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Fundamental Hydraulic System
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Tujuan Pembelajaran

a

Mengidentifikasikan kemampuan yang di 

perlukan sebagai dasar pemahaman 

mengenai rangkaian dasar hidrolik dan 

komponen dasar hidrolik 
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Alasan 

a

Alasan pembelajaran bagi mahasiswa

sebagai Teknisi Service, mampu melakukan

service, mengganti, menguji dan

memperbaiki komponen hidrolik dasar
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Metode Pengajaran 

• Pengajaran terbagi atas dua topik presentasi
dan tiga kegiatan praktek

• Silahkan membuka buku untuk mengajukan
pertanyaan sepanjang persentasi

• Setelah semua selesai, dilakukan pengujian
bersifat tutup buku dimana nilai minimun
mahasiswa 80%

• Kegiatan praktek dilakukan untuk latihan atau
melihat kemampuan formal mahasiswa

a
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Topik 1

Prinsip-prinsip Hidrolik
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Pokok Pembahasan

• Hidrodinamik dan hidrostatik

• Kandungan Fluida

• Hukum Pascal’s 

• Aliran dan tekanan, transfer energi, 

kerja dan power

• Penghitungan gaya, tekanan dan area 

dalam sistem hidrolik
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Mengapa digunakan sistem 

hidrolik?

• Serba guna

• Effisien

• Mudah dalam penyaluran tenaga

• Dapat merubah tenaga dari satu 

bentuk ke bentuk lain
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Hidrodinamik

Ilmu yang mempelajari mengenai 

perpindahan/pergerakan cairan
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Hidrostatik

Ilmu yang mempelajari 

mengenai fluida 

bertekanan
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Prinsip Hidrolik

• Keuntungan menggunakan fluida

▪ Mengikuti bentuk dari wadahnya

▪ Tidak bisa dimampatkan 

(incompressible)

▪ Meneruskan tekanan ke segala arah
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Cairan Mengikuti Bentuk 

Wadahnya
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Tak Termampatkan

Oli hidrolik termampatkan sebesar 0,4 % pada 

tekanan 1000 psi (6900 kPa)

Untuk aplikasi mesin hidrolik- oli hidrolik dianggap 

ideal dan tidak akan dapat dikompres sama sekali
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Meneruskan Tekanan 

ke Segala Arah
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Perpindahan Volume

• Perubahan volume dalam 
suatu silinder akan disalurkan 
sebanyak itu ke daerah lain

• Cairan di gunakan untuk 
memindahkan tenaga (power)

• Gaya yang diberikan pada 
satu daerah akan di teruskan 
SECEPATNYA ke daerah yang 
lain dengan gaya yang sama 
besar
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Fluida

• Kebanyakan sistem hidrolik menggunakan oli:

▪ Tidak bisa di mampatkan

▪ Melumasi (lubrikasi) sistem

• Kelemahan penggunaan air:

▪ Mudah membeku

▪ Mendidih pada 1000C

▪ Menyebabkan karat

▪ Hanya memberikan sedikit pelumasan
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Tujuan Penggunaan Fluida

• Memindahkan gaya dan energi 

melalui saluran (jalur) ke aktuator

• Sifat media pelumas

• Sifat media pendingin

• Menyekat 
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Hukum Pascal

Tekanan  yang diberikan pada fluida di ruang 

tertutup diteruskan secara merata kesegala 

arah, dengan gaya yang sama pada luasan 

area yang sama, tegak lurus terhadap bidang 

tersebut
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Kekuatan Fluida
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Kekuatan Fluida
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Kekuatan Fluida
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Satuan Dasar

• Metrik:
▪ Tekanan  – Pascals (Pa or kPa)

▪ Gaya        – Newtons (N)

▪ Luas        – Meter kuadrat (m2)

• Imperial:
▪ Tekanan  – Pounds per Inch kuadrat (lb/in2)

▪ Gaya        – Pounds

▪ Luas         – inch kuadrat (in2)

• Pi () = 3.14

Ketika menghitung tekanan, gaya dan luas 

permukaan, satuan dasar HARUS DIGUNAKAN
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Tekanan di Timbulkan oleh Berat

Tekanan = Gaya ÷ Luas Permukaan
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Meneruskan Gaya 
Metrik
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Meneruskan Gaya 
Imperial
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Keuntungan Tenaga Fluida

• Langsung merubah 

gaya

• Melindungi alat

• Mengendalikan 

kecepatan dan arah
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Tekanan
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Berat Fluida

Tekanan ditimbulkan oleh berat air
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Berat Fluida

Tekanan ditimbulkan oleh berat oli
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Tekanan Atmosfir
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Tekanan Terukur dan

Tekanan Absolut
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Tekanan Barometrik 
Metrik

Tekanan atmosfir

100 kPa
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Tekanan Barometrik 
Imperial

Tekanan Atmosfir

14.7 PSI
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Aliran (Q)

• Aliran adalah gerakan fluida

• Disimbolkan dengan  ‘Q’

• Diukur dalam:
▪ Liter per menit (lpm)

▪ Centimeter kubik per menit (cm3/min)

▪ Centimeter kubik per detik (cm3/sec)

▪ Dapat diukur dalam cc/min atau cc/sec

▪ U.S. menggunakan gallons per minute (gpm)

• Aliran = Luas x Kecepatan atau

Q = A x V
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Aliran Laminar
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Aliran Turbulent
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Penurunan Tekanan

• Hal penting dalam penurunan tekanan:

▪ Kecepatan aliran melewati orifice

▪ Ukuran orifice

▪ Seberapa mudah fluida mengalir 

(viscosity)
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Tidak Ada Aliran

Tidak Ada Penurunan 

Tekanan

BA



38

Prinsip Bernoulli
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Perubahan Kecepatan

Aliran meningkat - Tekanan menurun

Aliran menurun - Tekanan meningkat
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Rangkaian Seri dan Paralel
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Hambatan dalam Rangkaian Seri
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Hambatan dalam Rangkaian Paralel
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Hidrolik Melakukan Kerja
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Perhitungan

1’ 4”

3’ 11”

Berapa volume total 

silinder? (dalam inches)

Rumus = r2 x h

3.14 x 8” x 8” x 47”

Ingat  : Satuan dasar 

harus dalam inches

= 9445 in3

Harus dalam inchi kubik – volume yang 

akan dihitung
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Perhitungan

800 mm

1.9 m

Berapa volume total 

silinder?

Rumus = r2 x h

3.14 x .4 x .4 x 1.9

Ingat  : Satuan dasar 

harus dalam meter

= .95456 m3

Harus dalam meter kubik – volume yang 

akan dihitung
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Perhitungan 

Volume silinder adalah 0.95456 m3

Jika yang pompa mengisi silinder 

berkapasitas 40 lpm – berapa 

lama waktu yang dibutuhkan 

untuk mengisi silinder?

Diketahui: 1 m3 = 1000 litres
Jumlah liter yang ditampung 

dalam silinder?

954.56 liter

954.56 liter  40 = 23.864 menit

= 23 menit 51.84 detik
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Perhitungan 

Diketahui: double acting cylinder

Berapa banyak fluida yang diperlukan untuk mengisi silinder jika piston ada di 

travel kanan terjauhnya?

2 meter

40 cm

Tidak sesuai skala

15 cm18 cm

Volume = r2 x L = 3.14 x .2 x .2 x 1.85 (L – lebar dari piston) = 0.23 m3

Dikurangi Volume dari rod = 3.14 x .09 x .09 x 1.85 = .047 m3

Total Volume = .23 - .047 = .183 m3

Total fluida = 1000 x .183 = 183 liter
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Perhitungan 

Jika terdapat tekanan 15000 Pa dalam sistem, berapa besar gaya yang akan 

dirasakan pada piston pda saat piston berada di ujung travelnya?

2 meter

40 cm

Tidak sesuai skala

15 cm18 cm

Luas permukaan Piston = r2 = 3.14 x .2 x .2 = .1256 m2

Dikurangi luas permukaan rod = 3.14 x .09 x .09 = .0254 m2

Total luas permukaan = .1256 - .0254 = .1002 m2

Gaya = Tekanan x Luas permukaan = 15000 x .1002 = 1503 N

Quiz

Click the Quiz button to edit this object


