (rudenko). 

Crane merupakan salah satu bagian dari mesin pengangkat  yang 

berfungsi untuk mengangkat dan memindahkan suatu material, 

beberapa crane yang umum di gunakan adalah: Tower crane, Mobile 

Crane, Truck Mounted Crane, Crawler Crane, Hoist Crane..  

1.4.2 Mounted Crane Truck XCMG SQ12SK3Q 

Truck Mounted Crane merupakan salah satu pesawat angkat dari jenis 

crane yang memiliki lengan teleskopik dan dilengkapi dengan roda 

karet untuk memungkinkan bergerak di permukaan aspal, sehingga 

mobilitas untuk menuju lokasi kerja cukup maksimal.  

Gambar 1 Truck 
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1.4.3 Winch Reducer 

Winch reducer pada truck mounted crane XCMG SQ12SK3Q  

menggunakan sistem  planetary gear dimana planetary akan 

mengahasilkan torsi yang besar namun putaran yang kecil. Planetary 

gear terbagi menjadi tiga  elemen utama, yaitu Sun gear, Planetary 

Carrier dan Ring gear.  

Gambar 2 Winch 

1.4.4 Planetary Gear 

Untuk pengertian secara umumnya planetary gear adalah sebuah 

sistem roda gigi yang terdiri dari sun gear, carrier gear dan ring gear 

atau planet gear.  

Gambar 3 Planetary Gear 

Speed ratio dari gear penggerak dengan gear yang digerakkan 

adalah tergantung jumlah gigi dari masing-masing gear.  

Perbandingan gigi =
Jumlah gigi yang digerakkan

Jumlah gigi penggerak
 ....................................1 
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planetary gear System :Single Pinion Type 

Gambar 4 Planetary Gear Single pinion type 

Putaran sun gear dihubungkan dengan ring gear melalui sebuah 

planet pinion. Cara kerja planetary gear single pinion type, apabila 

ring gear ditahan maka planet gear akan berputar berlawanan arah  

terhadap sun gear dan planet gear akan berputar mengelilingi ring gear 

sedangkan jika planet gear ditahan maka ring gear akan berputar 

berlawanan arah dengan sun gear. 

Menentukan Speed ratio untuk single pinion type: 

   S.Ns + R.Nr = (S+R) Nc  (Single pinion type) ...................................2 

Dimana: 

S = Jumlah gigi sun gear.  

R = Jumlah gigi ring gear.  

Ns = Jumlah putaran sun gear.  

Nr = Jumlah putaran ring gear. 

a) Winch reducer pada truck Mounted Crane

Truck mounted crane XCMG SQ12SK3Q  menggunakan 

2 buah single pinion type yang disusun bertingkat. Sun gear 

tingkat pertama yang berhubungan dengan output shaft dari 

hydraulic motor (winch motor) akan menggerakan planet gear 

yang berjumlah 3 dimana pada masing-masing planet gear bersatu 

dengan carriernya. 

Nr = Jumlah putaran ring gear. 

Nc = Jumlah putaran carrier.  

Nc = Jumlah putaran carrier 
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2. METODE 

Gambar 5 Diagram Alir Analisa Kerusakan 

2.1 Analisa Putaran Planetary Gear 

Pada Winch Reducer terdiri  dua tingkat planetary gear yang tersusun dari ring 

gear(R) sun gear tingkat pertama(S1) planet gear tingkat pertama(P1) sun gear 

tingkat kedua(S2) planet gear tingkat kedua(P2) sun gear. Planetary gear 

tingkat pertama sun gear(S1) sebagai input yang terhubung dengan motor 

hydraulic, sun gear(S1) berputar searah jarum jam ring gear(R1) ditahan dan 

carrier sebagai output yang terhubung dengan sun gear tingkat kedua(S2) 

berputar searah jarum jam.  

2.2 Tahap Pemeriksaan Sistem Hidrolik Winch 

Mendapat laporan dari operator bahwa terjadi trouble shooting pada winch 

device. Maka tindakan pertama yang harus dilakukan untuk mengetahui 
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penyebab troble shootingnya adalah melakukan pemeriksaan secara seksama 

sesuai dengan standard buku manual (OMM) dan menanyakan gejala yang 

dirasakan oleh operator. Langkah pemeriksaan yang dilakukan adalah:  

Pemeriksaan performance test dan secara visual pada unit terutama pada 

hydroulic system dan winch reducer.  

2.2.1  Pemeriksaan Performance Test 

Performance test ini dilakukan dengan cara menggunakan pressure 

gauge yang berfungsi untuk mengukur tekanan hydraulic.   

2.2.2  Pemeriksaan Secara Visual 

Pemeriksaan secara visual disini adalah tindakan pertama yang 

dilakukan sebelum menuju tindakan yang lebih jauh lagi. Pemeriksaan 

ini dilakukan untuk mengetahui trouble shooting.  

a) Pemeriksaan Hydraulic Tank.

b) Pemeriksaan Hose hidrolik

c) Pemeriksaan Body Control Valve.

2.3   Dissasembly Winch Reducer 

Setelah proses pemeriksaan visual dan performance test dilakukan maka 

proses selanjutnya adalah membongkar (disassembly) unit Winch Reducer 

Mounted Crane XCMG SQ12SK3Q. Proses Disassembly unit winch Reducer 

dilakukan untuk memeriksa kondisi setiap komponen Winch apakah masih 

berfungsi dengan baik.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Analisa Perhitungan Winch Reducer  

3.1.1 Perhitungan Reduksi Planetary gear pada Winch Reducer 

Gambar 6 Sketsa Planetary Gear 

Pada  winch reducer  truck Mounted Crane XCMG SQ12SK3Q  ini  

terdapat gigi sun gear 20  gigi, planet gear  28 gigi, dan  ring gear 

mempunyai 80 buah pada tingkat pertama, sedangkan 20  gigi sun 

gear, 26 gigi planet gear, dan   72  gigi  ring   gear   pada   tingkat   

kedua.   Untuk   mengetahui  perbandingan roda gigi digunakan 

persamaan berikut : 

Ditahan 

house  

Planet Gear 
Output ke Drum 
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21 gigi 

1) Planetary gear tingkat pertama

Gambar 7 Sketsa Planetary Gear Single Pinion tingkat pertama 

penggerakgigiJumlah

digerakkanyanggigiJumlah
gigianPerbanding =

gearSun

gearRing
=

4
20

80
==

Perbandingan ring  gear  dan  sun gear  adalah 4 : 1, 

namun pada winch reducer tingkat pertama  ini  ring gear 

ditahan (menjadi satu dengan housing dari wing device). 

penggerakgigiJumlah

digerakkanyanggigiJumlah
gigianPerbanding =

gearSun

gearPlanet
=

4,1
20

28
==

Jadi, Perbandingan planet gear dan sun gear adalah 1,75 : 1. 

20 gigi 

80 gigi 

P 

S 

R 

28 gigi 
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21 gigi 

2) Planetary gear tingkat kedua

Gambar 8 Sketsa Planetary Gear Single Pinion tingkat Kedua 

penggerakgigiJumlah

digerakkanyanggigiJumlah
gigianPerbanding =

gearSun

gearRing
= 3

24

72
==

Jadi, Perbandingan ring  gear  dan  sun gear  adalah 3 : 1, 

namun pada winch reducer truck crane tingkat kedua ini  ring 

gear ditahan (menjadi satu dengan housing dari wing device). 

penggerakgigiJumlah

digerakkanyanggigiJumlah
gigianPerbanding =

gearSun

gearPlanet
= 08,1

24

26
==

Jadi, Perbandingan planet gear dan sun gear adalah 1,08 : 1. 

3.1.2 Speed ratio Winch Reducer 

Diketahui : Ns = ± 1000 rpm 

Putaran  pada   ring  gear  =  0   rpm,  dikarenakan  ring   gear  ditahan 

(housing dari winch device). 

Pada planetary gear tingkat pertama, 

S.Ns + R.Nr = (S+R) Nc 

24 gigi 

72 gigi 

P 

S 

R 

26 gigi 
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Nc = 
RS

NrRNsS

+

+ ..
= rpm20

8020

0.80100.20
=

+

+

Jadi,  Putaran  pada   planet  gear  direduksi  menjadi 20 rpm  pada  

tingkat pertama, kemudian putaran diteruskan melalui carrier  tingkat 

pertama  menuju  sun  gear  tingkat  kedua.  Didapatkan besar  putaran 

pada sun gear tingkat kedua sama dengan putaran carrier tingkat 

pertama yaitu 20 rpm.  

Pada planetary gear tingkat kedua, 

S.Ns + R.Nr = (S+R) Nc 

Nc = =
+

+

RS

NrRNsS ..
 = 

7224

0.7220.24

+

+
 = 

96

480
= 5 rpm

Pada winch reducer terdapat dua tingkat planetary gear, dimana pada 

setiap planetary gear terdiri dari sun gear, planet gear dan ring gear. 

Besarnya momen puntir dan gaya tangensial pada planetary gear tingkat 

kedua lebih tinggi dari tingkat pertama. Hal ini terjadi karena pada 

planetary gear tingkat kedua putaran yang terjadi lebih lambat daripada 

putaran planetary gear tingkat pertama, dalam hal ini ketika putaran 

direduksi maka torsi semakin besar. 

3.2  Hasil Pemeriksaan Sistem Hidrolik Winch 

3.2.1  Performance Test. 

Dari performance test yang telah dilakukan, didapatkan data berupa 

tekanan oli hidrolik sebesar 26 MPa, tekanan tersebut dinyatakan 

normal karena masih dalam rentang tekanan kerja transmisi (working 

pressure) yang diizinkan yaitu pada 26 Mpa (data dari OMM unit truck 

mounted crane XCMG SQ12SK3Q) seperti yang dijelaskan pada tabel. 
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NO Pengujian 
Komponen 

Diuji 

Standart 

Test 

(mpa) 

Actual 

Test 

1 
Pressure Test 

Winch  

Hydraulic Oil 

Pressure 

26,1-26,4 26,4 Mpa 

Tabel 1 Hasil Performance Test 

3.2.2 Hasil Pemeriksaan Visual. 

a) Hasil Pemeriksaan  Hydraulic tank.

Dari hasil pemeriksaan visual yang dilakukan didapatkan 

level oli hidrolik dalam rentang keadaan penuh dari standard yang 

diizinkan hal tersebut dapat diketahui dari indicator oil level yang 

menunjukan pada batas high seperti yang terlihat . 

Gambar 9 Hasil Pemeriksaan Indikator Hydarulic Tank. 

b) Hasil Pemeriksaan visual Hose Hidraulic.

Dari hasil pemeriksaan visual pada komponen hose hidrolik 

tidak didapatkan kebocoran dan kerusakan (damage) pada hose 

hidrolik maupun pada sambungan hose hidrolik seperti terlihat 

pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 10 kondisi hose pada control Valve 

c) Hasil Pemeriksaan visual Control Valve

Dari hasil pemeriksaan visual pada komponen control valve 

transmisi yang dilakukan tidak ditemukan kerusakan (damage) dan 

kebocoran pada komponen control valve seperti terlihat pada 

gambar 4.3.  

Gambar 11 kondisi control Valve 

3.3 Hasil Proses Disassembly Winch Reducer. 

Karena hasil pemeriksaan visual tidak ditemukan masalah, maka proses 

membongkar (disassembly) dilakukan untuk mencari sumber masalah pada 

winch reducer, setelah melakukan proses disassembly winch Reducer pada 

truck mounted crane SQ12SK3Q telah didapatkan beberapa temuan 
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kerusakan (damage) pada beberapa komponen, yang merupakan sumber 

masalah pada Winch Reducer tersebut  

3.3.1 Kondisi Oli Pelumas Winch Reducer  

Setelah dilakukan disassembly telah ditemukan kondisi oli pelumas 

pada winch reducer sudah berlumpur terkontaminasi dengan grease 

pada roop sling  dan sudah tidak layak untuk digunakan kembali. Hal 

ini akan menyebabkan kerusakan pada komponen pada winch reducer.  

Gambar 12 Kondisi Planetary Gear 

3.3.2 Kondisi Komponen Planet Gear 

Setelah dilakukan pembersihan lumpur pada ruang dalam winch 

reducer telah ditemukan Kondisi Pada planet Gear mengalami 

kerusakan terdapat beberapa pecahan gear pada planet gear. 

Gambar 13 kondisi Planet Gear Pecah 
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3.3.3 Kondisi Komponen Sun Gear 

Pada sun gear ditemukan terdapat kondisi yang serupa sama seperti 

kondisi planet gear yaitu kondisi gear yang pecahdibeberapa bagian.  

Gambar 14 kondisi sun Gear Pecah 

3.3.4 Kondisi Komponen Ring Gear 

Pada Ring gear ditemukan terdapat kondisi yang sama seperti 

kondisi planet gear yaitu kondisi gear yang pecah dibeberapa bagian.  

Gambar 15 Kondisi Ring Gear Pecah 

3.3.5 Kondisi Komponen Bearing 

Pada winch reducer bearing yang digunakan adalah tipe Tapered Roller 

Bearing. Setelah dilakuakn diassasembly, kondisi Bearing ditemukan 

sudah mengalami aus dan ada beberapa yang sudah pecah sehingga 

sudah tidak menyatu dan tidak layak untuk digunakan kembali. Hal 

tersebut  menyebabkan kerusakan pada komponen winch reducer. 
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Gambar 16 kondisi bearing Pecah 

Telah ditemukan beberapa pecahan bearing pada ruang  

planetary gear reducer,  sehingga menyebabakan  beberapa pecahan 

bearing  menyelip pada gear.  Hal tersebut adalah penyebab 

pecahnya bagian pada beberapa gear 

3.3.6 Kondisi  Oil Seal 

Ditemukan terdapat kondisi Seal yang rusak dan sudah tidak dapat 

digunakan kembali. Hal ini dapat menyebabkan oli pelumas bocor 

dan menyebabkan mudahnya oli pelumas terkontaminasi dengan 

kotoran. 

Gambar 17 kondisi Oil Seal rusak 

Kondisi Bearing sudah aus 

kemudian  pecah 
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3.4 Analisa Penyebab Kerusakan winch reducer dalam  Diagram Fishbone 

Untuk mengetahui penyebab kerusakan Winch Reducer, maka dibutuhkan 

penggunaan diagram fishbone dengan menganalisa dari:  

Gambar 18 Diagram Fishbond 

Tabel 2 Rangkuman Pembahasan Diagram Fishbone 
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Dari analisa diagram fishbone di atas, maka kita dapat mengetahui 

bahwa penyebab kerusakan winch reducer  yaitu mekanik tidak melakukan 

daily check dengan benar sehingga tidak diketahui bahwa tidak ada catatan 

yang valid dalam proses perawatan winch reducer sehingga menyebabkan 

perawatan tidak teratur dan menyebabkan oli pelumas pada winch reducer 

terkontaminasi dengan grease yang ada pada sling roop dan juga tidak 

pernah diganti akibat dari itu winch reducer bekerja sangat berat tanpa 

pelumasan yang standart dan sehingga Bearing pada winch reducer 

mengalami keausan akibat menerima beban yang ditumpu sangat besar. 

Kondisi ini tidak langsung ditindaklanjuti oleh mekanik dan akibatnya 

bearing mengalami pecah pada setiap komponennya, pecahan bearing 

tersebut masuk kedalam sistem planetary gear dan akibatnya planet gear, 

sun gear, dan ring gear ikut mengalami pecah pada bagianya sehingga 

menyebabkan  kerusakan yang baru. 

Tabel 3 Identifikasi Kerusakan Pada winch Reducer  

 

 

 

 

Komponen Kondisi Kerusakan Identifikasi Ket 

Oli Pelumas 

winch 

• Terkontaminasi

• Kotor

• Berlumpur

• Mengental

Terkontaminasi 
Harus 

diganti 

Oil Seal 

• Tidak elastis

(Kaku)

• Kebocoran

Mengalami kebocoran 
Harus 

diganti 

Planet Gear • Pecah

Terdengar suara aneh 

berisik saat 

dioperasikan 

Harus 

diganti 

Sun Gear • Pecah

Terdengar suara aneh 

berisik saat 

dioperasikan 

Harus 

Diganti 

Ring Gear • Pecah

Terdengar suara aneh 

berisik saat 

dioperasikan 

Harus 

Diganti 

Bearing 
• Aus

• Pecah

Terdengar suara aneh 

berisik   

Harus 

Diganti 
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Untuk mencegah kerusakan pada sistem winch reducer truck mounted 

crane XCMG SQ12SK3Q maka perlu dilakukan beberapa cara diantaranya :  

a) Memberi Pengarahan kepada operator tentang standard operasi yang

benar, sehingga unit bekerja dengan baik dan sesuai standard Operation

& Maintenance Manual (OMM) unit Truck Mounted Crane XCMG

SQ12SK3Q

b) Melakukan Daily check secara menyeluruh dengan baik dan benar

sesuai dengan standard Operation & Maintenance Manual (OMM) unit

Truck Mounted Crane SQ12SK3Q.

c) Melakukan Preventive Maintenace secara teratur sesuai standard

Operation & Maintenance Manual (OMM) unit Truck Mounted Crane

SQ12SK3Q agar kerusakan pada komponen winch reducer tidak

mempeparah komponen yang lain.

4 PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Setelah melakukan pemeriksaan kerusakan yang terjadi pada unit winch 

reducer Truck Mounted Crane XCMG SQ12SK3Q maka dapat ditarik 

kesimpulan : 

1. Winch reducer melakukan pengurangan kecepatan dengan menggunakan

dua tingkatan planetary gear, putaran dari winch  motor sebesar 100 rpm

direduksi menjadi 20 rpm pada tingkat pertama dan 5 rpm pada tingkat

kedua.

2. Setelah Pemeriksaan dilakukan terdapat beberapa kerusakan yang  terjadi

pada beberapa komponen winch reducer yaitu pada komponen sun gear,

Planet gear, Ring Gear, Bearing Oil Seal,dan Oli Pelumas sehingga

menyebabkan winch reducer tidak dapat bekerja dengan baik.

3. Jenis-jenis kerusakannya meliputi kondisi Bearing yang aus menyebabkan

pecah, Oil Seal yang sudah tidak elastis sehingga terjadi kebocoran pada
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ruang planetary gear, dan beberapa gear pada planetary gear mengalami 

pecah pada bagian gigi giginya.    

4. Setelah dianalisa kerusakan tersebut diakibatkan oleh beberapa

penyebabnya yaitu kurangnya Perawatan Berkala pada komponen winch

reducer yang meliputi kondisi oil seal yang bocor dan oli pelumas

diruang planetary gear Winch Reducer tidak diganti. hal tersebut

menyebabkan oli pelumas mengalami kontaminasi dengan vaseline

grease sehingga menyebakan oli pelumas tercampur kotor dan mengental.

Hal tersebut menyebabkan pelumasan tidak maksimal dan planetary gear

bekerja terlalu berat  dan akibatnya Kondisi Bearing mengalami Keausan

yang berlebihan kemudian pecah. Pecahnya Bearing tersebut berpengaruh

terhadap komponen pada system planetary gear. Beberapa bagian yang

pecah masuk dan menyelip diantara sun gear, planet gear dan ring gear

sehingga menyebakan gigi gigi pada gear tersebut ikut mengalami pecah.

4.2 Saran 

1). Untuk mempermudah pemahaman tentang komponen-komponen dari 

winch device disarankan untuk membaca pada Part book dan Operation 

Manual Maintenance book dari truck mounted crane XCMG SQ12SK3Q  

2). Lakukan pemahaman terhadap standard perawatan berkala (maintenance) 

agar komponen-komponen sistem winch terjaga dan tidak mudah 

mengalami kerusakan. 

3). Dibutuhkan ketelitian untuk memahami komponen-komponen dan 

mekanisme kerjanya. 
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