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ABSTRAK 

Y Kusuma, Rifki. 2017. Rancang Bangun Alat Bantu Service Shock Absorber 

Menggunkan Dongkrak Hidrolik Otomatis. Jurusan Teknik Mesin Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Drs. Sunyoto,M.Si., Dr.  

Wirawan Sumbodo, M.T. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan membuat alat bantu 

service shock absorber menggunaka dongkrak hidrolik otomatis serta untuk 

membantu keefektifan pada alat service shock absorber menggunkan dongkrak 

hidrolik otomatis. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu “Penelitian dan pengembangan” 

(Research and Development /R&D) untuk meneliti sebuah produk untuk 

menghasilkan sebuah produk baru, dan selanjutnya menguji keefektifan produk 

tersebut”. Metode penelitian dan pengembangan ini dipilih karena relevan dengan 

tujuan dari penelitian yaitu untuk menghasilkan produk tertentu.Produk yang 

dihasilkan dalam penelitian ini berupa Rancang Bangun Alat Bantu Service Shock 
Absorber Menggunakan Dongkrak Hidrolik Otomatis. 

Hasil penelitian diperoleh Alat bantu service shock absorber menggunakan 

dongkrak hidrolik otomatis lebih efisien dalam membuka pegas dan melepas 

upper mounth, dengan spesifikasi sebagai berikut: 

Spesifikasi dongkrak : 

a) Minimal Height  = 260mm 

b) Lifting Height   = 150mm 

c) Maksimal Height   = 405mm 

d) Kekuatan Dongkrak  = 20 ton 

Spesifikasi rangka alat : 

a)  Panjang Rangka   = 75cm 

b)  Lebar Rangka   = 40cm  

 

 

Kata Kunci: Service Shock Absorber, Dongkrak Hidrolik Otomatis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Shock Absorber adalah salah satu dari komponen pada sepeda motor yang 

cukup penting. Fungsinya untuk meredam kejutan sehingga pengemudi sepeda motor 

lebih nyaman dalam berkendara dan kendaraan lebih mudah di kendalikan pada saat 

berjalan. Namun shock absorber tersebut dapat rusak atau bocor yang di sebabkan 

oleh beban atau muatan yang melebihi kapasitas dan buruknya kontruksi jalan yang 

tidak rata, bergelombang dan berlubang. Shock absorber yang rusak atau bocor harus 

diperbaiki dan di service supaya bisa digunakan secara baik dan nyaman. Saat ini 

banyak tempat service shock absorber namun masih menggunkan alat manual yaitu 

dengan bantuan alat dengan sistem kerja mekanik hidrolik. Shock absorber dibuat 

untuk memberikan kenyamanan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua shock 

absorber sesuai keinginan konsumen. Ketidak sesuaian ini diakibatkan karena tujuan 

penggunaan shock absorber oleh konsumen berbeda antar satu dengan yang lain. 

Alat dengan sistem kerja yang biasa digunakan adalah dongkrak, pada 

umumnya masih menggunakan penggerak manual atau tenaga manusia, yang 

membutuhkan tenaga lebih besar dibandingkan dengan menggunakan sistem hidrolik 

otomatis. Prinsip dasar yang digunakan pada sistem hidrolik adalah mekanika fluida. 

Mekanika fluida dan hidrolik merupakan ilmu yang berkaitan dengan sifat fluida 

dalam keadaan diam atau bergerak. Fluida adalah zat yang memiliki kemampuan 
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untuk mengalir dan menyesuaikan diri dengan tempatnya. Karena prinsip kemudahan 

dan kemampuan yang signifikan tersebut, banyak industri yang menggunakan sistem 

kerja hidrolik dalam meningkatkan efisienasi kinerja pabriknya. 

Dongkrak hidrolik merupakan salah satu aplikasi sederhana dari Hukum Pascal. 

Berikut ini prinsip kerja dongkrak hidrolik. Saat pengisap kecil diberi gaya tekan, 

gaya tersebut akan diteruskan oleh fluida (minyak) yang terdapat di dalam pompa. 

Akibatnya, minyak dalam dongkrak akan menghasilkan gaya angkat pada pengisap 

besar dan dapat mengangkat beban di atasnya. Dongkrak hidrolik terdiri dari dua 

tabung yang berhubungan yang memiliki diameter yang berbeda ukurannya. Masing- 

masig ditutup dan diisi cairan seperti pelumas (oli). Apabila tabung yang 

permukaannya kecil ditekan ke bawah, maka setiap bagian cairan juga ikut tertekan. 

Besarnya tekanan yang diberikan oleh tabung yang permukaannya kecil diteruskan ke 

seluruh bagian cairan. Akibatnya, cairan menekan pipa yang luas permukaannya lebih 

besar hingga pipa terdorong ke atas . 

Menurut Aryoseto (2010). sistem hidrolik adalah sistem penerusan daya dengan 

menggunkan oli. Minyak mineral adalah jenis fluida yang sering dipkai. Prinsip dasar 

dari sistem hidrolik adalah memanfaatkan sifat bahwa zat cair tidak mempunyai 

bentuk yang tetap, namun menyesuaikan dengan yang di tempatinya. Zat cair bersifat 

inkompresibel. Karena itu tekanan yang diterima diteruskan ke segala arah secara 

merata.   
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Pengertian rancang bangun merupakan kegiatan menerjemahkan hasil analisa 

ke dalam bentuk paket perangkat lunak kemudian menciptakan sistem tersebut 

ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada. Atau Serangkaian prosedur untuk 

menerjemahkan hasil analisa dari sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk 

mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem 

diimplementasikan. Rancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang 

diperlukan oleh sistem baru. Perancangan adalah kegiatan yang memiliki tujuan 

untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka judul dalam penelitian ini yaitu 

Rancang Bangun  Alat Bantu Service Shock Absorber Menggunakan Dongkrak 

Hidrolik Otomatis. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, identifikasi masalah yang 

dapat di kaji sebagai berikut: 

Alat bantu service shock absorber yang sudah ada di pasaran masih kurang 

praktis dan pada umumnya pengoperasiannya masih menggunakan penggerak 

manual. 

1.3. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini  

1. Alat ini hanya dapat di gunakan untuk service shock absorber pada sepeda 

motor. 

2. Dongkrak yang di gunakan adalah dongkrak hidrolik. 
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1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang di uraikan sehingga di rumuskan 

beberapa permasalahan: 

1. Bagaimana merancang dan membuat alat bantu service shock absorber 

menggunakan dongkrak hidrolik otomatis. 

2. Bagaimana keefektifan alat service shock absorber menggunakan dongkrak 

hidrolik otomatis. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dan maksud dari penulisan dan penyusunan skripsi ini adalah: 

1. Merancang dan membuat alat bantu service shock absorber menggunakan 

dongkrak hidrolik otomatis. 

2. Untuk mengetahui keefektifan alat service shock absorber menggunakan 

dongkrak hidrolik otomatis. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Rancang bangun yang penulis lakukan ini kiranya dapat bermanfaat bagi 

penulis, bagi para pembaca, dan pihak – pihak yang berkepentingan. Manfaat rancang 

bangun ini adalah :  

1. Aspek keilmuan atau akademis Rancang bangun ini berhubungan dengan mata 

kuliah, sehingga dengan dilakukannya perancangan ini diharapkan dapat 
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memberikan wawasan yang luas bagi peneliti serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan di bidang pendidikan. 

2. Untuk membantu meringankan pekerjaan service shock absorber dan lebih 

mengefisienkan tenaga serta waktu dalam melakukan perkerjaan service shock 

absorber. 

 

1.7. Penegasan Istilah 

Perkembangan teknologi yang sangat cepat menjadikan teknologi sebagai 

sebuah kebutuhan yang penting untuk manusia. Penggunaan alat yang sangat efektif 

dan efisien merupakan tujuan utama yang dibutuhkan: 

1. Rancang Bangun 

Menurut Pressman dalam Buchari (2015) menjelaskan bahwa rancang bangun 

merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil analisa dari sebuah 

sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk  mendeskripsikan dengan detail 

bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan.  

Menurut Ladjamudin dalam Fendy (2008) menjelaskan bahwa perancangan 

adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh daari 

pemilihan alternatif sistem yang terbaik  

 Menurut Whitten, (1986) menjelaskan bahwa desain sistem adalah untuk 

memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem dan memberikan gambaran yang jelas 
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dan rancangan bangun yang lengkap kepada pemrogam komputer dan ahli-ahli 

tekniklain yang terlibat. 

Dengan demikian pengertian rancang bangun merupakan kegiatan menerjemahkan 

hasil analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak kemudian menciptakan sistem 

tersebut ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada. Atau Serangkaian prosedur 

untuk menerjemahkan hasil analisa dari sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman 

untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem 

diimplementasikan. Rancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang 

diperlukan oleh sistem baru. Perancangan adalah kegiatan yang memiliki tujuan 

untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang 

dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik 

2. Dongkrak Hidrolik  

Merupakan suatu alat utama yang digunakan pada mesin press hidrolik untuk 

memberikan tekanan pada bahan melalui piston penekan. 

3. Sistem Hidrolik 

Sistem penerusan daya dengan menggunakan fluida cair. Minyak mineral 

adalah jenis fluida yang sering dipakai. 

4. Shock absorber 

 Merupakan komponen penting suatu kendaraan yaitu dalam sistem suspensi, 

yang berguna untuk meredam gaya osilasi dari pegas 
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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Rancang Bangun 

Menurut Pressman dalam Buchari (2015) menjelaskan bahwa rancang bangun 

merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil analisa dari sebuah 

sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk  mendeskripsikan dengan detail 

bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan  

Menurut Mc Leod dalam Hendarti (2008)  menjelaskan bahwa rancangan 

sistem adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru.  

Menurut Ladjamudin dalam Fendy (2008)menjelaskan bahwa perancangan 

adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh daari 

pemilihan alternatif sistem yang terbaik  

Menurut Whitten, (1986) menjelaskan bahwa desain sistem adalah untuk 

memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem dan memberikan gambaran yang jelas 

dan rancangan bangun yang lengkap kepada pemrogam komputer dan ahli-ahli 

tekniklain yang terlibat. 

Dengan demikian pengertian rancang bangun merupakan kegiatan 

menerjemahkan hasil analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak kemudian 
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menciptakan sistem tersebut ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada. Atau 

Serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil analisa dari sebuah sistem ke 

dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana 

komponen-komponen sistem diimplementasikan. Rancangan sistem adalah penentuan 

proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Perancangan adalah kegiatan yang 

memiliki tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-

masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem 

yang terbaik. 

2.1.2. Pengelasan 

Menurut Wiryosumarno dalam Saputra Hendi (2014) Las dalam bidang 

konstruksi sangat luas penggunaannya meliputi konstruksi   jembatan, perkapalan, 

industri karoseri. Disamping untuk konstruksi las juga dapat untuk mengelas cacat 

logam pada hasil pengecoran logam, mempertebal yang aus. Secara sederhana dapat 

diartikan bahwa pengelasan merupakan proses penyambungan duabuah logam 

sampai titik rekristalisasi logam baik menggunakan bahan tambah maupun tidak dan 

menggunakan energi panas sebagai pencair bahan yang dilas. 

 Pengertian pengelasan menurut Widharto dalam Saputra Hendi (2014)   adalah 

salah satu cara untuk menyambung benda padat dengan jalan mencairkannya melalui 

pemanasan. Berdasarkan definisi dari Deutche Industrie Normen (DIN)  las  adalah  

ikatan metalurgi  pada  sambungan  logam  atau  logam paduan yang dilaksanakan 

dalam keadaan lumer atau cair. Menurut Wiryosumarto dalam Saputra Hendi (2014)  
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menyebutkan bahwa pengelasan adalah penyambungan setempat dari beberapa 

batang logam dengan menggunakan energi panas. Paling tidak saat ini terdapat 

sekitar 40 jenis pengelasan. Dari seluruh jenis pengelasan tersebut hanya dua jenis 

yang paling populer di Indonesia yaitu pengelasan   dengan   menggunakan  busur   

nyala listrik (Shielded Metal Arc Welding atau SMAW) dan las karbit (Oxy 

Acetylene Welding atau OAW). 

2.1.2.1 Las Busur Listrik 

Las busur listrik adalah proses penyambungan logam dengan pemanfaatan 

tenaga listrik sebagai sumber panasnya. Menurut Arifin dalam Saputra Hendi (2014)  

las busur listrik  merupakan salah satu jenis las listrik dimana sumber pemanasan atau 

pelumeran bahan yang disambung atau di las berasal dari busur nyala listrik. Las 

busur listrik  dengan metode elektroda terbungkus adalah cara pengelasan yang 

banyak di gunakan pada masa ini, cara pengelasan ini menggunakan elektroda logam 

yang di bungkus dengan fluks. Las busur listrik terbentuk antara logam induk dan  

ujung elektroda, karena  panas dari busur, maka logam induk dan ujung elektroda 

tersebut  mencair  dan  kemudian  membeku bersama. 

Shielded Metal Arc Welding (SMAW) juga sering disebut sebagai stick 

welding. Hal ini dikarenakan elektrodenya yang berbentuk stick. Proses pengelasan 

ini adalah proses pengelasan yang relative paling banyak dan luas penggunaannya. 



10 
 

10 
 

Electric arc adalah arus elektron yang kontinu  mengalir  melalui  media  

yang  pendek antara dua elektrode (+ dan -) yang diketahui dengan terjadinya energy 

panas dan radiasi udara atau gas antara elektrode akan diionisir oleh elektron yang 

dipancarkan oleh katoda. 

Dua faktor yang mempegaruhi pancaran elektron : 

1.  Temperatur. 

2.  Kekuatan medan listrik. 

Untuk menimbulkan arc, kedua elektroda dihubungkan  singkat  dengan  

cara   disentuhkan lebih dahulu (arcstarting) dan pada bagian yang bersentuhan  ini  

akan  terjadi  pemanasan (temperatur  naik),  hal  ini  mendorong terjadinya busur. 

Beberapa keuntungan SMAW : 

1.  Peralatan  yang  digunakan  tidak  rumit,  tidak mahal, dan mudah 

dipindahkan. 

2.  Elektrodenya telah terdapat flux. 

3.  Sensitivitasnya terhadap gangguan pengelasan berupa angin cukup baik. 

4.  Dapat dipakai untuk berbagai posisi pengelasan. 
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2.1.2.2 Arus Pengelasan 

Arus pengelasan adalah besarnya aliran atau arus listrik yang keluar dari 

mesin las. Besar kecilnya arus pengelasan dapat diatur dengan alat yang ada pada   

mesin las. Arus las harus disesuaikan dengan jenis bahan dan diameter elektroda yang 

di gunakan dalam pengelasan. 

Penggunaan arus yang terlalu kecil akan mengakibatkan penembusan atau  

penetrasi las yang rendah, sedangkan arus yang terlalu besar akan mengakibatkan 

terbentuknya manik las yang terlalu lebar dan deformasi dalam pengelasan. 

Tabel 1. Hubungan Diameter Elektroda dengan Arus Listrik 

  

Diameter Elektroda Arus (Ampere) 

2,5 60-90 
2,6 60-90 
3,2 80-130 
4,0 150-190 
5,0 180-250 

 

2.1.2.3 Elektroda 

Pengelasan dengan menggunakan las busur listrik memerlukan kawat las 

(Elektroda) yang terdiri dari suatu inti terbuat dari suatu logam di lapisi oleh lapisan 

yang terbuat dari campuran zat kimia, selain berfungsi sebagai pembangkit, 

elektroda juga sebagai bahan tambah. 
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Elektroda terdiri dari dua jenis bagian yaitu bagian yang bersalut (fluks) dan   

tidak bersalut yang merupakan pangkal untuk menjepitkan tang las. Fungsi fluks 

atau lapisan elektroda dalam las adalah untuk melindungi logam cair dari  

lingkungan udara menghasilkan gas pelindung, menstabilkan busur, sumber unsur 

paduan. 

Menurut Suharto dalam Saputra Hendi (2014) Pada dasarnya bila ditinjau dari 

logam yang dilas, kawat elektroda dibedakan menjadi elektroda untuk baja lunak, 

baja karbon tinggi, baja paduan, besi tuang, dan logam non ferro. Bahan elektroda 

harus mempunyai kesamaan sifat dengan logam. Pemilihan elektroda pada 

pengelasan baja karbon sedang dan baja karbon tinggi harus benar-benar 

diperhatikan apabila kekuatan las diharuskan sama dengan kekuatan material. 

Penggolongan elektroda diatur berdasarkan standar system AWS (American 

Welding Society) dan ASTM (American Society Testing Material). Elektroda jenis 

E6013 dapat dipakai dalam semua posisi pengelasan dengan arus las AC maupun 

DC. Elektroda dengan kode E6013 untuk setiap huruf dan setiap angka mempunyai 

arti masing-masing yaitu: 

E  = Elektroda untuk las busur listrik. 

60 = Menyatakan nilai tegangan tarik minimum hasil pengelasan dikalikan dengan 

1000 Psi (60.000 Ib/in2) atau 42 kg/mm2. 
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1  = Menyatakan posisi pengelasan, 1 berarti dapat digunakan untuk pengelasan 

semua posisi. 

3  = Jenis selaput elektroda Rutil-Kalium dan pengelasan dengan arus AC atau DC. 

Cara pergerakan elektoda ada banyak sekali, tetapi tujuannya adalah sama 

yaitu mendapatkan deposit logam las dengan permukaan yang rata dan halus dan 

menghindari terjadinya takikan dan percampuran terak. Gerakan elektroda ada tiga 

yaitu: 

 

 

Gerakan Elektroda Pola Melingkar 
 

 

Gerakan Elektroda Pola Zig-Zag 

 

 

 

Gerakan Elektroda Pola C 

Gamba 1. Gerakan Elektroda 

2.1.3. Baja Karbon 

Baja karbon adalah material logam yang terbentuk dari unsur utama Fe dan 

unsur kedua yang berpengaruh pada sifat-sifatnya adalah karbon, sedangkan 

unsur yang lain berpengaruh menurut presentasinya. Pemakain campuran 
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karbon pada baja yang dibutuhkan adalah sebanyak karbon yang dibutuhkan 

pada pemakain suatu alat. 

 Semakin tinggi paduan Carbon pada Fe titik didihnya lebih rendah dari 

pada peleburan. Maka penambahan unsur carbon pada baja sangatlah 

berpengaruh pada tingkat kekerasan suatu bahan yang akan di diproses 

menjadi barang yang berhubungan pemesinan dan juga menentukan ke uletan 

dan kegetasan suatu bahan tersebut, pada saat diuji kekerasannya. 

2.1.3.1 Baja karbon Rendah (Low Carbon Steel)   

Klasifikasi baja karbon 0,05 % - 0,30 % C : Sifatnya mudah ditempa 

dan mudah di mesin, 0,05 % - 0,20 % C : Automobile bodies, buildings, pipes, 

chains, rivets, 0,20 % - 0,30 % C : Gears, shafts, bolts, forgings, bridges, 

buildings dan mempunyai sifat : keuletan dan ketangguhan yang baik dan 

harga kekerasan lebih mahal, diaplikasikan untuk body mobil, kapal, pipa, 

jembatan, mempunyai kekuatan luluh 275 Mpa (40.000 Psi), kekuatan tarik 

415 – 550 Mpa. 

2.1.3.2 Baja karbon menengah (medium carbon steel) 

Klasifikasi baja karbon 0,30 % - 0,40 % C : Connecting rods, crank 

pins,axles, 0,40 % - 0,50 % C : Car axles, crankshafts, rail, boilers, augur 

bits, screwdrivers, 0,50 % - 0,60 % C : Hammers,sledges dan mempunyai sifat 

: Dapat dikekeraskan dengan baik mengeraskan dengan cara dipanaskan 

dengan cepat, diaplikan untuk rel kereta api, dan tahan aus sangat keras. 
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2.1.3.3 Baja karbon tinggi  (high carbon steel) 

Kandungan 0,60 % - 1,50 % C Sifatnya: Sangat keras, sulit 

dibengkokan, tidak ulet, dapat dikekeraskan dengan tempiring, diaplikasikan  

untuk tool stell, alat pemotong, pisau machine. 

 

2.1.4. Hidrolik 

 

Gambar 2. Dongkrak Hidrolik Otomatis 

 

Kata hidrolik berasal dari bahasa Inggris hydraulic yang berarti cairan atau 

minyak. Prinsip dari peralatan hidrolik memanfaatkan konsep tekanan, yaitu tekanan 

yang diberikan pada salah satu silinder akan diteruskan ke silinder yang lain., sesuai 

dengan hukum Pascal.Peralatan hidrolik untuk memperbaiki bodi kendaraan memiliki 
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ukuran yang sangat bervariasi, dari peralatan yang hanya memiliki kekuatan sekitar 1 

ton, sampai dengan 50 ton. Jenis yang digunakan disesuaikan dengan kerusakan yang 

terjadi. Jenisnya juga beragam dan beberapa alat dapat saling dikombinasikan. 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu diperhaikan prosedur 

perbaikan dengan alat hidrolik.  Dalam penggunaan berbagai peralatan hidrolik, 

biasanya kita sering menggunakan oli sebagai perantara untuk menyalurkan tekanan. 

Jadi, perbaikan bodi kendaraan memanfaatkan oli untuk membantu pekerjaan kita. 

Konsep dari hidrolik banyak digunakan pada pemakaian sistem rem kendaraan, 

dongkrak kendaraan, alat pengangkat mobil ketika dicuci, juga pada berbagai alat 

berat seperti back hoe, excavator dan lain sebagainya.Dalam perbaikan bodi 

kendaraan, baik kerusakan ringan maupun kerusakan berat, sering diperlukan 

peralatan hidrolik untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Peralatan hidrolik yang 

sering digunakan adalah alat pengangkat mobil (car lift), dongkrak lantai, ram atau 

dongkrak tenaga serta alat-alat penarik dan penekan. 

Prinsip Kerja Prinsip kerja yang digunakan adalah Hukum Pascal, yaitu : benda 

cair yang ada di ruang tertutup apabila diberi tekanan, maka tekanan tersebut akan 

dilanjutnya ke segala arah dengan sama besar. Prinsip dasar dari hidrolik adalah sifat 

fluida cair yang sangat sederhana dan sifat zat cair tidak mempunyai bentuk tetap, 

tetapi selalu menyesuaikan bentuk yang ditempatinya. Karena sifat cairan yang selalu 

menyesuaikan bentuk yang ditempatinya, sehingga akan mengalir ke berbagai arah 

dan dapat melewati dalam berbagai ukuran dan bentuk, sehingga fluida cair tersebut 

dapat mentranferkan tenaga dan gaya. Dengan kata lain sistem hidrolik adalah sistem 
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pemindahan dan pengontrolan gaya dan gerakan dengan fluida cair dalam hal ini oli. 

Fluida yang digunakan dalam sistem hidrolik adalah oli.Syarat-syarat cairan hidrolik 

yang digunakan harus memiliki kekentalan (viskositas) yang cukup, memiliki indek 

viskositas yang baik, tahan api, tidak berbusa, tahan dingin, tahan korosi dan tahan 

aus. 

2.1.5. Pengertian Sistem Hidrolik 

Menurut (Permana, 2010) sistem hidrolik adalah sistem penerusan daya dengan 

menggunakan fluida cair. Minyak mineral adalah jenis fluida yang sering dipakai. 

Prinsip dasar dari sistem hidrolik adalah memanfaatkan sifat bahwa zat cair tidak 

mempunyai bentuk yang tetap, namun menyesuaikan dengan yang ditempatinya. Zat 

cair bersifat inkompresibel. Karena itu tekana yang diterima diteruskan ke segala arah 

secara merata 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram alir sistem hidrolik 
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Sistem hidrolik biasanya diaplikasikan untuk memperoleh gaya yang lebi besar 

dari awal yang dikeluarkan. Fluida penghantar ini dinaikkan tekanannya oleh pompa 

yang kemudian diteruskan ke silinder kerja melalui pipa-pipa saluran dan katup-

katup. Gerakan translasi batang piston dari silinder kerja yang diakibatkan oleh 

tekanan fluida pada ruang silinder dimanfaatkan untuk gerak maju dan mundur 

maupun naik dan turun sesuai dengan pemasangan silinder yaitu ara horizontal 

maupun vertikal. 

 

2.1.6. Dasar-dasar Sistem Hidrolik  

Permana, (2010) Prinsip dasar dari sistem hidrolik berasal dari hukum Pascal, 

pada dasarnya menyatakan dalam suatu bejana tertutup yang ujungnya terdapat 

beberapa lubang yang sama maka akan dipancarkan kesegala arah dengan tekana dan 

jumlah aliran yang sama. Dimana tekanan dalam fluida statis harus mempunyai sifat-

sifat sebagai berikut: 

1. Tidak punya bentuk yang tetap, selalu berubah sesuai dengan tempatnya.  

2. Tidak dapat dimampatkan.  

3. Meneruskan tekana ke semua ara dengan sama rata.  

Gambar.4 memperlihatkan dua buah silinder berisi cairan yang dihubungkan 

dan mempunyai diameter yang berbeda.  
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Aplikasi beban F diletakkan di silinder kecil, tekanan P yang dihasilkan akan 

diteruskan ke ilinder besar (P = F/A, beban dibagi luas penampang silinder) menurut 

hukum ini, pertambahan tekanan dengan luas rasio penampanga silinder kecil dan 

besar, atau F = P.A. 

 

 

 

 

Gambar 4. Fluida dalam pipa menurut hukum Pascal 

         

 

 

  

Gambar 5. Rumus Fluida 

 

Dimana : F1 = gaya masuk F2 = gaya keluar A1 = diameter pistone kecil A2 = 

diameter pistone besar Persamaan diatas dapat diketahui berdasarkan F2 dipengaruhi 

oleh besar kecilnya luas penampang dari pistone A2 dan A1. Dalam sistem hidrolik, 

hal ii dimanfaatkan untuk merubah gaya tekan fluida yagn dihasilka oleh pompa 

hidrolik untuk menggeserkan silinder kerja maju dan mundur maupun naik/turun 

sesuai letak dari silinder. Daya yang dihasilkan silinder kerja hidrolik, lebih besar dari 

 = .....................................................  (2.1) 

 = .....................................................  (2.2) 

Sehingga diperoleh :  = ...................  (2.3) 
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daya dikeluarkan oleh pompa. Besar kecilnya daya yang dihasilkan oleh silinder 

hidrolik dipengaruhi besar kecilnya luas penampang silinder kerja hidrolik. 

 

2.1.7. Mesin Press Hidrolik  

Menurut Putriningtyas, (2007) mesin press hidrolik merupakan salah satu 

metode yang digunakan dalam pengambilan minyak dari biji bijian selain dengan 

menggunakan metode ekstraksi pelarut. Komponen utama pada mesin press hidrolik 

ini adalah dongkrak hidrolik, dan didukung oleh komponen-komponen lain yaitu 

tabung engepressan, plat penekan (piston pengepress), handle, frame dan tempat 

penampung minyak.  

1. Dongkrak Hidrolik  

Merupakan suatu alat utama yang digunakan pada mesin press hidrolik 

untuk memberikan tekanan pada bahan melalui piston penekan. Dengan 

mengetahui gaya berat mobil maka dapat dihitung gaya minimal yang diberikan 

pada pompa hidrolik untuk mengangkat mobil tersebut. Semakin besar gaya 

berat mobil yang diangkat maka semakin besar luas permukaan keluaran (A2) 

dari dongkrak hidrolik. Minimal gaya keluaran (F2) yang dihasilkan oleh 

dongkrak hidrolik harus lebih besar/ samadengan gaya berat benda yang 

diangkat. 

2. Tabung Pengepressan  

Merupakan bagian dari mesin press yang berfungsi untuk menampung 

bahan (biji) pada saat proses pengepressan yang berbentuk silinder dengan 
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ketinggian tertentu dan dilengkapi dengan lubang-lubang penyaring dengan 

diameter lubang ± 3 mm, pada sisi tabung bagian bawah maupun samping. 

3. Plat Penekan (Piston Pengepress)  

Merupakan sumbat geser yang terpasang presisi di dalam tabung 

pengepressan. Plat penekan ini berfungsi untuk mengubah volume dari tabung 

pengepressan, menekan bahan di dalam tabung pengepressan ataupun 

kombinasi keduanya.  

4. Handle ( Ulir )  

Merupakan bagian mesin press hidrolik yang digunakan untuk mengatur 

batas maksimal bawah atau membantu dalam mengepress bahan selain dengan 

hidolik.  

5. Tempat Penampung Minyak Merupakan tempat menampung minyak hasil 

pengepressan berbentuk loyang persegi. 

2.1.8 Kegunaan Prinsip Hidrolik 

1. Dapat meneruskan gerakan dalam jarak yang jauh. 

2. Dapat meningkatkan panjang gerakan, dalam hal ini tenaga gerakan akan turun. 

3. Dapat meningkatkan besarnya tenaga tekan, dalam hal ini panjang gerakan akan 

turun. 

Jika kedua silinder sama ukurannya, lalu sebuah gaya (N) bekerja pada silinder 

utama menyebabkan piston pada silinder kedua (actuator) mendapat gaya yang sama, 

bila kedua piston bergerak pada jarak yang sama.  
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Untuk menghitung gaya, tekanan atau penambahan gaya dapat digunakan 

rumus segitiga, yaitu: 

 

Gaya 

Tekanan 

Luas penampang 

= F (Force) 

= P (Pressure) 

= A (Area) 

 = Newton  (N) 

 = kpa 

 = m² 
 

 
F = P x A 

P = F / A = Kpa A = F / P = m² 

Persamaan1 

Gambar 6. Rumus Segitiga 

 

Contoh penghitungan :  

Gaya yang bekerja 50 N luas penampang 40 mm² 

Besarnya gaya yang bekerja / satuan luas atau tekanan = 50 N : 0,04 m² = 1250 kpa 
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a. Memperpanjang Gerakan 

1. Jika piston pada silinder I lebih besar dari pada piston II (actuator) maka 

Piston II pergerakannya lebih panjang 

2. Jika piston pada silinder I lebih besar 10 X dibanding piston II, maka piston 

II akan pergerakannya 10 X lebih besar 

 
Gambar 7. Memper Panjang Gerakan 

 

 

b. Meningkatkan Besar Tekanan 

1. Jika piston silinder I lebih kecil dari pada piston silinder II (actuator), maka 

Piston II menerima gaya tekan lebih besar 

2. Jika piston silinder I lebih kecil daripada piston II, maka piston II 

pergerakannya lebih pendek 
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Gambar 8. Meningkat Besar Tekanan 

 

2.1.8 Komponen utama Sistem Hidrolik 

Sistem hidrolik ini didukung oleh 3 unit komponen utama, yaitu: 

1. Unit Tenaga, berfungsi sebagai sumber tenaga dengan liquid/ minyak 

hidrolikPada sistem ini, unit tenaga terdiri atas: 

a. Penggerak mula yang berupa motor listrik atau motor bakar. 

b. Pompa hidrolik, putaran dari poros penggerak mula memutar pompa hidrolik 

sehingga pompa hidrolik bekerja. 

c. Tangki hidrolik, berfungsi sebagai wadah atau penampang cairan hidrolik. 

d. Kelengkapan (accessories), seperti : pressure gauge, gelas penduga, relief 

valve. 

2. Unit Penggerak (Actuator), berfungsi untuk mengubah tenaga fluida menjadi 

tenaga mekanik 

Hidrolik actuator dapat dibedakan menjadi  dua macam yakni: 
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a. Penggerak lurus (linier Actuator) : silinder hidrolik 

b. Penggerak putar : motor hidrolik, rotary actuator 

3. Unit Pengatur, berfungsi sebagai pengatur gerak sistem hidrolik. 

Unit ini biasanya diwujudkan dalam bentuk katup atau valve yang macam-

macamnya akan dibahas berikut ini. 

2.1.6.1 Katup Pengarah (Directional Control Valve = DCV) 

Katup (Valve) adalah suatu alat yang menerima perintah dari luar untuk 

melepas, menghentikan atau mengarahkan fluida yang melalui katup 

tersebut.Contoh jenis katup pengarah: Katup 4/3 Penggerak lever, Katup 

pengarah dengan piring putar, katup dengan pegas bias. 

 

Gambar 9. Katup pengarah 4/3 

2.1.6.2 Macam-macam Katup Pengarah Khusus 

1) Check Valve adalah katup satu arah, berfungsi sebagai pengarah aliran dan 

juga sebagaipressure control (pengontrol tekanan) 



26 
 

26 
 

2) Pilot Operated Check Valve, Katup ini dirancang untuk aliran cairan 

hidrolik yang dapat mengalir bebas pada satu arah dan menutup pada arah 

lawannya, kecuali ada tekanan cairan yang dapat membukanya. 

3) Katup Pengatur Tekanan, Tekanan cairan hidrolik diatur untuk berbagai 

tujuan misalnya untuk membatasi tekanan operasional dalam sistem 

hidrolik, untuk mengatur tekanan agar penggerak hidrolik dapat bekerja 

secara berurutan, untuk mengurangi tekanan yang mengalir dalam saluran 

tertentu menjadi kecil. 

Macam-macam Katup pengatur tekanan adalah: 

a. Relief Valve, digunakan untuk mengatur tekanan yang bekerja pada sistem 

dan juga mencegah terjadinya beban lebih atau tekanan yang melebihi 

kemampuan rangkaian hidrolik. 

b. Sequence Valve, berfungsi untuk mengatur tekanan untuk mengurutkan 

pekerjaan yaitu menggerakkan silinder hidrolik yang satu kemudian baru 

yang lain. 

 

Gamabar 10. Katup Sequence Valve 
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c. Pressure reducing valve, berfungsi untuk menurunkan tekanan fluida yang 

mengalir pada saluran kerja karena penggerak yang akan menerimanya 

didesain dengan tekanan yang lebih rendah. 

d. Flow Control Valve, katup ini digunakan untuk mengatur volume aliran 

yang berarti mengatur kecepatan gerak actuator (piston). 

 

Gamabar 11. Katup flow Control Valve 

Fungsi katup ini adalah sebagai berikut: 

a. untuk membatasi kecepatan maksimum gerakan piston atau motor hidrolik 

b. Untuk membatasi daya yang bekerja pada sistem 

c. Untuk menyeimbangkan aliran yang mengalir pada cabang-cabang 

rangkaian. 

Macam-macam dari Flow Control Valve : 

a. Fixed flow control yaitu: apabila pengaturan aliran tidak dapat berubah-

ubah yaitu melalui fixed orifice. 
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b. Variable flow control  yaitu apabila pengaturan aliran dapat berubah-ubah 

sesuai dengan keperluan 

c. Flow control yang dilengkapi dengan check valve 

d. Flow control yang dilengkapi dengan relief valve guna menyeimbangkan 

tekanan 

2.1.10  Pengertian Shock absorber 

Oegik (2001). Sistem pegas-peredam kejutan-massa banyak digunkan dalam 

dalam bidang otomotif, khususnya untuk sistem suspensi. Walaupun sistem suspensi 

sendiri cukup beragam, pemahaman yang baik tentang sistem pegas-peredam kejutan-

massa,akan menjadi dasar untuk memehami berbagai variasi dalam sistem suspensi. 

Djarot (2001) Shock absorber merupakan komponen penting suatu 

kendaraan yaitu dalam sistem suspensi, yang berguna sebagai peredam getaran pada 

kendaraan untuk kondisi jalan yang tidak rata dan bergelombang. Shock 

absorberberfungsi untuk memperlambat dan mengurangi besarnya getaran gerakan 

dengan mengubah energi kinetik dari gerakan suspensi menjadi energi panas yang 

dapat dihamburkan melalui cairan hidrolik. 

Shock absorber atau peredam kejut adalah alat yang terbuat dari logam baja 

yang berfungsi sebagai peredam goncangan agar body kendaraan tidak mengalami 

guncangan berlebihan saat melewati jalan bergelombang. 
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2.1.11   Cara Kerja Shock absorber 

 

 
 

Gambar 12. Shock absorber 
 

1. Ketika bounding (menekan)  

a. Kecepatan gerakan piston rod tinggi   

Ketika piston bergerak ke bawah, tekanan di dalam chamber A dibawah 

piston menjadi tinggi. Kemudian pelumas yang ada di dalam membuka katup non-

return yang ada pada piston valve, sehingga praktis tidak ada tahanan yang mengalir 

kechamber B (daya redam tidak dibangkitkan). Pada saat bersamaan, pelumas dalam 

jumlah yang sama dikeluarkan oleh dorongan piston rod ke dalam cylinder, ditekan 

oleh leaf valve dan mengalir ke dalam reservoir chamber. Maka pada saat tersebut 

damping force dihasilkan oleh aliran yang tertahan.  
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b. Kecepatan Piston ketika gerakan pelan   

Jika kecepatan piston rod sangat pelan,maka non-return valve di dalam 

piston valve dan leaf valve pada base valve keduanya akan tetap tertutup.  

 
Gambar 13. Piston Gerak Pelan 

 

 

2. Selama proses rebounding (Ekspansi) 

a. Kecepatan Piston rod ketika gerakan cepat  

Ketika piston rod bergerak ke atas, tekanan di dalam chamber diatas piston 

akan menjadi tinggi dan cairan di dalam chamber B akan membuka leaf valve di 

dalam piston valve dan mengalir ke dalam chamber membuka leaf valve di dalam 

piston valve dan mengalir ke dalam chamber A. Pada saat tersebut, tahanan aliran 

dari cairan pelumas bekerja sebagai daya peredam. Selama rod bergerak ke atas, 

bagian yang bergerak tersebut menggerakkan ke luar dari cylinder, sehingga volume 

oli yang lewat melalui non-return valve yang ada pada base valve dari reservoir 

chamber dan mengalir tanpa tahanan ke dalam chamber A. 
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b. Kecepatan Piston rod ketika gerakan lambat 

Ketika piston rod bergerak pada kecepatan rendah, kedua leaf valve di dalam 

piston valve dan non-return valve di dalam base valve tetap terturup karena Tekanan 

di dalam chamber B diatas piston adalah rendah. Oleh karena itulah, oli di dalam 

chamber B lewat melalui orifice di dalam piston valve dan mengalir ke chamber A. 

Begitu juga, oli di dalam reservoir chamber lewat melalui orifice di dalam base valve 

dan mengalir ke dalam chamber A. Sehingga daya redam yang dihasilkannya sedikit. 
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BAB V 

PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Telah dibuat alat service shock absorber menggunakan dongkrak hidrolik 

otomatis dengan spesifikasi sebagai berikut :  

Spesifikasi dongkrak : 

e) Minimal Height  = 260mm 

f) Lifting Height   = 150mm 

g) Maksimal Height   = 405mm 

h) Kekuatan Dongkrak  = 20 ton 

Spesifikasi rangka alat : 

c)  Panjang Rangka  = 75cm 

d)  Lebar Rangka  = 40cm  

2. Kinerja alat menggunakan sistem otomatis lebih efektif dibandingkan dengan 

menggunakan sistem manual, karena dapat dilihat dari indikator waktu yang 

lebih cepat dalam membuka pegas dan melepas baut pada upper mount, 

dibuktikan dari tiga contoh variabel yang di ambil dari jenis shock absorber. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah : 

1. Pada penelitian selanjutnya lebih baik menggunakan kompresor dengan 

kapasitas yang lebih besar . 

2. Alat ini bisa disempurnakan dengan variasi alat tarik untuk membantu service 

damper shock absorber . 
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