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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dengan semakin berkembangnya zaman maka diikuti pula dengan 

pekembangan dunia industri pertambangan. Sementara itu dunia industri atau 

pertambangan tidak akan penah lepas dari perkembangan teknologi alat berat. 

Alat berat dalam hal ini sangat penting karena untuk penunjang dalam proses 

Produksi. Sebagaimana diketahui bahwa Motor Grader adalah tipe peralatan yang 

dapat dipakai dalam berbagai veriasi pekerjaan konstruksi (grading). Kemampuan 

ini akibat dari gerakan-gerakan flexible yang dipunyainya terhadap blade dan 

roda-roda ban. Keserbagunaan ini didukung dengan perlengkapan Scarifier teeth 

(ripper dalam bentuk penggaruk kecil) dipasang dibagian depan blade dan dapat 

dikendalikan secara tersendiri, Pevement widener (untuk mengatur hamparan dan 

juga perlengkapan Evelating grader unit (alat pengatur grading). 

Kegagalan (failure) suatu komponen mesin dapat didefinisikan sebagai 

ketidakmampuan komponen mesin untuk melakukan fungsinya. Komponen mesin 

merupakan salah satu dari suatu system komponen. Komponen mesin yang 

membentuk sebuah mesin atau peralatan sehingga jika suatu komponen mesin 

tersebut mengalami beberapa kegagalan diantaranya mesin atau peralatan tersebut 

tidak dapat dioperasikan sama sekali ataupun mesin atau peralatan dapat 

dioperasikan, tetapi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

Kegagalan dalam sebuah desain konstruksi merupakan sebuah hal yang 

sangat penting untuk diantisipasi. Secara umum suatu desain konstruksi dirancang 
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untuk mampu bertahan selama sekian waktu dengan berbagai macam batasan 

prosedur penggunaan dan perawatannya. Walaupun umur dari desain konstruksi 

tersebut terbatas, namun upaya-upaya untuk menjaga seluruh komponen agar 

dapat berfungsi dengan baik merupakan kewajiban bagi para penggunanya, 

terlebih lagi ketika desain konstruksi tersebut dipakai secara massal. 

Pada kenyataan di lapangan, sesungguhnya banyak industri yang 

membutuhkan konsultasi teknis di bidang ini. Adanya keterbatasan sumber daya 

manusia, merupakan alasan mengapa pelatihan dibidang ini menjadi sangat 

penting, sehingga seorang rekayasawan sepatutnya “dibekali” dengan 

pengetahuan dan keahlian khusus dalam bidang analisis kegagalan. Kegagalan 

komponen/peralatan dalam manufaktur atau rangkaian produksi, konstruksi, 

permesinan, struktur, seperti bocornya jalur pipa, ledakan tangki minyak/gas, 

kecelakan sarana transportasi, runtuhnya jembatan dan lain sebagainya, sangat 

tidak diharapkan karena akan mengganggu jalannya produksi, membebani ongkos 

produksi, dan lebih jauh dapat mengakibatkan kecelakan bahkan korban jiwa. 

Dalam permasalahan ini maka akan dibahas tentang rusaknya Differential 

power train system unit motor grader type 24M yang telah mengalami kegagalan 

komponen pada bevel gear, dilain pihak penyebab kegagalan itu sangatlah 

kompleks, tidak hanya meliputi satu faktor, melainkan banyak faktor, sehingga 

seringkali seorang investigator tidak dapat menentukan dengan tepat penyebab 

kegagalan tersebut. Oleh karenanya analisis kegagalan mencakup aspek yang 

sangat luas, tidak hanya aspek teknis, melainkan juga aspek ekonomi dan hukum 

(yang berhubungan dengan perangkat hukum atau klaim jaminan). 
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Dalam hal ini analisa kegagalan secara sistematik (systematic failure 

analysis) dapat dilakukan untuk meruntut kejadian kegagalan tersebut. Dengan 

tujuan mencari solusi dan pencegahan agar kegagalan pada komponen tersebut 

tidak terjadi lagi (Brooks R.C., 2002). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dikaji dalam analisa kegagalan ini adalah 

menganalisa kerusakan yang terjadi pada Differential power train system unit 

motor grader type 24M, dengan perumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana mekanisme dan modus terjadinya kegagalan komponen. 

2. Bagaimana pola patahan yang timbul dari kegagalan komponen. 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Sesuai dengan permasalahan yang ditampilkan, maka tujuan penelitian ini 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Mengetahui mekanisme dan modus terjadinya kegagalan komponen. 

2. Mengatahui pola patahan yang timbul dari kegagalan komponen. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar penelitian dan pembahasan tidak terlalu meluas dan penelitian ini 

dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka perlu diberikan batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Komposisi material tidak diketahui. 

2. Proses pembuatan material tidak diketahui. 

3. Proses perakitan dan perawatan berjalan sesuai dengan standar operasional  

 yang telah ditentukan. 
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1.5 Manfaat Penulisan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat kepada 

seluruh pihak yang berkaitan, yaitu mahasiswa sebagai pelaksana penilitian 

mampu memahami serta mengaplikasikan ilmu yang telah didapat, dan untuk PT. 

Trakindo Utama Sangata sebagai pihak utama yang menyokong penelitian dapat 

menerapkan hasil penelitian untuk menanggulangi permasalahan yang ada, serta 

dunia akademik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dalam usahanya 

membuka pengetahuan dan kerja sama dengan pihak Industri Nasional. 

 


