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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat seiring dengan proses 

globalisasi dalam segala bidang, salah satunya dalam bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi, terutama yang erat kaitannya dalam hal industri sehingga sangat 

dibutuhkan temuan-temuan yang innovative yang dapat mendukung 

perkembangan industri, baik berupa teori-teori ataupun alat-alat. Temuan tersebut 

tentu harus sudah melalui banyak proses penelitian dan percobaan untuk 

menghasilkan efisiensi yang besar. 

Hydraulic crawler crane type SL6000 dengan kapasitas 550 ton ini 

biasanya digunakan dalam penanganan konstruksi dan reducing gas heater yg 

sudah hangus. Penggunaan hydraulic crawler crane ini memerlukan rancangan 

yang seksama karena crane dipasang tetap di lokasi yang tepat. Dari posisi 

tetapnya hydraulic crawler crane harus mampu menjangkau area yang diperlukan 

untuk mengangkat beban yang diangkat. Dalam penanganan konstruksi dan 

reducing gas heater ini harus diperhitungkan resiko yang akan terjadi dalam 

perancangan hydraulic crawler crane, karena lokasi tempat perancangan yang 

tidak begitu luas. 

Dalam hal ini, salah satu pesawat pengangkat yang akan dibahas pada 

tulisan ini adalah Perancangan Hydraulic Crawler Crane Type SL6000 dengan 

Kapasitas 550 Ton. Hydraulic crawler crane merupakan peralatan yang sangat 

penting dalam pembangunan, pembongkaran dan perbaikan sebuah perusahaan/ 
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pabrik, tidak terkecuali dalam penanganan konstruksi dan reducing gas heater 

yang sudah hangus.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang perancangan Hydraulic Crawler Crane Type 

SL6000 dengan Kapasitas 550 Ton diatas, maka perumusan masalahnya sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah desain dan dimensi komponen Hydraulic Crawler Crane 

Type SL6000 dengan Kapasitas 550 ton ?  

1.3 Tujuan Perancangan 

 Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penulisan 

tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk mendapatkan desain dan perhitungan dimensi dari salah satu mesin 

pengangkat yaitu Hydraulic Crawler Crane Type SL6000 dengan kapasitas 

550 ton. 

1.4 Manfaat Perancangan 

Manfaat dari perancangan Hydraulic Crawler Crane Type SL6000 dengan 

Kapasitas 550 ton adalah sebagai berikut : 

1. Bagi mahasiswa 

a. Sebagai suatu penerapan teori dan praktek kerja yang diperoleh 

saat di bangku perkuliahan. 
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b. Sebagai proses pembentukan karakter kerja mahasiswa dalam 

menghadapi persaingan dunia kerja.  

c. Sebagai model belajar aktif tentang cara inovasi teknologi dalam 

bidang teknik mesin. 

2. Bagi dunia pendidikan 

a. Secara teoritis dapat memberikan informasi terbaru khususnya 

Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Malang tentang 

berbagai inovasi teknologi tepat guna kepada institusi pendidikan 

lain. 

b. Sebagai bahan kajian di jurusan teknik mesin Universitas 

Muhammadiyah Malang dalam mata kuliah bidang teknik mesin 

khususnya pesawat angkat angkut. 

3. Bagi dunia industri/lembaga 

Dengan adanya Perancangan Hydraulic Crawler Crane Type 

SL6000 dengan Kapasitas 550 ton ini dapat dijadikan sebagai referensi 

bagi masyarakat dan perusahan industri baik yang bergerak dibidang 

konstruksi, produksi, maupun perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

dalam membuka wirausaha baru maupun pengembangan wirausaha industi 

tersebut. 

1.5 Batasan Masalah 

Dikarenakan banyaknya klasifikasi dan kapasitas crane, baik crane 

hydraulic maupun crane mekanik. Oleh karena itu dalam tugas akhir Perancangan 
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Hydraulic Crawler Crane Type SL6000 dengan Kapasitas 550 ton ini tidak 

membahas tentang: 

1. Anggaran biaya dalam perancangan hydraulic crawler crane. 

2. Sistem kelistrikan pada hydraulic crawler crane. 

3. Perancangan didasarkan dengan tanpa memperhitungkan pengaruh 

kecepatan angin. 

 


