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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Didalam perkembangan industri sekarang ini, alternatif terbaik penting demi 

memenuhi kebutuhan konsumen yang beraneka ragam, hal ini diperlukan proses 

produksi yang stabil demi pencapaian kebutuhan tersebut. Dalam hal ini produktifitas 

mesin dituntut untuk baik dan lancar dari segi operasionalnya. Dengan dukungan 

kinerja yang optimal, maka permintaan produksi akan dapat terpenuhi dan berjalan 

secara lancar. 

 Dalam dunia penggarapan, pertambangan alat berat, khususnya Hydrolic 

Excavator menjadi salah satu alat pendukung yang sangat penting pengaruhnya 

dalam proses produksi. Performa alat berat merupakan salah satu faktor yang harus 

diperhatikan, karena kinerja alat berat yang baik dan standar mampu memaksimalkan 

proses produksi. Proses produksi yang maksimal inilah yang selalu diinginkan setiap 

kontraktor penggarapan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan adanya 

perawatan yang baik terhadap alat-alat berat tersebut. 

PT. Pandawa Perkasa Surya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

kontraktor alat berat, sistem perencanaan perawatan Hydrolic yang baik sangat 

bergantung pada seberapa paham seorang mekanik terhadap prinsip kerja komponen-

komponen dalam alat berat tersebut. Apabila seorang mekanik benar-benar mengerti 
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dan menguasai apa yang akan dihadapinya maka dapat dipastikan perkerjaan yang 

dilakukan akan semakin mudah dan lebih cepat penanganannya. 

Adapun yang sering menjadi kendala pekerjaan penggarapan lahan yang 

menjadi kendalanya yaitu: 

1. Apakah sering terjadi kendala dalam proses pekerjaan ? 

Iya, sering kali terjadi kendala karena dalam penggarapan lahan. Excavator 

tidak bisa bekerja dengan baik sebab dipengaruhi faktor yang menyebabkan 

pengoperasian penggarapan lahan yang terganggu. 

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penggarapan lahan yaitu : 

a. Cuaca  

b. Sumber Daya Manusia (SDM) 

c. Sumber Daya Alam (SDA) 

d. Mesin Rusak 

Sumber: Admin PT. Pandawa Perkasa Surya 

Hydrolic Excavator merupakan alat berat yang cukup banyak digunakan karena 

fungsinya untuk menggarap lahan dan menghancurkan bebatuan menjadi bongkahan 

yang lebih kecil, saat proses penggarapan. Energi adalah bagian dari hydraulicyang 

bekerja paling berat. Terlebih pada diafragmanya, yaitu komponen yang bekerja 

untuk memompa tekanan gas nitrogen yang menggerakkan piston. 

Jika tidak dilakukan perawatan dan pencegahan kerusakan, lama kelamaan 

akan mengalami masalah yang tidak dapat dihindari dan dapat menggangu kerja unit. 
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Namun permasalahan yang terjadi dapat diminimalisir dengan cara perencanaan 

dan perawatan secara berkala. Cara perencanaan dan perawatan tersebut diketahui 

dengan adanya sistem tentang perencanaan perawatan pada Hydrolic. 

    Sumber: Admin PT. Pandawa Perkasa Surya 

Tabel 1.1. Data Jumlah Mesin Rusak pada Excavator Volvo Tahun 2017 

No Tanggal Komponen Kerusakan Jumlah 

Kerusakan 

1. 25 Juli 2017 Stick Cylinder Kebocoran Cylinder 3 

 Fuel Filter Penyumbatan Pada 

sirkulasi bahan bakar 

4 

Oli Pan Oli Engine habis 2 

Water Separator Intermittent 2 

Starting Motor Motor tidak dapat 

berputar 
3 

2. 24 Agust 2017 Water Pump Malfuction 4 

 Hose Coolant Kebocoran pada hose 5 

Hamess Tidak ada pengontrolan 2 

Hose Hydrolic Kebocoran  6 

 Joystick Penggerak kaku 8 

3. 23 Sept 2017 Full lines Kebocoran pada lines 120 

 Lamp Mati 7 

Alternator Pengisian batre buruk 9 

4. 22 0kt 2017 Grease Injektor Penyumbatan 17 

  Bucket Sobek/penyok 14 

Grease Pump Aus/tersumbat 23 

5. 20 Nov Coolant Flow Stuck 19 

 Swimming gar Aus  
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Tip Bucket Penymbatan pada bahan 

bakar 

29 

Look pin bucket Tumpul/patah 22 

6. 28 Des 2017 Side Protector Terlepas  50 

 Edge Protecktor Aus 58 

Front glass Patah 443 

Wear plate Pecah 567 

Adapter Tidak berfungsi 23 

Glass Bengkok 56 

Grease timer Terlepas 79 

Door Gp Sulit dibuka 456 

Seal glass  Aus  78 

Sumber: PT. Pandawa Perkasa SuryaTahun 2017 

Berdasarkan data pada Tabel 1.1. Terlihat bahwa PT. Pandawa Perkasa Surya 

sering mengalami kerusakan mesin, kerusakan yang terbesar seperti Wear Plate pecah 

dan perbaikan ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya. Dan 

kerusakan mesin yang paling kecil seperti Oli Pan mengalami Oli Engine habis, 

Water Separator yang dapat mengurangi proses produksi dan Hamess pada Hamess 

ini tidak ada pengontrolan perbaikan ini sangat perlu ketelitian sehingga dapat 

mengurangi kerusakan yang berkelanjutan dimasa akan datang. 
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Tabel 1.2. Perawatan Preventive dan Corrective pada Komponen Kritis Jenis 

Excavator Volvo 

No  Komponen Jam Kerja Penyebab 

kerusakan 

Perawatan 

Preventive 

Perawatan 

Corrective 

1. Stick 

Cilinder 

1,2889,91 Seal Wirvel 

sobek dan lip 

seal fatigue 

Memasang 

lapiran penutup 

pada rod 

cylinder 

Melakukan 

rekondiri Stick 

Cylinder 

 

2. Fuel Filter 334,04 Fuel filter 

jarang diganti 

Flushing fuel 

tank secara 

berkala 

Memodifikasi 

fuel tank 

dengan 

menambahkan 

pipa setinggi 

kurang lebi 5 

cm pada dasar 

tangki 

emasang 

penutup 

permanen 

pada kopler 

pengisian 

3. Oil Spam 1.455,77 Gas oli pan 

kaku atau rusak 

sehinga bocor 

Memasang sign 

peringatan pada 

koler agar 

pengisian selalu 

dalam konsi 

bersih melapisi 

gasged dengan 

lapisan 

tambahan saat 

pemasangan 

Menutupi sisi 

oli spam 

yanng bocor 

dengan silicin 

paste 

Sumber: PT. Pandawa Perkasa SuryaTahun 2017 

Berdasarkan Tabel 1.2. PT. Pandawa Perkasa Surya dapat melaksanakan 

sistem perencanaan perawatan Prenventive dan Corrective pada komponen kritis 

Excavator jenis Volvo seperti Stick Cilinder, Fuel Filter dan Oli Spam. Oleh karena 

itu penulis mengangkat judul “SISTEM PERENCANAAN PERAWATAN 
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PREVENTIVE DAN CORRECTIVE PADA KOMPONEN HYDROLIK JENIS 

EXCAVATOR DI PT. PANDAWA PERKASA SURYA KECAMATAN 

MANDAU KABUPATEN BENGKALIS”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukan diatas, bahwa kerusakan yang 

terjadi akibat kurangnya perawatan komponen Hydrolic pada Excavator serta sirkuit 

dalam sistem hydrolic.Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana sistem  perencanaanperawatanPreventive dan Corrective pada  komponen 

Hydrolic jenisExcavator yang mengalami kerusakan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

Untuk menjelaskan langkah perawatan serta tindakan pencegahan dan mengurangi 

potensi kerusakan yang terjadi dimasa yang akan datang. Untuk mengetahui sistem 

perencanaan Preventive dan Corrective pada komponen Hydrolicjenis Excavator di 

PT. Pandawa Perkasa Surya Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 

1.4. Manfaat Penelitian 

a) Bagi penulis 

Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori-teori yang pernah didapat dan 

mengaplikasikan secara empiris didunia nyata dengan harapan dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui sistem 
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perencanaa perawatan preventive dan corrective pada komponen 

hydrolikjenis excavator. 

b) Bagi akademis 

Dapat digunakan sebagai sumber informasi dan sebagai bahan sumbangan 

pemikiran tentang sistem perencanaan perawatan preventive dan 

corrective pada komponen hydrolik jenis excavator. 

c) Bagi perusahaan 

Hasil penelian ini diharapkan dapat memberikan masukan tetantang 

sistem perencanaan perawatan hydrolik alat beratExcavator. 

d) Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan 

referensi pada penelitian selanjutnya. 

1.5. Metode Penulisan 

1. Lokasi dan waktu laporan 

Penulis membuat laporan ini bertempat pada kantor jasa kontraktor alat 

berat yang berada di Jl. Tegal sari Gg. Jambu, Kecamatan Mandau, 

Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Penulisan laporan ini dilakukan 

pada tanggal 24 Januari 2018. 

2. Jenis dan sumber data 

Dalam penulisan laporan ini jenis dan sumber data yang penulis gunakan 

yaitu: 
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a) Data primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung yaitu 

berasal dari keterangan pimpinan staff dan karyawan pada PT. 

Pandawa Perkasa Surya Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 

b) Data sekunder 

Data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dari perusahaan seperti 

sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, dan struktur 

organisasi.  

3) Teknik pengumpulan data 

Adapun teknik pegumpulan data yang diambil melalui : 

a. Observasi (pengamatan), yaitu metode pengumpulan data yang 

diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan 

terhadap objek penelitian untuk mendapatkan gambaran secara 

langsung tentang kegiatan-kegiatan yang diteliti. 

b. Studi Dokumen, yaitu pengumpulan melalui dokumen atau arsip 

yang ada pada objek penelitian serta meliputi sejarah berdirinya 

perusahaan, struktur organisasi, dan data lain yang disajikan 

perusahaan. 

4) Analisis Data 

Dalam menganalisi data, penulisan menggunakan metode deskriptif 

yaitu meggambarkan situasi, kondisi dengan jalan membahas data-data 
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dan informasi yang diperoleh dengan menghubungkan dengan 

menggabungkan dengan teori-teori yang ada. 

1.6. Sistematikan Penulisan Laporan 

Dalam penelitian ini, sistematika dibagi menjadi empat bab, yaitu : 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

 Pada ini berisikan tentang latar belakang masalah yang menjadi 

pemicu munculnya permasalahan. Berdasarkan latar belakang 

masalah tersebut, ditentukan rumusan masalah yang terperinci 

sebagai acuan untuk menentukan hipotesis. Dalam bab ini pula 

dijabarkan tentang tujuan dan manfaat, dan pada akhir bab ini di 

jelaskan sistematika penulisan yang akan digunakan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini akan di jelaskan sekilas tentang perusahaan yang 

menjadi lokasi penelitian seperti sejarah singkat perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini berisi tentang tinjauan teori dan tinjauan praktek yang 

berkaitan dengan judul. 

BAB IV : PENUTUP 
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Pada bab penutup ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab 

sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan bisa berguna bagi 

instansi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


