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Abstract
Sistem hidrolik merupakan suatu bentuk perubahan atau pemindahan daya
dengan menggunakan media penghantar berupa fluida cair untuk memperoleh
daya yang lebih besar dari daya awal yang dikeluarkan. Tekanan fluida pada
ruang silinder dimanfaatkan untuk gerak maju dan mundur ataupun naik dan
turun sesuai dengan arah pemasangan silinder, yaitu horizontal maupun
vertikal. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisa kekuatan silinder
hidrolik pada dump truck di PT. Trubo Engineering. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa nilai beban kritis pada batang rod yang diberikan beban
sebesar 13 ton adalah 6.717.028,6 N sedangkan nilai beban yang diterima
adalah 127.530 N, sehingga kekuatan rod dinyatakan aman karena nilai beban
yang diterima lebih kecil dari beban kritis.

1. Pendahuluan
Sistem hidrolik adalah sistem yang akhir akhir ini banyak digunakan oleh industri, baik industri ringan
sampai industri berat dan pertambangan sebagai sarana penggerak pada mesin press, mesin lipat dan
alat angkut yang berkapasitas ratusan ton.
Dalam hal ini dump truck merupakan sebuah alat berat yang berfungsi untuk mengangkut atau
memindahkan material dalam jarak tertentu. Terdapat beberapa komponen utama seperti tube, rod dan
piston. Dari beberapa komponen tersebut yang sering mengalami kerusakan yaitu piston, dikarenakan
mobilitas pemakaiannya bergerak naik dan turun maupun maju dan mundur.
Pada dasarnya bagian yang berperan penting dalam dump truck ini adalah sistem hidroliknya, maka
dari itu penulis mengambil judul “Analisa cylinder hydraulic dump truck tipe 143 di PT. Trubo
Engineering”. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengetahui dimensi pada silinder hidrolik,
serta untuk mengetahui kekuatan batang rod yang diberikan beban sebesar 13 ton sehingga akan
diketahui aman atau tidaknya untuk dipergunakan.
Berikut ini merupakan beberapa bagian utama pada silinder hidrolik, diantaranya:
Silinder barel. Bagian ini menjadi sisi terluar dari silinder hidrolik yang posisinya didesain diam.
Proses permesinan pada sisi dalamnya didesain presisi sesuai dengan komponen yang lain, dan material
yang di pakai adalah ST 52.3.

Gambar 1. Silinder Barel (dok. PT. Trubo Engineering)
Piston. Bagian ini berada pada sisi dalam barel yang berfungsi untuk memisahkan antara kedua sisi
ruang silinder. Berkontak langsung dengan fluida hidrolik dan memiliki luas penampang tertentu. Luas
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penampang inilah yang mengubah tekanan hidrolik menjadi gaya tertentu yang besarnya sesuai dengan
rumus umum, F = P X A Dimana F adalah gaya, P adalah besar tekanan fluida hidrolik, dan A adalah
luas penampang piston.

Gambar 2. Piston (dok. PT. Trubo Engineering)
Piston rod. Bagian yang berbentuk silinder memanjang ini salah satu ujungnya terkoneksi langsung
dengan piston, dan sisi lainnya terkoneksi dengan peralatan lain yang digerakkan. Bagian inilah yang
meneruskan gaya yang timbul akibat tekanan fluida hidrolis ke alat lain yang terhubung, material yang
di gunakan adalah hardcrhome S45C.

Gambar 3.Piston Rod (dok. PT. Trubo Engineering)
Sistem Seal/gland. Beberapa bagian dari silinder hidrolik terpasang sistem seal yang menggunakan
komponen poliuretana, untuk mencegah kebocoran fluida hidrolik. Pada sisi piston terpasang seal untuk
mencegah fluida kerja berpindah dari sisi satu ke sisi yang lainnya, sehingga dapat mengganggu kerja
silinder hidrolik. Pada sisi piston rod terpasang sistem seal yang fix/tetap dan pada sisi barel sebelah
dalam untuk mencegah kebocoran fluida hidrolik yang berada pada ruang sisi piston rod.

Gambar 4. Seal dan kontruksinya(dok. PT. Trubo Engineering).
Valve. Tekanan hidrolik dikontrol melalui penggunaan sebuah valve yang membuka dan menutup pada
waktu yang berbeda. Pressure control valve yang digunakan adalah tipe pilot, yaitu bekerja secara
otomatis oleh tekanan hidrolik, bukan oleh manusia. Pilot oil ditahan oleh spring yang biasanya bisa di
adjust. Semakin besar tegangan spring, maka semakin besar pula tekanan fluida yang dibutuhkan untuk
menggerakan valve.
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Gambar 5. Valve (dok. PT. Trubo Engineering).
Baut. Bagian ini merupakan penguat antara tutup cover atas dengan silinder barel (tube) dan untuk
menahan tekanan piston pada saat silinder hidrolik digunakan. Baut yang di gunakan berukuran M10
dengan standar ISO.

Gambar 6. Baut (dok. PT. Trubo Engineering)
2. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di PT. Trubo Engineering yang beralamatkan di Jl. Narogong pangkalan V,
Km. 0,5 Cikiwul Bantargebang - Bekasi dari tanggal 04 – 09 September 2017. Metode yang dilakukan
dalam penelitian ini yaitu metode eksperimen dengan studi kasus pada silinder hidrolik dump truck.
Dalam hal ini, ada beberapa tahapan yang dilakukan diantaranya :
Studi Literatur
Dalam hal ini dengan mencari sumber referensi mengenai sistem hidrolik, baik dari buku, internet
ataupun dari internal perusahaan.
Pengumpulan Data
Dalam hal ini data yang didapatkan dari internal perusahaan berupa shop drawing, yang didalamnya
terdapat data mengenai dimensi dan spesifikasi silinder hidrolik.
Analisa Data
Dalam tahapan ini dilakukan dengan cara melakukan analisa perhitungan pada bagian silinder hidrolik
dump truck, sehingga akan diketahui tingkat keamanan dari penggunaan silinder hindrolik ini.
2.1. Analisa Perhitungan
a. Teori Buckling
Buckling merupakan suatu jenis dari kegagalan struktur yang terjadi pada struktur kolom atau struktur
berbentuk tiang, hal ini terjadi akibat pembebanan secara aksial pada struktur tersebut, jika suatu tiang
yang tipis diberi tekanan maka tiang tersebut akan membengkok dan terdefleksi secara lateral sehingga
dapat dikatakan struktur tersebut mengalami buckling.
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Gambar 7. Buckling ( dishongh, 2003)
Di bawah ini merupakan rumus yang digunakan untuk mencari nilai beban kritis pada teori buckling :
𝑃𝑐𝑟 =

𝜋 2 𝐸𝐼
4𝐿2

Dimana :
P
Pcr
E
I
L

= Beban yang diberikan sebesar 13 ton ( 127.530 N )
= Beban Kritis (N)
= Modulus Elastisitas (Pa)
= Momen Inersia (m4)
= Panjang Kolom (m)

Dengan ketentuan sebagai berikut :
Jika P < Pcr , maka struktur kolom dalam keadaan stabil dan setimbang dengan posisi tegak lurus.
Jika P = Pcr, maka struktur kolom berada dalam kondisi netral ekuilibrium baik dalam posisi tegak atau
sedikit membengkok.
Jika P > Pcr, maka struktur kolom berada dalam kondisi ekulibrium yang tidak stabil pada keadaan
tegak dan karena itu terjadi buckling.
Untuk mencari nilai beban kritis pada batang rod, hal yang harus dilakukan ialah dengan mencari dahulu
nilai dari momen inersia. Dalam hal ini, rod yang di analisa memiliki panjang 700 mm dengan diameter
60 mm. Adapun untuk proses perhitungannya dengan menggunakan rumus di bawah ini :
𝐼=

=
=

π D4
64

𝜋 𝑥 604
64

3,14 𝑥 12.960.000
64
I = 635.850 𝑚𝑚4

Berdasarkan ketentuan yang tertera pada tabel, bahwa nilai modulus elastisitas untuk material S45C
adalah 210.000 Mpa, sehingga nilai beban kritis yang didapatkan adalah :
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𝑃𝑐𝑟 =

π2 xExI
4xL2

=

𝜋² 𝑥 210.000 𝑁/𝑚𝑚2 𝑥 635.850 𝑚𝑚4
4 𝑥 7002 𝑚𝑚2

=

9,8596 𝑥 210.000 𝑁/𝑚𝑚2 𝑥 635.850 𝑚𝑚4
4 𝑥 49000𝑚𝑚2

=

1.316.537.598.600𝑁𝑚𝑚²
196000𝑚𝑚²

= 6.717.028,6 N

b. Diameter tabung silinder hidrolik
Dalam hal ini jenis tabung silinder yang digunakan merupakan single acting dengan material ST 52,3
yang memiliki panjang 571 mm, diameter dalamnya 140 mm, diameter luarnya 155 mm,dan maximum
testing pressurenya 16,5 N/mm2. Untuk mencari nilai dari diameter tabung silinder hidrolik diperlukan
beberapa langkah sebagai berikut :
Mencari nilai perbedaan tekanan kerja minyak (∆𝑝) , dengan rumus :
∆𝑝 = 𝑃 − 𝑃𝑡

Dimana :
P
Pt

= tekanan kerja minyak pelumas bernilai 16,5 N/mm2
= Bernilai 0, untuk jenis tabung silinder single acting

Sehingga untuk (∆𝑝) adalah 16,5 N/mm2.
Kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung gaya total yang bekerja, dengan menggunakan
persamaan di bawah ini :
Fn

= beban kerja 13 ton x beban angkat maksimum 20%
= 15.600

Fcw

= ∆p x Az (luas penampang piston)
𝜋
4

= 16,5 x 𝐷𝑖 2
=16,5 x 0,785
= 12,95 𝐷𝑖 2
Sehingga gaya total ( Fn) adalah :
F

= Fn + Fcw
= 15600 + 129,5 𝐷𝑖 2

Mencari nilai diameter, dengan mensubstitusikan hasil perhitungan sebelumnya ke dalam persamaan di
bawah ini :
P

𝐹

=𝐴, sehingga
𝜋

F

= 4 𝐷𝑖 2 x P

Di2

= 𝜋𝑥𝑃

4𝑥𝐹

=
51,81 Di²

4 𝑥 (15600+12,95𝐷𝑖 2 )
3,14 𝑥 16,5

= 62400 + 51,8 Di²
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62451,8
51,81

Di

=√

Di

= √1205,4
= 34,7cm = 347 mm

3. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil analisa pada silinder hidrolik, didapatkan bahwa nilai beban kritis ( Pcr ) lebih besar
daripada nilai yang diberikan. Sehingga piston rod tidak mengalami buckling dan hal ini menunjukan
bahwa rod tersebut aman untuk dipergunakan. Berikut ini merupakan gambar dari rod yang di analisa.

Gambar 8. Drawing piston rod
Dari data spesifikasi diketahui bahwa diameter inner tube adalah 140 mm, dengan material ST 52,3
yang memiliki maximum testing pressure 16,5 N/mm2. Sehingga setelah dilakukan perhitungan,
didapatkan bahwa nilai untuk diameter inner adalah 347 mm. Dengan hasil tersebut menunjukan adanya
faktor tambahan , sedangkan aktual yang terukur adalah 140 mm sehingga tabung hidrolik
dikategorikan tidak aman. Untuk tebal silinder hidrolik dinyatakan aman, karena material ST 52,3 yang
digunakan memiliki kekuatan sebesar 355 N/mm2 sedangkan tekanan yang diberikan terhadap silinder
hidrolik adalah 16,5 N/mm2.
4. Kesimpulan
Dari hasil analisa yang telah dilakukan bahwa dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut :
Pada sistem hidrolik ini, gaya yang terpusat pada rod yaitu gaya tekan.
1. Hasil analisa perhitungan menunjukan bahwa nilai beban kritis (Pcr) pada rod dengan kapasitas
beban 13 ton sebesar 6.717.028,6 N atau 6.717,03 kN
2. Rod ini dinyatakan aman untuk dipergunakan, karena nilai beban yang diberikan ( P ) lebih kecil
dari nilai beban kritis ( Pcr ) yang didapatkan.
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3. Hasil analisa perhitungan pada diameter silinder hidrolik adalah 347 mm, sedangkan spesifikasi
yang tertera adalah 140 mm. Sehingga diameter silinder hidrolik kurang tepat dari data teknis (tidak
aman).
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