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Traktor 

Pengenalan dan 
Pengoperasian

Deskripsi

◆ A tractor is a vehicle
specifically designed to 
provide a high tractive 
effort at slow speeds, for 
the purposes of hauling a 
trailer or machinery used 
in agriculture or 
construction. (Wikipedia)

◆ Tractor berasal dari bahasa 
latin Trahere yang berarti 
menarik (to pull)

Jenis Traktor

1. Traktor 2 WD (satu 
gardan)

• Mempunyai sudut 

putar yang kecil

• Umumnya daya yang 
digunakan tidak 

terlalu besar (30-45 
HP)

• Umumnya digunakan 
pada perkebunan 
tanaman semusim 

(sistem tanam larikan)

Jenis traktor (Lanjt.)

2. Traktor berroda track
• Daya yang biasa digunakan antara 70-150 

HP

• Daya tarik tinggi

• Daya tumpu ke tanah kecil karena lebar 
rodanya besar

• Dapat digunakan pada lahan yang lembek

Jenis Traktor (Lanjt.)

3. Traktor 4 WD (doble 
gardan)

• Dibanding traktor 2 WD, 

daya tariknya lebih besar

• Banyak digunakan secara 
luas di perkebunan

• Ada dua tipe :

1. Yang memiliki roda 

depannya lebih kecil ( daya 
45-90 HP)

2. Yang memiliki roda 
depannya sama besar 
dengan roda belakang ( daya 

100-200 HP)

Kontrol dan Indikator

◆ Untuk mengendalikan jalannya 
traktor

◆ Mempermudah operasional

◆ Terdiri dari dari dua kelompok :

• Indikator dan saklar pada dashboard

• Tuas kendali dan pedal

http://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle
http://en.wikipedia.org/wiki/Tractive_effort
http://en.wikipedia.org/wiki/Trailer_(vehicle)
http://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://en.wikipedia.org/wiki/Construction
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Field_marshall.jpg
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Indikator dan Saklar di Dashboard

Tachometer Hour meter

Kunci kontak 

Saklar lampu depan

Lampu Indikator oli, 
water temp., 
battery

Indikator dan dan Saklar pada 

Dashboard

1. Kunci kontak (saklar Utama)
• Off ( mati)

• Pre heat

• On (hidup)

• Start

2. Saklar lampu depan
➢ Untuk menyalakan lampu depan

3. Saklar lampu sein
➢ Berfungsi untuk memberi tanda ke arah mana 

traktor akan membelok

Indikator (Lanjt)

4. Indikator temperatur air

➢Akan menyala bila air pendingin radiator 
temperaturnya naik melebihi batas normal

5. Indikator sirkulasi oli

➢Lampu akan menyala apabila kunci kontak 
diputar pada posisi on dan setelah mesin hidup 
dan pelumasan berjalan baik maka akan mati 
kembali

6. Indikator Pengisian accu

➢Menyala apabila kunci kontak diputar pada 
posisi on, setelah mesin hidup lampu mati 
kembali

Indikator (Lanjt.)

7. Tombol Klakson

➢Akan menyala bila tombol ditekan dan kunci 
kontak pada posisi on

8. Tacho meter

➢Menunjukkan kecepatan putaran mesin (RPM)

9. Hour meter

➢Menunjukkan jumlah jam pemakaian (HM)

Tuas dan Pedal pengatur

Tuas pemindah kecepatan 
utama (persneling utama)Tuas pemindah 

kecepatan hi-Lo

Tuas dan pedal (lanjt.)

◆ Tuas Persnelleng utama

➢ Biasanya terdiri dari 3 atau 4 kecepatanmaju dan 1 
kecepatan mundur

◆ Tuas pemindah kecepatan hi-Lo

➢ Digunakan apabila beroperasi di areal yang spesifik ( di 
lahan untuk bajak sawah, areal berbukit, jalan licin 

berlumpur)

◆ Tuas gardan depan ( traktor 4 WD)

• Berfungsi untuk menyambung gardan depan bila 

diperlukan sehingga daya tarik traktor menjadi lebih 
besar
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Pedal gas

Pedal rem kanan

Pedal rem kiri

Pedal kopling

Tuas dan Pedal ( Lanjt.)

◆ Tuas Hidrolik
• Berfungsi untuk menggerakkan sistem hidrolik yaitu 

untuk menggerakkan lengan pengangkat implemen 
(arm stabillizer)

◆ Pedal Kopling
• Untuk menghubungkan dan melepaskan, hubungan 

antara motor penggerak dan transmisi

◆ Pedal rem (kanan dan kiri)
• Pedal rem kanan dan kiri terpisah satu sama lain, 

tujuannya untuk membantu berbeloknya traktor secara 
tajam. Apabila berjalan normal kedua rem harus 
dikunci.

◆ Pedal gas
• Untuk mempercepat putaran motor penggerak

Bagian Belakang traktor

PTO shaft

Drawbar

Stabillizer arm   
( hidrolik)

Female
Coupler

Pipa tempat 
memasukkan oli 
transmisi

Bagian Depan traktor

Pemberat depan

Speaker klakson

Air cleaner Tube

Pemeriksaan sebelum Operasi

◆ Pemeriksaan seluruh level oli sebelum mesin 
dihidupkan

◆ Pemeriksaan air battery beserta kabel kabelnya

◆ Pemeriksaan air radiator

◆ Pemeriksaan rem

◆ Pemeriksaan kopling ( jarak pedal)

◆ Pemeriksaan sistem listrik dan lampu

◆ Pemeriksaan ketegangan tali kipas

◆ Pemeriksaan tekanan angin ban

◆ Pemeriksaan seluruh baut baut terutama baut 
roda

Pemeriksaan sebelum Operasi (Lanjt.)

◆ Pemeriksaan fungsi sistem hydrolik

◆ Pemeriksaan kebocoran kebocoran oli

◆ Pada awal menghidupkan mesin jalan dengan 
putaran mesin yang rendah

◆ Pembersihan air cleaner sebaiknya dilakukan 
setiap hari

◆ Pengisian BBM sebaiknya dilakukan setelah unit 
beroperasi pada sore hari untuk menghindari 
ruang kosong dalam tangki bahan bakar

◆ Pembersihan unit setelah selesai beroperasi 
sebaiknya dilakukan setiap hari jika 
memungkinkan .
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Hal Yang Perlu diperhatikan pada saat 

mematikan traktor

◆ Gas tidak perlu dinaik turunkan sebelum 
dimatikan

◆ Jangan tergesa gesa dalam mematikan 
motor

◆ Sebelum meninggalkan traktor, pastikan 
semua tuas dalam kondisi netral

◆ Pada saat turun harus dalam posisi 
mundur tidak boleh menyentuh bagian 
kontrol


