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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt atas segala rahmat,karunia serta 

hidayahnya-Nya,sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek di 

PUPR Dumai Bina Konstruksi dan Alat Berat dengan baik dan tepat waktu. 

Laporan ini disusun sebagai syarat menyelesaikan Kerja Praktek di PUPR 

Dumai-Dumai Kota yang dilaksanakan selama 1 bulan 3 minggu dimulai dari tanggal 

11 Juli 2021 sampai dengan 27 Agustus 2021. Dalam laporan ini penulis membahas 

tentang “ PERAWATAN FUEL SYSTEM PADA ALAT BERAT 

EXCAVATOR AMPHIBI ULTRATREX” 

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang 

mendukung selama pelaksanaan kerja praktek ini. Ucapan  terimakasih ini penulis 

tujukan pada : 

1. PUPR Dumai Bina Konstruksi dan Alat Berat yang telah memberikan kepada 

penulis untuk melakukann kerja praktek di tempat tersebut sehingga berjalan 

dengan lancer. 

2. Bapak Suhardiman, ST.,M. T . selaku Ketua Program Studi D-III Teknik Mesin 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

3. Bapak Subur selaku mentor pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk 

berkonsultasi guna menyelesaikan laporan . 

4. Bapak Abdul Gafur , MT Selaku mentor pendamping yang telah memberikan 

masukan dan meluangkan waktunya untuk berkonsultasi guna menyeelesaikan 

laporan ini.  

5. Bapak-bapak selaku pekerja Bina konstruksi dan Alat Berat yang tidak bias 

disebutkan namanya satu per satu yang telah memberikan arahan, masukan saat 

ataupun sesudah Praktek Kerja Lapangan berlangsung. 
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6. Rekan-rekan seperjuangan dan keluarga yang telah memberikan semangat serta 

dorongan sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek ini dengan baik. 

Laporan kerja Praktek ini disusun sebaik mungkin dengan dasar perkuliahan dan 

juga berdasarkan pengamatan dan praktek lapangan dengan para pekerja PUPR Bina 

Konstruksi dan Alat Berat disertai Tanya jawab saat maupun sesudah Praktek 

Lapangan. 

Laporan Kerja Praktek berikut masih jauh dari kata kesempurnaan dan masih 

banyak kekurangan nya, maka begitu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang 

dapat membangun untuk menambah kesempurnaan Laporan ini pada masa ynag akan 

datang. Semoga laporan ini memberikan manfaat pada kita semua. Atas perhatian dan 

waktunya penulis mengucapkan terimakasih. 

 

Dumai, 8 September 2021 

                                                                                     Penulis 

 

RAMADHANI SAPUTRA 

NIM : 2103191107 
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PUPR Bina Konstruksi dan Alat Berat adalah salah satu cabanag PUPR Dumai 

yang menyediakan Alat berat yang digunakan untuk membantu pembangunan 

infrastruktur yang ada di kota Dumai.Dumai adalah kota terbesar di Riau tentu saja 

memerlukan banyak alat berat untuk pembuatan jalan,lahan,serta yang berhubungan 

dengan pembangunan-pembangunan di Kota Dumai. 

Tujuan kerja praktek di PUPR Dumai Bina Konstruksi dan Alat Berat adalah 

sebagai berikut :  

1. Mahasiswa dapat membandingkan dan mengaplikasikan ilmu pendidikan yang 

didapat selama menjalani perkuliahaan. 

2. Mahasiswa dapat mengetauhi tentang sistem pemesinan dan bahan bakar pada 

alat berat. 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

Alat berat adalah mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi 

konstruksi seperti pengerjaan tanah dan memindahkan bahan bangunan.Bukan hanya 

digunakan untuk pembangunan infrastruktur,tapi juga digunakan untuk kegiatan 

pertambangan,pengolahan tanah,pengangkut material, dan masih banyak lagi. 

    1.1  Latar Belakang 

Tentu saja yang namanya Alat berat,termasuk otomotif yang artinya membuthkan 

mesin untuk bergerak dan beroperasi. Pada praktek kerja lapangan. Penulis 

mendapatkan kesempatan untuk melakukan praktek kerja lapangan di PUPR Dumai 

Bina Konstruksi dan Alat Berat. Penulis memilih perusahaan tersebut karena penulis 

penasaran dan tertarik terhadap sistem pemesinan pada alat berat dan ingin 

mengetauhi sekaligus mempelajari bagaimana perawatan mesin alat berat beserta 

perbaika n terhadap alat berat. 

1.2 Tujuan Kerja Praktek 
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3. Mengetauhu kegiatan yang ada di workshop maupun saat turun lapangan saat 

melakukan perbaikan alat berat. 

4. Mengetauhi jenis—jenis perawatan yang dilakukan pada Alat berat 

         1.3  .Ruang Lingkup kerja praktek 

Ruang Lingkup Kerja Praktek ini adalah :  

1. Mengetauhi macam-macam alat berat 

2. Mengetauhi sistem bahan bakar pada mesin diesel Alat Berat 

3. Mengetauhi Sistem Perawatan dan Perbaikan pada sistem bahan bakar alat berat. 

1.4  Waktu dan Tempat Kerja Praktek 

Kerja praktek ini dilaksanakan di Workshop Alat Berat PUPR Bina Konstruksi 

dan Alat Berat atau dimana posisi alat berat yang akan dilakukan perawatan atau 

perbaikannya. Berada di Pulau Sumatera, Kota Dumai dari tanggal 12 Juli 2021-27 

Agustus 2021. 
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BAB II 

PROFIL PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) 

DUMAI 

2.1 Profil Perusahaan 

Adapun Profil PUPR Dumai sebagai berikut :  

Nama Perusahaan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai 

Didirikan               : (DIJELASKAN DI SEJARAH PUPR DUMAI) 

 

 

 

2.1.1 Sejarah PUPR Dumai  

Sebelum terbentuknya Dinas PUPR, terdapat beberapa kali perubahan 

nomenkolatur dan susun organisasi.  Berdasarkan undang-undang No. 16 Tahun 

1999(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 

3829) Tanggal 20 April 1999 Kota Administratif Dumai ditingkatkan menjadi 

Kotamadya Daerah Tingkat II. 

Berdasarkan  peraturan Daerah Kota Dumai no 5 tahun 2001 tentang organisasi 

dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah terbentuklah Dinas Permukiman, prasarana 

wilayah dan kebersihan, yang ditetapkan oleh Walikota Dumai pada saat itu yaitu H. 

Wan Syamsir Yus. Kemudian pada tahun 2005, berdasarkan Peraturan daerah no. 12 
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Tahun 2002 Tentang perubahan atas  Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 

2001 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah berubahlah 

nomekelantur terbentuklah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Dumai. 

Perubahan nomenkelatur ketiga pada tahun 2005, berdasarkan Peraturan daerah 

Kota Dumai nomor 12 tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi da Tata Kerja 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai yang ditetapkan oleh Walikota Dumai pada saat  

itu yaitu H. Zulkifli A. S. 

Perubahan keempat terjadi pada tahun 2018, berdasarkan peraturan Daerah Kota 

Dumai nomor 4 tahun 2018 Tentang perubahan  Atas Perubahan Daerah   Kota 

Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Dumai, berubahlah nomenkelatur Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, dan nomenkelatur ini dipakai 

sampai saat ini 

2.2 Struktur Organisasi 
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2.3 Logo Perusahaan 

 

2.4 Visi dan Misi 

Adapun visi dan misi PUPR Kota Dumai sebagai berikut :  

Visi : "Terwujudnya masyarakat Dumai yang makmur dan madani pada tahun 2022" 

Misi : "Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan 

pemerataan pembangunan infrastruktur dasar" 

2.5  Tugas Pokok 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tuagas membantu 

Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota dan 

tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 

2.6  Fungsi 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi: 

1. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan 

umum dan penataan ruang; 

3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; 

4. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang 

pekerjaan umum dan penataan ruang; 

5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang sesuai dengan kewenangannya; 
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6. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk 

operasional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 

7. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar 

bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masingmasing; 

8. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar 

pelaksanaan tugas efisien dan efektif; 

9. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan 

sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; 

10. Pelaksanaan fasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi 

dan bimbingan teknis; 

11. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk 

bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut; 

12. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan 

13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup 

fungsinya. 
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BAB III 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1  Tempat dan waktu pelaksanaan 

Pelaksanaan kerja praktek dijadwalkan mulai tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 

27 Agustus 2021. Hal ini sesuai dengan surat balasan dari PUPR Dumai No. 

600/386/PUPR-SEKR. Setiap Mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek 

diharuskan mengikuti jam kerja operasional perusahaan yang ditentukan dan 

peraturan yang telah ditetapkan. Penulis diharuskan standby setiap saat dari 08.00 

Sampai dengan 16.00, kadang jam operasional penulis turun lapangan bisa lebih 

tergantung aktivitas alat berat nya. Yang terjadwal hanya absensi, dimana absensi 

Penulis dari jam 08.00 sampai dengan jam 09.00. 

3.1.1 Agenda Kegiatan Minggu Ke 1 (  Satu  ) 

a. Kegiatan pada Senin, 12 Juli 2021 

Hari Senin tanggal 12 Juli, adalah hari pertama saya magang.Tak banyak yang 

saya lakukan, hanya pengenalan pada masing-masing pekerja dan kepala gudang 

meminta saya untuk standby di Workshop. 

b. Kegiatan pada Selasa, 13 Juli 2021 

Hari Selasa tanggal 13 Juli, Saya mencuci alat berat mini excavator JCB dan 

diajak turun lapangan dengan kepala gudang dan mekanik alat berat untuk mengecek 

kerusakan alat berat Excavator Kobelco Sk-120 HD yang mati tegak saat sedang 

beroperasi. Pengecekan dilaksanakan di daerah luar Workshop. Setelah di cek, 

rupanya yang bermasalah adalah Supply Pump dan Aki nya sehingga harus diganti. 

Perbaikan dilanjutkan besoknya. 

c. Kegiatan pada Rabu, 14 Juli 2021 

Hari Rabu tanggal 14 Juli, Saya kembali ke lokasi alat berat yang akan diperbaiki 

tersebut bersama kepala gudang dan mekanik alat berat serta sudah membawa Supply 

Pump dan Aki baru. 
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d. Kegiatan pada Kamis, 15 Juli 2021 

Hari Kamis 15 Juli, Saya tidak terlalu banyak kegiatan dan hanya diminta standby 

dan menjaga Workshop  

e. Kegiatan pada Jumaat, 16 Juli 2021 

Hari Jumaat 16 Juli, Saya melakukan pelumasan gemuk atau Pispot pada arm dan 

boom pada Miniexcavator JCB serta pengecekan mesin nya 

3.1.2 Agenda Minggu Kedua (2) 

a. Kegitan pada Senin, 19 Juli 2021 

Hari Senin 19 Juli, Saya bersama para pekerja mengisi bahan bakar untuk 2 alat 

berat yaitu Excvator Komatsu dan Excavator Amphibi Ultratrex. Pengisian dilakukan 

dimana posisi kedua alat berat itu beroperasi. 

b. Kegiatan pada Selasa, 20 Juli 2021 

Hari Selasa 20 Juli, bertepatan dengan Idul Adha jadi kegiatan magang serta 

kegiatan kantor diliburkan. 

c. Kegiatan pada Rabu, 21 Juli 2021 

Hari Rabu 21 Juli, Saya mengganti ban depan alat berat JCB Backhoe Loader 

bersama operator alat berat tersebut. 

d. Kegiatan pada Kamis, 22 Juli 2021 

Hari Kamis 22 Juli, saya tidak terlalu banyak kegiatan dan hanya diminta standby 

oleh kepala gudang di  Workshop 

e. Kegiatan pada Jumaat, 23 Juli 2021 

Hari Jumaat 23 Juli, saya diajak oleh mandor dan para pekerja untuk melihat 

pengoperasian Excavator Amphibi Ultratrex dalam upaya membersihkan salah satu 

sungai di pusat Kota Dumai. 

3.1.3 Agenda Minggu Ketiga (3) 

a. Kegiatan pada Senin, 26 Juli 2021 

Hari Senin, saya melakukan pengecekan kerusakan pada alat berat Scatrax 

bersama Mekanik. Setelah melakukan pengecekan ternyata gasket pada pompa 

hidrolik nya rusak sehingga membuat bucket dari scatrax tidak ada tenaga dan tak 
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mampu bergerak. Tapi karena gasket untuk alat tersebut tidak tersedia di Dumai maka 

harus dipesan dari luar kota, oleh karean itu perbaika tidak bisa dilakukan pada hari 

yang sama. 

b. Kegiatan pada Selasa, 27 Juli 2021 

Hari Selasa 27 Juli, karena gasket sudah sampai, perbaikan dilanjutkan,bukan 

hanya gasket, ring-ring pada selang hidrolik pun diganti. Setelah gasket dan ring-ring 

selang hidrolik sudah diganti, akhirnya pompa hidrolik bisa dipasang kembali. 

c. Kegiatan pada Rabu-Jumaat, 28-30 Juli 2021 

Hari Rabu-Jumaat 28-30 Juli, saya tidak memiliki banyak kegiatan dan hanya 

diminta untuk standby oleh kepala gudang di Workshop. 

3.1.4 Agenda Minggu Keempat (4) 

a. Kegiatan pada Senin, 2 Agustus 2021 

Hari Senin 2 Agustus, saya tidak banyak memiliki kegiatan dan hanya diminta 

untuk standby oleh kepala gudang di workshop. 

b. Kegiatan pada Selasa, 3 Agustus 2021 

Hari Selasa 3 Agustus, saya membersihkan railtrack pada JCB Mini Excavator 

karena baru saja selesai beroperasi. 

c. Kegiatan pada Rabu, 4 Agustus 2021 

Hari Rabu 4 Agustus, saya bersama para pekerja melakukan servis pada alat berat 

Excavator Amphibi Ultratrex, lokasi dilakukan di sungai tempay alat beroperasi. 

Servis yang dilakukan antara lain penggantian Main Fuel Filer serta penggantian oli 

Mesin. 

d. Kegiatan pada Kamis-Jumaat, 5-6 Agustus 2021 

Hari Kamis-Jumaat 5-6 Agustus, saya tidak banyak memiliki banyak kegiatan dan 

hanya diminta standby oleh kepala gudang di Workshop. 

3.1.5 Agenda Kegiatan Minggu Kelima (5) 

a. Kegiatan pada Senin, 9 Agustus 2021 

Hari Senin 9 Agustus, saya tidak banyak memiliki kegiatan dan hanya diminta 

untuk standby oleh kepala gudang di Workshop. 
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b. Kegiatan pada Selasa-Kamis, 10-12 Agustus 2021 

Hari Selasa-Kamis 10-12 Agustus. Saya bersama mekanik melakukan 

pemasangan Fuel Injection Pump serta pipa-pipa Injektor ke Cynlinder Head kepada 

alat berat Backhoe Loader Case. Alat ini sudah mati kurang lebih setahun jadi juga 

dilakukan pengetesan operasi, tidak lupa juga di cek apakah Aki nya masih bagus 

atau tidak.  

c. Kegiatan pada Jumaat, 13 Agustus 2021 

Hari Jumaat 13 Agustus, saya melakukan pelumasan atau pispot pada arm dan 

boom Excavator Amphibi Ultratrex serta membantu pemindahan atau rolling posisi 

pengoperasiam alat berat tersebut. 

3.1.6 Agenda Kegiatan Minggu Keenam (6) 

a. Kegaiatan pada Senin, 16 Agustus 2021 

Hari Senin 16 Agustus 2021, saya diminta utnuk menjaga gudang oleh kepala 

gudang karena beliau pergi keluar kota untuk pengisian bahan bakar alat berat 

Excavator Kobelco Sk-120 HD yang beroperasi di Jumrah, Rokan Hilir. Riau. 

b. Kegiatan pada selasa, 17 Agustus 2021 

Hari Selasa 17 Agustus, tidak ada kegiatan magang atau pekerjaan karena hari itu 

bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia jadi kegiatan magang diliburkan. 

c. Kegiatan pada Rabu, 18 Agustus 2021 

Hari Rabu 18 Agustus, saya tidak memiliki banyak kegiatan dan hany diminta 

standby oleh kepala gudang di Workshop. 

d. Kegiatan pada Kamis, 19 Agustus 2021 

Hari Kamis 19 Agustus, saya diajak oleh pekerja untuk menjemput alat berat 

Tandem Roller Sakai yang sudah selesai beroperasi. 

e. Kegiatan pada Jumaat, 20 Agustus 2021 

Hari Jumaat 20 Agustus, saya bersama kepala gudang dan pekerja pergi ke luar 

kota tepatnya di Jumrah, Rokan Hilir untuk menjemput alat berat Excavator Kobelco 

Sk-120 HD yang sudah  selesai beroperasi. 

3.1.7 Agenda Kegiatan Minggu Ketujuh (7) 
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a. Kegiatan pada hari Senin, 23 Agustus 2021 

Hari Senin 23 Agustus, saya mendampingi operator Backhoe loader Case 580 

yang sedang beroperasi pada salah satu proyek, terjadi seidkit kerusakan juga yaitu 

patahnya salah satu pipa injector. Karean hal itu, operator pergi untuk mengelas pipa 

tersebut dan setelah selesai baru lah dipasang kembali. Alat Berat beroperasi dari pagi 

sampai sore. 

b. Kegiatan pada hari Selasa, 24 Agustus 2021 

Hari Selasa 24 Agustus, saya ikut dengan salah orang kantor yang bertugas untuk 

mensurvei lahan untuk membuat bangunan pondok pesantren baru. 

c. Kegiatan pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 

Hari Rabu 25 Agustus, saya diminta oleh kepala gudang untuk membantu 

perbaikan alat berat Backhoe Loader Case 580 HD yang sedang beroperasi di salah 

satu proyek. 

d. Kegiatan pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 

Hari Kamis 26 Agustus, saya tidak memiliki banyak kegiatan dan hany diminta 

untuk standby oleh kepala gudan di Workshop. 

e. Kegiatan pada hari Jumaat, 27 Agustus 2021 

Hari Jumaat 27 Agustus, ini hari terakhir saya magang dan saya meminta ijin 

pamit oleh kepala gudan dan KASI untuk mengakhiri magang saya agar bisa focus 

untuk menyusun laporan KP 
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BAB IV 

PERAWATAN FUEL SYSTEM PADA ALAT BERAT EXCAVATOR 

AMPHIBI ULTRATREX 

4.1 Pendahuluan 

4.1.1 Latar Belakang 

Excavator amphibi merupakan salah satu dari beberapa jenis excavator lainnya 

yang bisa Anda temukan dalam industri alat berat. Sesuai namanya, alat ini bisa 

berguna baik di daratan maupun di air. Alat berat jenis ini sangat menarik dan banyak 

peminatnya karena bisa multifungsi untuk pengerjaan di berbagai medan. 

Excavator amphibi merupakan jenis alat berat serbaguna yang bisa Anda gunakan 

untuk berbagai medan pekerjaan mulai dari rawa-rawa, sungai, daratan, serta 

lingkungan basah lainnya. Alat ini memiliki ponton tersegel khusus sehingga bisa 

mengapung di perairan dangkal saat mengeruk. Ponton ini terbuat dari baja 

berkualitas tinggi high tensile sehingga tahan korosi.  

Cara kerjanya menggunakan sistem track drive hidrolik langsung dan sepenuhnya 

merupakan self-propelled. Alat ini menjadi inovasi terbaru yang menjawab tantangan 

untuk pengerjaan konstruksi di lingkungan basah. 

Undercarriage excavator amphibi menjadi kunci yang dapat memberikan daya 

apung dan kemampuan untuk bekerja di lingkungan basah karena terpasang pada 

excavator yang digunakan untuk mengeruk di area berair atau biasanya disungai. 

Dengan undercarriage ini, pekerjaan konstruksi tidak memerlukan lagi kontruksi 

tambahan lainnya. 

Sesuai dengan fungsi utamanya yang dapat memberikan daya apung pada alat 

berat, maka contoh pengaplikasian alat ini bisa Anda temukan untuk proyek-proyek 

di lahan basah. Seperti proyek di pinggir pantai, sungai untuk pemberishan sampah, 

atau rawa-rawa. 
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 Alat ini juga berguna dalam kondisi-kondisi seperti pemulihan banjir dan 

bencana, perbaikan lingkungan, pengerukan, tanggul, peletakan saluran pipa, jalan 

raya, dan lainnya. Dengan adanya excavator amphibi, operator tak perlu takut lagi 

untuk mengoperasikannya baik di darat maupun laut.  

Sistem bahan bakar pada Excavator Amphibi tidak berbeda dengan excavator 

biasa. Alat berat ini juga menggunakan sistem bahan bakar mesin diesel, ada yang 

menggunakan sistem konvensional dan ada juga commonrail, namun kebanyakan 

Excavator Amphibi menggunakan sistem bahan bakar commonrail. 

Perawatan nya pun sama dengan excavator pada umumnya, seperti pergantian 

Fuel Filter, penggantian oli-oli, pispot dan lain-lain. Tapi dalam laporan ini hanya 

akan membahas soal perawatan sistem bahan bakar nya. Karena perawatan pada 

sistem bahan bakar alat berat ini cukup sederhana namun memberikan pengaruh yang 

sangat besar performa alat berat 

4.1.2 Tujuan 

1. Untuk menjaga sistem bahan bakar alat berat tetap baik 

2. Menjaga performa Alat Berat 

4.1.3 Manfaat 

1. Mengetauhi cara merawat sistem bahan bakar alat berat 

2. Dapat menganalisis kerusakan yang terjadi jika sistem bahan bakar alat berat 

terkena masalah 

3. Mengetauhi betapa pentingnya perawatan alat berat agar performanya tetap baik 

4.2 Landasan Teori 

Diesel Engine dapat beroperasi karena adanya pembakaran dalam ruang bakar 

sehingga menghasilkan gerak putar. Pembakaran dilakukan dengan cara menyalurkan 

bahan bakar ke ruang bakar ke ruang bakar. Proses penyaluran bahan bakar pada 

engine disebut fuel system. 

Sistem bahan bakar (fuel system) pada motor diesel memiliki peranan yang sangat 

penting dalam menghasilkan energi pembakaran sebagai suatu sistim yang berfungsi 

menyediakan dan mensuplai bahan bakar bertekanan tinggi ke dalam silinder. 
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Prinsip kerja diesel fuel system adalah mengabutkan sejumlah solar kedalam 

ruang bakar dengan tekanan tinggi sesuai timming pengapian. 

Itu artinya, solar yang keluar dari dalam injektor ada ketika mesin berada pada top 

compression. Sementara solar yang keluar juga dituntut agar bisa mengabut 

(menyebar) agar pembakaran bisa merata secara serentak. Untuk itu, tekanan 

penginjeksian diesel cukup besar mencapai 100 – 250 bar dengan tekanan kompresi 

sekitar 40 bar dengan suhu 700 hingga 900 derajat celcius. 

Sementara itu, solar memiliki titik nyala pada suhu 50 hingga 96 derajat celsius, 

dengan kondisi temperatur ruang bakar mencapai 700 derajat celcius maka secara 

otomatis solar langsung terbakar. Itulah sebabnya, pada mesin diesel tidak dilengkapi 

dengan busi. 

Pada Umum nya, sistem bahan bakar pada mesin diesel alat berat ada 2 yaitu : 

1. Sistem Bahan Bakar Konvensional 

Sistem bahan bakar konvensional menggunakan mekanisme pompa injeksi untuk 

menginjeksikan sejumlah solar melalui injektor dengan timming yang pas. 

Komponen sistem bahan bakar diesel konvensional :  

1. Tangki BBM, tangki bbm berfungsi menampung sumber tenaga berupa solar 

yang akan diubah kedalam bentuk panas melalui proses pembakaran mesin. 

2. Pompa primming, pada diesel konvensional pompa ini terletak didekat pompa 

injeksi tekanan tinggii. Pompa primming ini memiliki dua fungsi, yaitu 

menyalurkan solar dari tanki ke pompa injeksi dan melakukan proses bleeding 

3. Filter solar, fungsi filter solar adalah menyaring aliran solar dari kotoran dan air. 

4. Pompa injeksi, merupakan seperangkat pompa yang berfungsi menekan sejumlah 

solar kedalam injektor dengan tekanan tinggi sesuai timming mesin. 

5. Selang injektor tekanan tinggi, selang ini terbuat dari logam dengan lekukan yang 

sudah dipatenkan. Fungsinya untuk mengalirkan solar bertekanan tinggi dari 

pompa injeksi ke dalam injektor. 

6. Injektor, merupakan aktuator ujung sistem bahan bakar diesel dengan fungsi 

untuk mengabutkan solar bertekanan kedalam ruang bakar. 

7. Return feed, fungsinya untuk mengalirkan kelebihan solar dari pompa injeksi dan 

injektor kembali menuju tangki bbm. 
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8. Selang bahan bakar, selang ini terbuat dari karet biasa seperti selang bahan bakar 

pada umunya dengan fungsi sebagai media pengaliran solar dari tangki ke pompa 

injeksi. 

2. Sistem Bahan Bakar Commonrail 

Common rail adalah sebutan untuk sistem EFI pada mesin diesel. Artinya, sistem 

common rail merupakan mekanisme kelistrikan yang digunakan untuk menyuplai 

solar dari tanki kedalam ruang bakar dengan takaran yang ideal pada semua kondisi. 

 

Kelebihan sistem common rail : 

1 Pembakaran lebih sempurna  

2.   Lebih efisien  

3. Output lebih besar 

4. Emisi lebih baik 

Kekurangan sistem common rail :  

1. Harga komponen mahal  

2. Perawatan rumit  

3. Bahan bakar tidak boleh sembarangan 

Prinsip kerja sistem common rail sebenarnya sama dengan sistem bahan bakar 

diesel konvensional. Sama-sama menggunakan tekanan tinggi pada solar, tapi 

perbedaannya ada pada pola tekanan solar. 

Pada mesin diesel common rail tekanan solar akan dinaikan secara konstan 

selama mesin hidup. Jadi tekanan solar akan selalu tinggi dan yang mengatur 

timming adalah pembukaan injektor oleh solenoid. 

Komponen Sistem Bahan Bakar Common Rail 

Sistem common rail memiliki beberapa komponen antara lain : 

1. Fuel Tank, untuk menyimpan solar 

2. Fuel Pump,untuk memompa solar dari tanki ke pompa tekanan tinggi 

3. Fuel Filter, untuk menyaring solar dari kotoran 
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4. Selang Bahan Bakar, sebagai media mengalirnya solar dari tanki ke injektor 

5. High Press Pump, untuk menaikan tekanan solar hingga 2.000 Kg/Cm2 

6. Fuel Rail, untuk menyimpan solar bertekanan tinggi dari pompa tekanan tinggi 

7. Sensor, perangkat untuk mendeteksi semua kondisi mesin 

8. ECM, melakukan perhitungan terkait sistem injeksi bahan bakar 

9. Injektor, sebagai aktuator yang akan menyemprotkan solar kedalam ruang bakar 

4.3 Metodologi 

 

Mulai 

 

Identifikasi Masalah 

 

Perawatan 

 

Pengujian 

 

Analisa Hasil Perawatan  

 

Kesimpulan  

 

4.3.1 Identifikasi Masalah 

Performa Alat Berat yang paling umum terdapat pada sistem bahan bakarnya, 

dimana di sistem bahan bakar terdapat Fuel Filter (Saringan Bahan Bakar). Fuel 

Filter harus diganti sesuai ketentuan dan jumlah standar jam pemakaian, penggantian 

Fuel Filter pada alat berat Excavator Amphibi atau Excavator lain dianjurkan diganti 

setelah 200 jam pemakaian alat berat. 
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Kalau lebih dari jam pemaikaian, performa alat berat perlahan akan berkurang 

dan yang lebih parah lagi, kalua tidak pernah diganti akan dapat merusak sistem 

bahan bakar, seperti kerusakan pada supply Pump, injector dan lain-lain, dan apabila 

salah satu komponen untuk sistem bahan bakar mengalami gangguan atau kerusakan, 

dapat mengakibatkan alat berat mati total. 

4.3.2 Perawatan 

1. Alat dan Bahan 

A. Alat : 

a. Kunci Ring Pas 

b. Alat Pembuka Fuel Filter 

B. Bahan :  

a. 2 Main Fuel Filter 

2. Langkah Perawatan 

1. Siapkan alat dan bahan untuk melakukan penggantian Fuel Filter seperti Kunci 

Ring pas, alat pembuka Fuel Filter dan 2 Main Fuel Filter. 

2. Bukalah cap belakang Excavator Amphibi dimana posisi mesin diesel dan Fuel 

Filter berada. 

3. Bukalah 3 Fuel Filter, yang pertama itu Primery Fuel Filter dibuka dengan kunci 

ring pas, dan bukalah 2 Main Fuel Filter dengan Alat pembuka Fuel Filter 

4. Setelah 3 Fuel Filter dibuka, gantilah 2 Main Fuel Filter dengan yang baru dan 

cucilah Primery Fuel Filter dengan bensin atau solar. 

5. Setelah melakukan semua hal itu, pasang lah lagi 3 Fuel Filter. Ingat, pasang lah 

sebagaimana 3 Fuel Filter tadi terpasang. 

6. Setelah semuanya selesai, bereskan lah perkakas yang digunakan dan tutup 

kembali cap belakang Excavator tersebut. 

4.3.3 Pengujian 

Setelah melakukan perawatan pada sistem bahan bakar excavator amphibi 

ultratrex, sebenarnya pengujian hanya sekedar menghidupkan mesin saja sebagai 

syarat agar Fuel Filter yang baru bisa menyesuaikan dengan sistem bahan bakarnya. 

4.3.4 Analisa hasil perawatan 
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Tidak ada analisa yang spesifik sebenarnya, karena penggantian Fuel Filter ini 

dilakukan agar kondisi sistem bahan bakar dan mesin alat berat tetap terjaga dan 

proses pengoperasian alat berat tetap berjalan lancer 

4.3.5 Kesimpulan 

1. Mengatauhi cara perawatam Fuel System pada mesin diesel alat berat. 

2. Proses perawatan pada fuel system alat berat 

3. Kerusakan Fatal pada alat berat ketika Fuel Injection benar-benar bermasalah dan 

dapat mengakibatkan Alat Berat tidak hidup atau mati total 
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BAB V  

KESIMPULAN 

5.1  Kesimpulan 

Selama melakukan Praktek Kerja Lapangan (KP) di PUPR Dumai Bina 

Konstruksi dan Alat Berat penulis banyak mendapatkan pengalaman dan pengetauhan 

yang berguna untuk diterapkan nantinya dalm pendidikan ataupun setelah tamat 

nantinya. Kesimpulan yang didapatkan dari hari Kerja Lapangan tentang” 

PERAWATAN FUEL SYSTEM PADA ALAT BERAT EXCAVATOR 

AMPHIBI ULTRATREX”diantaranya adalah : 

1. Mengatauhi cara perawatam Fuel System pada mesin diesel alat berat. 

2. Proses perawatan pada fuel system alat berat 

3. Kerusakan Fatal pada alat berat ketika Fuel Injection benar-benar bermasalah dan 

dapat mengakibatkan Alat Berat tidak hidup atau mati total 

5.2  Saran 

Sesuai dengan tujuan Praktek Lapangan (KP) yang dilaksanakan di PUPR Dumai 

Bina Konstruksi dan Alat Berat, mahasiswa dapat memberikan masukan  dan 

mengatasi masalah yang terjadi sesuai kemamuan mahasiswa, adapun saran-saran 

yang penulis dapat sampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Menurut saya, dalam melakukan kegiatan perawatan dan perbaikan pada alat 

berat sparepart nya harus benar-benar lengkap agar proses pekerjaan tidak banyak 

tertunda. 

2. Menurut Saya, dalam melakukan servis alat berat ini harus sesuai dengan 

jadwalnya yaitu tergantung jumlah jam mempengaruhi jalannya alat berat seperti 

filter udara, aki, oli-oli dan radiator. 

3. operasional pada alat berat agar tidak menimbulkan kerusakan yang tidak kita 

inginkan 

4. Menurut saya, perlu sekali memperhatikan hal-hal kecil yang   
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