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KATA PENGANTAR 

 
 Modul  merawat unit/ machine 50 jam operasi dengan kode ABMR-

020.02-1.A berisi  materi  dan informasi tentang arti pentingnya 

perawatan berkala bagi kendaraan khususnya alat berat, disamping itu 

juga berisi tentang kegiatan- kegiatan perawatan yang dilakukan pada 50 

jam operasi.  Materai diuraikan dengan pendekatan praktis disertai 

ilustrasi yang cukup agar siswa mudah memahami materi yang 

disampaikan. 

 Pada akhir materi disampaikan rangkuman yang memuat intisari 

materi, dilanjutkan test formatif. Setiap siswa harus mengerjakan test 

tersebut sebagai indikator penguasaan materi, jawaban test kemudian 

diklarifikasi dengan kunci jawaban. Guna melatih keterampilan dan sikap 

kerja yang benar setiap siswa dapat berlatih dengan pedoman lembar 

kerja yang ada.  

 Di bagian akhir modul terdapat evaluasi sebagai uji kompetensi 

siswa. Uji kompetensi dilakukan secara teroritis dan praktik.  Uji teoritis 

dengan siswa menjawab pertanyaan yang pada soal evaluasi, sedangkan 

uji praktik dengan meminta siswa mendemontrasikan kompetensi yang 

harus dimiliki dan guru/ instruktur menilai berdasarkan lembar observasi 

yang ada. Melalui evaluasi tersebut dapat diketahui apakah siswa 

mempunyai kompetensi pengujian, pemeliharaan unit/ machine 50 jam 

operasi dengan sub kompetensi: melumasi grease fittings (semua unit alat 

berat). 

Yogyakarta,     Desember  2004 
Penyusun, 

 

 

Tim Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Yogyakarta 
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PERISTILAHAN 
(GLOSSARY) 

 
1. AXLE SUPPORT 

Komponen- komponen yang mendukung kerja dari poros axle. 

Komponen ini biasanya terdiri dari masing- masing 2 rod bagian kanan 

dan 2 rod pada bagian kiri. Suspensi juga bisa dikatakan sebagai axle 

support. 

2. GREASE 

Bahan pelumas yang memiliki bentuk setengah padat atau pelumas 

padat yang terbuat dari oli pelumas cair yang mempunyai bahan 

tambah pengental (Thickening agent). 

 

3. PERAWATAN BERKALA 

Jadwal perawatan yang yang harus dilakukan oleh kendaraan 

termasuk kendaraan alat berat, yang umumnya dibuat oleh produsen 

pembuat kendaraan. 

4. SUSPENSI INDEPENDENT 

Jenis suspensi yang umumnya digunakan pada kendaraan 

penumpang, dimana kerja suspensi sebelah kiri tidak mempengaruhi 

kerja dari suspensi sebelah kanan. Dengan suspensi ini tingkat 

kenyamanan yang dicapai akan lebih baik. 

5. SUSPENSI RIGID 

Suspensi yang umumnya digunakan oleh kendaraan yang memiliki 

fungsi yang cukup berat seperti: angkutan barang, kendaraan alat 

berat dan sebagainya, suspensi ini mempunyai sifat: suspensi kiri 

selalu berhubungan dengan suspensi sebelah kanan. Konstruksinya 
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lebih sederhana, namun tingkat kenyamanan yang diberikan tidak 

lebih baik bila dibandingkan dengan suspensi model independent. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. DESKRIPSI 

Modul Merawat Unit/ Machine 50 Jam Operasi membahas tentang 

beberapa hal penting yang perlu diketahui pada pekerjaan perawatan  

50 jam operasi secara efektif, efisien dan aman. Materi yang akan 

dipelajari dalam modul ini adalah: Perawatan unit/ machine 50 jam 

pada kendaraan jenis: Dozer, Excavator, Wheel Loader, Dump Truck, 

Motor grader dan kendaraan Timberjack model 610. 

Modul ini terdiri dari satu kegiatan belajar. Kegiatan belajar ini 

membahas tentang bagaimana pekerjaan perawatan 50 jam operasi 

yang ditekankan pada pekerjaan melumasi grease fittings (semua unit 

alat berat). 

Setelah mempelajari modul ini peserta diklat diharapkan dapat 

memahami cara Melaksanakan Pekerjaan Power Train. 

B. PRASYARAT  

Modul ini merupakan modul bertingkat yang memerlukan pemahaman 

dan penguasaan modul- modul sebelumnya (ABMR 020.01-1.A). 

 
C. PETUNJUK PENGGUNAAN 

1. Petunjuk Bagi Siswa 

a. Lakukan cek kemampuan untuk mengetahui kemampuan awal 

yang anda kuasai, sebelum membaca modul lebih lengkap. 

b. Bacalah modul secara seksama pada setiap kegiatan belajar,  

bila ada uraian yang kurang jelas silakan bertanya pada guru/ 

instruktur. 

c. Kerjakan setiap test formatif pada setiap kegiatan belajar, untuk 

mengetahui seberapa besar pemahaman saudara terhadap 
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materi yang disampaikan, cocokkan hasil jawaban saudara pada 

kumpulan lembar jawaban yang ada. 

d. Lakukan latihan setiap sub kompetensi sesuai dengan lembar 

kerja.  

e. Perhatikan petunjuk keselamatan kerja dan pertolongan pertama 

bila terjadi kecelakaan kerja yang termuat pada lembar kerja. 

f. Lakukan latihan dengan  cermat, teliti dan hati-hati. Jangan 

melakukan pekerjaan yang belum anda pahami dengan benar. 

g. Bila saudara siap mintalah guru untuk menguji kompetensi 

saudara. 

2. Petunjuk Bagi Guru/Instruktur 

Guru/ instruktur bertindak sebagai fasilitator, motivator, organisator 

dan evaluator. Jadi guru/ instruktur  berperan: 

a. Fasilitator yaitu menyediakan fasilitas berupa informasi, bahan, 

alat, training obyek dan media yang cukup bagi siswa sehingga 

kompetensi siswa cepat tercapai. 

b. Motivator yaitu memotivasi siswa untuk belajar dengan giat, dan 

mencapai kompetensi dengan sempurna 

c. Organisator yaitu bersama siswa menyusun  kegiatan belajar 

dalam mempelajari modul, berlatih keterampilan, memanfaatkan 

fasilitas dan sumber lain untuk mendukung terpenuhinya 

kompetensi siswa. 

d. Evaluator yaitu mengevaluasi kegiatan dan perkembangan 

kompetensi yang dicapai siswa, sehingga dapat menentukan 

kegiatan selanjutnya. 

 
D. TUJUAN AKHIR 

Tujuan akhir dari modul ini adalah siswa mempunyai kompetensi: 

Melakukan pekerjaan perawatan 50 jam operasi yang terdiri dari 

beberapa kegiatan, yakni: 
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1. Melumasi grease fittings (semua unit alat berat) 

2. Melakukan pengecekan pada komponen- komponen yang 

berhubungan dengan pekerjaan grease fittings tersebut. 

3. Melakukan pengecekan terhadap kebocoran, keausan dan 

kekendoran pada oli hidrolik.  

 
E. KOMPETENSI 

Kompetensi perawatan unit/ machine 50 jam operasi mempunyai kode 

ABMR 020.02-1.A dengan durasi pembelajaran 30 jam @ 45 menit. 

Kompetensi ini terdiri dari satu sub kompetensi, yaitu: Melumasi 

Grease Fittings (semua unit alat berat). 

Kriteria kinerja, lingkup belajar, materi pokok dalam pemelajaran  

dapat dilihat pada tabel di halaman selanjutnya.   
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KOMPETENSI  :   Merawat Unit/ machine 50 jam 
operasi  (weekly) 

KODE  :   ABMR  020.02-1.A 
DURASI PEMELAJARAN :   30 Jam @ 45 menit 
 

MATERI POKOK PEMELAJARAN SUB 
KOMPETENSI 

KRITERIA 
KINERJA 

LINGKUP 
BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 
Melumasi 

Grease 
fittings ( 
Semua unit 
alat berat ) 

? Grease fitting 
di greasing 
sesuai 
dengan SOP 
greasing 
machine  
yang dirawat 
meliputi : 
- Cylinder 

hoist pin 
- Pivot pin 

dump 
- Tie rod 

end 
- Circle 

pinion 
- Suspention 
- Axle 

suport 
 

? Perawatan 
unit/mach
ine 50 
Jam pada 
: Dozer, 
Excavator, 
Wheel 
loader, 
Dump 
truck, 
Moytor 
grader 

? Perawatan 
mengikuti 
petunjuk 
pada OMM 
machine 
yang 
dirawat 

? Dalam 
bekerja 
selalu 
memperhati
kan K3 

 

? Memahami 
lingkup 
perawatan 50 
Jam pada unit 
/machine  

? Memahami 
pengunaan 
manual book/ 
service 
manual book  

? Memahami 
teknik 
perawatan  
50 Jam 
operasi 

 

? Melaksanakan 
perawatan 50 
Jam operasi  
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F. CEK KEMAMPUAN 

Sebelum mempelajari modul AMBR 020.02-1.A, isilah dengan 

cek list (? ) kemampuan yang telah dimiliki peserta diklat 

dengan sikap jujur dan dapat dipertanggung jawabkan : 

Tabel 2. Cek Kemampuan 

Jawaban Sub 
Kompetensi 

Pernyataan 
Ya Tidak 

Bila 
jawaban 

‘Ya’, 
kerjakan 

Melumasi 
grease 
fittings 
(semua unit 
alat berat) 

 

? Saya mampu 
memahami lingkup 
perawatan 50 jam 
pada unit/ machine 

? Saya mampu 
memahami teknik 
perawatan 50 jam 
operasi 

  Soal Tes 
Formatif  
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BAB II 
PEMELAJARAN 

 

A. RENCANA BELAJAR PESERTA DIKLAT 

  Rencanakan setiap kegiatan belajar anda dengan mengisi 

tabel di bawah ini dan mintalah bukti belajar kepada guru jika 

telah selesai mempelajari setiap kegiatan belajar. 

      Tabel 3. Rencana Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Kegiatan Tanggal Waktu Tempat 
Belajar 

Alasan 
Perubahan 

Paraf 
Guru 

Melumasi Grease 
fittings (Semua 
Unit alat berat) 
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B. KEGIATAN BELAJAR 

Kegiatan Belajar : Melumasi Grease fittings (semua unit alat berat)  

1. Tujuan kegiatan belajar : 

Setelah mempelajari modul pada kegiatan belajar ini, siswa 

diharapkan dapat : 

a. Siswa mampu memahami dan menjelaskan lingkup       

perawatan 50 jam pada unit/ mesin. 

b. Siswa mampu menggunakan manual book/ service manual book. 

c. Siswa memiliki pengetahuan teknik perawatan 50 jam operasi. 

2.  Uraian materi kegiatan belajar 

Sesuai dengan tujuan perawatan, perawatan 50 jam bertujuan 

untuk memperoleh umur atau masa penggunaan unit alat berat 

yang lebih lama. Dalam melaksanakan perawatan unit alat berat, 

perawatan 50 jam merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan 

secara rutin. 

Perawatan 50 jam (Melumasi Grease fittings) lebih banyak 

menekankan pada kegiatan pelumasan. Pelumasan pada pekerjaan 

50 jam ini lebih banyak menggunakan grease. Sebelum menjelaskan 

lebih jauh mengenai beberapa pekerjaan dalam service 50 jam ini, 

terlebih dahulu kita mengetahui grease itu sendiri, beserta beberapa 

komponen yang mendapatkan penggantian grease pada pekerjaan 

ini.  

GREASE (GEMUK) 

Gemuk adalah pelumas setengah padat atau pelumas padat yang 

terbuat dari oli pelumas cair yang mempunyai bahan tambah 

pengental (Thickening agent). Ada dua tipe utama dari bahan 

pegental (thickening agent). 
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a. A metallic soap 

b. A non soap 

Tipe metalilic soap dipakai untuk mayoritas gemuk. 

 a. Sifat utama gemuk 

Gemuk memiliki beberapa sifat yang tidak dapat 

dilakukan oleh cairan oli pelumas. 

1) Keuntungannya. 

a) Pelumasannya lama tanpa penambahan karena gemuk 

tidak dapat mengalir dan menyebar. 

b) Bersifat perapat yang sempurna pencegah menempelnya 

benda- benda asing seperti kotoran, gas dan air pada 

permukaan yang dilumasi. 

c) Memiliki daya tahan terhadap beban tinggi. 

2) Kerugiannya 

a) Dibandingkan dengan oli pelumas, gemuk lebih sulit untuk 

penanganan, pengisian dan pengantian. 

b) Memiliki daya tahan gerak yang besar. 

c) Kemampuan pendinginan rendah. 

d) Sulit untuk membersihkan kotoran. 

  b. Additive 

 Dalam menentukan additive pada gemuk, maka hal- hal yang 

perlu diperhatikan adalah seperti dibawah ini : 
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1) Komposisi gemuk  

Grease terbuat dari pelumas dan sabun. Sabun yang ada 

pada grease adalah sabun textile. Didalam minyak pelumas, 

saling mengikat antara molekulnya akan membuat serat- 

serat seperti jaring. Oleh karena itu campuran gemuk ini 

menggunakan sabun textile, karena itu minyak pelumas 

karena daya adhesinya akan mengikat sabun textile. 

2) Tingkat kekentalan/ kepekatan dan tingkat kestabilan secara 

mekanisme. 

Tingkat kekentalan gemuk dibagi menjadi beberapa 

macam. Bila gemuk mendapat gesekan, serat ini akan 

pecah dan putus. Kekentalan akan bertambah bila gesekan 

ini relatif kecil, serat tersebut secara seketika akan saling 

mengikat yang berarti akan megembalikan ke tingkat 

kekentalan semula. Tetapi bila terkena gesekan yang kuat 

dan berlangsung agak lama, bagian- bagian tenaga ikat 

kecil dari gemuk tersebut, akan terputus dan grease akan 

menjadi lunak. Oleh karena itu, grease dicampuri lithium 

soap grease untuk menahan perubahan kekentalan  karena 

akibat gesekan. 

3) Oksidasi gemuk 

Karena sifat pelumas dari gemuk, maka mudah teroksidasi 

dan berubah sifat. Jadi bila gemuk disimpan di udara 

terbuka dengan periode yang lama atau dipakai terus- 

menerus pada temperatur yang tinggi akan berbentuk 

oksidasi, yang akan memakan metal dan gemukpun tidak 

berfungsi lagi. Oleh karena itu, gemuk roller bearing 

ditambah zat oksidasi. 
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c. Tipe gemuk 

Gemuk digunakan untuk melumasi beberapa komponen yang 

berbeda pada kendaraan. Tidak hanya beberapa komponen 

seperti chasis dan bearing (bantalan roda), tapi juga pada rem 

dan komponen listrik. Lagi pula beberapa komponen diperlukan 

gemuk, karena memiliki desain khusus untuk digunakan pada 

beberapa kondisi. Untuk alasan ini, ada beberapa tipe gemuk 

yang berbeda. Uraian berikut hanya berisi sebagian kecil dari 

tipe gemuk yang biasanya digunakan untuk melumasi chasis, 

bearing roda dan joint- joint  (sambungan- sambungan) 

suspensi. 

1) Gemuk untuk chasis 

Chasis kendaraan selalu berhubungan dengan kotoran, 

debu dan Lumpur karena adanya kejutan dan beban yang 

berat. Oleh karena itu penggunaan gemuk ditempat 

seperti ini harus dapat tahan terhadap air, kotoran, 

tekanan dan goncangan. Ada 2 tipe gemuk yang biasanya 

digunakan pada komponen- komponen chasis. 

a) Lithium Soap Base Multi Purpose Grease (NLGI#2) 

Gemuk ini tahan terhadap air dan panas yang 

penggunaannya ditempatkan dimana gerakannya 

kontinyu, seperti: 

(1)  Kopling (clutch) 

(2)  Steering linkage 

(3)  Propeller shaft 

(4)  Shackle pin 
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(5)  King pin 

NLGI#2 : The National Lubrication Grease Institude, 

mempunyai spesifikasi indek yang tetap untuk gemuk, 

angka yang ditunjukkan besar berarti lebih keras/ 

kental. 

b) Molybdenum Disulfide Lithium Soap Base Grease (NLGI 

#2) 

Kemampuan gemuknya tinggi sekali dan mengandung 

tingkatan gemuk lithium soap base yang tinggi yang 

mempunyai bahan tambah molybdenum disulfide. 

Gemuk ini biasanya disebut gemuk chasis "special" 

atau long life dan digunakan dalam area yang tahan 

tekanan tinggi atau dimana gemuk tidak terlalu sering 

diperlukan, seperti: 

(1)  Clutch 

(2)  Ball Joints 

(3)  Suspension Arm 

(4)  Double Gardan Joints 

(5)  Constant Velocity Joints 

(6)  Rack and Pinion Steering Gear 

Catatan: Karena gemuk dengan kemampuan special 

digunakan dalam drive shaft, maka hal ini dijadikan 

satu paket dengan boot drive – shaft- nya. Perhatikan 

bahwa gemuknya berbeda untuk joint bagian dalam 

dan joint bagian luar. Pastikan untuk menggunakan 

gemuk yang satu paket dengan boot drive shaft. 
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2) Gemuk untuk bantalan roda 

Gemuk yang dipakai untuk bantalan roda adalah lithium 

soap based multi purpose grease (NLGI #2). Karakteristik 

yang diperlukan gemuk bantalan roda adalah sebagai 

berikut: 

a) Disebabkan wheel hub panasnya naik mencapai 

temperatur tinggi (max 130 0C) sesuai panas dari rem, 

gemuknya harus tahan panas sehingga tidak encer dan 

mengalir keluar dari bantalan. 

b) Mempunyai kestabilan oksidasi dan umurnya dapat 

tahan lama. 

c) Mempunyai keunggulan dalam ketahanan terhadap 

kerusakan dan karat seperti bantalan yang sering 

berhubungan langsung dengan air dan Lumpur. 

Tindakan pencegahan berikut ini harus dilakukan untuk 

menjamin keuntungan dari penggunaan gemuk. 

a) Membersihkan dan mengeringkan bantalan 

    Untuk membersihkan biasanya menggunakan minyak 

tanah atau bensin. Selesai membersihkan penting 

sekali untuk dikeringkan. Bantalan yang dibersihkan 

mudah sekali berkarat, mereka harus segera diisi 

dengan gemuk yang bersih atau apabila berkarat harus 

segera diambil tindakan. 
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 Gambar. 1. Membersihkan Bantalan 

 

b) Packing (mengisi gemuk) 

Jangan memasukkan wheel hub dengan gemuk yang 

berlebihan. 

Gemuk yang berlebihan saat kecepatan tinggi dapat 

mengakibatkan gemuk menjadi encer dan mengalir  

keluar dari bantalan. Berikan gemuk bantalan (bearing 

roller) secukupnya, tetapi sisakan gemuk 1/3 dari 

bagian dalam hubnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2. Bagian Pelumasan 
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c) Mencampur Dengan gemuk lain 

Jangan mencampur gemuk bantalan dengan gemuk 

tipe lain, karena akan mengakibatkan penurunan 

kemampuan yang sangat besar dan mengakibatkan 

terjadinya kebocoran. 

d) Menjauhkan gemuk dengan kotoran  

Jangan biarkan gemuk dikotori dengan pasir, debu 

atau serbuk metal karena akan menyebabkan keausan 

yang tidak normal pada permukaan persinggungan. 

Jauhkan pekerjaan yang ada pasir atau debu  dan 

jangan tinggalkan gemuk dengan tutup terbuka, 

karena kotoran- kotoran dapat mengotori gemuk. 

Jangan biarkan air bercampur dengan gemuk, ini akan 

memperburuk kondisi gemuk. 

Penting: Kendaraan front engine front wheel drive 

sering dilengkapi compact wheel hub dan 

menggunakan perapat bantalan. 

Penggantian perapat bantalan harus dilakukan dengan 

satu unit. 

3) Gemuk spesial lainnya  

a) Gemuk yang digunakan pada blok karet dari distributor 

breaker point tahan terhadap panas tinggi dan tahanan 

udara. Gemuk ini sudah termasuk dalam breaker point. 

b) Gunakan gemuk tipe lithium base glycol untuk 

melumasi cap (karet) piston master silinder, clutch 

release dan wheel cylinder sebelum dirakit. Gemuk ini 
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direncanakan untuk mencegah kerusakan pada cap 

(karet) tetapi penggunaannya harus hati- hati, sebab 

dapat menyebabkan cap mengembang. 

c) Pada dasarnya gemuk digunakan untuk melapisi 

permukaan gesek antara backing plate dan bagian 

breake shoe yang keras untuk mengurangi panas oleh 

adanya pengereman sehingga ia harus memiliki 

kualitas  kemampuan yang baik tehadap debu serta 

tahan karat dan tahan sekali terhadap air, maka gemuk 

a non soap memenuhi syarat untuk digunakan.  

Komponen- komponen yang mendapatkan pelumasan pada 

pekerjaan perawatan 50 jam,  meliputi : 

1. Cylinder hoist pin 

2. Pivot pin dump 

3. Tie rod end 

4. Suspension 

5. Axle support 

6. Pekerjaan perawatan lainnya 

Sebelum memahami bagaimana cara dan teknik dari perawatan 

beberapa komponen tersebut, maka terlebih dahulu kita mengenal 

fungsi komponen beserta cara kerjanya : 

1. Cylinder hoist pin 

Cylinder host pin berfungsi: sebagai penggerak hoist (kerek). 

Silinder  ini memungkinkan hoist mampu bekerja dalam posisi 

menghadap kebawah ketika mengulur tali dan menghadap 

keatas ketika menarik tali, sedangkan gerakan cylinder hoist dan 
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1 2

gerakan berputarnya pulley untuk tali hoist dilayani oleh dua 

buah pin yang masing- masing ditempatkan pada ujung (2) dan 

pangkal cylinder hoist (1) itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, 

perhatikan gambar dibawah: 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                     Gambar. 3. Cylinder hoist and pin 

 

Keterangan : 

a. Pin pangkal cylinder hoist 

b. Pin ujung cylinder hoist (poros pulley tali hoist) 

2. Pivot pin dump 

Bekerjanya dump dikontrol oleh sebuah silinder dump. Dengan 

adanya silinder dump gerakan raise dan lower dump dapat 

dilaksanakan. Untuk mendukung kerja dari silinder ini (gerakan 

engsel) diperlukan dua pin yang diletakkan pada dua titik (ujung 

dan pangkal) silinder dump. Agar lebih jelas perhatikan gambar 

berikut: 
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                      Gambar.4. Cylinder Dump and Pin 

3. Tie rod end 

Tie rod end pada suatu kendaraan adalah salah satu komponen 

yang terdapat dalam sistem kemudi. Tie rod end berfungsi 

menyalurkan daya dan gerakan dari komponen sistem kemudi 

yang lainnya. Panjang pendek (bentuk) tie rod end tergantung  

 

pada posisi mana komponen ini ditempatkan. Untuk lebih 

jelasnya, perhatikan gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Dump cylinder

Pin

Pin
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Keterangan: Gambar. 5. Roda (1), Silinder kemudi (2), Tie rod (3), 
Crosover relief valve (4), Roda kemudi (5), Katup Kontrol 
Kemudi (6), Knuckle arm (7), Arm (8). 

 

4. Sistem suspensi 

Sistem suspensi terletak diantara body kendaraan dan roda, dan 

dirancang untuk menyerap kejutan dari permukaan jalan 

sehingga menambah kenikmatan dan stabilitas berkendaraan 

serta memperbaiki kemampuan cengkeraman roda terhadap 

jalan. 

Sistem suspensi pada alat berat terdiri dari : silinder suspensi 

depan, rear axle support, silinder suspensi belakang, radius rod 

dan arm (A-frame). Pada umumnya suspensi dapat digolongkan 

menjadi suspensi rigid (rigid axle suspension) dan tipe bebas 

(independent suspension). Suspensi menghubungkan body 

kendaraan dengan roda- roda dan memiliki fungsi umum sebagai 

berikut: 

Hydropneumatic cylinder digunakan pada tabung suspensi untuk 

mereduksi kejutan. Dengan hydropneumatic cylinder, tabung 

suspensi diisi dengan oli dan gas nitrogen yang terpisah. 

Tabung silinder berfungsi ganda: sebagai shock absorber 

(spring and damper) dengan gerakan mengembang- 

mengkompresi gas nitrogen dan oli di dalamnya untuk 

menyerap beban yang diterima dari permukaan jalan.  
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Sebagai tambahan untuk fungsi ini, suspensi depan 

menggunakan sistem suspensi otomatis,  yang akan merubah 

gaya suspensi secara otomatis dengan memilih gaya peredaman 

(damping force) yang disesuaikan dengan kondisi jalan dan 

beban. Hal ini akan meningkatkan stabilitas dan kenyamanan 

berkendara. 

 

 

 

 

 

               

  

 

 

 Gambar. 6. Sistem Suspensi (HD465-5) 

a. Suspensi depan 

Tabung suspensi depan berfungsi sebagai shock absorber 

dan pegas, dan terhubung oleh bantalan bola pada lengan 

bawah (lower arm) (A-frame) dan rangka utama (main 

frame). Roda-roda berayun selaras dengan memendek/ 

memanjangnya tabung suspensi dalam menjaga keselarasan 

roda-roda yang sesuai dan untuk meningkatkan kestabilan 

kendaraan.  
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Gambar. 7. Konstruksi Suspensi Depan 

a) Silinder Suspensi depan  

Kontruksi dan cara kerja 

Silinder suspensi cara kerjanya sama seperti sebuah shock 

absosber dan spring (per coil). Bagian dalam silinder 

terbagi menjadi ruang gas (A) yang berisi gas nitrogen, 

dan Ruang oli (B) yang berisi oli. Oli pada ruang (B) dan 

pada ruang (C) dihubungkan oleh pipa (11) dan katup 

body (12). 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

Gambar. 8. Silinder Suspensi Depan 

 



 

 22

b. Suspensi belakang 

Rumah diferensial (differential housing) didukung oleh 

rangka dan dua batang melengkung di bagian bawahnya, 

dan pada bagian atas didukung oleh dua batang V- 

terbalik dan dua tabung suspensi. Tabung suspensi 

dihubungkan pada kedua batang V- terbalik tersebut 

dengan bantalan bola, yang menyalurkan beban dan 

gaya gerak melalui lengan atas dan bawah. Batang V- 

terbalik di bagian atas juga berfungsi untuk menjaga titik 

tengah axle supaya tidak bergeser. Penggunaan batang 

V- terbalik tersebut meningkatkan ketahanan rolling 

pengendalian. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                 

              
 

                               Gambar. 9. Konstruksi Suspensi Bag. Belakang 

 

Silinder suspensi belakang 

Silinder suspensi belakang memiliki fungsi dari kedua 

sock absorber dan spring/ per. 

Ketika pada jumlah tertentu dari oli terkirim dari ruang oli 

(7) melalui orifice (5) dan (6) ke ruang (3), oli ini tertutup 

oleh orifice- orifice dan didapatkanlah efek penyerapan 

sebuah shock.  
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           Gambar 10. Silinder Suspensi Belakang 

 

5. Axle support 

Axle support adalah komponen- komponen pendukung kerja 

dari poros axle. Adapun komponen- komponen pendukung 

tersebut diperlihatkan pada gambar berikut: 

 

 

   

 

 

 

 

                            Gambar. 11. Axle support 
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Pelumasan komponen- komponen unit  

1. Cylinder hoist pin 

 Posisi pelumasan cylinder hoist pin ditunjukkan pada  gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

   Gambar. 11. Silinder Hoist Pin 

Prosedur pekerjaannya adalah sebagai berikut : 

a. Turunkan perangkat crane sampai didapatkan posisi yang 

mudah untuk melakukan penggantian grease. 

b. Matikan mesin. 

c. Ganti grease dengan menggunakan grease pump 

secukupnya. 

d. Bersihkan sisa- sisa grease yang berlebihan pada komponen. 

 2. Pivot pin dump 

    Terdapat 2 pin pada silinder dump yang berfungsi mendukung 

kerja dari dump. Kedua pin inilah yang pada service perawatan 

50 jam mendapatkan penggantian grease. Sama halnya dengan 

komponen- komponen lain penggantian grease sebaiknya 

menggunakan grease pump. Perhatikan posisi dari dump pin 

berikut : 
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                       Gambar. 12. Pin Silinder Dump 

3. Tie rod end 

 Penggantian grease pada bagain tie rod dilakukan melalui 

lubang pengisian pada tie rod dan pin tie rod. Perhatikan 

gambar berikut: 

 

  

 

 

 

               

 

 

Gambar 13. Lokasi Pelumasan Tie rod end 

 

4. Suspensi 

 Pada bagian suspensi ini, ada beberapa tempat yang 

mendapatkan pengantian grease pelumas, diantaranya 

ditunjukkan pada gambar berikut ini: 

Dump cylinder

Pin

Pin

Lubang pengisian grease
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                                 Gambar. 14. Lokasi Pelumasan Suspensi (HD465-5) 

5. Axle support 

    Penggantian grease pada komponen ini hampir sama dengan 

penggantian grease pada komponen yang lain, yakni pada 

bagian pinnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     Gambar. 15. Lokasi Pelumasan Axle Support (HD465-5) 

 

6. Pekerjaan perawatan lain 

a. Menguras air dan kotoran- kotoran yang terdapat pada 

tangki bahan bakar: 
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1) Kendurkan katup (1) pada bagian bawah fuel tank (D85E-

SS-2), dan drain fuel beserta air dan sendiment yang 

terdapat di dasar tangki. 

 

Gambar. 16. Katup 
Penguras Fuel tank 

 

        

 

b. Pemberian grease pada beberapa part 

1) Turunkan bucket ke tanah dengan posisi vertical, 

kemudian matikan mesin. 

2) Berikan grease pada bagian- bagian yang telah diberikan 

tanda- tanda pada gambar dengan menggunakan pompa 

grease. 

(a)  Bucket pin           

 

 

 

 

 
Gambar. 17. Bucket Pin 
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(b)  Poros dump sylinder            

 

 

 

 
 
 
 
 
               
                  

Gambar. 18. Dump Cylinder Shaft 
 

(c)  Poros pendukung Lift arm  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                            Gambar 19. Poros Pendukung Lift arm  
 

(d)  Poros lift cylinder 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

                         Gambar. 20. Lift Cylinder Shaft 
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c. Setelah penambahan grease baru, bersihkan sisa- sisa grease 

yang berlebih pada komponen. 

Selain item- item yang telah dijelaskan sebelumnya diatas, 

terdapat jenis pekerjaan perawatan 50 jam yang berbeda pada 

jenis alat berat yang lainnya.  

Contoh : Timberjack 610 

Adapun prosedur- prosedur perawatannya adalah sebagai berikut: 

1. Lumasi seal transfer case 

Peringatan: Turunkan blade dozer ketanah, matikan mesin, dan 

pasang rem tangan sebelum bekerja dibawah daerah frame 

hinge.  

Gunakan pompa grease, dan grease EP2 yang mengandung 3% 

molybdenum disulfide, lumasi dua nipel dengan masing- masing 

dua pompa. Dilarang melebihkan grease. 

 

 

 

 

 

 

 

               

                     Gambar. 21. Pelumasan Seal Transfer Case 

 
2. Lumasi drive shaft dan pillow block 

 Peringatan: Turunkan blade dozer ketanah, matikan mesin, 

dan pasang rem tangan sebelum melakukan prosedur 

perawatan. 
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    Keterangan gambar: 

A. Shaft transmisi dan transfer case 

B. Drive shaft depan 

C. Drive shaft belakang (satu shaft pada forwarder rangka 

pendek). 

D. Pillow block depan atas 

E. Pillow block depan bawah 

F. Pillow block belakang (hanya untuk forwarder rangka 

panjang). 

 

 

         

                  

 

 

 

 

              Gambar. 22. Pillow Block 

 
a. Semua drive shaft dan pillow block seperti disamping harus 

dilumasi tanpa kecuali. 

b. Gunakan pompa grease dan grease EP2, pompa 2 atau 3 kali 

pada tiap- tiap drive shaft dan pillow block. 

 

 

 

 

                                           

 

                                              Gambar. 23. Drive Shaft 
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3. Lumasi pivot blade dozer 

Gunakan pompa grease, dan grease EP2 yang mengandung 3% 

molybdenum disulfide, lumasi 3 atau 5 pompa tiap pivot nipple 

grease. 

                           

 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Gambar. 24. Pivot Blade Dozer 

 

4.  Lumasi seal pinion differensial 

Peringatan: Turunkan blade dozer ketanah, matikan mesin, dan 

pasang rem tangan sebelum bekerja dibawah unit. 

Catatan:  

a. Menggunakan grease untuk seal pinion akan membantu 

melindungi bearing dari air dan debu. 

b. Prosedur ini dipakai untuk seal pinion depan dan belakang. 

c. Gunakan pompa grease, dan grease EP2 yang mengandung 

3% molybdenum disulfe, lumasi 3 atau 5 pompa tiap nipel 

seal pinion. 

 

 

 

 

 

 
                                                                    
                                               Gambar. 25. Seal Pinion Differensial 
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5. Periksa oli transfer case. 

Peringatan: Blade dozer harus turun ketanah, rem parking 

dipasang, dan matikan mesin sebelum melakukan prosedur 

perawatan. 

a. Buka plug dari hose dan perhatikan apakah oli bocor dari 

hose. Gunakan corong yang lentur dan isi ke transfer case 

jika oli tidak keluar melalui hose.  

b. Yakinkan plug service terpasang kembali jika telah selesai 

prosedur pemeriksaan. 

c. Bersihkan oli dari rangka belakang. 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                                Gambar. 26. Transfer Case 

 
6. Periksa breathe transfer case 

    Peringatan: blade dozer harus turun kebawah, rem parking 

dipasang, dan matikan mesin sebelum melakukan prosedur 

perawatan. 

               Catatan: 

a. Tersumbatnya breathe dapat mengakibatkan tekanan oli 

pada transfer case akan naik, yang akan mengakibatkan 

kebocoran oli pada seal shaft depan dan belakang. 
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b. Lepas dan bersihkan breathe case dan sekitarnya. 

c. Yakinkan breathe terpasang kembali seteah selesai 

pembersihan. 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                             Gambar. 27. Breathe Tansfer Case 

 
7. Periksa jumlah / kuantitas oli transmisi 

Penting: Forwarder harus diparkir pada tempat yang datar dan  

engine telah dimatikan kurang lebih 10 menit sehinga oli telah 

kembali pada tempatnya. 

Letakkan majun dibawah transmisi untuk menyerap oli yang 

tumpah. 

a. Buka plug service dan periksa jumlah oli pada posisi bawah 

plug. Jika diperlukan, tambah oli melalui plug service. 

b. Pasang kembali plug service setelah selesai prosedur 

pemeriksaan. Yakinkan oli yang tumpah sudah dibersihkan 

dan majun dibawah transmisi sudah diambil. 

 

                                            
                                                

 

 

                                                             Gambar. 28. Transmisi 
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8. Periksa jumlah oli planetary hub 

    Penting: Unit harus pada posisi datar dan plug service tepat 

posisi horizontal ketika memeriksa oli. 

a. Prosedur ini berlaku untuk keempat planetary hub. 

b. Lepas plug service. Oli harus sejajar dengan bagian bawah 

lubang plug. Tambah oli jika diperlukan. 

c. Yakinkan plug service telah terpasang kembali setelah 

prosedur pemeriksaan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
                                         Gambar. 29. Planetary Hub. 

 
9. Periksa jumlah oli axle diferensial 

Peringatan: Turunkan blade dozer ketanah, matikan mesin, dan 

pasang rem tangan sebelum bekerja dibawah unit. 

Penting!: Unit harus diparkir pada tempat yang rata sebelum 

melakukan prosedur ini. 

a. Prosedur ini berlaku untuk kedua axle depan dan belakang 

b. Lepaskan plug pemeriksaan axle. Oli harus sejajar dengan 

lubang bagian bawah plug. Tambah oli jika dibutuhkan.  

c. Yakinkan plug pemeriksaan telah terpasang kembali setelah 

prosedur dilaksanakan. 
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                       Gambar. 30. Axle Differensial 

 
10. Bersihkan breathe axle 

Peringatan: Turunkan blade dozer ketanah, matikan mesin, dan 

pasang rem tangan sebelum bekerja dibawah unit. 

Catatan: 

a. Tersumbatnya breathe dapat mengakibatkan tekanan oli 

pada axle akan naik yang menyebabkan oli akan bocor 

disekeliling seal diferensial. 

b. Prosedur ini berlaku untuk kedua breathe depan dan 

belakang. 

c. Bersihkan dan periksa breathe axle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar. 31. Breathe Axle 
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11. Periksa Torque baut engine dan transmisi 

Periksa torque baut pengikat mesin dan transmisi seperti 

table dibawah ini: 

a. 85 - 90 lb ft (115 – 122 Nm) 

b. 125 – 130 lb ft (169 – 176 Nm) 

c. 185 – 195 lb ft (251 – 264 Nm) 

d. 85 – 89 lb ft (115 – 122 Nm) 

e. 110 lb ft (1499 Nm) 

f. 122 – 130 lb ft (165 – 176 Nm)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  Gambar. 32. Pengecekan Kekencanagn Baut- baut 
                                             Engine dan Transmisi. 

 
12. Periksa kondisi dan tekanan ban 

Peringatan: yakinkan ban dan rim tidak rusak terpasang 

dengan benar. Gunakan alat keselamatan ketika memompa 

ban. 

Penting: Ban akan rusak jika dipompa tidak tepat. Tanyakan 

pada distributor untuk tekanan ban yang tepat pada jenis 

ban yang anda gunakan. 

Catatan:  

a. Pemeriksaan dini dan perbaiki kerusakan akan 

memperpanjang umur ban. 
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b. Periksa tekanan ban dan pompa jika diperlukan, yakinkan 

tutup pelindung pentil terpasang lagi setelah prosedur 

pemeriksaan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

                 
             Gambar. 33. Pemeriksaan Kondisi Tekanan Ban 

 
13. Periksa torque mur ban 

Mur ban harus ditorque dengan 320 – 340 lb ft (430 - 460 

Nm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Gambar. 34. Pengencangan Mur Ban 

 
a. Periksa probe tangki hidrolik 

    Penting: periksa kebersihan ketika memeriksa probe. 

Tercampurnya sistem hidrolik bisa mengakibatkan 

kerusakan pada komponen hidrolik. 
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b. Buka relief valve (1) untuk membuang tekanan yang 

terjebak. Lepas probe tangki (2) dan periksa kotoran pada 

magnet. Jika terdapat kotoran besi pada magnet maka 

filter hidrolik harus diganti. 

c. Bersihkan dan pasang kembali probe serta relief valve 

setelah selesai pemeriksaan.  

 

 

 

 

 

 

 

                                      Gambar. 35. Probe Tangki Hidrolik 

 
14. Periksa pemadam kebakaran 

Periksa gauge penunjuk tekanan 

Jika tekanan terlalu rendah, pemadam kebakaran harus 

diganti atau diisi kembali. 

 

 

 

 

 

                     Gambar. 36. Pemadam Kebakaran 

 
15. Periksa filter utama cab pressurizer 

a. Buka tutup dan periksa kedua filter utama.  
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b. Catatan: pada kondisi tertentu, mungkin filter ini tidak 

diperiksa dan dibersihkan tiap hari. Selalu ganti kedua 

filter tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

                         
                          Gambar. 37. Filter Utama Cab Pressurizer 

 
16. Periksa kekendoran, keausan, dan kebocoran oli hidrolik 

Peringatan: oli hidrolik bertekanan dapat menembus kulit 

yang mengakibatkan luka serius, kebutaan, atau kematian. 

Kebocoran oli mungkin tidak kelihatan oleh mata, gunakan 

sarung tangan kerja dan gunakan papan atau kayu untuk 

mengetahui kebocoran oli. Gunakan kaca mata untuk 

melindungi mata. 

a. Periksa unit secara seksama. Periksa dan kencangkan 

kekendoran baut atau mur. 

b. Periksa hose dan sambungan hidrolik dari kebocoran. 

Kencangkan sambungan yang kendor. 

c. Perhatikan dari tanda - tanda kerusakan dan keausan. 

Ketidak normalan harus di perbaiki sebelum memulai kerja 

lagi. 
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                          Gambar. 38. Kebocoran Oli Hidrolik 

Cara penggunaan buku panduan 

Buku panduan memberikan  pedoman cara perawatan dan 

penggunaan. Buku panduan  

terdiri atas:   

a. Peraturan keselamatan  

b. Dasar- dasar dan bagian  perlengkapan  kerja  

c. Dasar- dasar pengoperasian  

d. Perawatan  

e. Tabel spesifikasi 

 
a. Peraturan keselamatan  

Peraturan keselamatan berguna untuk memberikan perhatian 

pada pengguna, dimana kecerobahan dan kelalaian dalam 

mengikuti prosedur keselamatan dapat mengakibatkan 

kecelakaan dan kerusakan pada komponen. Peraturan 

keselamatan dapat berbentuk: 

1) Simbol keselamatan  

2) Pemahaman bahasa isyarat  

3) Petunjuk keselamatan umum  

4) Petunjuk keselamatan operasional 

5) Petunjuk keselamatan servis 
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b. Dasar – dasar dan bagian perlengkapan  kerja 

Pengenalan dasar – dasar dan bagian perlengkapan kerja 

sangat berguna  sebagai   referensi untuk pengoperasian yang 

benar. Periksa kondisi unit instrumens panel, unit operator 

kontrol, atau unit penunjang lainnya sebelum melakukan 

perbaikan. 

c. Dasar – dasar pengoperasian  

Dalam buku panduan juga dijelaskan cara cara dasar 

pengoperasian sehingga dalam pengoperasian mendapatkan 

kemampuan dan hasil yang terbaik, serta  dapat 

mempertahankan performa   maksimum dan umur komponen 

pada unit tersebut . 

d. Perawatan 

Penggunaan buku panduan digunakan sebagai referensi dalam 

melakukan perawatan dan penggantian part pada suatu unit. 

               Panduan dalam melakukan perawatan meliputi: 

1) Schedule perawatan (perawatan 8 jam, perawatan 50 jam, 

perawatan 250 jam, perawatan 500 jam,  perawatan 1000 

jam, dan perawatan tidak direncana )  

2) Prosedur perawatan 

e. Tabel spesifikasi 

Tabel spesifikasi digunakan sebagai acuan batas  penggantian 

dan perawatan    

  
3. Rangkuman kegiatan belajar 

Kegiatan perawatan berkala bertujuan agar kondisi, kemampuan dan 

daya tahan suatu kendaraan (alat berat), menjadi lebih baik dan 

lebih tahan lama. Kegiatan perawatan ini telah dijadwalkan oleh 

masing- masing produsen kendaraan alat berat. Perawatan berkala 

itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yakni: 
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a. Perawatan Harian 

b. Perawatan setiap 8 jam 

c. Perawatan setiap 10 jam 

d. Perawatan setiap 50 jam 

e. Perawatan setiap 100 jam 

f. Perawatan setiap 250 jam 

g. Perawatan setiap 500 jam 

h. Perawatan setiap 1000 jam 

i.  Perawatan setiap 2000 jam 

j.  Perawatan setiap 4000 jam 

Pada dasarnya, tujuan dari setiap perawatan dari masing- masing 

jam kerja/ operasi adalah sama, yakni tetap menjaga agar 

kemampuan kendaraan alat berat selalu tampil prima, hanya saja 

yang menjadi perbedaannya adalah jenis pekerjaan perawatan setiap 

jam operasional. 

Untuk perawatan 50 jam, jenis pekerjaan yang ditekankan adalah 

pekerjaan pelumasan, baik itu yang menyangkut kegiatan 

penggantian pelumas maupun pada pekerjaan pengecekan berbagai 

macam kebocoran pada sistem yang berhubungan dengan sistem 

pelumasan.  

Adapun bagian- bagian komponen yang mendapatkan pengantian 

grease dan oli, diantaranya: 

a. Cylinder hoist pin 

b. Pivot pin dump 

c. Tie rod end 

d. Suspension 

e. Axle support 

f. Seal transfer case 

g. Drive shaft dan pillow block 
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h. Pivot blade dozer 

i.  Seal pinion differensial 

j. Oli transfer case 

k. Pemeriksaan oli transmisi 

l.  Pemeriksaan oli planetary hub. 

m. Pemeriksaan oli axle differential 

n. Pemeriksaan kebocoran, keausan dan kebocoran oli pada sistem 

hidrolik. 

 
4. Tugas kegiatan belajar 

Lakukan pengamatan terhadap suatu kendaraan alat berat, 

kemudian cermati posisi komponen yang memerlukan pengantian oli 

dan grease setiap perawatan 50 jam. Bila diperlukan gambar 

komponen tersebut beserta posisinya. Cocokkan dengan buku 

panduan komponen- komponen apa saja yang memerlukan 

panggantian grease. Apabila terdapat hl- hal yang tidak jelas, 

tanyakan pada guru/ instruktur anda. 

 
5. Test Formatif kegiatan belajar 

1) Jelaskan pengertian perawatan berkala. 

2) Pada kegiatan perawatan berkala 50 jam operasional, ada 

berapa jenis kegiatan yang menjadi kegiatan utama, sebut dan 

jelaskan. 

3) Bagaimana pula teknik dalam pengerjaannya. 

4) Apa saja yang anda dapatkan dari sebuah buku manual? 
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6. Jawaban test formatif kegiatan belajar 

a. Perawatan berkala adalah: perawatan yang dilakukan pada 

suatu kendaraan atau yang lainnya, dengan waktu serta jenis 

pekerjaan yang dilakukan telah ditetapkan oleh masing- masing 

produsen alat berat. 

b. Kegiatan utama yang paling ditekankan pada perawatan 

berkala 50 jam operasi adalah: Melumasi grease fittings, pada 

beberapa komponen yang memerlukannya. 

c. Teknik perawatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

Pada pekerjaan perawatan 50 jam operasi, lebih ditekankan 

pada kegiatan pelumasan/ penggantian grease pada beberapa 

komponen. Teknik yang digunakan adalah menambahkan 

grease dan oli pada beberapa bagian yang masuk kedalam 

prosedur yang telah ditetapkan produsen alat berat dengan 

mengunakan pompa grease atau dengan menggunakan pompa 

oli. 

d. Hal- hal yang didapatkan dari sebuah buku manual/ panduan, 

adalah: Buku panduan memberikan  pedoman cara perawatan 

dan penggunaan. Buku panduan terdiri atas: 

Peraturan keselamatan  

1) Dasar- dasar dan bagian  perlengkapan  kerja  

2) Dasar- dasar perngoperasian  

3) Perawatan  

4) Tabel spesifikasi 
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7. Lembar kerja kegiatan belajar 

a. Alat dan bahan 

1) unit kendaraan alat berat 

2) Tool box set 

3) Pompa grease 

4) Grease 

5) Lap/ majun 

6) Wadah penampung oli atau grease 

b. Keselamatan kerja 

1) Gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. 

2) Perhatikan instruksi praktek yang disampaikan oleh 

instruktur. 

3) Mintalah ijin instruktur bila akan melakukan pekerjaan yang 

tidak tertulis dalam job sheet. 

c. Langkah kerja 

1) Persiapkan alat dan bahan peraktek secara cermat, efektif 

dan efisien. 

2) Lakukan prosedur kerja pelumasan pada unit sesuai dengan 

prosedur yang telah ada pada modul. 

3) Buat catatan penting kegiatan praktek secara ringkas. 

4) Setelah selesai, kembalikan peralatan dan bahan ke tempat 

yang telah ditentukan. 
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BAB III 
EVALUASI 

 

A. EVALUASI 

Uji Kompetensi Pengetahuan 

Jawablah pertanyaan dibawah ini  

1. Coba anda jelaskan kenapa setiap kendaraan, terutama kendaraan 

alat berat membutuhkan perawatan berkala. 

2. Apakah yang saudara ketahui dengan grease dan sebutkan berapa 

tipe dari grease tersebut. 

3. Sebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan grease. 

4. Jelaskan berapa banyak tipe gemuk bila dlihat dari tempat 

penggunaannya. 

5. Jelaskan fungsi cylinder hoist pin pada kendaraan alat berat jenis 

mobil crane. 

6. Jelaskan pula fungsi sistem suspensi pada alat berat. 

7. Jelaskan berapa banyak penggolongan model suspensi yang anda 

ketahui, dan suspensi model yang bagaimana yang umumnya 

diaplikasikan pada kendaraan alat berat. 

8. Sebutkan Kelebihan dan kelemahan dari suspensi model rigid. 

9. Apakah fungsi dari axle support. 

10. Sebutkan beberapa komponen yang termasuk dalam komponen axle 

support. 

11. Sebutkan hal- hal yang kira- kira akan terjadi apabila suatu 

kendaraan alat berat tidak melakukan perawatan dalam waktu yang 

telah ditentukan. 
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12. Perhatikan gambar berikut! Sebutkan nama- nama komponen yang 

ditandai dengan tanda panah. 

  

 

 

 

 

 

 

A. ………………………. 

B. ………………………. 

C. ………………………. 

D. ………………………. 

E. ………………………. 

F. ………………………. 

13. Sebutkan jenis- jenis pekerjaan yang termasuk dalam service 50 

jam operasi untuk beberapa jenis produk alat berat (Komatsu dan 

Timberjack). 

14. Bagaimana langkah- langkah memeriksa jumlah oli transmisi pada 

kendaraan Timberjack model 610. 

15. Bagaiamana pula pemeriksaan jumlah oli untuk axle differential 

(kendaraan Timberjack model 610). 

16. Perhatikan gambar dibawah! Sebutkan spesifikasi teknis 

pengencangan pada masing- masing komponen yang ditubjukkan 

oleh tanda panah. 
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1. ….. lb ft  6. ….. lb ft 

2. ….. lb ft 

3. ….. lb ft 

4. ….. lb ft 

5. ….. lb ft 

17. Sebutkan minimal 4 komponen dari alat berat yang mendapatkan 

penggantian grease pada pekerjaan perawatan 50 jam operasi. 

18. Pada kendaraan alat berat khususnya pada timberjack 610, memiliki 

sebuah alat pemadam kebakaran. Apakah fungsi dari alat tersebut. 

19. Coba anda jelaskan salah satu jenis pekerjaan penggantian grease 

pada komponen alat berat ketika melakukan perawatan untuk 50 

jam operasi. 

20. Berikan salah satu contoh peringatan yang tidak boleh diabaikan 

ketika melakukan salah satu kegiatan perawatan alat berat untuk 50 

jam operasi. 

 
Uji Kompetensi Sikap dan Keterampilan 

Demonstrasikan dihadapan guru/ instruktur kompetensi saudara dalam 

waktu yang telah ditentukan. 

 
No Sub Kompetensi Waktu 

1 Melumasi Grease fittings (semua unit alat berat) 60 menit 

Total 60 menit 
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B. KUNCI JAWABAN 

1. Tidak hanya pada alat berat, hampir semua kendaraan memiliki 

jadwal perawatan berkala. Kegiatan ini sangat diperlukan guna tetap 

menjaga performa mesin dan komponen- komponen yang lainnya 

bekerja dengan baik. Dengan kondisi seperti ini, diharapkan stamina 

kendaraan alat berat atau kendaraan yang lainnya tetap terjaga. 

2. Grease adalah : setengah padat atau pelumas padat yang terbuat 

dari oli pelumas cair yang mempunyai bahan tambah pengental 

(Thickening agent). Ada dua tipe utama dari bahan pengental 

(thickening agent). 

Adapun tipe- tipe dari grease/ gemuk adalah ada 3 jenis 

3. Grease sebagai bahan pelumas memiliki kelebihan dan kekurangan: 

a. Kelebihan grease antara lain: 

1) Pelumasannya lama tanpa penambahan karena gemuk tidak 

dapat mengalir dan menyebar. 

2) Bersifat perapat yang sempurna pencegah menempelnya benda- 

benda asing seperti kotoran, gas dan air pada permukaan yang 

dilumasi. 

3) Memiliki daya tahan terhadap beban tinggi. 

b. Kekurangan grease antara lain: 

1) Dibandingkan dengan oli pelumas, gemuk lebih sulit untuk 

penanganan, pengisian dan pengantian. 

2) Memiliki daya tahanan gerak yang besar. 

3) Kemampuan pendinginannya rendah. 

4) Sulit untuk membersihkan kotoran. 
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4. Ada 3 jenis gemuk bila dilihat dari tempat penggunaannya, yakni: 

a. Grease untuk komponen- komponen chasis. 

b. Grease untuk bantalan roda. 

c. Grease untuk komponen yang lain (special grease). 

5. Fungsi cylinder hoist pada alat berat jenis mobil crane adalah: 

sebagai penggerak hoist (kerek) dalam kerjanya. 

6. Fungsi sistem suspensi pada alat berat adalah: menyerap kejutan dari 

permukaan jalan sehingga menambah kenikmatan dan stabilitas 

berkendaraan serta memperbaiki kemampuan cengkeraman roda 

terhadap jalan. 

7. Secara umum, ada dua jenis suspensi yang berkembang dan 

digunakan oleh kendaraan bermotor termasuk alat berat. 

Penggolongan tersebut adalah: 

a. Suspensi model independent. 

b. Suspensi model rigid. 

Suspensi yang banyak diaplikasikan pada kendaraan alat berat adalah 

suspensi jenis rigid. 

8. Kelemahan dan kelebihan dari suspensi model rigid adalah: 

a. Kelemahan suspensi model rigid: kualitas mengendarai serta 

stabilitas kemudi kurang karena unsprug weight lebih besar roda 

kiri dan kanan berputar bersam- sama, disamping itu 

kecendrungan terjadinya getaran horizontal. 

b. Kelebihan suspensi model rigid adalah: model kuat dan sederhana. 

9. Fungsi dari axle support adalah: membantu kinerja dari poros axle. 

10. Komponen- komponen yang termasuk komponen axle support 

diantaranya: 
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a. Dua buah rod (batang), dan 

b. Suspension cylinder. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

11. Hal yang akan terjadi dari alat berat apabila tidak melakukan 

service secara teratur adalah: kinerja kerja dari alat berat akan 

cepat menurun yang sekaligus akan sangat mempengaruhi umur 

keseluruhan dari alat berat itu sendiri. 

12.  Nama- nama komponen tersebut adalah: 

a. Shaft transmisi dan transfer case 

b. Drive shaft depan 

c. Drive shaft belakang (satu shaft pada forwarder rangka pendek). 

d. Pillow block depan atas 

e. Pillow block depan bawah 

f. Pillow block belakang (hanya untuk forwarder rangka panjang). 

13. Jenis- jenis pekerjaan yang termasuk dalam service 50 jam operasi 

(termasuk kendaraan timberjack) adalah : 

a. Mengganti grease pada komponen: cylinder hoist pin, pivot pin 

dump, tie rod end, suspension and axle support. 

b. Menguras air dan kotoran- kotoran yang terdapat pada 

tangki bahan bakar. 

c. Pemberian grease pada beberapa part  



 

 52

1) Bucket pin           

2) Poros dump sylinder            

3) Poros pendukung Lift arm  

4) Poros lift cylinder 

d. Lumasi seal transfer case 

e. Lumasi drive shaft dan pillow block 

f. Lumasi pivot blade dozer 

g. Lumasi seal pinion differensial 

h. Pemeriksaan oli transfer case. 

i. Pemeriksaan breathe transfer case 

j. Pemeriksaan jumlah oli planetary hub 

k. Pemeriksaan jumlah oli axle diferensial 

l. Membersihkan breathe axle 

m. Pemeriksaan Torque baut engine dan transmisi 

n. Pemeriksaan kondisi dan tekanan ban 

o. Pemeriksaan torque mur ban 

p. Pemeriksaan probe tangki hidrolik 

q. Pemeriksaan pemadam kebakaran 

r. Pemeriksaan filter utama cab pressurizer 

s. Periksa kekendoran, keausan, dan kebocoran oli hidrolik 

14. Langkah- langkah memeriksa jumlah oli transmisi pada Timberjack 

model 610 adalah:  

a. Letakkan majun dibawah transmisi untuk menyerap oli yang 

tumpah. 

b. Buka plug service dan periksa jumlah oli pada posisi bawah plug. 

Jika diperlukan, tambah oli melalui plug service. 

c. Pasang kembali plug service setelah selesai prosedur 

pemeriksaan. Yakinkan oli yang tumpah sudah dibersihkan dan 

majun dibawah transmisi sudah diambil. 
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15.  Langkah- langkah memeriksa jumlah oli axle diferensial  pada 

Timberjack model 610 adalah:  

a. Lepaskan plug pemeriksaan axle. Oli harus sejajar dengan 

lubang bagian bawah plug. Tambah oli jika dibutuhkan.  

b. Yakinkan plug pemeriksaan telah terpasang kembali setelah 

prosedur dilaksanakan. 

16.  Spesifikasi teknisnya adalah : 

a. 85 - 90 lb ft (115 – 122 Nm) 

b. 125 – 130 lb ft (169 – 176 Nm) 

c. 185 – 195 lb ft (251 – 264 Nm) 

d. 85 – 89 lb ft (115 – 122 Nm) 

e. 110 lb ft (1499 Nm) 

f. 122 – 130 lb ft (165 – 176 Nm) 

17. Komponen- komponen alat berat yang mendapatkan pengantian 

grease pada pekerjaan 50 jam operasi adalah, diantaranya: 

a. Cylinder hoist pin 

b. Pivot pin dump 

c. Tie rod end 

d. Suspension 

e. Axle support  

18. Fungsi alat pemadam kebakaran adalah: membantu ketika 

terjadinya kecelakaan berupa kebakaran. Alat ini bentuknya seperti 

tabung dengan bahan pemadam kebakaran yang terdapat 

didalamnya. 

19.  Salah satu teknik penggantian grease pada komponen alat berat 

adalah: Penggantian grease pada cylinder hoist pin. Teknik- 

tekniknya adalah sebagai berikut: 

a. Turunkan perangkat crane sampai didapatkan posisi yang mudah 

untuk melakukan penggantian grease. 
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b. Matikan mesin 

c. Ganti grease dengan menggunakan grease pump secukupnya. 

d. Bersihkan sisa- sisa grease yang berlebihan pada komponen. 

20. Contoh peringatan: Turunkan blade dozer ketanah, matikan mesin, 

dan pasang rem tangan sebelum bekerja dibawah daerah frame 

hinge.  
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C. KRITERIA KELULUSAN 

 

Kategori kelulusan: 

70 s.d 79 : memenuhi criteria minimal, dengan bimbingan. 

80 s.d 89 : memenuhi criteria minimal tanpa bimbingan 

90 s.d 100 : diatas minimal tanpa bimbingan 

 

  Kisi-Kisi Penilaian Sikap 

Komponen yang dinilai 
Skor (0-

10) 
Bobot Nilai 

Kelengkapan pakaian kerja  0,1  

Penataan alat dan kelengkapan yang 

memperhatikan pekerja dan alat 

 0,3  

Tidak ada oli/ grease yang menetes saat mengganti  0,4  

Menggunakan pompa oli dan grease dengan benar  0,2  

Nilai akhir   

 

Kisi-Kisi Penilaian Keterampilan 

Komponen yang dinilai Skor (0-10) Bobot Nilai  

Ketepatan Alat   0,1  

Ketepatan Prosedur Kerja   0,3  

Ketepatan Hasil Kerja   0,4  

Ketepatan waktu  0,2  

Nilai akhir  1, 0 

Kriteria Penilaian Skor 

(0-10) 

Bobot Nilai Keterangan 

Sikap  2  

Pengetahuan  4  

Keterampilan  4  

Nilai Akhir  

Syarat kelulusan 

nilai minimal 70 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

Kompetensi Merawat Unit/ Machine 50 jam Operasi merupakan salah satu 

kompetensi yang harus dikuasai dengan baik oleh siswa sebelum 

mempelajari kompetensi untuk tingkat perawatan selanjutnya. Kegiatan 

melumasi grease fittings (semua unit alat berat) adalah pekerjaan utama 

pada perawatan kendaraan alat berat, disamping pekerjaan yang lainnya. 

Setelah siswa merasa menguasai sub kompetensi yang ada, siswa dapat 

memohon uji kompetensi. Uji kompetensi dilakukan secara teroritis dan 

praktik. Uji teoritis dengan cara siswa menjawab pertanyaan yang pada 

soal evaluasi, sedangkan uji praktik dengan mendemontrasikan 

kompetensi yang dimiliki pada guru/ instruktur. Guru/ instruktur akan 

menilai berdasarkan lembar observasi yang ada, sehingga kompetensi 

siswa dapat diketahui. 

Bagi siswa yang telah mencapai syarat kelulusan minimal dapat 

melanjutkan ke modul berikutnya, namun bila syarat minimal kelulusan 

belum tercapai maka harus mengulang modul ini, atau bagian yang tidak 

lulus dan untuk itu belum diperkenankan mengambil modul berikutnya. 
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