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KATA  PENGANTAR  

 

Buku Modul ini dimaksudkan untuk memandu Peserta Pendidikan dan 

Pelatihan Kompetensi untuk melaksanakan tugas  kegiatan belajar di tempat 

masing-masing. Dengan demikian  diharapkan setiap peserta Diklat akan 

berusaha untuk  melatih  diri memecahkan berbagai  persoalan  sesuai dengan 

tuntutan Kompetensi yang akan dipilih. 

 

     Dalam Buku Modul ini diberikan Kegiatan belajar ,tugas- tugas  dan tes formatif 

di mana seluruh kegiatan tersebut diharapkan dikerjakan/ dilakukan secara 

mandiri/kelompok oleh setiap peserta diklat  untuk melatih kemampuan dirinya  

dalam memecahkan berbagai  persoalan.  

 

      Dalam pelaksanaanya seluruh kegiatan ini dilakukan oleh setiap peserta/siswa 

dengan arahan  Pembimbing/Instruktur yang ditugaskan, dan pada akhir Diklat 

seluruh materi dari modul ini akan diujikan  secara mandiri untuk memenuhi 

tuntutan Kompetensi dan Standar Pekerjaan/ Perusahaan. 

 

     Materi pembelajaran atau bahan dari modul dan tugas-tugas ini diambil dari 

beberapa buku Referensi yang dipilih sebagai bahan bacaan  yang dianjurkan  

untuk memperkaya  penguasaan  Kompetensi  peserta  Diklat.  

  

Diharapkan  setiap peserta pelatihan  setelah  mempelajari dan  melaksanakan 

semua petunjuk dari modul ini secara tuntas, akan mempunyai Kompetensi 

sesuai dengan tuntutan  pekerjaan  sebagai Tenaga pelaksana Pemeliharaan 

Mekanik Mesin Industri. 

 

 

 

 

                                                                                                 Penyusun. 
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M.9.2A 

PETA KEDUDUKAN MODUL 

 

Diagram ini menunjukan tahapan atau tata urutan Modul Unit Kompetensi yang 

akan dipergunakan dalam pelatihan para peserta didik dalam kurun waktu 3 

tahun dan kemungkinan multiexit-entry yang dapat diterapkan. 

 

  

 
 
  
 
        
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

          Kedudukan Modul                     

           Unit kompetensi  prasyarat 

 

 NAMA DAN KODE UNIT KOMPETENSI. 

  

NO 

 

 

KODE 

MODUL 

 

NAMA UNIT KOMPETENSI 

 

KODE  

KOMPETENSI 

1. M.18.1A Menggunakan Perkakas Tangan. M.18.1A 

2. M.18.2A Menggunakan Perkakas Tangan Bertenaga. M.18.2A 

3. M.18.3A Menggunakan Perkakas untuk Pekerjaan 

Presisi. 

M.18.3A 

4. M.25C11A Mengukur Menggunakan Alat Ukur. M..25C11 

5. M.9.1A Menggambar dan Membaca Sketsa M. 9.1A 

6. M.9.2A Membaca Gambar Teknik. M. 7.5A 

7. M.9.3A Mempersiapkan Gambar Teknik Dasar. M. 9.3A 

8. M.7.5A Bekerja dengan Mesin Umum. M. 7.5A 

MODUL UNIT  KOMPETENSI 
 
 

 

 

 
 
 

SMK 
 
            

 
 

SERTIFIKAT 
II 
 

 

SERTIFIKAT 
I 

M 
18.20A 

 

M 
18.21

A 

OPKR 
20-017-3 

 

M. 7.8A 
 

M. 9.3A 
 

M. 7.7A 
 

M. 7.5A 
 

M.18.1A M.18.2A M.18.3A 
 

M.25C11 
 

M. 9.1A 
 

M. 7.6A 
 

    M 18.6A 
 

M 18.55A 
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NO 

 

 

KODE 

MODUL 

 

NAMA UNIT KOMPETENSI 

 

KODE  

KOMPETENSI 

9. M. 7.6A Melakukan Pekerjaan dengan Mesin Bubut. M. 7.6A 

10. M. 7.7A Melakukan Pekerjaan dengan Mesin Frais. M. 7.7A 

11. M.7.8A Melakukan Pekerjaan dengan Mesin Gerinda. M.7.8A 

12. M.18.55A Membongkar, Mengganti, dan Merakit 

Komponen Mesin. 

M.18.55A 

13. M.18.6A Membongkar/memperbaiki/mengganti/merakit 

dan memasang komponen. 

M.18.6A 

14. M.18.20A Memelihara Komponen Sistem Hidrolik.  M.18.20A 

15. M.8.21A Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Hidrolik. M.18.21A 

16. OPKR 20-

017-3 

Pemeliharaan Servis Sistem Bahan Bakar 

Diesel. 

OPKR   

20-017-3 

 
 

M1.2FA

M18.55A

M1.3FA

M.18.20A

M1.3FA
M18.21A

OPKR-
20-17B

M18.6A

M1.4FA

M7.8A

M7.7A

M18.1A

M7.6A

M2.5C11
A

M7.5A

M9.2A

M18.2A

M18.3A

M9.1A

DIAGRAM PRASYARAT DAN ALUR PENCAPAIAN KOMPETENSI

M9.3A
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GLOSARIUM 
 

Kompetensi: Kemampuan seseorang yang dapat diobservasi yang mencakup 

atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan  suatu 

pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. 

 

Standar Kompetensi: Kesepakatan tentang Kompetensi yang diperlukan pada 

suatu bidang  pekerjaan oleh seluruh stake holder di bidangnya,atau 

perumusan tentang kemampuan  yang harus dimiliki seseorang untuk 

melakukan tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan keterampilan 

dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.  

 

Unit Kompetensi: Uraian fungsi dan tugas atau pekerjaan yang mendukung 

tercapainya standar Kompetensi. 

  

Sub Kompetensi: Sejumlah fungsi tugas atau pekerjaan yang mendukung 

ketercapaian unit Kompetensi dan merupakan aktifitas yang dapat diamati. 

 

Kriteria unjuk kerja: Pernyataan sejauh mana sub kompetensi yang 

dipersyaratkan tersebut terukur berdasarkan pada tingkat yang diinginkan . 

 

Acuan penilaian: Pernyataan kondisi dan kontek sebagai acuan dalam 

melaksanakan penilaian . 

 

Kompetensi kunci: Kemampuan kunci atau generic yang  dibutuhkan untuk 

menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan. 

 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L): Peraturan –

peraturan yang berlaku berdasarkan  pada landasan hukum yang berkaitan 

dengan  aktifitas di lingkungan kerja, Bengkel, dan Industri  secara spesifik 

maupun umum.   
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Acumulator : salah satu jenis alat penyimpan tenaga/tekanan pada sistem 

hidrolik. 

 

Aktuator : unit penggerak yang menunjukkan keluaran dari sistem hidrolik.  

 

D C V : directional control valve = katup pengarah 

 

Sistem hidrolik : suatu cara transfer tenaga menggunakan liquid (cairan 

hidrolik) sebagai media penerus daya. 

 

Silinder hidrolik:  salah satu bentuk unit penggerak yang menghasilkan gerak 

lurus. 

 

Selenoid: salah satu bentuk penggerak katup yang bekerjanya menggunakan 

prinsip elektro magnetik. Jadi dikendalikan secara elektris. 

 

Spool: piston katup pada jenis katup geser yang berfungsi untuk membuka 

dan menutup katup. 

 

Konduktor: penghubung berupa selang atau pipa yang menghubungkan satu 

komponen dengan komponen lain sehingga terwujud satu rangkaian hidrolik. 

 

Konektor: alat pengikat atau penjepit (fitting) untuk mengikatkan 

(menyambungkan) konduktor ke komponen. 

 

Tube:  salah satu bentuk konduktor/penghubung pada sistem hidrolik yang 

berbentuk pipa yang umumnya terbuat dari tembaga dan bersifat seni fleksibel.          
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BAB I
PENDAHULUAN                    

  

 

A. DESKRIPSI 

 

Modul yang berjudul “ PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN SISTEM HIDROLIK 

“ ini berisikan hal-hal sebagai berikut :  

o Bagian-bagian utama sistem tenaga fluida dan fungsi masing-

masing. 

o Konstruksi, fungsi, dan cara kerja masing-masing komponen system 

hidrolik. 

o Diagram rangkaian atau diagram sirkuit hidrolik. 

o Sistematika pemeliharaan sistem hidrolik dan contoh 

pelaksanaannya. 

o Sistematika perbaikan sistem hidrolik dan contoh pelaksanaannya. 

Setelah selesai mempelajari modul ini peserta didik/peserta latih akan 

menguasai konsep tentang sistem tenaga fluida dan khususnya dapat 

MELAKSANAKAN PEMELI-HARAAN DAN PERBAIKAN SISTEM HIDROLIK.  

Adapun pekerjaan yang dapat dilakukan oleh peserta didik/peserta latih yang 

te-lah menguasai modul ini adalah melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan 

sis-tem hidrolik pada mesin-mesin/peralatan yang menggunakan sistem 

hidrolik di perusahaan atau industri di mana saja.  

Dalam pelaksanaan pemelajaran setiap peserta akan diberi beberapa 

dokumen di antaranya Buku Pedoman Belajar, Modul Unit Kompetensi dan 

Buku Referensi. 

 

 

A1. WAKTU PEMBELAJARAN :  180 JAM . 
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A2. KONTEKS PENILAIAN 

Penilaian  dari Modul Unit Kompetensi ini dapat dilaksanakan oleh 

Lembaga DIKLAT, ASOSIASI atau Industri yang relevan dan penilaiannya 

harus meliputi kemampuan kerja/unjuk kerja yang sesuai dengan tuntutan 

Unit Kompetensi berdasarkan  acuan patokan dan metoda penilaian yang 

tepat. 

 

A3. ASPEK PENTING PENILAIAN  

Fokus  dan kriteria penilaian Modul Unit Kompetensi ini tergantung  pada 

ke-butuhan Industri yang terkait dan mencakup program Diklat  meliputi : 

o Adanya keterkaitan antara teori dan praktik. 

o Pelatihan ditekankan kepada prosedur dan teknik yang sesuai 

dengan SOP. 

o Metoda penilaian harus terdiri dari Proses dan Hasil. 

o Aplikasi harus berkaitan dengan kegitan pekerjaan di Industri. 

 

  A4. KOMPETENSI KUNCI 

 
 

KOMPETENSI 
UMUM  DALAM UNIT INI 

 

 
TINGKAT 

 
KOMPETENSI 

UMUM  DALAM UNIT INI 
 

 
TINGKAT 

Mengumpulkan,Mengelola dan 
Menganalisa Informasi 
 

      1 Menggunakan Ide-ide dan 
Ilmu teknik 

     1 

Mengkomunikasikan ide-ide 
dan Informasi 
 

      
      1 

 
Memecahkan Masalah 

      
     1 

Merencanakan dan 
Mengorganisir Aktifitas-
aktifitas  
 

      
      1 

 
Menggunakan Teknologi 

       
     1 

Bekerja dengan Orang Lain 
dan Kelompok 

      1   
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 A5. TINGKAT KEMAMPUAN  PENGUASAAN  KOMPETENSI KUNCI  

 

 

B. PRASYARAT 

 

Prasyarat yang harus dimiliki oleh peserta didik / latih  sebelum mempelajari 

modul ini antara lain : 

Ø Modul  “ Menggunakan perkakas tangan”.  

Ø Modul  “ Menggunakan perkakas tangan bertenaga”. 

Ø Modul  “ Mengukur dengan menggunakan alat ukur “. 

Ø Modul  “ Menggambar dan membaca sket “. 

Ø Modul  “ Membaca gambar teknik” 

Ø Modul  “ Memelihara komponen hidrolik” 

Ø Modul “Membongkar, mengganti, dan merakit komponen-komponen        

permesinan” 

 

C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

 

1.  Metode penyampaian  

Terdapat tiga metode penyampaian yang dapat digunakan, seperti 

dijelaskan di bawah ini. Dalam beberapa kasus, kombinasi metode mungkin 

dapat digunakan. Modul Unit Kompetensi ini disusun sebagai sumber 

belajar utama dalam ketiga situasi. 

 
TINGKAT 
 

 
KARAKTERISTIK 

1 
 

Melakukan tugas-tugas rutin berdasarkan prosedur yang baku dan tunduk 
pada pemeriksaan kemajuan oleh supervisor 

 
       2 

Melakukan tugas-tugas yang lebih luas dan lebih kompleks dengan 
peningkatan kemampuan untuk pekerjaan yang dilakukan secara otonom 
Supervisor melakukan pengecekan–pengecekan atas penyelesaian 
pekerjaan  

       3 
 

Melakukan aktifitas-aktifitas yang kompleks dan non rutin,yang diatur 
sendiri dan bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain  
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1.1 Belajar secara mandiri 

Belajar secara mandiri, membolehkan setiap peserta untuk belajar 

secara indivdu, sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. 

Meskipun proses belajar dilaksanakan secara bebas,  disarankan untuk 

menemui Pelatih untuk mengkonfirmasikan kemajuan dan mengatasi 

kesulitan belajar. 

1.2 Belajar berkelompok  

Belajar berkelompok, memungkinkan setiap peserta untuk datang ber-

sama secara teratur dan berpartisipasi dalam sesi belajar berkelompok.   

Walaupun proses belajar memiliki prinsip sesuai dengan kecepatan 

belajar masing-masing, sesi kelompok memberikan interaksi antara 

peserta, Pelatih dan pakar/ahli dari tempat kerja. 

1.3 Belajar terstruktur 

Belajar terstruktur meliputi sesi pertemuan kelas secara formal yang di-

laksanakan oleh Pelatih atau ahli lainnya. Sesi belajar ini umumnya 

men-cakup topik tertentu. 

2.  Tugas-tugas belajar untuk peserta  pelatihan 

Selesaikan seluruh tugas belajar untuk elemen ini dengan mengerjakan hal-

hal berikut  mengikuti petunjuk dibawah ini : 

o Baca dan pahami setiap tugas. 

o Dapatkan sumber-sumber yang diperlukan.  

o Baca secara sekilas setiap referensi untuk memperoleh tinjauan umum 

isi referensi tersebut.  

o Pelajari referensi dan catat hal-hal yang penting.  

o Kerjakan tugas-tugas praktik.  

o Apabila  telah menyelesaikan setiap Tahapan Belajar, beri tanda cek (ü) 

pada kolom ‘selesai’. Peserta  akan memiliki catatan tentang kemajuan 

belajar. 
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3.   Skenario Pemecahan Masalah  

Skenario 1 

Seandainya anda melakukan pembongkaran suatu komponen-komponen 

engineering dan pada saat anda mau merakit kembali tiba-tiba ada satu 

kom-ponen yang hilang atau lebih. 

• Untuk mengatasi masalah tersebut apa yang akan anda lakukan? 

Skenario 2 

Setelah komponen-komponen yang habis dibongkar dirakit kembali dan su-

dah dianalisa kerusakannya bahkan sudah dilakukan penggantian 

komponen baru, tetapi setelah dilakukan  pegujian dari hasil rakitan 

tersebut ternyata masih ada kelainan. 

• Kalau anda mengalami hal tersebut diatas, apa yang akan anda 

lakukan? 

 

4.  Peran Guru/Instruktor/Pembimbing 

Semua orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pelaksanaan 

modul ini  dapat membantu setiap  Peserta/siswa  untuk  pencapaian Unit 

kompetensi ini dan diantaranya adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pelatih. 

• Penilai. 

• Teman kerja/sesama peserta pelatihan. 

  
Di dalam pedoman belajar dari modul ini, istilah  yang akan 
dipergunakan adalah: 
 
• “Pelatih” dapat mencakup 

instruktur/fasilitator/mentor/guru/suvervisor. 
 
• “Peserta pelatihan” dapat mencakup peserta 

didik/pegawai/karyawan-/siswa. 
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Peran Pelatih adalah untuk: 

a. Membantu siswa untuk merencanakan proses belajar. 

b. Membimbing siswa melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam 

tahap belajar.  

c. Membantu siswa untuk memahami konsep dan praktik baru dan untuk 

men-jawab pertanyaan siswa mengenai proses belajar anda.  

d. Membantu siswa untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain 

yang Anda perlukan untuk belajar siswa. 

e. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.  

f. Merencanakan seorang ahli dari tempat kerja untuk membantu jika di-

perlukan. 

 
Penilai 

Penilai akan melaksanakan program pelatihan terstruktur untuk penilaian di 

tem-pat kerja. Penilai akan: 

a. Melaksanakan penilaian apabila siswa telah siap dan merencanakan 

proses belajar dan penilaian selanjutnya bersama dengan siswa.  

b. Menjelaskan kepada siswa mengenai bagian yang perlu untuk diperbaiki 

dan merundingkan rencana pelatihan selanjutnya  bersama dengan siswa.  

c. Mencatat pencapaian/perolehan kemajuan siswa.  

 

Teman kerja/sesama peserta pelatihan 

Teman kerja  dari siswa/sesama peserta pelatihan juga merupakan sumber 

dukungan dan bantuan, atau mendiskusikan proses belajar dengan mereka. 

Pende-katan ini dapat menjadi suatu yang berharga dalam membangun 

semangat tim dalam lingkungan belajar/kerja, serta dapat meningkatkan 

pengalaman belajar siswa.  
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D. TUJUAN AKHIR 

Untuk mencapai tujuan akhir dalam pelaksanaan pelatihan menggunakan 

modul ini setiap peserta harus melalui beberapa ketentuan di antaranya:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. Unit Standar Kompetensi 
1.  Prasyarat – 

pengetahuan 
dan 
keterampilan 
minimum 
yang harus 
Anda miliki 
sebelum 
memulai Unit 
ini. 

3. Elemen kompetensi  –  merupakan dasar 
yang membangun unit kompetensi, yang 
menjelaskan tindakan atau hasil yang dapat 
diperagakan. Elemen kompetensi 
menjelaskan logika terendah, dapat 
diidentifikasi dan sub kelompok tindakan yang 
berbeda dan pengetahuan yang mendukung 
dan membangun unit kompetensi. 

4. Kriteria unjuk-kerja – unjuk kerja 
menentukan kegiatan, kete-
rampilan, pengetahuan dan pema-
haman yang memberikan bukti un-
juk kerja yang kompeten untuk se-
tiap elemen kompetensi.  

5. Penjelasan ruang lingkup  – 
menjelaskan rentang konteks di mana unjuk 
kerja dapat dilaksanakan. Rentang 
memban-tu penilai untuk mengidentifikasi 
penerapan/ aplikasi industri atau 
perusahaan tertentu terhadap unit 
kompetensi 

6. Pedoman penilaian  – menunjukkan apa 
yang akan diamati penilai dan mengkonfirma-
sikan selama proses penilaian. 

TUJUAN AKHIR 
Sebagai tenaga Pelaksana pemeliharaan meka-nik 
mesin Industri atau semua jenis pekerjaan/ 
kegiatan yang tercakup di dalamnya baik di -
bengkel maupun di  industri 
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E. KOMPETENSI 

 
Unit M 18.21A. Memelihara dan memperbaiki sistem hidrolik. 
 
Kelompok Spesialisasi  A                 Bidang–Pemeliharaan               Bobot unit 4 
  dan Diagnostik  
 
Unit prasyarat – Jalur 1 
9.1A   Menggambar dan 
         membaca sketsa. 
9.2A   Membaca gambar   

         teknik. 

18.1A Menggunakan perka- 
         kas tangan. 

 
18.2A Menggunakan perka-

kas bertenaga/ope-
rasi digemgam. 

18.2A Menggunakan perka-
kas  untuk pekerjaan 
presisi.  

 
18.6A Membongkar/ mem-

perbaiki/mengganti/ merakit 
dan mema-sang komponen 
pe-mesinan. 

18.20A.Merawat kompo-nen 
hidrolik. 

  
 
Elemen 18.21A.1 Melakukan pemeriksaan untuk pemeliharaan/penyetelan 
                              pada sistem hidrolik 
 
Kriteria 18.21A.1.1 
Mengidentifikasi persiapan 
sistem komponen, rakitan 
dan sub-rakitan untuk peme-
riksaan dan pemeliharaan 
pencegahan.  

 
Pedoman penilai: amati 
bahwa- 
Komponen sistem hidrolik 
yang telah disiapkan untuk 
pemeriksaan/perawatan 
pencegahan menurut pro-
sedur ditempat kerja. 

 
Pedoman penilai: pastikan 
bahwa- 
Komponen-komponen sis-tem 
hidrolik yang umum dapat 
diidentifikasi. 

Kriteria 18.21A.1.2 
Pemeriksaan dan pengujian 
secara visual menggunakan 
alat pengujian yang cocok 
berhubungan dengan prinsip 
tenaga fluida, prosedur dan 
keamanan yang jelas.  

 
Pedoman penilai: amati 
bahwa- 
Komponen sistem hidrolik 
diperiksa dan diuji secara 
aman menurut prosedur 
tempat kerja. 

 
Pedoman penilai: pastikan 
bahwa- 
Kesalahan komponen/sis-tem 
hidrolik ditentukan melalui 
pemeriksaan visu-al. Aplikasi 
komponen da-sar/sistem hidrolik 
dilaku-kan menggunakan peralat-an 
pengujian. 

Kriteria 18.21A.1.3 
Jadwal peralatan berkala 
menggambarkan perbaikan 
dan penyetelan mengacu ke-
pada spesifikasi pabrik se-
suai dengan praktek/teknik 
tenaga fluida.  

 
Pedoman penilai: amati 
bahwa- 
Jadwal pelatihan perawatan 
berkala dilaksanakan 
sesuai dengan prosedur di 
tempat kerja. Apabila 
diperlukan, perbaikan pada 
komponen sistem hidrolik 
yang berhu-bungan dengan 
prosedur di tempat kerja. 
Apabila di-perlukan, 
komponen/sistem 
pneumatik disetel kembali 
sesuai dengan spesifikasi 
pabrik menurut prosedur 
tempat kerja. 
 

 
Pedoman penilai: pastikan 
bahwa- 
Jadwal perawatan berkala 
merupakan tugas yang da-pat 
diidentifikasi sesuai spesifikasi 
pabrik. 
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Elemen 18.21A.2      Melakukan pencarian kesalahan pada sistem hidrolik 

 
Kriteria 18.21A.2.1 
Menunjukkan komponen sis-
tem hidrolik dengan meng-
identifikasi secara visual me-
ngumpulkan dan menemu-
kan data yang salah.  

 
Pedoman penilai: amati 
bahwa- 
Komponen/sistem hidrolik 
diperiksa secara visual un-
tuk mengiidentifikasi kete-
patan operasi/kesalahan 
operasi yang sesuai 
dengan prosedur tempat 
kerja. 

 
Pedoman penilai: pastikan 
bahwa- 
Kesalahan sistem hidrolik dan 
komponen yang umum dapat 
diidentifikasi.  
 

Kriteria 18.21A.2.2 
Operator sistem berkonsul-
tasi apabila diperlukan dan 
mengumpulkan data tam-
bahan.  

 
Pedoman penilai: amati 
bahwa- 
Apabila diperlukan, opera-
tor sistem didiskusikan se-
suai dengan kesalahan 
yang sedang diperiksa. 

 
Pedoman penilai: pastikan 
bahwa- 
 
 

Kriteria 18.21A.2.3 
Laporan pemeliharaan dan 
perawatan pencegahan di-
periksa jadwalnya, ditinjau 
untuk penambahan data ke-
salahan.  

 
Pedoman penilai: amati 
bahwa- 
Laporan pemeliharaan dan 
jadwal perawatan pence-
gahan yang dihasilkan dise-
suaikan dengan prosedur 
tempat kerja. 

 
Pedoman penilai: pastikan 
bahwa- 
Kerusakan komponen/sis-tem 
hidrolik dapat diiden-tifikasi 
sebelumnya, se-hingga 
pemeliharaan kom-ponen/sistem 
hidrolik da-pat pula diidentifikasi. 

Kriteria 18.21A.2.4 
Pemeriksaan dan pengujian 
menggunakan prinsip tenaga 
fluida dilakukan mengguna-
kan teknik dan peralatan uji 
yang sesuai.  

 
Pedoman penilai: amati 
bahwa- 
Teknik dan alat ukur yang 
sesuai digunakan untuk 
menguji komponen/sistem 
hidrolik sesuai dengan pro-
sedur tempat kerja. 

 
Pedoman penilai: pastikan 
bahwa- 
Jenis alat uji yang diguna-kan pada 
komponen/sis-tem hidrolik dapat 
diidenti-fikasikan. Teknik penguji-an 
dan alat uji untuk kom-ponen/sistem 
hidrolik da-pat diidentifikasi. 

Kriteria 18.21A.2.5 
Kesalahan dan salah peng-
gunaan dapat diidentifikasi 
dan diperiksa.  

 
Pedoman penilai: amati 
bahwa- 
Kesalahan/salah dalam 
penggunaan diperiksa/di-
konfirmasi sesuai dengan 
prosedur tempat kerja. 

 
Pedoman penilai: pastikan 
bahwa- 
Kesalahan/salah dalam 
penggunaan dapat diiden-tifikasi. 

Kriteria 18.21A.2.6 
Kesalahan dan salah fungsi 
dalam penggunaan didoku-
mentasikan dan dilaporkan 
menurut kesesuaian arti ke-
pada calon petugas.  

 
Pedoman penilai: amati 
bahwa- 
Semua Pemeriksaan/salah 
dalam penggunaan didoku-
mentasikan sesuai dengan 
prosedur tempat kerja. Per-
baikan/perbaikan berat sis-
tem hidrolik sesuai dengan 
prosedur tempat kerja. 

 
Pedoman penilai: pastikan 
bahwa- 
Dokumentasi/kebutuhan pelaporan 
dengan baik un-tuk diperiksa 
kesalahan/ salah dalam 
penggunaan dapat diidentifikasi. 
Prose-dur untuk memulai perba-
ikan atau perbaikan berat dari 
sistem hidrolik dapat diidentifikasi. 
 

 

Elemen 18.21A.3.  Perbaikan dan/atau bongkar pasang sistem hidrolik 

 
Kriteria 18.21A.3.1   
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Sistem atau sub-rakitan 
diisolasi secara aman dan 
tekanan sisa buang disesuai-
kan dengan prosedur yang 
telah ditetapkan, lalu diperik-
sa agar isolasinya tepat.  

Pedoman penilai: amati 
Bahwa - 
Sistem hidrolik diisolasi se-
cara aman sesuai dengan 
prosedur kerja di lapangan. 
Sistem hidrolik diperiksa 
untuk memastikan pemisa-
han dan penyimpangan 
yang jelas sesuai dengan 
prosedur kerja dilapangan. 
 

Pedoman penilai: pastikan 
bahwa- 
Kecelakaan yang berkena-an 
dengan pekerjaan pada komponen-
komponen/sis-tem hidrolik dapat 
diidenti-fikasi. Prosedur untuk 
pengisolasian dan penga-manan 
sistem hidrolik da-pat diidentifikasi. 

Kriteria 18.21A.3.2 
Sistem yang diisolasi atau 
sub-rakitan diberikan label 
sesuai dengan rancangan 
yang ditetapkan.  

 
Pedoman penilai: amati 
Bahwa - 
Pemisahan sistem hidrolik 
ditandai sesuai dengan pro-
sedur kerja di lapangan. 

 
Pedoman penilai: pastikan 
bahwa- 
Persyaratan label untuk 
pengisolasian sistem dapat 
diidentifikasi. 
 

Kriteria 18.21A.3.3 
Melepaskan komponen-kom-
ponen atau sub-rakitan dari 
sistem dengan mengguna-
kan teknik dan prinsip yang 
benar.  

 
Pedoman penilai: amati 
Bahwa - 
Sub Pemasangan/kompo-
nen hidrolik dilepaskan dari 
sistem sesuai dengan pro-
sedur kerja di lapangan. 
 

 
Pedoman penilai: pastikan 
bahwa- 
 

 
Kriteria 18.21A.3.4 
Komponen-komponen atau 
sub-pemasangan dibongkar, 
diuji dan diperiksa bila akan 
diganti, bongkar-pasang atau 
perbaikan, dengan 
menggunakan prosedur dan 
teknik yang sesuai dengan 
benar.  

 
 
Pedoman penilai: amati 
Bahwa - 
Sub-pemasangan/dokumen 
hidrolik dilepaskan dari sis-
tem sesuai dengan prose-
dur kerja di lapangan. Sub-
rakitan/komponen hidrolik 
dan bagian-bagiannya diuji 
sesuai dengan spesifikasi 
dan tidak dapat diperbaiki 
agar ditandai untuk peng-
gantian yang sesuai 
dengan prosedur kerja di 
lapangan. Komponen-
komponen yang tidak 
sesuai dengan spesifi-kasi 
dan yang dapat diper-baiki 
hingga memenuhi 
spesifikasi ditandai untuk 
memudahkan perbaikan,se-
suai dengan prosedur kerja 
di lapangan. 
 

 
 
Pedoman penilai: pastikan 
bahwa- 
Kecelakaan yang berkena-an 
dengan pekerjaan pada komponen-
komponen/sistem hidrolik dapat 
diidentifikasi. Prose-dur untuk 
pengisolasian dan pengamanan 
sistem hidrolik dapat diidentifika-si. 

 
Kriteria 18.21A.3.5 
Mengganti semua artikel/ba-
rang berdasarkan pilihan dari 
katalog agar sesuai dengan 
spesifikasi.  

 
Pedoman penilai: amati 
Bahwa - 
Mengganti bagian-bagian 
yang dipilih dari katalog 
pembuat yang memenuhi 
spesifikasi. 

 
Pedoman penilai: pastikan 
bahwa- 
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Kriteria 18.21A.3.6 
Artikel yang rusak diperbaiki 
dengan menggunakan prin-
sip, teknik dan prosedur 
yang benar.  

 
Pedoman penilai: amati 
Bahwa - 
Artikel yang rusak diperbai-
ki sesuai dengan prosedur 
kerja di lapangan. 

 
Pedoman penilai: pastikan 
bahwa- 
Prosedur perbaikan dapat 
diidentifikasi. 

Kriteria 18.21A.3.7 
Semua artikel komponen-
komponen atau sub-rakitan 
dipasang kembali ke peralat-
an, lalu diuji untuk menda-
patkan operasi yang benar 
sehingga sesuai dengan 
spe-sifikasi.  

 
Pedoman penilai: amati 
Bahwa - 
Sub/Pemasangan/kompo -
nen hidrolik dipasang kem-
bali terhadap sistem sesuai 
dengan prosedur kerja di 
lapangan. 
Sub/Pemasangan/kompo-
nen hidrolik diuji untuk 
mendapatkan operasi yang 
benar yang memenuhi spe-
sifikasi berdasarkan prose-
dur kerja di lapangan. 
 

 
Pedoman penilai: pastikan 
bahwa- 
 

 
Elemen 18.21A.4      Menyerah terimakan kembali sistem hidrolik 
 
Kriteria 18.21A.4.1 
Mempersiapkan sub-pema-
sangan atau sistem sesuai 
dengan prosedur yang di-
uraikan dalam spesifikasi.  

 
Pedoman penilai: amati 
Bahwa - 
Sub-pemasangan/sistem 
di-laksanakan sesuai 
dengan prosedur yang 
diuraikan berdasarkan 
spesifikasi. 

 
Pedoman penilai: pastikan 
bahwa- 
Prosedur pengawalan sis-tem dapat 
diidentifikasi. Spesifikasi 
operasional sis-tem hidrolik dapat 
diidenti-fikasi.  

 
Kriteria 18.21A.4.2 
Menggunakan prinsip tenaga 
fluida dan teknik aplikasi 
yang benar dalam pengujian 
sistem.  

 
 
Pedoman penilai: amati 
Bahwa - 
Sub-pemasangan/sistem 
hi-drolik diperiksa/diuji 
untuk pengoperasian yang 
benar sesuai dengan 
prosedur di-tempat kerja. 

 
      
     
Pedoman penilai: pastikan 
bahwa- 
 

Kriteria 18.21A.4.3 
Mengupayakan prosedur be-
rikutnya.  

 
Pedoman penilai: amati 
Bahwa - 
Apabila diperiksa, prosedur 
berikutnya dimulai sesuai 
dengan prosedur di lapang-
an. 

 
Pedoman penilai: pastikan 
bahwa- 
Setiap Pemeriksaan peng-
operasian atau pemeliha-raan 
lanjutan dapat di-identifikasi. 

Kriteria 18.21A.4.4 
Catatan 
pemeliharaan/laporan perba-
ikan diperbaharui dan dileng-
kapi dengan format yang 
tersedia.  

 
Pedoman penilai: amati 
Bahwa - 
Semua Catatan/laporan pe-
meliharaan diperbaharui 
dan dilengkapi sesuai 
deng-an prosedur kerja. 

 
Pedoman penilai: pastikan 
bahwa- 
Persyaratan Catatan/lapor-an 
pemeliharaan dapat di 
identifikasi.Konsekuensi ke-tidak-
akuratan atau keti-dak lengkapan 
Catatan/la-poran setiap aktifitas pe-
meliharaan diberikan.  
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Penjelasan ruang lingkup 
Pekerjaan yang dilaksanakan secara mandiri dalam suatu lingkungan. Topik ini berkaitan dengan 
penggunaan perlengkapan uji hidrolik termasuk penguji kebocoran, alat ukur ke-cepatan 
pembuatan, penguji tekanan genggam dan perlengkapan lainnya. Penggunaan alat-alat tangan 
dan alat-alat khusus. Tugas-tugas yang meliputi pemeliharaan pencegahan, pengujian. Diagnosa 
kerusakan, penyetelan, perbaikan, penggantian dan pembong-karan sistem hidrolik untuk 
menetapkan di awal standar kualitas, prosedur, dan praktek kerja yang aman. Komponen-
komponen hidrolik diidentifikasi, diperiksa dan fungsi operasionalnya dinilai dengan menggunakan 
prinsip tenaga fluida untuk menetapkan di awal spesifikasi, Membaca dan menterjemahkan 
lembar data, katalog pembuat, diagram sirkuit dan gambar teknik. Jadwal pemeliharaan 
pencegahan yang dilaksanakan pada suatu di-lengkapi dengan dokumentasi. Pengujian, 
Pemeriksaan, penyetelan, perbaikan, penggan-tian, dan pembongkaran yang dilaksanakan pada 
Pemasangan/sub-rakitan hidrolik, per-lengkapan stasioner/mobil, alat-alat tenaga hidrolik sesuai 
dengan tuntutan lapangan atau spesifikasi pembuat. Prosedur tidak lanjut yang tepat 
dilaksanakan, dipakai dan dokumentasinya diperlengkapi dan diperlihara. Apabila perlu, pekerjaan 
dilaksanakan sesuai dengan  persyaratan yang telah diaturkan. 
 
Pedoman bukti 
Kontek Penilaian 
Unit ini dapat dinilai pada pekerjaan, tidak 
pada pekerjaan atau kombinasi antara ke-
duanya. Kompetensi-kompetensi yang me-
liputi unit ini akan diperagakan secara indi-
vidual atau sebagai bagian dari suatu ke-
lompok. Lingkungan penilaian jangan sam-
pai merugikan peserta.   

 
Kondisi penilaian 
Peserta akan mempunyai akses untuk: 
- Semua peralatan, perlengkapan, material dan 
dokumentasi yang diperlukan. Peserta akan 
diijinkan mengacu pada dokumen-do-kumen 
berikut: - Prosedur yang relevan de-ngan tempat 
kerja. – Spesifikasi yang rele-van dengan produk 
dan pembuatan. – Le-bar data, katalog, diagram 
sirkuit gambar pemesinan yang relevan. Peserta 
akan di-perlukan untuk: - Menjawab pertanyaan 
yang oleh Assessor secara lisan atau meng-
gunakan metode komunikasi lainnya. – Me-ngenal 
rekan kerja yang dapat membantu mengumpulkan 
bukti yang komponen.       - Memberikan bukti-bukti 
yang dapat me-nunjukkan kemampuan seseorang 
pada off the job training yang berkaitan dengan unit 
ini. Penilai harus yakin bahwa peserta dapat 
menguasai dan konsisten melakukan selu-ruh 
elemen dalam unit ini sesuai spesifikasi kriteria, 
termasuk pengetahuan yang diper-lukan.           

Aspek penting  

Unit ini dapat dinilai bersama-sama dengan 
unit lainnya yang menyangkut keselamatan 
kerja, mutu, komunikasi, penanganan ma-
terial, pencatatan dan pelaporan yang ber-
kaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan 
sistem hidrolik, atau unit-unit lain yang 
membutuhkan keterampilan dan pengeta-
huan yang tercakup dalam unit ini. Kom-
petensi dalam unit ini tidak dapat diakui 
sampai semua unit prasyarat dipenuhi.   

Catatan khusus 

Selama penilaian peserta akan; - mempe-ragakan 
praktek kerja aman setiap saat:       - 
mengkomunikasikan informasi tentang proses-
proses, kejadian-kejadian atau tu-gas-tugas yang 
dilakukan untuk memasti-kan suatu lingkungan 
kerja yang aman dan efisien; - bertanggung jawab 
terhadap mu-tu kerja sendiri; - merencanakan 
pekerjaan pada semua situasi dan meninjau 
kembali kebutuhan-kebutuhan pekerjaan yang se-
suai; - Melakukan semua pekerjaan sesuai dengan 
prosedur operasi standar; - Melaku-kan semua 
pekerjaan-pekerjaan sesuai spe-sifikasi; - 
menggunakan teknik-teknik engi-neering yang 
tepat, praktek-praktek, pro-ses-proses dan prosedur 
pada tempat ker-ja. Pekerjaan-pekerjaan/tugas-
tugas terse-but akan dilengkapi dengan acuan 
waktu yang jelas dan sesuai dengan jenis kegiatan 
pekerjaan.           
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DAFTAR CEK KEMAMPUAN POKOK-POKOK KETERAMPILAN DAN PENGETAHUAN. 

 
Gunakan tugas-tugas ini untuk menetapkan apakah siswa/peserta pelatihan telah menguasai pokok-pokok keterampilan dan pengetahuan 

yang diperlukan. 

Pokok-pokok keterampilan dan 
pengetahuan Tugas-tugas untuk penilaian Ya Tidak 

Perlu 
latihan 
lanjut 

1.  Melaksanakan pemeliharaan 
dan pencarian gangguan/ ke-
salahan pada sistem hidrolik. 

 

1.1 Sistematika pemeliharaan dan perbaikan dijelaskan sesuai 
dengan konsepnya. 

1.2 Pemeliharaan pencegahan sistem hidrolik dilaksanakan 
sesuai prosedur yang sistematis. 

1.3 Masalah /indikasi kesalahan dan penyebabnya diidentifikasi-
kan. 

1.4 Data-data gangguan/kesalahan dikumpulkan dari inspeksi vi-
sual, konsultasi operator sistem, dan catatan pemeliharaan 
kemudian dilaporkan. 

 

   

2. Memperbaiki/mengganti kom-
ponen sistem hidrolik  yang 
rusak. 

 

2.1 Komponen sistem yang rusak dilokalisasikan dan malfungsi 
di-konfirmasi dengan inspeksi dan pengujian menggunakan 
prin-sip, prosedur dan kebutuhan keselamatan kerja pada 
sistem tenaga fluida. 

2.2 Komponen sistem yang rusak dibongkar dan diperbaiki sesuai 
dengan spesifikasi manufaktur/aslinya. 

2.3 Komponen pengganti dipilih dari katalog manufaktur mengacu 
pada spesifikasi yang dibutuhkan. 

2.4 Komponen sistem dipasang kembali dan diuji bagi operasi 
yang benar yang dinilai berdasarkan spesifikasi dan dikofir-
masikan pada prosedur operasi standar. 
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Pokok-pokok keterampilan dan 
pengetahuan Tugas-tugas untuk penilaian Ya Tidak 

Perlu 
latihan 
lanjut 

3. Memperbaiki dan/atau meng-
overhol sistem hidrolik  

3.1  Perencanaan perbaikan/overhol disusun sesuai dengan pro-
sedur.  

3.2 Komponen atau sub-assembly dilepas dari sistem, dilabel 
(tagged) dan diisolasi kemudian dibongkar, dites dan diperik-
sa, apakah perlu penggantian, perbaikan atau overhol. 

3.3 Komponen yang rusak diperbaiki/di-overhol, dengan menggu-
nakan prinsip, teknik, dan prosedur yang benar. 

3.4 Komponen atau sub-assembly yang telah selesai diperbaiki 
di-pasang kembali (reassembilng) ke dalam sistem dan diuji 
apa-kah sudah sesuai dengan standar operasi yang benar. 

   

4. Menyerah-terimakan/ penggu-
naan kembali sistem hidrolik. 

 
 

4.1 Sistem atau sub assembly diserah terimakan / digunakan 
kembali sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. 

4.2  Dengan menggunakan prinsip tenaga fluida dan teknik 
aplikasi sistem operasi yang benar, hasil perbaikan 
diverifikasikan. 

4.3 Catatan perawatan (maintenance record) diperbaharui dan 
laporan perbaikan disusun dan dilengkapi sesuai dengan 
keadaan yang baru. 
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BAB II

PEMELAJARAN                                                         

 

A. RENCANA BELAJAR PESERTA DIKLAT 

Rencana belajar ini disusun oleh Peserta diklat dan  

Guru/Instruktor/Pembim-bing bersama-sama, meliputi penentuan Jenis 

kegiatan, tanggal, waktu dan  tempat pelatihan. Apabila semuanya sudah 

sesuai dengan tuntutan Unit Kompetensi yang  harus  ditempuh  maka   bila  

ada perubahan harus terle-bih dahulu disetujui oleh Guru/Instruktur/ 

Pembimbing. 

 
Contoh Format  Belajar peserta Diklat 

 
 

JENIS 
KEGIATAN 

 

 
TANGGAL 

 
WAKTU 

 
TEMPAT 
BELAJAR 

 
ALASAN 

PERUBAHAN 

 
TANDA 

TANGAN 
GURU 
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Kompetensi  : Memelihara Komponen Hidrolik 
Kode   : M.18.20 A 
Durasi Pemelajaran :180 JAM @ 45 menit 
 

LEVEL KOMPETENSI KUNCI A B C D E F G 

 2 2 2 2 2 2 1 

 
KONDISI KERJA Pelaksanaan unit kompetensi ini harus memenuhi :  

� Bekerja sesuai dengan standar Mutu, SOP pekerjaan dan K3, 
� Bekerja dengan menggunakan prinsip-prinsip fluida dan lembaran data sirkit sistim 

hidrolik. 
� perbaikan dan penggantian  berdasarkan spesipikasi pabrik. 
� Hasil pekerjaan diuji berdasarkan spesifikasi hidrolik.  

 
MATERI POKOK PEMELAJARAN 

SUB 
KOMPETENSI 

KRITERIA  
KINERJA LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

1.Memeriksa 

   Komponen  

   sistem  

   hidrolik 

� Sistem komponen 
diidentifikasi; 

� Karakteristik dan 
fungsi komponen 
difahami; 

 

� Pekerjaan dikerjakan 
secara mandiri atau 
kelompok meliputi :  

� penetapan   standard 
K3,  

� kualitas    pekerjaan 
sesuai spesifikasi, 

 

� Bekerja mengikuti 
SOP pekerjaan / 
kebijakan 
perusahaan; 

� Bertanggung jawab 
terhadap mutu kerja 
sendiri; 

 

� Komponen – 
komponen sistem 
hidrolik; 

� Alat uji sistem hidrolik; 
� Katalok peralatan, 

komponen; 
� Teknik – teknik 

pemesinan. 

� Memeriksa komponen 
sistem hidrolik. 

 � Fungfsi 
operasional 
setiap sistem 
komponen 

� penggunaan SOP 
pekerjaan, 

� penggunaan peralatan 
sistem hidrolik, 

� Mengkomunikasikan 
informasi; 

� Menggunakan 
teknik pemesinan 
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MATERI POKOK PEMELAJARAN 
SUB 

KOMPETENSI 
KRITERIA  
KINERJA LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

diperiksa dan 
dicoba; 

� Setiap 
komponen 
disesuaikan 
dengan 
ketepatan 
operasional. 

� penggunaan lembaran 
data dan gambar sket, 

� memeriksa dan 
menentukan 
perbaikan / 
penggantian 
komponen. 

 

sesuai dengan 
pekerjaan. 
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MATERI POKOK PEMELAJARAN 
SUB 

KOMPETENSI 
KRITERIA  
KINERJA LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

2.Identifikasi  
   perbaikan/  
   penggantian  
   kesalahan  
   komponen  
   sistem  
   hidrolik 

� Kesalahan sistem 
dialokasi dan 
dikomfirmasi; 

� Kerusakan pada 
sistem komponen 
dibongkar dan 
diperbaiki; 

� Komponen yang 
rusak diseleksi 
untuk diganti; 

� Komponen sistem 
operasi dirakit 
sesuai dengan 
spesifikasi; 

� Sistem 
operasional 
hidrolik diperbaiki; 

� Prosedur folow up 
diterapkan sesuai 
dengan prosedur 
operasi standar; 

� Laporan dibuat 
sesuai dengan 
SOP. 

� Pekerjaan 
dilaksanakan secara 
mandiri atau kelompok 
sesuai dengan SOP 
pekerjaan meliputi : 

-  penggunaan lembaran 
data dan sirkit sistem 
hidrolik untuk 
perbaikan / perakitan, 

-  penggunaan peralatan 
untuk pembongkaran /  
perakitan komponen, 

-  penerapan sistem 
operasional hidrolik 
sesuai standar. 

� Bekerja mengikuti : 
� SOP pekerjaan, 
� K3, 
� Bertanggung jawab 

terhadap mutu hasil 
kerja, 

� Mengkomunikasikan 
informasi, 

� Menggunakan teknik 
enjinering sesuai 
dengan pekerjaan. 

� Pengetahuan yang 
berhubungan dengan 
sistem hidrolik; 

� Komponen-komponen 
sistem hidrolik; 

� Lembaran data dan 
sirkit sistem hidrolik; 

� Katalog komponen; 
� Peralatan 

pembongkaran; 
� Sistem operasional 

hidrolik. 

� Mengidentifikasi perbaikan 
dan penggantian komponen 
sistem hidrolik. 
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B. KEGIATAN BELAJAR 

Kegiatan Belajar  1 : Komponen Sistem Hidrolik 

1.1  Unit Tenaga (Power Pack) 
Unit tenaga atau power pack berfungsi sebagai pembangkit aliran yaitu 

mengalirkan cairan fluida ke seluruh komponen sistem hidrolik untuk 

mentransfer tenaga yang diberikan oleh penggerak mula. 

Unit tenaga terdiri atas : 

• Penggerak mula (Primemover) yang berupa motor listrik atau 

motor bakar. Penggerak mula menghasilkan tenaga mekanik 

berupa putaran poros, yaitu dari hasil pengubahan tenaga listrik 

atau tenaga panas menjadi tenaga mekanik. 

• Pompa hidrolik berfungsi mengalirkan cairan hidrolik ke seluruh 

sistem. Poros pompa hidrolik disambung (dikopel) dengan poros 

penggerak mula,sehingga begitu penggerak mula berputar maka 

pompa hidrolik pun berputar. Putaran pompa ini akan 

menyebabkan terjadinya penyedotan cairan dari tangki hidrolik 

dan penekanan cairan ke saluran tekan. 

• Tangki hidrolik yang fungsi utamanya adalah menampung atau 

menjadi wadah cairan hidrolik. 

• Kelengkapan unit tenaga yang membantu unit ini bekerja dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 di samping 

menunjukkan salah satu 

contoh satu paket unit 

tenaga dari salah satu 

pesawat / mesin yang 

menggunakan sistem 

hidrolik. 

GB 2.1  Power Pack 
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Gambar 2.2a  disamping 

menunjukkan salah satu 

contoh pompa hidrolik 

dan termasuk jenis 

pompa roda gigi. Roda 

gigi penggerak diputar 

oleh penggerak mula 

sehingga dengan 

berputarnya pasangan 

roda gigi itu terjadilah 

proses pemompaan oli 

dari tangki hidrolik 

Gb.2.2b, oli dipompakan 

ke Seluruh sistem. 

Gb. 2.2a  Pompa hidrolik  

Gb.2.2b. Tangki hidrolik 
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Pemilihan pompa hidrolik 
Tabel  pada Gb.2.3. berikut ini menunjukkan perbandingan karakteristik 
bermacam-macam pompa hidrolik, sebagai petunjuk untuk memilih pompa 
agar sesuai dengan kebutuhan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gb.2.3  Tabel karakteristik pompa 
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1.2   Unit Pengatur (Control elements) 
 Unit pengatur atau unit pengendali atau control elements merupakan 

bagian yang menjadikan sistem hidrolik termasuk sistem otomasi. 

Mengapa demikian, karena unit ini akan mengatur atau mengendalikan 

hasil kerja atau output dari sistem hidrolik sehingga baik gerakan, 

kecepatan, urutan gerak, arah gerakan maupun kekuatannya dapat diatur 

secara otomatis. Dengan unit pengatur ini sistem hidrolik dapat didesain 

untuk berbagai macam tujuan otomatisasi dalam suatu mesin industri, 

sehingga dapat dikatakan bahwa macam-macam penggunaan sistem 

kontrol hidrolik sangat luas dan hanya dibatasi oleh daya kreatifitas 

perancangnya. 

 Unit pengatur ini biasanya diwujudkan dalam bentuk katup (valve) yang 

menurut fungsinya  dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :  

a. Katup pengarah (Directional control valve). 

b. Katup pengatur tekanan (Pressure regulator). 

c. Katup pengatur aliran (Flow control valve).  

 

Katup Pengarah:  

Sesuai dengan namanya katup ini berfungsi untuk mengatur arah jalannya 

cairan hidrolik untuk mendorong aktuator atau dengan kata lain katup pengarah 

berfungsi untuk mengarahkan gerakan aktuator. 

 

Gambar 2.4a dan 2.4b berikut ini adalah contoh-contoh katup pengarah. 

Katup pengarah di bawah ini disebut katup 3/2, penggerak manual/lever. 

Artinya pada katup ini terdapat 3 (tiga) saluran (lubang), mempunyai dua posisi 

yaitu posisi netral (sebelum dioperasikan) dan posisi ON setelah dioperasikan 

untuk menggerakkan aktuator. Katup ini beroperasinya digerakkan secara 

manual oleh tuas atau lever. 
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Katup pengarah di bawah ini (Gambar 2.4b) adalah katup 4/3, penggerak lever 

dengan penahan.(4/3, DCV, manually with detent). Saluran-salurannya atau 

lubang (port) diberi nama sebagai berikut: 

• Saluran P atau 1 adalah saluran masuk yaitu cairan hidrolik dari pompa 

masuk ke katup . 

• Saluran A dan B atau 2 dan 4 adalah saluran operasional yang 

menghubungkan katup ke/dari aktuator. 

• Saluran T atau 3 adalah saluran buang yang menghubungkan katup 

dengan tangki hidrolik. 

Pada katup ini posisi netral adalah posisi tengah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 2.4b  Katup 4/3 penggerak lever dengan pengunci (detent) 

Gb. 2.4a  Katup 
pengarah 3/2 
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Katup Pengatur Tekanan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Katup ini berfungsi untuk mengatur tekanan 

cairan hidrolik yang bekerja pada sistem. 

Kita tahu bahwa pada cairan hidrolik yang 

mengalir bebas tanpa hambatan tidak akan 

terjadi tekanan. Hanya apabila ada hambatan 

atau blok barulah terjadi tekanan pada cairan 

hidrolik. Semakin lama pompa hidrolik bekerja 

dan semakin lama terjadi blok maka tekanan 

akan meningkat. Untuk membatasi tekanan kerja 

sistem hidrolik maka dipasanglah katup pengatur 

tekanan tersebut. Gambar 2.5 di samping 

menunjukkan salah satu katup pengatur tekanan 

yang sederhana. Apabila tekanan cairan hidrolik 

berlebihan maka dia akan masuk ke katup 

pengatur tekanan melalui saluran (lubang) P dan 

mampu mendorong katup popet atau peluru yang 

ditahan oleh pegas sehingga cairan keluar 

melalui T terus ke tangki. 

Gb. 2.5  Relief valve sederhana 

Gb. 2.6  Flow control valve 

Katup Pengatur Aliran  

Katup ini berfungsi untuk mengatur besar-

kecilnya aliran cairan yang melalui saluran. 

Gambar 2.6 di samping ini adalah salah satu 

contoh katup pengatur aliran (flow control) yang 

dapat disetel. Apabila baut penyetel diputar 

kanan misalnya maka saluran akan semakin 

sempit sehingga cairan yang mengalir semakin 

sedikit. .Dengan semakin kecilnya aliran fluida 

maka tenaga yang ditransfer pun akan semakin 

kecil pula. 
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1.3  Unit Penggerak (Aktuator)  
Unit penggerak hidrolik berfungsi untuk mengubah tenaga fluida ( tenaga 

yang ditransfer oleh fluida) menjadi tenaga mekanik berupa gerakan lurus 

ataupun gerakan putar. 

Penggerak hidrolik dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

• Penggerak lurus (Linear actuator): 

o Silinder kerja tunggal. 

o Silinder kerja ganda. 

• Penggerak putar (Rotary actuator): 

o Motor hidrolik.  

o Penggerak putar terbatas (Limited rotary actuator). 

Gambar 2.7 di bawah ini menunjukkan sebuah silinder hidrolik kerja tunggal, 

artinya silinder ini mendapat suplai tenaga (dorongan cairan hidrolik) hanya 

dari satu sisi. Kemudian piston kembali oleh dorongan beban (kiri) dan piston 

kembali oleh pegas (kanan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 2.7  Silinder hidrolik kerja tunggal 
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Gambar 2.8 di bawah ini menunjukkan silinder kerja ganda, yaitu suplai cairan 

hidrolik dari kedua sisi silinder. Dua buah saluran masuk dapat kita lihat pada 

bagian bawah silinder yaitu bagian yang tidak bernomor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama-nama bagian : 

1. Seal penyapu (wiper seal). 

2. Mur pengunci (lock nut). 

3. Seal batang torak (piston rod seal). 

4. Bearing (bantalan) batang torak. 

5. Baut lubang angin (venting screw). 

6. Bodi atau tabung silinder (cylinder barrel). 

7. Batang torak (piston rod). 

8. Torak (piston). 

9. Tutup silinder (cylider cap). 

10. Seal torak (ring piston). 

 
 

Gb. 2.8  Silinder hidrolik kerja ganda 
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Gambar 2.9 berikut ini menunjukkan salah satu contoh motor hidrolik. Disebut 

motor hidrolik karena berputarnya disebabkan oleh dorongan cairan hidrolik 

dan berputar secara kontinyu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 di bawah ini menunjukkan salah satu contoh penggerak putar 

terbatas, yaitu aktuator berputar di bawah (tidak mencapai) 3600 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama bagian:  

1. Bodi motor hidrolik.  

2. Roda gigi yang dipasang 

pada bodi. 

3. Roda gigi yang diberi 

poros output. 

Gb. 2.9  Motor hidrolik jenis motor roda gigi 

Nama-nama bagian : 

1. Piston kiri.  

2. Bodi.  

3. Roda gigi pemutar. 

4. Poros keluaran 

(output). 

5. Batang bergerigi. 

6. Piston kanan. 

Gb. 2.10  Penggerak putar terbatas 
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Rangkuman 

Komponen hidrolik terdiri atas : 

1. Unit tenaga berfungsi untuk melayani suplai aliran oli/cairan hidrolik yang 

bersih dan tekanannya  sesuai dengan kebutuhan operasi sistem hidrolik. 

2. Konduktor dan konektor berfungsi untuk menyambungkan setiap 

komponen dari yang satu terhadap yang lain serta menyalurkan cairan 

hidrolik. 

3. Unit pengatur berupa katup-katup berfungsi untuk mengatur arah, 

tekanan, dan aliran udara kempa yang bekerja dalam sistem. 

4. Unit penggerak berupa linear actuator dan rotary actuator berfungsi untuk 

mewujudkan keluaran dari sistem. 

5. Cara pengikatan actuator pada bodi mesin atau pesawat yang 

menggunakan sistem hidrolik. 
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Tugas Kegiatan Belajar  1 

Lakukan observasi terhadap mesin atau pesawat yang menggunakan sistem 

hidrolik yang anda miliki kemudian identifikasi komponen-komponen yang ada 

dengan menggunakan lembar observasi berikut ini : 

No Komponen Ada/tidak Jenis Jumlah 

1 Pompa hidrolik Ada Gear pump 1 buah 

2 Tangki hidrolik    

3 Relief valve    

4 Oil level indikator    

5 Pressure gauge    

6 Penggerak mula    

7 Katup pengarah (DCV)    

8 Check valve    

9 Konektor    

10 Konduktor    

11 Flow control    

12 Accumulator    

13 Silinder hidrolik    

14 Motor hidrolik    

15 Penggerak putar 

terbatas 
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Soal Tes Formatif 1 

Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas! 

1.   Apakah fungsi power supply  unit (unit tenaga) di dalam sistem hidrolik? 

2.   Sebutkan komponen  unit tenaga  yang  lengkap! 

3.   Apakah fungsi konektor itu? 

1. Untuk menyalurkan cairan hidrolik  ke dalam sistem hidrolik  

diperlukan…………………………...berupa …………………………..…… 

2. Ditinjau dari fungsinya, unit pengatur atau katup-katup ada tiga jenis. 

Sebutkanlah ketiga jenis tersebut dan fungsi masing-masing! 

3. Coba jelaskan cara kerja katup logic AND dan katup OR! 

4. Sebutkan macam-macam katup pengatur aliran (flow control)! 

5. Apa perbedaan fungsi antara sequence valve dan time delly valve? 

6. Jelaskan cara kerja silinder kerja ganda! 

7. Apa fungsi chusion pada silinder hidrolik? 

8. Jelaskan prinsip kerja motor hidrolik! 

9. Coba gambarkan secara bagan penggerak putar terbatas!   
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Kunci Jawaban Tes Formatif  1 

1.  Untuk mengatur suplai/membangkitkan aliran oli ke dalam sistem agar oli 

(cairan hidrolik) memiliki  tekanan sesuai dengan keperluan. 

2.  Komponen unit tenaga :  

• Penggerak mula.  

• Pompa hidrolik.  

• Tangki hidrolik dengan kelengkapannya. 

• Filter.  

• Relief valve.  

•  Pressure gauge.  

3.  Fungsi konektor untuk menyambungkan komponen-komponen hidrolik 

hingga menjadi satu rangkaian. 

4. Konduktor berupa selang atau pipa atau tube. 

5. Klasifikasi katup menurut fungsinya: 

1) Katup pengarah untuk mengatur arah gerak actuator  

2) Katup pengatur tekanan untuk mengatur tekanan udara kempa yang 

masuk maupun yang ada dalam sistem. 

     3) Katup pengatur aliran untuk mengatur besar kecilnya aliran udara sesuai 

keperluan. 

6.  Cara kerja katup AND apabila ada sinyal dari kedua sisi bersamaan maka 

katup aktif 

Cara kerja katup OR, katup akan aktif apabila ada sinyal dari salah satu sisi 

atau dari kedua sisi. 

7.  Macam-macam katup pengatur aliran: 

1) Fix flow control. 

2) Adjustable flow control. 

3) Adjustable flow control with check valve bypass. 
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8.  Sequence valve untuk mengatur urutan langkah kerja sedang time delly 

valve untuk mengatur lama waktu penundaan operasi suatu aktuator. 

9. Bila tekanan masuk dari saluran belakang, piston akan bergerak maju dan 

apabila tekanan dari saluran depan silinder akan bergerak mundur. 

10.  Fungsi chusion adalah sebagai bantalan atau pegas fluida dan agar piston 

mudah melewati titik mati. 

11.  Apabila aliran cairan hidrolik masauk ke dalam motor dari salah satu sisi 

kemudian keluar melewati sisi lain maka motor hidrolik akan berputar. 

12.   Perhatikan gambar 2.10  
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Kegiatan Belajar  2 : Grafik Simbol dan Diagram Sirkuit 

2.1  Grafik Simbol 
Sistem tenaga fluida (sistem hidrolik dan pneumatik) telah memiliki 

simbol-simbol grafik sebagai bahasa untuk mengkomunikasikan berbagai 

bentuk sirkuit dalam sistem tenaga fluida. Simbol-simbol ini telah 

distandarisasi secara internasional, menganut standard DIN / ISO 1219 

yang tentu saja harus dipahami oleh masyarakat pemakai sistem tenaga 

fluida. 

Grafik simbol untuk sistem hidrolik dan sistem pneumatik sebenarnya 

sama, hanya saja ada beberapa hal yang berbeda menyangkut subtansi 

khusus masing-masing. Berikut ini disajikan kedua-duanya agar dapat 

dilihat dan difahami perbedaannya. 

2.1.1  Grafik simbol sistem hidrolik 

 Grafik simbol  untuk pompa hidrolik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Simbol pompa hidrolik dengan penghasilan / jumlah aliran rata-rata tetap 

                 Simbol motor hidrolik dengan jumlah suplai aliran tetap 

Grafik simbol untuk motor hidrolik  
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Grafik simbol untuk silinder hidrolik (linear actuator)  
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Grafik simbol untuk katup pengarah (Directional control valve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik simbol untuk penggerak katub secara manual 
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Grafik simbol untuk penggerak katup secara mekanis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb.2.15 Grafik simbol untuk penggerak katup secara mekanis 

 

 

Grafik simbol untuk Katup pengatur tekanan. 
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Grafik simbol untuk katup pengatur aliran (flow control) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik simbol untuk check valve   Gambar symbol untuk shut-off 
valve 

 

 

 

 

 

                          (a)                                                         (b) 

Gb.2.18 Grafik simbol untuk valve ; (a) check valve, (b) shut-off valve 

 

Grafik simbol untuk alat-alat ukur 

 

 

 

 

 

 

 

Gb.2.19 Simbol untuk alat ukur 
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Grafik simbol untuk transfer energi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Diagram Sirkuit  

Gb2.20 Simbol untuk transfer energi 
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Setelah kita mengenal simbol-simbol pneumatik dan hidrolik maka gambar 

gambar rancangan sirkuit pneumatik dan hidrolik akan kita komunikasikan 

dengan grafik simbol.  

Hal ini akan sangat mudah untuk menggambar maupun memahaminya. Lain 

halnya bila kita menggambar rangkaian dengan menggunakan gambar benda 

sesungguhnya kita akan mengalami kesulitan. Berikut ini suatu contoh  sirkuit 

pneumatik dan hidrolik yang digambar dengan gambar benda untuk 

dibandingkan dengan diagram sirkuit yang digambarkan dengan grafik simbol.  

 

Berikut ini adalah gambar rangkaian hidrolik (Gambar 2.21) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katup ter-
buka ke arah 
bawah  dan 
oli hidrolik 
mengalir 
untuk 
mengangkat 
beban. 

Tek.oli 
meng- 
angkat 
piston 

oli ini 
balik 
ke-
tangki 

Tangki hidrolik 

 Gb. 2.21  Rangkaian hidrolik 
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Untuk merancang diagram sirkuit kita gunakan aturan tata letak seperti gambar 
berikut. 
 
 

 

     
 
 
 
 
 
 

 

Untuk penggerak dan kelompok katup-katup maupun s 

 

 

 

 

 

 

Untuk penggerak dan kelompok katup-katup maupun supply elements diberi 

nomor-nomor atau angka-angka (Arabic number). 

Digit pertama menunjukkan nomor aktuator dan juga aktuator mana yang 

dikontrol oleh unit pengatur yang sedang bekerja. 

 

Contoh :    1 . 0 , 2 . 0 , 3 . 0        Aktuator ( Working element ). 

                  1 . 1 , 1 . 2 ,              Katup-katup yang mengontrol aktuator no: 1. 

                   2 . 1 , 2 . 2 ,             Katup-katup yang mengontrol aktuator no: 2.         

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb 2.22  Tata letak komponen  
dalam diagram sirkuit 

Working  elements . 

Actuating elements. 

Signal elements. 

Supply elements 

(service). 

Unit shut-off valve. 

Reversing valve. 
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Contoh : Diagram sirkuit hidrolik (Gambar 2.3) 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3   Perakitan Sirkuit Sistem Tenaga Fluida 
Metoda perakitan sistem tenaga fluida seperti juga metoda penyusunan 

diagram sirkuit,yaitu dimulai dari menyusun komponen sesuai dengan lay-

out pada diagram sirkuit atau lay out pada mesin/pesawat yang 

menggunakan sistem tenaga fluida. Kemudian setiap komponen 

disambungkan dengan konduktor dan konektor.Cara-cara perakitan atau 

instaling sistem ini akan didemonstrasikan kemudian. 

 

 

 

  

Gb.2.3a Sirkuit hidrolik Gb.2.3b. Sirkuit hidrolik 
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Pengoperasian sirkuit setelah selesai diinstal sesuai dengan langkah 

berikut : 

• Periksa rangkaian sirkuit apakah sudah cukup kuat/perfect. 

• Periksa sumber-sumber tenaga (listrik atau engine). 

• Periksa oli pelumas bagi komponen-komponen yang memerlukan. 

• Operasikan sirkuit dengan hati-hati. 

 

RANGKUMAN 

 
1. Grafik simbol sistem tenaga fluida merupakan bahasa komunikasi pada 

sistem tersebut dan telah distandarisasikan secara internasional yaitu 

standar  ISO 1219. 

2. Grafik simbol untuk sistem pneumatik dan sistem hidrolik pada 

prinsipnya sama, sedangkan perbedaan yang terjadi karena adanya 

perbedaan substansi. 

3. Diagram sirkuit disusun menurut metoda yang telah ditentukan dan ada 

pula yang disusun sesuai dengan posisi yang ada di mesin atau 

pesawat. 

4. Merakit atau menginstal sirkuit hidrolik atau sirkuit pneumatik harus 

menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dan juga sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan. 
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TUGAS KEGIATAN BELAJAR  2  

Tugas  1 

Perhatikan diagram sirkuit hidrolik  di bawah ini kemudian selesaikan tugas 
berikut . 
 
1.1  Sebutkan nama-nama 

komponen dan fungsi  

masing-masing ! 

…………………………….. 

…………………………….. 

……………………………. 

…………………………….. 

…………………………….. 

……………………………… 

…………………………….. 

1.2  Baca dan jelaskan 

cara kerjanya ! 

…………………………….. 

…………………………….. 

……………………………. 

……………………………. 

1.3  Buat rangkaian pada  

profile plate sesuai dengan 

diagram sirkuit kemudian  

operasikan sirkuit tersebut! 
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Tugas  2 
 
Sirkuit hidrolik yang dilukiskan dalam diagram sirkuit di bawah ini 

menggunakan relief valve Perhatikan dan selesaikan tugas-tugas berikut! 

 

2.1 Sebutkan nama-nama komponen  

dan apa fungsi masing-masing ! 

………………………………………. 

……………………………………….. 

………………………………………. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………… 

……………………………………… 

2.2 Jelaskan cara kerja sirkuit ! 

 ……………………………………… 

……………………………………. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 

2.3 Buatlah rangkaian pada profile 

plate dan operasikan sirkuit tersebut ! 
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Tugas  3  Sirkuit hidrolik dengan silinder kerja tunggal 

Perhatikan diagram sirkuit hidrolik untuk hardening furnace di bawah ini 

kemudian selesaikan tugas-tugas berikut dengan baik. 

 

3.1 Sebutkan nama-nama komponen dalam diagram sirkuit di bawah ini. 

3.2 Jelaskan cara kerja sirkuit tersebut. 

3.3  Rangkailah sirkuit tersebut pada profile plate sesuai dengan diagram, 

kemudian operasikan. 
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Tugas  4  Sirkuit hidrolik untuk konveyor 

Perhatikan diagram sirkuit hidroilk untuk konveyor di bawah ini kemudian 

selesaikan tugas berikut . 

4.1. Sebutkan nama-nama 

       komponen dan fungsi  

      masing-masing ! 

…………………………….. 

…………………………….. 

……………………………. 

…………………………….. 

…………………………….. 

……………………………… 

…………………………….. 

4.2  Baca dan jelaskan 

       cara kerjanya ! 

…………………………….. 

…………………………….. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

…………………………… 

……………………………… 

………………………………. 

………………………………… 

………………………………… 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………….. 

4.3.Buat rangkaian pada  

      profile plate sesuai dengan 

      diagram sirkuit kemudian  

      operasikan sirkuit tersebut! 
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Tugas  5  Surface grinding machine 

Surface grinder yang menggunakan silinder kerja ganda tetapi menggunakan 

katup pengarah katup 3/2. Perhatikan gambar berikut kemudian selesaikan 

tugas-tugas di bawah ini ! 

a. Sebutkan nama-nama komponen 

yang ada 

b. Jelaskan cara kerjanya. 

c. Konstruksikanlah sirkuit tersebut sesuai 

dengan (Pada profile plate) 

d. Operasikan sirkuit tersebut dan 

perhatikan apakah cara kerjanya telah 

sesuai dengan fungsi yang diharapkan. 

e. Baca dan catatlah penunjukan tekanan 

pada pressure gauge pada langkah 

maju dan mundur. 
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Tugas  6  Sirkuit hidrolik mesin embossing 

Suatu mesin embossing  ( stempel ) digunakan untuk mengembossed gambar 

pada metal foil. Mesin digerakkan oleh silinder hidrolik kerja ganda. Matres 

atau die digerakkan maju dan menstempel metal foil ketika lever penggerak 

katup dioperasikan. Gerakan mundur atau balik terjadi ketika pengepressan 

telah sepenuhnya selesai dan lever penggerak dilepaskan dan posisi katup 

dikembalikan oleh pegas. 

Selesaikan tugas-tugas berikut ! 

 

6.1 Sebutkan nama-nama komponen! 

 

 

 

 

6.2 Jelaskan cara kerjanya! 

 

 

 

 

6.3 Instal pada profile plate! 

 

 

6.4 Operasikan sirkuit tersebut! 

 

 

6.5 Catat penunjukan pressure  

      gauge! 
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Tugas  7  Sirkuit hidrolik  pengontrol pintu dapur  

 
Pintu dapur hardening dioperasikan oleh sistem hidrolik dengan silinder kerja 

ganda. Untuk mengoperasikan digunakan katup pengarah 4/2 manually 

pembalik pegas . 

Perhatikanlah uraian di atas  kemudian selesaikan tugas-tugas berikut ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Sebutkan nama-nama komponen 

yang ada pada sirkuit di samping. 

 

 

 

 

 

7.2 Jelaskan cara kerja sirkuit tersebut. 

 

 

 

 

7.3 Rakitlah sirkuit hidrolik sesuai 

dengan diagram di 

samping,kemudian operasikan.  

 

 

 

 

7.4 Catatlah penunjukan pressure gauge 

pada setiap langkah. 
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Tugas 8. Sirkuit hidrolik pada mesin bor 

Perhatilan uraian berikut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesin gurdi (drilling machine) seperti pada 

gambar sket di samping dioperasikan secara 

hidrolis. Pada sirkuit hidrolik mesin tersebut 

terdapat dua silinder hidrolik yaitu silinder A 

menggerakkan ragum mesin untuk pence-

kaman dan silinder B untuk gerak pemakan-

an mata bor. Pada saluran ke silinder A 

dipasang pressure regulator (reducing valve)  

untuk mengatur besar tekanan yang diperlu-

kan oleh silinder A (30 bar). . 

 

8.1. Sebutkan nama-nama    
komponennya! 
 
8.2. Jelaskan cara kerja 
sirkuit tersebut! 
 
8.3. Rakitlah sirkuit tersebut 

kemudian    .operasikan 
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Tugas 9. Penggunaan akumulator 

Perhatikan diagram sirkuit di bawah ini  

9.1. Sebutkan nama-nama komponen yang ada pada diagram sirkuit tersebut! 

9.2. Jelaskan cara kerja sirkuit ! 

9.3. Rakitlah sirkuit tersebut kemudian operasikan 
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Soal Tes Formatif  2 

 
Jawablah soal-soal berikut dengan mengisi titik-titik yang tersedia! 

1. Letak perbedaan antara grafik simbol pompa hidrolik dan gambar 
hidrolik 
………………………………………………………………………………  

2. Sedangkan perbedaan antara simbol pompa hidrolik dan motor 

hidrolik ialah 

………….…..…………………………………………………….………… 

3. Jumlah kotak dalam simbol katup menunjukkan  jumlah …..…….….. 

4. Penandaan katup-pengarah sistem hidrolik pada setiap lubang 

(saluran) dilakukan dengan memberi angka atau huruf. Coba anda 

tulis persamaannya:  

1  = ………………………………            3  = …………………………… 
 
           2  = ………………………………..          4  =…………………………… 
 
  5.      Coba gambarkan simbol sistem hidrolik untuk: 

 
1) Katup pengatur aliran yang dapat disetel dibypass dengan check 

valve 

2) Relief valve 

3) Shut off valve 

Reducing valve 
    6.     Gambarkan pula simbol sistem hidrolik untuk: 

1) Katup 4/2 penggerak tuas pembalik pegas 

2) Katup 2/2 penggerak manual dengan detent 

3) Katup 4/3 penggerak manual dengan detent closed center 

4) Katup 4/3 penggerak liver spring return open center 

    7.       Metoda penyusunan diagram sirkuit ialah: 
…………………………………………………………………………… 

    8.       Menunjukkan apakah angka atau nomor berikut di dalam diagram 
sirkuit: 

 
              1.0,  2.0,  3.0 menunjukkan ………………………………………… 
 
              1.1,  2.1,  3.1 menunjukkan ………………………………………… 

              0.1,  0.2,  0.3 menunjukkan …………………………………………… 
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Kunci Jawaban Tes Formatif  2 

 

1. Simbol pompa hidrolik tanda panahnya diblok sedangkan simbol kompresor 

tanda panahnya kosong. 

2. Tanda panah pada simbol motor hidrolik merupakan kebalikan pompa 

hidrolik. 

3. Jumlah posisi. 

4. 1  =  P        2  = A         3  = T        4  = B 

5.  Lihat grafik simbol halaman  67 – 70. 

6.  Lihat grafik simbol halaman  62 – 63. 

7. Metoda penyusunan diagram sirkuit : 

• Komponen disusun dari bawah ke atas sesuai dengan aliran sinyal 

dimulai dari suplai daya. 

• Penomeran dari kiri ke kanan.  

• Aktuator maupun katup mengarah ke kanan.  

8.     1.0,  2.0,  3.0 menunjukkan  working element.  

       1.1,  2.1,  3.1 menunjukkan  final control elememt. 

        0.1,  0.2,  0.3 menunjukkan  power supply unit.  
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Kegiatan Belajar 3 : Pemeliharaan Sistem Hidrolik  

3.1  Sistematika  Pemeliharaan 
 

Apakah dalam melaksanakan pemeliharaan sistem hidrolik perlu menggunakan 

suatu cara yang sistematik?  

Tentu saja segala pekerjaan akan memberikan hasil yang optimal apabila 

dikerjakan secara sistematis. Demikian pula untuk melaksanakan 

pemeliharaan sistem hidrolik kita gunakan sistematika pemeliharaan secara 

umum yang diaplikasikan sesuai dengan keperluan. Gambar skema 

sistematika pemeliharaan (Gb.2.24) berikut ini menunjukkan suatu sistematika 

pemeliharaan secara umum.  

Apa arti istilah-istilah di dalam gambar tersebut dapat anda pelajari dari uraian 

berikut : 

 

Pemeliharaan (Maintenance) ialah suatu kegiatan yang dilakukan secara 

sengaja (sadar) terhadap suatu fasilitas dengan menganut suatu sistematika 

tertentu untuk mencapai hasil telah ditetapkan. 

Tujuan Pemeliharaan ialah agar fasilitas tersebut selalu dalam kondisi siap 

pakai, dapat berfungsi, beroperasi dengan lancar, aman, produktif, efektif dan 

efisien serta awet. 

Jadi kegiatan pemeliharaan itu bukanlah pekerjaan yang ala kadarnya, bukan 

pekerjaan yang asal-asalan, tetapi pekerjaan yang perlu perencanaan , 

pembiayaan dan kesungguhan.  

Pemeliharaan Pencegahan (Preventive Maintenance) ialah pemeliharaan 

yang dilakukan agar fasilitas / mesin / peralatan terhindar dari laju kerusakan 

yang cepat (tidak wajar). 

Perbaikan (Corective Maintenance) ialah pemeliharaan yang dilakukan 

apabila terjadi kerusakan untuk mengembalikan mesin / peralatan pada kondisi 

semula. 

Pemeliharaan Darurat (Emergency Maintenance) ialah pemeliharaan yang 

dilakukan di luar program pemeliharaan kerena terjadi sesuatu yang 

emergency (kecelakaan). 
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Biasanya pemeliharaan darurat itu adalah perbaikan-perbaikan kerena 

kecelakaan yang  akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan dan biasa 

disebut perbaikan darurat.  

Pra Pemeliharaan (Pre-maintenance) ialah persiapan pemeliharaan agar 

dalam pelaksanaan pemeliharaan nantinya lebih lancar dan memenuhi 

sasaran. Kegiatan pra pemeliharaan ini antara lain seperti : penyusunan 

program pemeliharaan, penyediaan peralatan dan bahan pemeliharaan sesuai 

dengan fasilitas obyek pemeliharaan, penyiapan lokasi seperti fondasi / lantai 

dan tata letak (lay-out) yang memadai, penyiapan sarana penunjang seperti : 

listrik,  air dan udara kempa, persiapan tenaga pelaksana pemeliharaan 

(organisasi) dan administrasi pemeliharaan. 

Pemeliharaan Harian (Routine Maintenance) ialah pemeliharaan yang 

dilakukan setiap hari atau setiap mesin/peralatan/fasilitas dioperasikan atau 

digunakan. 

Kegiatan yang dilakukan seperti: 

• Pencegahan beban lebih. 

• Pencegahan korosi. 

• Pelumasan bagi yang memerlukan. 

• Keselamatan dan keamanan fasilitas. 

• Kebersihan dan ketertiban. 

 

Kegiatan pemeliharaan harian ini biasanya dilakukan oleh operator. 
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                           SISTEMATIKA PEMELIHARAAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEMELIHARAAN  
(MAINTENANCE) 

CORECTIVE 
MAINTENANCE 

PREVENTIVE 
MAINTENANCE 

EMERGENCY 
MAINTENANCE 

PRE-
MAINTE -
NANCE 

ROUTINE 
MAINTE -
NANCE 

PERIODIC 
MAINTE-
NANCE 

LIGHT 
REPAIR 

MEDIUM 
REPAIR 

OVERHOL EMER-
GENCY 
REPAIR 

Gb.2.24   Skema Sistematika Pemeliharaan 
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Pemeliharaan Berkala (Periodic Maintenance) ialah pemeliharaan yang 

dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah diprogramkan. 

Pembuatan jadwal itu berdasarkan kepentingan perlakuan terhadap obyek 

pemeliharaan, misalnya keperluan penggantian oli seharusnya berapa jam 

kerja, penyetelan ulang bagian-bagian yang bergerak setiap berapa bulan dan 

sebagainya. 

Di dalam pemeliharaan berkala ini kita kenal adanya pemeliharaan weekly , 

monthly dan yearly, yang artinya sebagai berikut : 

Weekly maintenance (Pemeliharaan mingguan) ialah pemeliharaan 

yang dilaksanakan seminggu sekali atau dua minggu sekali atau tiga 

minggu sekali. 

Monthly maintenance (Pemeliharaan bulanan) ialah pemeliharaan 

yang dilakukan satu bulan sekali atau tiga bulan sekali (tiga bulanan) 

atau setiap enam bulan sekali (semesteran). 

Yearly maintenance (Pemeliharaan tahunan)  ialah pemeliharaan 

yang dilakukan setiap tahun sekali atau dua tahun sekali. 

Tetapi banyak juga pemeliharaan mesin / peralatan / fasilitas yang 

pelaksanaan pemeliharaannya berdasarkan jam kerja misalnya 

penyetelan bagian-bagian yang bersambung atau bagian-bagian yang 

bergerak dilaksanakan setiap 1000 jam kerja, penggantian oli setiap 

2000 jam kerja, servis besar (overhol) setiap 4000 jam kerja dan 

sebagainya. 

Pemeliharaan berkala ini biasanya dilaksanakan oleh teknisi 

pemeliharaan. 

Perbaikan ringan (Light repairing) ialah perbaikan-perbaikan dari kerusakan 

ringan termasuk yang ditemukan pada waktu pengecekan (pemeliharaan 

berkala) yang perbaikannya cukup dengan penggantian komponen 

(replacement) dan tidak memerlukan waktu dan biaya tinggi. 

Perbaikan medium (Medium repairing)  ialah perbaikan-perbaikan dari 

kerusakan akibat aus atau akibat kecelakaan yang perbaikannya memerlukan 

pembetulan komponen dengan biaya yang lebih tinggi dan waktu kerja yang 

lebih lama. 
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Servis besar (Overhol)  ialah perbaikan total akibat keausan (lama 

pemakaian) dengan pembetulan-pembetulan maupun penggantian komponen. 

Perbaikan atau overhol ini biasa dilakukan oleh teknisi dan atau teknisi ahli, 

sedangkan untuk mencapai hasil yang optimal perlu kiranya menganut suatu 

sistematika perbaikan yang yang telah ditentukan. 

Perbaikan darurat (Emergency repairing)  ialah perbaikan dari kerusakan 

akibat kecelakaan yang perbaikannya bersifat sementara, untuk menunggu 

perbaikan yang sempurna atau langsung diperbaiki secara sempurna. 

Di dalam sistem pemeliharaan ini ada pula istilah-istilah yang sering digunakan 

seperti : 

Running maintenance ialah pemeliharaan suatu mesin/peralatan/fasilitas 

dalam keadaan bekerja atau dioperasikan/digunakan. 

Shut down maintenance ialah  pemeliharaan suatu mesin/peralatan/fasilitas  

yang mana mesin/peralatan/fasilitas tersebut harus diberhentikan/tidak 

dipergunakan , karena tidak mungkin dilakukan pemeliharaan bila 

mesin/peralatan/fasilitas dalam keadaan bekerja/dipergunakan . 

Lack of maintenance ialah kekurangan atau kelemahan dalam pemeliharaan 

atau disebut juga pemeliharaan yang tidak baik. 

Predictive maintenance atau pemeliharaan perkiraan ialah kegiatan 

pemeliharaan yang memperkirakan umur atau masa pakai efektif dan efisien 

suatu komponen, sehingga orang dapat memperkirakan kapan komponen 

tersebut harus mendapat perlakuan pemeliharaan.   

 

3.2  Pemeliharaan Pencegahan Sistem Hidrolik 
 

Sesuai dengan definisi tersebut di depan bahwa pemeliharaan pencegahan 

atau preventive maintenance adalah kegiatan pemeliharaan yang bertujuan 

untuk menghindarkan laju kerusakan suatu fasilitas. Berarti kegiatan 

pemeliharaan ini dilakukan sebelum dan selama fasilitas / mesin / peralatan itu 

beroperasi atau digunakan. Dengan demikian pemeliharaan pencegahan 

(preventive maintenance) dimulai semenjak fasilitas tersebut belum 

dioperasikan. Dengan kata lain bahwa kita harus mempersiapkan hal-hal yang 
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perlu untuk memperlancar proses pemeliharaan selanjutnya. Inilah yang 

disebut dengan pra-pemeliharaan  

3.2.1   Pra-Pemeliharaan pada sistem hidrolik  

Yang dimaksud dengan pra pemeliharaan ialah kegiatan persiapan sebelum 

mesin/alat dioperasikan dengan tujuan agar pelaksanaan pemeliharaan 

nantinya menjadi lebih sempurna.  

Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain ialah:  

• Instalasi pemipaan sirkuit hidrolik yang memadai.  

• Alat-alat pemeliharaan seperti alat pengencang, alat penyetel, alat 

pemotong, alat pelumasan dan alat-alat kebersihan. 

• Alat-alat pengetes. 

• Alat-alat penunjang seperti alat angkat, alat angkut, alat penjepit dan 

sebagainya. 

• Bahan pemeliharaan seperti  bahan pembersih, bahan pembilas dan 

bahan pencegah korosi. 

• Gudang suku cadang dan bahan-bahan pemeliharaan. 

• Gudang yang memenuhi syarat untuk oli / cairan hidrolik. 

• Gudang barang bekas atau komponen yang diperbaiki. 

• Perangkat administrasi pemeliharaan dan pergudangan. 

Di samping persiapan tersebut di atas dalam pemasangan fasilitas yang 

menggunakan sistem hidrolik perlu dipersiapkan pula hal-hal berikut: 

• Untuk mesin-mesin yang stasioner, fondasi mesin harus memenuhi 

syarat, seperti ketebalan beton, komposisi campuran beton, luas 

fondasi, kedataran dan sebagainya. 

• Sedangkan untuk mesin yang mobile, perlu dudukan atau mounting 

yang cukup kuat pula. 

• Pemasangan mesin yang kokoh dengan pengikatan yang kuat. 

• Kedataran mesin (level) yang standar (perlu dilevel dengan alat 

pelevelan yang presisi). 

• Penyediaan sumber tenaga yang memenuhi syarat. 



MODUL BAHAN AJAR 

 

Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin Industri 
Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Hidrolik 
 

60 

Dengan persiapan yang begitu lengkap berarti pra-pemeliharaan telah kita 

laksanakan dengan baik sehingga insya Allah pemeliharaan selanjutnya akan 

berjalan dengan lancar. 

3.2.2  Pemeliharaan Harian atau Routine Maintenance  

Sebetulnya pemeliharaan sistem hidrolik sangatlah mudah, karena cairan 

hidrolik telah dapat berfungsi sebagai pelumas dan sekaligus sebagai 

pencegah korosi.  

Demikian pula dalam sistem hidrolik telah disediakan proteksi beban lebih. 

Namun anda dapat saja mengalami permasalahan atau gangguan pada sistem 

hidrolik apabila anda mengoperasikannya dengan memberikan beban lebih 

seperti putaran yang terlalu tinggi, tekanan kerja terlalu tinggi, suhu terlalu 

tinggi atau juga bila terlalu banyak kontaminasi.  

Oleh karena itu hanya dengan melaksanakan pemeliharaan yang sistematis 

dan kontinyu, gangguan dapat diatasi sebelum terjadi kerusakan fatal. 

Ada beberapa kunci penyebab permasalahan dalam pemeliharaan sistem 

hidrolik antara lain : : (lihat gambar 2.25)  

1. Kurangnya cairan hidrolik (oli) dalam tangki.  

2. Tersumbatnya saringan (filter oil) karena cairan hidrolik yang kotor. 

3. Kehilangan daya hisap pada saluran hisap. 

4. Cairan hidrolik (oli) yang tidak cocok. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

Gb.2.25  Kunci penyebab permasalahan pemeliharaan 
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Permasalahan tersebut di atas dapat diatasi atau dicegah dengan memahami 

sistem dan pemeliharaan yang sempurna.  

Bagaimanakah pemeliharaan yang sempurna itu ? 

Pemeliharaan yang sempurna ialah pemeliharaan yang pelaksanaannya 

sistematis, taat asas dan berkesinambungan (kontinyu). Berikut ini adalah 

kegiatan pemeliharaan yang secara rutin harus dilaksanakan secara 

sistematis. 

 

3.2.3   Pengecekan sistem sebelum operasi 

Pengecekan ini dilakukan secara reguler setiap akan mengoperasikan sistem. 

Beberapa titik yang harus dicek (diperiksa) antara lain: (lihat Gb 2.26) 

1) Pemeriksaan tangki hidrolik dan oli 

Hal-hal yang perlu diperiksa ialah: 

• Periksa permukaan (level) oli apakah masih ada pada garis batas. 

Apabila kurang permukaan oli, tambahlah dengan oli yang sama. 

Apabila dari hasil pemeriksaan permukaan oli dari hari ke hari terlihat 

penurunan permukaan oli yang drastis, maka periksalah tangki oli atau 

pipa / selang barang kali ada yang bocor atau retak. 

 

• Pemeriksaan kondisi oli.  

o Bila oli berbusa atau bergelembung berati ada udara yang 

masuk. Periksalah bagian-bagian yang bocor dan betulkan. 
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PEMELIHARAAN PENCEGAHAN SISTEM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

o Bila oli berubah menjadi seperti air susu berarti ada air yang 

tercampur ke dalam oli hidrolik. Gantilah oli itu dan pastikan 

bahwa oli tersimpan dengan baik dan tidak terkontaminasi oleh 

apapun. 

• Periksa saringan oli (oil filter). Sebelum mengangkat tutup filter lap 

(bersihkan) dulu kotoran atau debu yang melekat padanya. Bila 

memeriksa oli dengan tongkat (stick) lap dulu stick tersebut dengan kain 

lap yang bersih. 

 

 

Periksa silinder 
atau unit 
penggerak 

Periksa katup-
katup atau unit 
pengatur 

Periksa saluran-
saluran oli 

Periksa tangki 
hidrolik dan cairan 
hidrolik (oli) 

Periksa pompa 
hidrolik dan 
penggerak mula 

Gb 2.26   Skema pengecekan sistem sebelum operasi 
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2) Pemeriksaan pendingin (cooler), saluran dan konektor  

• Bersihkan pendingin oli secara berkala, periksa bila ada yang bocor, 

jagalah sirip-sirip pendingin selalu bersih, jangan sampai terbalut oli, 

jagalah jangan sampai karatan dan sebagainya. 

• Periksalah saluran oli (konduktor) dan konektornya barang kali terjadi 

hal-hal : 

o Bocoran oli pada saluran tekan. Periksalah bocoran pada bagian 

luar selang atau pada fitting (konektor) dan selalu gunakan kertas 

kardos jangan diraba dengan tangan. 

o Bocoran udara. Tanda bahwa ada udara yang bocor terhisap ke 

dalam sistem ialah adanya gelembung udara  atau buih pada oli 

dalam tangki. 

o Pipa atau selang peok. Hal ini barangkali karena adanya buih, 

atau terlalu panas, atau kehilangan tenaga hidrolik. Gantilah pipa 

atau selang yang peok ini tetapi pipa pengganti harus dibersihkan 

dulu dan dicuci dengan bahan pelarut yang bersih pula. 

• Kencangkanlah semua konektor (fitting) yang kendor. Gunakan dua 

buah kunci untuk menghindari terpuntirnya pipa atau selang. Ingat! 

Pengencangan hanya sampai pada  asal bocornya sudah sembuh. 

3) Pemeriksaan katup-katup 

• Periksa kebersihan katup, karena kotoran yang mengganjal pada katup 

akan membuat katup popet tidak menutup dengan rapat dan bila 

mengganjal pada katup geser dapat menyebabkan katup cepat aus. 

• Periksa keausan katup. Katup yang telah aus spoolnya (piston katup) 

atau piring gesernya atau dudukannya atau bolanya akan 

mengakibatkan kebocoran. Dengan demikian katup tidak dapat bekerja 

dengan sempurna. 

4) Pemeriksaan silinder atau aktuator  

• Periksa kebocoran silinder baik kebocoran luar maupun dalam. Apabila 

terdapat kebocoran maka segeralah diatasi. 

• Periksa pengikatan silinder (cylinder mounting). Bila kendor, 

kencangkanlah, bila posisinya berubah betulkan . 
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• Periksa posisi batang piston. Dalam keadaan berhenti mestinya batang 

piston berada di dalam; karena apabila posisinya di luar dia akan 

menjadi tempat berkumpulnya debu dan air embun yang akan 

mengakibatkan korosi. Bila terpaksa harus di luar maka perlu dilumasi 

dengan grease yang memadai. 

• Untuk motor hidrolik, periksa jangan sampai bekerja hingga suhu 

meningkat tajam, karena motor hidrolik tidak boleh bekerja pada suhu 

tinggi. Periksa juga apakah sistem pendinginan berfungsi dengan baik. 

Periksa dulu apabila motor hidrolik bekerja hingga suhu meningkat 

apakah oli di dalam sistem telah mencukupi. 

• Periksa pula kebocoran pada motor hidrolik seperti pada sambungan 

motor dengan selang , periksa sekitar poros yaitu pada sealnya apakah 

ada kebocoran dan periksa pada permukaan sambungan belahan 

motor. 

5) Pemeriksaan pompa hidrolik 

• Periksalah sambungan antara selang saluran tekan dengan ulir pada 

penutup pompa (cap screw) apakah sudah cukup kuat, sudah benar 

posisinya dan rapat. 

• Periksalah apakah ada kebocoran pada sambungan pompa dengan 

konektor dan konduktornya. 

• Periksa pompa hidrolik dalam keadaan jalan, apakah dengan keadan ini 

dengan tekanan kerja yang cukup tidak ada bocoran. 

 

3.2.4   Pencegahan beban lebih.  

Beban lebih ini akan mengakibatkan rusaknya komponen atau akan 

membahayakan keselamatan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal antara 

lain :  

1) Tekanan kerja terlalu tinggi 

Dengan tekanan oli yang terlalu tinggi melebihi keperluan atau bahkan melebihi 

kapasitas dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti : 

timbulnya kecepatan gerak yang berlebihan, meningkatkan suhu kerja dan 

merusak komponen. 
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Sebab-sebab tekanan kerja terlalu tinggi antara lain:  

• Sengaja regulator atau relief valve disetel tinggi. Untuk itu periksa dan 

setel ulang , sesuaikan dengan keperluan. 

• Relief valve tidak berfungsi, mungkin tersumbat, mungkin rusak dan 

sebagainya, sehingga tekanan kerja hidrolik tidak terkontrol. 

• Terdapat penyumbatan pada saluran oli sehingga terjadilah tekanan 

lebih. 

• Beban terlalu berat. 

Untuk mencegah terjadinya beban lebih, kembalikanlah kepada penyebabnya 

untuk dihindari sehingga sebab-sebab tadi tidak terjadi. 

 

2) Kecepatan terlalu tinggi (kecepatan putar atau kecepatan gerak) 

Dengan kecepatan yang terlalu tinggi berarti akan terjadi gesekan antar 

komponen yang semakin tinggi pula. Gesekan yang tinggi akan menimbulkan 

panas yang berlebihan dan juga akan mempercepat ausnya komponen-

komponen yang saling bergesekan. Pencegahan kecepatan ini sangatlah 

tergantung pada operator dan operator perlu dibina oleh atasannya. 

 

3) Suhu yang terlalu tinggi (over heating) 

Suhu kerja yang meningkat terlalu tinggi akan berakibat antara lain : 

• Cairan hidrolik menjadi sangat encer sehingga mudah bocor (daya 

rapatnya hilang). 

• Dengan suhu yang tinggi akan memanaskan seal sehingga seal akan 

lembek atau rusak dan akhirnya bocor. 

• Timbulnya lapisan semacam pernis pada permukaan komponen yang 

justru membuat komponen menjadi kasar. 

• Timbul bocoran yang berlebihan. 

• Berkurangnya output dari sistem.   

Sebab-sebab terjadinya suhu tinggi antara lain: 

• Putaran atau kecepatan gerak aktuator terlalu cepat. 

• Beban terlalu tinggi. 

• Tekanan kerja hidrolik terlalu tinggi. 
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• Lingkungan kerja yang memang suhunya terlalu tinggi. 

• Terdapat kotoran atau lumpur yang mengendap di dalam tangki atau 

bahkan pada pipa-pipa atau pada pendingin, sehingga menghambat 

perambatan panas. 

• Terdapat bagian-bagian yang penyok atau bengkok sehingga terjadi 

penyempitan yang akan menghambat sirkulasi oli. 

• Kekurangan oli/cairan hidrolik (level oli dalam tangki turun jauh). 

Setelah anda mengetahui sebab-sebab overheatng maka untuk mengatasinya 

tentu saja tinggal dikembalikan kepada penyebabnya, yaitu sebab-sebab 

tersebut dicegah. 

Ada satu hal lagi yang perlu dihindari yaitu yang disebut “thermal heat 

expansion”. 

Yang disebut dengan thermal heat expansion ialah terjadinya pemuian oli 

hidrolik karena panas dalam keadaan sistem hidrolik tidak bekerja. Panas ini 

berasal dari panas matahari atau mungkin memang dekat sumber panas yang 

lain. Maka hati-hati bila menyimpan mesin atau alat yang menggunakan sistem 

hidrolik, jauhkanlah dari terkena panas. Pemuaian karena panas ini akan 

meningkatkan tekanan oli di dalam sistem, untuk setiap kenaikan suhu 10 C  

akan menaikkan tekanan sebesar 50-60 psi (3-4 bar) pada sistem yang 

tertutup. Dapat kita bayangkan bila kenaikan suhu cukup tinggi maka 

komponen sistem hidrolik akan pecah. Hal ini dapat diatasi dengan memasang 

thermal relief valve pada lubang saluran silinder. Lihat gambar (Gb.2.27). Pada 

waktu terjadi thermal heat expansion tekanan lebih akan dibebaskan melalui 

thermal relief valve terus ke tangki. 

Silinder yang tidak mempunyai thermal relief valve, perlu dikosongkan dulu 

sebelum disimpan. 
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3.2.5   Pelumasan 

Untuk sistem hidrolik telah disebutkan di atas bahwa cairan hidrolik telah 

berfungsi sebagai pelumas. Dengan demikian sistem hidrolik tidak memerlukan 

lagi pelumasan kecuali bagian-bagian yang tidak dilalui oleh cairan hidrolik. 

 

3.2.6   Menjaga Kebersihan 

Bengkel hidrolik seperti bengkel-bengkel yang lain perlu selalu dijaga 

kebersihannya. Demikian pula sistem hidrolik itu sendiri harus selalu dijaga 

kebersihannya, karena dikatakan bahwa kebersihan pada sistem hidrolik 

adalah hal yang nomor satu. Mengapa demikian, yaitu bahwa kotoran dan 

kontaminasi harus selalu dijauhkan dari sistem hidrolik, karena partikel yang 

sangat kecil pun dapat membuat katup tergores, pompa terganjal, menyumbat 

orifice dan lain-lain sehingga menyebabkan kerusakan yang perbaikannya 

cukup mahal. 

 

 

Gb.2.27  Silinder dengan thermal relief valve 
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Bagaimana menjaga sistem hidrolik agar tetap bersih? Ikutilah uraian berikut 

ini: 

1) Jagalah oli cairan hidrolik selalu bersih 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2) Jagalah kebersihan sistem hidrolik 

Sistem hidrolik harus dijaga kebersihannya, maksudnya ialah agar semua 

komponennya dalam keadaan bersih, tidak belepotan dengan oli atau grease 

atau zat lain yang akibatnya dapat mengikat debu atau partikel yang lain 

sehingga dapat menutup permukaan komponen tersebut. Hal ini akan 

mengakibatkan penyebaran panas keluar terhambat sehingga sistem menjadi 

panas. 

Pada waktu membersihkan komponen hidrolik gunakanlah cairan pelarut atau 

pembersih kimia hanya untuk membersihkan komponen dari metal. Jangan 

sampai zat pembersih ini kontak dengan seal atau gasket. Bilaslah komponen 

yang dibersihkan tadi dan keringkan dengan menggunakan udara dari 

kompresor. Setelah itu oleskan pada komponen zat (oli) pencegah karat.  

Simpanlah oli/cairan hidrolik di 

tempat yang benar-benar bersih, 

bebas dari debu atau kotoran 

lainnya. Bila akan mengisikan oli ke 

tangki hidrolik bawalah oli dengan 

wadah yang bersih yang ditutup 

dengan tutup yang bersih pula. 

Kemudian untuk menuangkannya 

gunakan corong yang pakai dengan 

saringan yang bersih pula. Bila akan 

menjajaki isi oli dengan mengguna-

kan tongkat (dipstick), bersihkan pula 

tongkat tersebut dengan dilap 

memakai kain. lap yang bersih. 

Kemudian buatlah peringatan kepada 

operator untuk menjaga agar jangan 

sampai ada kotoran atau debu yang 

masuk ke dalam oli. 

Gb.2.28 Jaga kebersihan oli 
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3) Jagalah tempat kerja anda selalu bersih  

Bangku kerja yang bersih dan area yang bersih adalah mutlak diperlukan bila 

anda menservis komponen-komponen hidrolik. Untuk itu vacuum cleaner tipe 

untuk industri sangat diperlukan karena dia akan dapat menghisap kotoran 

berupa debu, partikel kecil dari logam dan kotoran lain yang sejenis. Periksa 

pula alat-alat yang anda gunakan apakah cukup bersih. Untuk pukul-memukul 

gunakan hamer dari plastik atau kulit atau kuningan agar jangan sampai ada 

tatal logam yang membahayakan yang masuk ke dalam komponen sistem 

hidrolik. Gambar 2.29 berikut menunjukkan bangku kerja dan area kerja yang 

bersih. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3  Pemeliharaan Berkala 

Kegiatan pemeliharaan berkala pada sistem hidrolik ialah kegiatan yang 

dilakukan pada waktu-waktu tertentu sesuai yang telah dijadwalkan. 

3.3.1  Periode kegiatan 

• Mingguan (Weekly)  

o Periksa level oli pada tangki hidrolik dan ditambah bila kurang. 

Gb.2.29  Bangku kerja yang bersih dan rapi 
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o Periksa filter(saringan), regulator (relief valve)  dan pressure 

gauge apakah masih bekerja dengan baik. Pemeriksaannya 

dengan cara dicoba dan dianalisis. Apabila terdapat gangguan 

perlu diservis lebih dulu. 

o Periksa apakah pada katup-katup terdapat kotoran seperti : debu, 

gerusan komponen (chips) dan kotoran lain yang dapat 

menimbulkan gangguan. Jika memang ada bersihkanlah. 

• Bulanan (Monthly)  

o Periksa kondisi konektor (pengikat), penghubung (konduktor) 

yang berupa selang atau pipa, apakah masih baik dan berfungsi. 

o Periksa kondisi sambungan dengan perapatnya (seal), apakah 

ada bocoran-bocoran atau tidak. 

o Periksa saluran-saluran pada katup apakah ada kebocoran atau 

tidak. Bila terjadi kebocoran betulkan dengan cara menyetelnya. 

• Enam bulanan (Six monthly) 

o Pemeriksaan mingguan dan bulanan. 

o Periksa seal-seal pada komponen seperti pada silinder, motor 

hidrolik dan komponen lain. 

o Penyetelan-penyetelan : penyetelan mur/baut pengikat, 

penyetelan transmisi seperti belt, kopling dan sebagainya. 

o Pemeriksaan bantalan/bearing pada silinder, batang torak, poros 

motor hidrolik dan sebagainya. 

• Tahunan  

o Pemeriksaan mingguan, bulanan dan enem bulanan. 

o Penggantian oli/cairan hidrolik . 

 

3.3.2   Jenis kegiatan pemeliharaan berkala 

 

Ada berbagai macam jenis kegiatan pemeliharaan berkala itu, tetapi dalam 

modul ini barangkali hanya akan dibahas beberapa hal saja, antara lain: 
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1) Penambahan oli /cairan hidrolik 

Apabila oli telah berkurang yang ditandai dengan turunnya level oli pada sight 

glass, maka harus segera ditambah lagi hingga garis level oli mencapai garis 

batas yang telah ditentukan. Bila anda akan menambah oli hidrolik hal-hal 

berikut harus diperhatikan : 

• Pastikan bahwa oli di dalam sistem masih bersih dan memenuhi syarat. 

• Bersihkan sekitar tutup tangki oli sebelum tutup tangki dibuka. 

• Buka tutup tangki dan hati-hati jangan sampai ada kotoran yang masuk 

sewaktu tutup terbuka. 

• Ambil oli dari gudang dengan wadah yang bersih. 

• Gunakan corong yang menggunakan saringan dan yang bersih pula. 

• Tuangkan oli melalui corong dan perhatikan level oli dalam tangki 

melalui sight glass. 

• Tutup kembali tangki hidrolik dengan saksama. 

 

2) Mengganti oli/cairan hidrolik 

Sebelum mengisikan oli baru ke dalam tangki hidrolik (mengganti oli), oli yang 

lama dikeluarkan atau dikuras atau didrain terlebih dulu. Menguras oli 

semacam ini sangat baik bagi sistem hidrolik karena dengan menguras ini 

kotoran dan kontaminan seperti partikel kelupasan logam, debu, oksida oli dan 

sebagainya akan keluar. Kemudian tangki hidrolik dibersihkan dari kotoran atau 

endapan-endapan yang berisi kontaminan tadi. 

Bila kotoran atau kontaminan terdapat zat yang lengket seperti lilin maka 

bersihkanlah dengan zat pelarut / pembersih yang sesuai hingga dapat 

menghilangkan zat tersebut. Setelah pembersihan selesai bilaslah sistem 

tersebut (flushing the sistem) dengan menggunakan oli pembilas (khusus). 

Setelah oli pembilas dimasukkan, operasikan sistem tersebut agar oli pembilas 

dapat masuk ke seluruh penjuru dan seluruh bagian dari sistem. Lama 

pembilasan ini tergantung pada besar-kecilnya atau rumit dan tidaknya sistem 

hidrolik yang sedang dibilas. Biasanya memerlukan waktu antara 4 – 48 jam. 

Setelah dirasa cukup  pembilasannya, maka oli pembilas kemudian dikuras 

kembali hingga bersih. Sekarang pengisian oli baru boleh dilakukan. Ingat cara 



MODUL BAHAN AJAR 

 

Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin Industri 
Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Hidrolik 
 

72 

pengisian oli baru sama halnya dengan penembahan oli tadi yaitu harus bersih, 

teliti, mencapai garis batas oli dan sebagainya kemudian tutuplah dengan 

rapat-rapat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah selesai pengisian oli jalankanlah mesin agar sistem hidrolik 

mendistribusikan olinya merata ke seluruh sistem dan jalankan paling sedikit 4 

kali putaran agar udara dapat keluar semuanya dari dalam sistem. Kemudian 

periksa lagi level oli pada sight glass, apabila permukaannya turun tambahlah 

oli hingga mencapai garis batas. 

 

3) Memeriksa dan membersihkan saringan (filter) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Gb.2.30 Pengisian oli yang bersih 

Gb.2.31  Macam-macam kotoran 

Filter bertugas untuk menyaring 

kotoran atau kontaminan agar  

cairan hidrolik bebas dari 

kontaminasi. Kontaminan 

tersebut dapat berasal dari luar 

(terutama dari udara) dan dari 

dalam seperti partikel 

kelupasan komponen, oksidasi 

oli, endapan dan sebagainya. 
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Bermacam-macam saringan  dan cara pembersihannya adalah seperti berikut 
ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Gb.2.32a  Strainer putar 

Gb.2.32b  Magnetic strainer 

Gb.2.32c  Paket filter 

Bahan 
saringan 
dari fiber Tas 

rajutan 
(Knitted 
bag) 
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Gb 2.33 Contoh filter yang dibongkar 

Penutup 

Gasket 
 

Komponen 
penyaring yang 
dapat diganti 

Rumah 
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Bentuk-bentuk kontaminan dapat 

anda lihat pada Gb 2.34 

Kontaminan ini harus difilter agar 

tidak merusak atau mengganggu 

beroperasinya komponen hidrolik. 

Gb.2.34 menunjukkan kontaminan 

yang tersaring dan bagi 

kontaminan yang sangat kecil 

dapat lepas dari saringan balik 

(return filter). 

Gb.2.35 menunjukkan filter yang 

menggunakan relief valve dan 

sedang beroperasi. Bila saringan 

dalam keadaan bersih perbedaan 

tekanan antara di dalam dan di luar 

filter tidak terlalu besar. Tetapi bila 

return filter telah tersumbat dengan 

kontaminan, perbedaan tekanan 

akan semakin tinggi dan bila 

sampai batas penyetelan relief 

valve maka relief valve akan 

membuka. Pada saat ini mestinya 

operator telah mengetahui bahwa 

filter harus diservis. Lihat Gb.2.36, 

pressure gauge pada relief valve itu 

akan menunjukkan tingginya 

perbedaan tekanan. Bila tidak 

segera diservis, oli akan mengalir 

ke tangki tanpa filter yang 

akibatnya inlet filter juga akan 

tersumbat. Bila demikian pompa 

tidak lagi memompa oli dan 

akhirnya rusk total atau macet. 

Gb.2.34  Filter dengan relief valve tidak operasi 

Gb.2.35  Filter dengan relief valve beroperasi 

Return filter 

Inlet screen 

Return filter 
tersumbat 

Inlet filter 
tersumbat 
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4) Memeriksa kebocoran (Leaks) 

Apakah yang menyebabkan kebocoran itu? Sebenarnya ada banyak 

penyebabnya tetapi dapat kita golongkan menjadi dua saja yaitu: 

• Kebocoran dalam. Kebocoran ini terjadi biasanya pada sluran hisap. 

Tidak mengakibatkan kehilangan oli secara nyata tetapi mengurangi 

efisiensi dari sistem hidrolik karena akan ada udara yang terhisap dan 

terperangkap ke dalam oli, membentuk gelembung-gelembung atau 

membuih. Juga akan meningkatkan suhu dari sistem yang berarti 

pemborosan tenaga. Kebocoran dalam ini sukar dideteksi oleh karena 

itu tanda-tandanya perlu kita kenali yaitu makin lambatnya gerakan 

aktuator (lamban) dan tenaga terasa berkurang. Bila tanda-tanda itu 

muncul maka sistem perlu ditest.  

• Kebocoran luar.  Kebocoran luar akan mengakibatkan oli/cairan hidrolik 

berkurang, mengotori tempat kerja sehingga kelihatan jorok dan yang 

penting adalah membahayakan orang yang bekerja karena licin. Ada 

pun penyebab kebocoran luar ini juga bermacam-macam antara lain : 

Bila telah ada tanda-tanda dari 

relief valve tadi segeralah 

hentikan mesin, tunggu sampai 

dingin, buka cap dari filter dan 

lepas komponen penyaringnya. 

Cuci atau bersihkan dan bilas 

hingga bersih, keringkan sampai 

kering kemudian pasang 

kembali. Zat pencuci harus 

dipilih yang sesuai dengan 

komponen saringan tersebut. 

Bila filter tidak mungkin lagi 

dicuci maka gantilah dengan 

yang baru. Gb.2.36  Tanda bahwa filter tersumbat 
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− Setiap sambungan dari rangkaian hidrolik dapat menyebabkan 

kebocoran bila ikatannya kurang pas, atau berbeda ukuran dan 

sebagainya. Oleh karena itu harus hati-hati dan teliti bila memasang 

rangkaian (sirkuit). 

− Komponen juga dapat bocor, oleh karena itu pada waktu merakit 

(assembling) harus teliti dan menggunakan seal atau gaskets yang 

cocok . 

− Karet penutup selang fleksibel dapat juga retak dan bocor, maka 

harus sering diperiksa agar tidak terlanjur besar. 

− Tekanan oli yang berlebihan juga dapat menyebabkan bocor. Oleh 

karena itu setel tekanan kerja hidrolik sesuai dengan kebutuhan dan 

sesuai dengan kapasitas sistem. 

 

Ingat ! 

Kebocoran oli hidrolik yang bertekanan tinggi sangat berbahaya, misalnya 

pancaran oli bertekanan tinggi dapat menyakiti orang atau bila kena percikan 

api dapat mengakibatkan kebakaran yang sangat merugikan. 

 

5) Melakukan Penyetelan-penyetelan 

Agar kita pastikan bahwa sistem hidrolik bekerja dalam keadaan sempurna, 

maka di samping secara rutin diadakan pemeriksaan juga secara berkala harus 

diadakan penyetelan-penyetelan. Penyetelan-penyetelan tersebut meliputi 

bagian-bagian yang bersambung, bagian-bagian yang bergerak maupun 

instrumen-instrumen pengontrol.  

Penyetelan bagian-bagian yang bersambung seperti pengencangan baut/mur 

pengikat, penyetelan penjepit selang (hoses fittings), pengencangan 

sambungan kabel dan lain-lainnya. 

Penyetelan bagian-bagian yang bergerak seperti silinder hidrolik, motor hidrolik 

, rantai dan sebagainya. 

Penyetelan instrumen pengontrol seperti penyetelan/kalibrasi pressure gauge, 

thermometer dan alat-alat kontrol lainnya. 
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3.4   Pemeliharaan Prakiraan (Predictive Maintenance) 
 

Yang dimaksud dengan pemeliharaan prakiraan atau predictive maintenance 

ialah kegiatan pemeliharaan untuk memperkirakan umur atau pun masa 

berfungsinya secara efektif dan efisien suatu komponen atau suatu peralatan. 

Ada pun tujuan dari predictive maintenance ini antara lain : 

• Dapat mengatur jadwal pemeliharaan berkala. Dengan telah 

diprediksikannya kapan suatu komponen atau peralatan disetel kembali 

atau diservis atau diganti karena umur pakainya memang sudah habis, 

maka jadwal pemeliharaan berkala dapat ditetapkan demikian juga 

jadwal produksi dapat diatur karena mesin/peralatan produksi sedang 

dalam pemelihraan atau berhenti. Dengan demikian program produksi 

dapat dialihkan ke mesin yang lain atau setidaknya penerimaan order 

atau penetapan waktu penyerahan dapat diatur sedemikian rupa 

sehingga reputasi perusahaan tetap terjaga. 

• Dapat mempersiapkan komponen pengganti sebelumnya. Dengan telah 

disiapkannya komponen pengganti sebelumnya ini berarti pekerjaan 

replacing atau pun servicing dapat lebih lancar karena segala keperluan 

telah tersedia. Waktu tunggu yang biasanya membosankan tidak terjadi  

Dengan demikian jadwal kerja secara tepat dapat dipenuhi. Hal ini 

sangat menguntungkan karena proses produksi akan segera berjalan 

kembali. 

 

Dalam hubungannya dengan pemeliharaan sistem hidrolik, hal ini sangat 

penting diperhatikan dalam mendukung suatu sistem manufacturing di mana 

kemungkinan sistem hidrolik bekerja selama 24 jam non stop. Bila sistem 

hidrolik berhenti secara tiba-tiba akan mengakibatkan semua mesin atau 

peralatan yang menggunakan atau dilayani oleh sistem hidrolik akan berhenti 

pula.  

Sedangkan jadwal belum diatur atau belum disesuaikan dengan jadwal 

pemeliharaan, sehingga banyak karyawan yang menganggur, target produksi 

terhambat dan masih ada hal-hal lain lagi  yang merugikan. 



MODUL BAHAN AJAR 

 

Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin Industri 
Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Hidrolik 
 

79 

Menurut pengalaman, dalam suatu sistem hidrolik ada beberapa komponen 

yang dapat diperkirakan (diprediksi) umurnya atau masa pakainya, antara lain :  

• Sabuk atau belt. Sabuk berfungsi untuk memindahkan tenaga dari 

penggerak mula (motor listrik atau motor bakar) ke pompa hidrolik atau 

pesawat lain. Sabuk ini dibuat dari bahan-bahan yang fleksibel seperti 

karet atau bahan sintetis atau plastik yang diperkuat dengan bahan-

bahan serat yang cukup kuat. Umur pakai dapat diperkirakan sesuai 

dengan jenis maupun ukuran belt itu sendiri. Belt pada umumnya dapat 

dipakai kira-kira 1000 jam kerja atau bila belt tadi dipakai secara non 

stop berati dapat dipakai dalam waktu 1 tahun. 

• Bantalan atau bearing. Bantalan ini juga dapat diperkirakan umur 

pakainya . 

• Perapat atau perfak atau seal. Perapat seal pada umumnya terbuat dari 

bahan karet atau karet sintetis atau kulit atau plastik. Komponen ini juga 

dapat diperkirakan masa pakainya atau dapat dilihat pada petunjuk 

manufakturnya. 

• Pemipaan atau piping. Masalah pemipaan juga harus mendapat prediksi 

yang cukup baik, karena pemipaan merupakan penyaluran cairan 

hidrolik untuk mendistribusikannya ke seluruh pemakai. Yang perlu 

diprediksi adalah kapan pipa-pipa logam dicat kembali untuk 

melindunginya dari proses korosi atau bila pipa karet atau plastik, kapan 

harus diganti. Demikian juga perlu diprediksi kapan harus diadakan 

penyetelan-penyetelan ulang agar kedudukan pipa tetap memenuhi 

persyaratan. 

• Saringan oli atau filter. Saringan oli ini tidak hanya diprediksi kapan 

harus diganti tetapi juga perlu diprediksi kapan harus diservis atau 

dibersihkan dan disetel kembali. 

Dengan diperlukannya prakiraan-prakiraan ini berarti seorang teknisi harus 

tahu dan harus ada catatan tentang kapan suatu komponen dipasang dan 

kapan diadakan pemeliharaan. Dengan demikian adanya catatan-catan 

pemeliharaan atau maintenance record menjadi sangat penting untuk 

dilaksanakan. 
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Sampai di sini anda telah mempelajari cara-cara pemeliharaan pencegahan.  

Untuk selanjutnya kerjakanlalah tugas-tugas pada lembar tugas.  

RANGKUMAN 

Pemeliharaan (Maintenance) ialah suatu kegiatan yang dilakukan secara 

sengaja (sadar) terhadap suatu fasilitas dengan menganut suatu sistematika 

tertentu untuk mencapai hasil telah ditetapkan. 

Tujuan Pemeliharaan ialah agar fasilitas tersebut selalu dalam kondisi siap 

pakai, dapat berfungsi, beroperasi dengan lancar, aman, produktif, efektif dan 

efisien serta awet. 

Pemeliharaan Pencegahan (Preventive Maintenance) ialah pemeliharaan yang 

dilakukan agar fasilitas / mesin / peralatan terhindar dari laju kerusakan yang 

cepat (tidak wajar). 

Perbaikan (Corective Maintenance) ialah pemeliharaan yang dilakukan apabila 

terjadi kerusakan untuk mengembalikan mesin / peralatan pada kondisi 

semula. 

Pemeliharaan Darurat (Emergency Maintenance) ialah pemeliharaan yang 

dilakukan di luar program pemeliharaan kerena terjadi sesuatu yang 

emergency (kecelakaan). 

Pra Pemeliharaan (Pre-maintenance) ialah persiapan pemeliharaan agar 

dalam pelaksanaan pemeliharaan nantinya lebih lancar dan memenuhi 

sasaran. 

Pemeliharaan Harian (Routine Maintenance) ialah pemeliharaan yang 

dilakukan setiap hari atau setiap mesin/peralatan/fasilitas dioperasikan atau 

digunakan. 

Kegiatan yang dilakukan seperti: 

• Pencegahan beban lebih. 

• Pencegahan korosi. 

• Pelumasan bagi yang memerlukan. 

• Keselamatan dan keamanan fasilitas. 

• Kebersihan dan ketertiban. 
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Pemeliharaan Berkala (Periodic Maintenance) ialah pemeliharaan yang 

dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah diprogramkan. Di 

dalam pemeliharaan berkala ini kita kenal adanya pemeliharaan wekly, monthly 

dan yearly. 

Perbaikan ringan (Light repairing) ialah perbaikan pemeliharaan berkala yang 

perbaikannya cukup dengan penggantian komponen (replacement) dan tidak 

memerlukan waktu dan biaya tinggi. 

Perbaikan medium (Medium repairing)  ialah perbaikan-perbaikan dari 

kerusakan akibat aus atau akibat kecelakaan yang perbaikannya memerlukan 

pembetulan komponen dengan biaya yang lebih tinggi dan waktu kerja yang 

lebih lama. 

Servis besar (Overhol)  ialah perbaikan total akibat keausan (lama pemakaian) 

dengan pembetulan-pembetulan maupun penggantian komponen.  
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Tugas Kegiatan Belajar  3   

 

Tugas ini berhubungan dengan pemeliharaan sistem hidrolik 

 

1. Periksa keadaan oli hidrolik pada tangki hidrolik melalui gelas penduga (sight 

glass)! 

…………………………………………………………..……………………………… 

…………………………………………………………………………………..……… 

2.  Apabila kekurangan oli tambahlah dengan oli yang sama! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….… 

3.  Periksa saklar listrik, apakah telah terpasang dengan baik! 

……..………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

4. Pilihlah komponen yang akan dipasang dan pastikan bahwa komponen 

tersebut tidak rusak kemudian bersihkan dan atur peletakannya! 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5. Periksa konektor, dan konduktor apakah sudah cukup kencang 

pengikatannya dan tidak goyang serta posisinya benar! 

……..……….………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

6. Selama bekerja/selama mesin hidup, amati kondisi secara keseluruhan 

apakah mesin bekerja dengan baik, tidak ada getaran, tidak ada 

peningkatan suhu yang berlebihan, tidak ada suara-suara atau bau-bauan 

yang asing. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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7. Selama bekerja periksalah kondisi sambungan dan sealnya, apakah ada 

kebocoran? Bila ada kebocoran kencangkanlah pengikatannya atau 

prediksikan kemungkinannya penggantian seal? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

8. Setelah selesai bekerja ,hentikan mesin dengan posisi piston dalam 

keadaan tertutup, bersihkan mesin, lepas konduktor/konektor yang memang 

perlu dilepas dan simpanlah mesin di tempat yang teduh dan aman. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

9. Dalam keadaan berhenti periksalah kondisi peralatan, kencangkanlah 

baut/mur yang kendor, setel bagian-bagian yang berubah dari posisinya 

dan betulkan komponen-komponen yang ada kelainan 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

10.   Periksa peralatan pemeliharaan anda kemudian buat daftar inventarisnya! 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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Soal Tes Formatif  3 

 

Jawablah soal-soal berikut dengan singkat atau dengan mengisi titik-titk yang 

ada! 

1. Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan? 

2. Sebutkan apa  tujuan pemeliharaan itu!  

3. Apa yang dimaksud dengan preventive maintenance? 

4. Apa saja yang harus dipersiapkan pada kegiatan pra pemeliharaan?  

5. Sebutkan tiga macam kegiatan pemeliharaan rutin! 

6. Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan berkala?  

7. Bagian-bagian dari sistem hidrolik yang perlu diperiksa secara berkala 

antara lain : a)…………………..b)……………………c)……………… 

8. Thermal relief valve berfungsi untuk ………………………………………. 

9. Kenaikan suhu 1 derajat Celcius dapat mengakibatkan kenaikan 

tekanan sebesar ……………………bar. 

10. Mengapa filter secara berkala harus diservis atau diganti? 
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Kunci Jawaban tes Formatif  3 

 

1.    Pemeliharaan (Maintenance) ialah suatu kegiatan yang dilakukan secara 

sengaja (sadar) terhadap suatu fasilitas dengan menganut suatu 

sistematika tertentu untuk mencapai hasil telah ditetapkan. 

 2.   Tujuan Pemeliharaan ialah agar fasilitas tersebut selalu dalam kondisi siap 

pakai, dapat berfungsi, beroperasi dengan lancar, aman, produktif, efektif 

dan efisien serta awet. 

3.   Pemeliharaan Pencegahan (Preventive Maintenance) ialah pemeliharaan 

yang dilakukan agar fasilitas/mesin/peralatan terhindar dari laju kerusakan 

yang cepat (tidak wajar). 

4.     Yang harus dipersiapkan antara lain:  

• Lay out 

• Alat-alat pemeliharaan. 

• Bahan pemeliharaan. 

• Saran penunjang seperti listrik, air udara kempa.  

• Dan lain-lain. 

5. Tiga macam kegiatan pemeliharaan rutin: 

1) Kebersihan dan ketertiban. 

2) Pelumasan. 

3) Pencegahan beban lebih. 

6. Pemeliharaan Berkala (Periodic Maintenance) ialah pemeliharaan yang 

dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah diprogramkan. 

7. Bagian-bagian yang perlu diperiksa: 

a) Kondisi cairan hidrolik dan pelumasan. 

b) Kondisi pengikatan seperti baut-baut dan mur. 

c) Kondisi penyambungan dan perapatan (sealing). 
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8. Thermal relief valve berfungsi untuk mengantisipasi kenaikan tekanan 

pada silinder hidrolik pada waktu terjadi kenaikan suhu. 

9. 3 – 4 bar. 

10. Karena kemungkinan filter tertutup oleh kotoran atau impurities sangat 

besar dan kalau terjadi seperti itu oli akan tertahan sehingga sistem akan 

terganggu. 
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Kegiatan Belajar 4 : Perbaikan Sistem Hidrolik 

4.1 Sistematika Perbaikan  
 

Perbaikan  (Repair fault) ialah suatu tindakan terhadap mesin/peralatan/ 

fasilitas yang mengalami kerusakan untuk mengembalikan kepada kondisi 

semula agar fasilitas tersebut dapat berfungsi kembali. Dengan demikian 

perbaikan ini dapat dikatakan merupakan bagian dari pemeliharaan secara 

umum. 

Diagnosa Kerusakan atau disebut juga Fault Finding ialah kegiatan untuk 

mencari atau menemukan kerusakan (bagian yang rusak) pada fasilitas yang 

mengalami gangguan. 

Untuk dapat melaksanakan diagnose kerusakan biasanya teknisi dibantu oleh : 

• Informasi dari operator. 

• P K yaitu petunjuk kerja dari buku operations manual. 

• P P yaitu petunjuk pemeliharaan dari buku maintenance manual. 

• K M yaitu kartu mesin yang merupakan catatan perbaikan sebelumnya 

(maintenance record). 

Analisis perbaikan ialah kegiatan yang dilakukan setelah kerusakan atau 

gangguan ditemukan yaitu mengadakan pemeriksaan bagian-bagian yang 

rusak,memperhitungkan dan merencanakan pelaksanaan perbaikan. 

Di dalam kegiatan analisis perbaikan ini ada kegiatan dismantling atau 

pembongkaran maksudnya ialah mesin/peralatan/fasilitas yang telah 

dinyatakan rusak dibongkar untuk dicari bagian-bagian yang rusak. Kemudian 

bagian-bagian atau komponen yang rusak tersebut diperiksa sejauh mana atau 

separah apa kerusakan itu terjadi. Untuk pembongkaran dan pemeriksaan ini 

diperlukan alat-alat atau bahkan alat khusus ( AL ) dan juga teknisi ( T ) atau 

bahkan teknisi ahli ( TA ). 

Perhitungan perbaikan maksudnya ialah setelah kerusakan komponen 

diperiksa dan telah nyata jenis kerusakannya kemudian dipertimbangkan jenis 

perbaikan apa yang dipilih termasuk diperhitungkan biaya perbaikannya. 
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Jadwal perbaikan ialah pembagian dan penetapan waktu perbaikan setiap 

komponen yang pelaksanaan perbaikannya mungkin ditangani oleh beberapa 

teknisi di beberapa bengkel pula. Komponen yang satu dan yang lain 

penyelesaian perbaikannya harus sesuai dengan jadwal agar pada waktu 

perakitan kembali semuanya sudah siap. 

Proses Perbaikan ialah pelaksanaan perbaikan sesuai dengan jadwal yang 

telah ditetapkan oleh bagian perencanaan (maintenance engineering). 

Pelaksana perbaikan ini tentu disesuaikan dengan tingkat kesulitan 

perbaikannya, misalnya untuk perbaikan-perbaikan kerusakan yang tidak 

terlalu rumit mungkin cukup dengan teknisi biasa tetapi bila untuk perbaikan 

dari kerusakan yang cukup rumit mungkin perlu teknisi khusus atau teknisi ahli. 

Pelaksanaan perbaikannya pun mungkin di bengkel sendiri atau munkin juga di 

bengkel luar yang sesuai dengan jenis perbaikan yang dikehendaki. 

Penyetelan dan pemeriksaan ialah proses penyatuan atau perkitan kembali 

setelah semua komponen yang diperbaiki selesai. Pemeriksaan hasil 

penyetelan / perakitan biasanya dilakukan oleh Supervisor perbaikan .  

Uji Perbaikan ialah pengujian hasil perbaikan untuk menyatakan bahwa 

perbaikan telah selesai dan hasilnya merupakan mesin / peralatan / fasilitas 

yang telah baik kembali  hingga dapat difungsikan lagi. 

Ada beberapa jenis pengujian yang harus dilakukan terhadap hasil perbaikan 

ini yaitu :  

• Uji tampak maksudnya ialah mesin / peralatan / fasilitas yang telah 

selesai diperbaiki perlu dilihat secara visual apakah sudah tampak rapi, 

tertib dan sempurna rakitannya. 

• Uji geometrik ialah pengujian komponen mekanik seperti kerataan 

permukaan, kesentrisan putaran, kesikuan, kedataran dan sebagainya. 

Uji geometrik ini perlu dilakukan untuk meyakinkan kesempurnaan 

perakitan, karena apabila komponen mekanik tidak dipasang dengan 

sempurna maka jalannya mesin / peralatan / fasilitas akan tidak normal 

yang mengakibatkan laju kerusakan mesin semakin cepat. 

• Uji fungsi ialah menguji semua bagian yang bergerak apakah bagian-

bagian tersebut telah berfungsi sebagaimana mestinya.  
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Caranya ialah semua bagian yang bergerak dijalankan tanpa beban dan 

diamati satu per satu. 

• Uji jalan atau uji coba ialah pengujian terhadap mesin / peralatan / 

fasilitas setelah selesai diperbaiki yaitu dengan cara menjalankan mesin 

hingga beban penuh. 

Pengujian perbaikan ini dilakukan oleh bagian quality assurance dan 

pengujiannya akan selalu mengacu pada test standar dan buku petunjuk kerja 

(operation manual).  

Setelah selesai pelaksanaan pengujian perbaikan ini berarti mesin / peralatan  

telah kembali baik dapat berfungsi kembali maka proses selanjutnya adalah 

penyerahan ke line produksi pemakai fasilitas tersebut atau ke pelanggan yang 

memanfaatkan jasa perbaikan kita. 
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SISTEMATIKA PERBAIKAN 
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Gb.2.37  Skema Sistematika Perbaikan 
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4.2 Menemukan Kerusakan ( Fault Finding) 
Apakah yang dimaksud dengan menemukan kerusakan itu ? 

Beberapa istilah yang serupa dan maksudnya sama seperti : menemukan 

kerusakan (fault-finding) atau mendiagnosa kerusakan (diagnosing fault) atau 

mencari gangguan / kerusakan (fault tracing) maksudnya ialah mencari bagian-

bagian yang rusak atau tidak berfungsi dari sistem hidrolik yang menyebabkan 

sistem itu terganggu atau tidak bekerja. 

Bila terjadi adanya tanda-tanda kerusakan atau gangguan pada sistem, maka 

operator seharusnya segera menghentikan mesin dan lapor ke bagian 

maintenance. Kemudian bagian maintenace (Spervisor maintenance) akan 

menugaskan teknisinya untuk menindak lanjuti laporan tersebut dengan 

memberikan surat perintah perbaikan (repair order). Tentu saja, pertama-tama 

teknisi akan mencari dulu gangguan atau kerusakan atau disturbance yang 

terjadi yang menyebabkan sistem tidak bekerja. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gb.2.38 Tahapan menemukan 
gangguan 

Ada tahapan pokok yang 

dianjurkan untuk dapat 

menemukan gangguan yaitu : 

1) Menguasai sistem. 

2) Mencari informasi dari 

operator. 

3) Mengoperasikan mesin 

bila mesin masih dapat 

dioperasikan. 

4) Menginspeksi atau 

memeriksa  mesin/sistem 

5) Membuat daftar 

kemungkinan penyebab 

gangguan. 

6) Buat kesimpulan atas 

dasar analisis. 

7) Uji kesimpulan anda untuk 

mengambil keputusan. 
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4.2.1.  Menguasai sistem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
4.2.2   Mencari Informasi Dari Operator 
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  Gb 2.39 Mempelajari sistem 

Untuk dapat menguasai sistem anda 

harus mempelajari : 

1) Buku petunjuk pengoperasian, agar 

memahami betul cara pengoperasian 

yang benar, kemudian praktiklah. 

2) Buku petunjuk pemeliharaan 

(maintenance manual), agar anda 

menguasai cara kerja sistem, aliran 

fluida, jenis komponen, cara 

memelihara dan memperbaiki sistem. 

Di sini anda harus dapat membaca 

diagram sirkuit hidrolik, step diagram 

dan grafik urutan kerja. 

Gb 2.40 Informasi dari operator 

Setelah mendapat repair order, maka 

teknisi akan segera melaksanakan tugas 

dan kemungkinannya pertanyaan akan 

timbul sebagai berikut : 

• Apakah mesin/peralatan 

mendapat gangguan/ kerusakan 

pada waktu Bekerja (dalam 

keadaan switch-on)? 

• Apakah gangguan semacam ini 

pernah/sering terjadi sebelumnya? 

• Apakah operator telah 

memperbaiki atau telah mengubah 

posisi switch  (mematikan mesin)? 

• Bagaimana mesin / alat itu 

dioperasikan dan di mana tempat 

pengoperasiannya bila mesin / 

alat tersebut termasuk alat 

bergerak. 
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• Operator akan menginformasikan gejala atau tanda-tanda terjadinya 

gangguan kepada teknisi maintenance sebagai bahan analisis dalam 

memecahkan permasalahan. Informasi-informasi semacam ini 

barangkali sangat penting bagi teknisi untuk dapat menemukan 

kerusakan dan sangat membantu mempercepat pekerjaan. 

Apakah tanda-tanda adanya kerusakan/gangguan itu?  Secara umum gejala 

atau tanda-tanda itu adalah sebagai berikut !  

 
v Tanda-tanda kerusakan 

Tanda-tanda kerusakan yang biasa terjadi pada sistem hidrolik antara lain: 

• Sistem berhenti. Artinya dalam keadaan operasi tiba-tiba sistem berhenti 

tanpa dikehendaki atau pada waktu akan dioperasikan sistem tidak mau 

bekerja. 

• Getaran yang berlebihan. Bila terjadi getaran yang tidak seperti 

biasanya selama operasi atau getaran yang berlebihan berarti ada suatu 

kelainan. Kelainan itu disebabkan oleh apa dan di bagian mana, itulah 

yang harus dicari. 

• Terdengar suara asing . Suara asing yang tidak biasa terdengar perlu 

dicurigai dan perlu dicermati kemudian segera mengambil keputusan. 

• Meningkatnya suhu. Apabila suhu meningkat dengan tajam perlu 

kiranya segera memberhentikan mesin kemudian menyelidiki kelainan 

apa yang terjadi. 

• Tercium bau asing. Termasuk apabila timbul bau-bau yang tidak 

biasanya terjadi, seperti bau kebakaran misalnya, perlu segera diselidiki 

dan mesin juga diberhentikan. 

Tanda-tanda seperti tersebut di atas bila muncul dalam keadaan kita 

mengoperasikan sistem hidrolik (dalam keadaan bekerja), perlu kiranya 

operator atau pemakai mesin/peralatan/fasilitas segera menghentikannya dan 

lapor kepada bagian maintenance. 
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4.2.3   Mengoperasikan mesin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nah, setelah anda mengoperasikan atau menggerakkan, lanjutkanlah dengan 

pemeriksaan visual bagian-bagian yang anda curigai. 

Ingat ! 

Untuk memeriksa dengan membuka sistem hidrolik yang bertekanan, 

kosongkan dulu oli yang bertekanan untuk kembali ke tangki hidrolik. Oli yang 

bertekanan tinggi sangat berbahaya karena bila menyemprot orang dapat 

mengakibatkan kecelakaan. 

4.2.4   Menginspeksi atau memeriksa mesin / sistem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gb.2.41 Mengoperasikan mesin 

Operasikanlah mesin/alat tersebut sesuai 

dengan prosedur warming up, beban ringan 

sampai beban penuh bila mungkin. Buktikan 

sendiri apa yang telah diinformasikan oleh 

operator tadi, perhatikan setiap gerakan, 

lihat, dengar, cium dan rasakan apakah 

tanda-tanda seperti tersebut di atas muncul 

dan kalau muncul di bagian mana. Periksa 

alat ukur (pressure gauge misalnya) apakah 

alat tersebut menunjukkan kelainan 

pengukuran atau bahkan alat itu yang rusak. 

Bila mesin/alat sudah tidak dapat dihidupkan 

lagi, mungkin ada bagian-bagian yang masih 

dapat digerakkan, maka gerakkanlah untuk 

mendapatkan suatu informasi tambahan. 

Dari hasil pengamatan anda selama mengoperasikan mesin tadi tentu anda 

telah mencurigai bagian-bagian yang memberikan tanda-tanda gangguan. 

Periksalah bagian tersebut dengan cermat, tetapi juga jangan lupa , coba 

periksa oli dalam tangki hidrolik, level permukaannya, keadaannya apakah 

berbuih,atau berubah seperti susu (milky), apakah oli sangat kotor, apakah 

filter tersumbat dan sebagainya. Demikian juga perhatikan baik-baik semua 

komponen barang kali ada yang retak atau bocor atau kendor dan sebagainya. 
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4.2.5  Membuat daftar kemungkinan penyebab gangguan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb.2.42 Menginspeksi mesin 

Gb.2.43 Mendaftar penyebab gangguan 

Dari hasil catatan-catatan 

sewktu inspeksi anda dapat 

membuat daftar kemungkinan-

kemungkinan penyebab 

kerusakan. Dan ingat bahwa 

satu kerusakan sering kali dapat 

menyebabkan kerusakan yang 

lain lagi.  
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4.2.6  Mengambil kesimpulan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4.2.7  Mengetes kesimpulan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb.2.44 Kesimpulan 

Dari daftar penyebab kerusakan 

tadi anda dapat membuat analisis 

untuk menyimpulkan bagian mana 

yang mengalami gangguan. 

Sekarang untuk tahapan terakhir, 

sebelum anda mulai merepair, tes 

dulu kesimpulan anda untuk me-

mastikan kebenaran kesimpulan 

anda. Pengetesan dapat secara 

langsung membongkar konponen 

kemudian diperiksa secara saksa-

ma atau dengan alat tes yang 

sesuai dengan masalah yang 

akan dites. 
Gb.2.45 Mengetes kesimpulan 
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4.2.8 Mengetes Kerusakan  
 
Contoh mengetes kebocoran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gb.2.46a Pengecekan kebocoran katup-
katup 

Pengecekan kebocoran pada 

katup-katup: (Gb.2.46a) 

Hidupkan sistem hidrolik dan 

gerakkan aktuator beberapa 

cm ke atas kemudian 

posisikan penggerak katup 

pada posisi netral dan 

matikan mesin. Tahanlah 

beban (disangga) kemudian 

lepas selang balik dan 

tutuplah selang tersebut. 

Setelah itu posisikan 

penggerak katup kebalikan 

dengan posisi pertama dan 

lepaskan penyangga. 

Perhatikan apakah pada 

lubang katup (port) yang 

dibuka tadi ada bocoran atau 

tidak. 
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Banyak kesalahan atau gangguan atau malfunctions pada suatu mesin atau 

sistem dapat ditemukan dengan cepat dengan menggunakan operational 

checkout procedures yaitu dengan pendekatan: lihat–dengar–rasa. Tetapi 

untuk gangguan yang cukup kompleks dan perlu keakuratan yang lebih tinggi, 

penggunaan hydraulic annalyzer atau hydraulic tester sangat dianjurkan. 

Berikut ini adalah contoh menemukan gangguan dengan pendekatan : lihat – 

dengar–rasa. 

 

Mengetes cushion pada silinder kerja ganda 

Hidupkan mesin, kemudian aktifkan silinder penggerak backhoe (misalnya), 

gerakkan naik-turun. Perhatikan suara dan kecepatan geraknya ketika 

mendekati akhir langkah. 

Lihat: Kecepatan batang torak ketika mendekati akhir langkah. Apabila cushion 

masih baik dan berfungsi maka kecepatan batang torak semakin lambat. 

Dengar: Apakah kedengaran suara oli melalui orifice ketika batang torak 

mendekati akhir langkah ? Seharusnya kedengaran. 

Apabila hasil infestigasi menunjukkan hasil seperti tersebut di atas berati 

cushion masih baik. Tetapi apabila lain dari yang tersebut di atas berati cushion 

ada kelainan atau rusak. 

Gb.2.46b. Pengecekan kebocoran silinder 

Pengecekan kebocoran pada 

silinder (Gb.2.46b)  Hidupkan 

mesin dan gerakkan piston 

beberapa cm kemudian 

matikan kembali. Lepas 

selang pada bagian yang tidak 

bertekanan dan tutuplah 

selang tersebut. Hidupkan 

kembali mesin dan perhatikan 

lubang (port) yang telah 

terbuka, apakah ada bocoran 

atau tidak. Untuk ujung 

sebaliknya sama seperti itu. 

caranya. 
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Mengetes pompa hidrolik dengan Hydraulic Tester 

Hydraulic tester atau hydraulic annalyzer terdiri atas pressure gauge (tekanan 

tinggi dan rendah), flow meter, temperature gauge dan katup beban (pressure 

load valve). 

Dengan hydraulic tester ini dapat ditest: 

• Temperatur. Suhu oli hidrolik harus dicek agar pengetesan berikutnya 

lebih akurat. 

• Aliran (flow). Aliran oli harus dicek (dites) apakah ada perubahan 

penghasilan pompa. 

• Tekanan. Pengetesan tekanan ini untuk mengecek apakah relief valve 

bekerja dengan sempurna. Sedangkan bila menggunakan closed center 

sistem, pengecekan tekanan untuk mengidentifikasi bekerjanya pompa 

utama. 

• Kebocoran. Pengetesan kebocoran untuk mengisolasi kebocoran pada 

setiap komponen yang bocor. 

Pengetesan pompa hidrolik merupakan permulaan pengetesan seluruh sistem 

karena pompa hidrolik merupakan pembangkit aliran fluida ke seluruh sistem, 

sehingga sebelum pompa beres berarti komponen yang lain belum akan dapat 

dites.  

 

Cara mengetes pompa :  

1) Menginstalasikan hydraulic tester. 

• Bebaskan tekanan dalam sistem, lepas selang (konduktor) antara 

pompa dan katup. 

• Sambungkan saluran tekan ke saluran masuk (inlet) hydraulic tester. 

• Sambungkan saluran keluar (outlet) hydraulic tester ke tangki hidrolic. 

• Periksa permukaan oli (oil level).  

• Pastikan bahwa katup beban dalam keadaan terbuka sebelum mesin 

dihidupkan atau sebelum proses pengetesan distart. 

• Kemudian mulailah pengetesan dengan menghidupkan mesin. 
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• Secara perlahan tutuplah katup beban pada hydraulic tester untuk 

memberikan beban pada pompa. Tapi ingat! janganlah bebannya 

melebihi tekanan maksimum. Lanjutkan pembebanan sampai suhu kerja 

yang normal tercapai. (Suhu kerja normal dapat dilihat pada buku 

spesifikasi mesin).  

 

 2) Mengoperasikan hydraulic tester 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan hasil pengetesan : 
 
Pemilik : …………………………………… Seri …………………………. 
Model   : ……………………………………                                                    
Tekanan, psi 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 
Aliran, Gl/mn 31.0 28.0 25.0 22.0 19.0 16.0 13.0 10.0 7.0  
Circuit. 
test 

Direct. 
Cyl.trvl 

          

 
Sebagai pedoman bahwa yang dikatakan pompa tersebut baik ialah apabila  

jumlah aliran atau flow rate pada tekanan maksimum dapat mencapai paling 

tidak 75 % dari flow rate pada tekanan nol. Bahkan pada pompa tipe radial 

piston, variable displacement yang moderen dapat mencapai 90 %. Sehingga 

Gb.2.47 Pengetesan pompa hidrolik 

• Catatlah besar aliran 

pompa pada waktu 

tekanan nol yaitu ketika 

katup beban terbuka, 

misalnya tercatat 31 

Gln/min. 

• Setelah katup beban 

ditutup, amati kenaikan 

tekanan dan catatlah 

besar aliran setiap 

kenaikan tekanan 250 

psi atau 17 bar sampai 

mencapai tekanan 

maksimum, misal pada 

tekanan 2000 psi besar 

aliran 7,0 Gln/min. 

• Buka kembali katup 
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bila kita lihat hasil pengetesan yang catatannya tercantum pada tabel di atas, 

menunjukkan bahwa pompa tersebut adalah pompa yang sudah jelek. 

 
Mengetes Sistem hidrolik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pengetesan harus dilakukan pada suhu cairan hidrolik yang sama. Bila terjadi 

kenaikan suhu maka cairan hidrolik perlu dilewatkan ke sistem pendinginan. 

Sebagai pedoman diagnosa hasil pengetesan, bila aliran pada setiap tekanan 

sama sebagaimana pada pengetesan pompa yang baik berarti seluruh 

komponen sistem adalah baik. Tetapi bila tekanan telah mulai turun sebelum 

mencapai beban penuh berarti ada bagian atau komponen dari sistem yang 

Gb.2.48 Pengetesan sistem hidrolik 

Cara menginstal hydraulic tester 

seperti terlihat pada Gb.2.48 di 

samping. 

Operasi pengetesan adalah 

sebagai berikut : 

• Buka katup beban (load-

valve) pada tester. 

• Hidupkan mesin dan stel 

kecepatannya sesuai dengan 

rekomendasi pembuatnya. 

• Tutuplah katup beban dan 

perhatikan kenaikan tekanan 

pada sistem. Catat flow rate 

setiap kenaika tekanan 250 

psi atau 17 bar. 

• Buka katup beban untuk 

mencatat aliran maks. pada 

tekanan nol. 

• Operasikan katup pengatur 

arah dan tahan pada suatu 

posisi sesuai dengan 

keperluan pengetesan. 
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bocor atau telah rusak. Untuk itu teslah bagian atau komponen yang dicurigai 

dengan cara pengetesan seperti yang tersebut di atas. 

Sampai disini anda telah menyelesaikan bahasan tentang diagnosa gangguan 

pada sistem hidrolik, selanjutnya selesaikanlah tugas-tugas pada lembar tugas 

anda. 

4.3  Perbaikan Komponen Hidrolik 
 

Pada bagian ini anda akan mempelajari cara-cara memperbaiki setiap 

komponen hidrolik yang mengalami kerusakan. Ternyata sebagian besar 

gangguan pada sistem hidrolik  disebabkan adanya kerusakan pada 

komponen. 

Apakah setiap komponen yang rusak itu mesti rusak semua bagiannya?  Tentu 

saja tidak. Mungkin hanya sebagian kecil yang rusak sehingga dapat kita 

perbaiki, mungkin juga sebagian besar dari komponen itu rusak sehingga tidak 

dapat di perbaiki lagi. 

Untuk mempelajari cara-cara perbaikan komponen, anda akan mempelajari 

dari setiap komponen itu mengenai hal-hal berikut :  

• Diskripsi tentang fungsi-fungsi komponen (sudah dipelajari sebelumnya). 

• Gambar komponen (dapat dilihat pada modul hidrolik 1 dan hidrolik 2). 

• Bentuk kerusakan. 

• Penyebap terjadinya kerusakan. 

• Cara mengatasi kerusakan. 

 

Ingat bahwa : Prosedur perbaikan setiap komponen juga harus sesuai 

dengan sistematika perbaikan yang telah dibahas di depan. 
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4.3.1  Pompa Berisik (Noisy) 

Penyebab Mengatasi / memperbaikinya 

1. Udara bocor masuk ke 
dalam sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Timbul gelembung udara 
dalam saluran masuk. 

 

 
 

3. Terjadi cavitation 
(rongga dalam pipa/ 
saluran hidrolik). 

• Pastikan bahwa permukaan oli dalam tangki hidrolik 
masih pada garis batas sehingga pipa intake masih 
di bawah permukaan oli, jadi tidak menyedot udara. 

• Periksa setiap sambungan yang memungkinkan 
adanya kebocoran seperti seal poros pompa, 
sambungan pipa atau tubing (konektor) 

• Cara menemukan kebocoran ialah dengan 
menuangkan oli pada bagian yang dicurigai bocor, 
kemudian bila berisiknya berhenti berarti anda telah 
menemukannya. 

 

• Perbaikilah bagian tersebut dengan mengeraskan 
baut konektornya atau mengganti seal.(Ingat 
mengeraskan baut hanya secukupnya asal bocor 
telah berhenti). 

 

• Permukaan oli turun atau pipa intake terpasang di 
atas permukaan oli. 

• Tambah oli atau betulkan pemasangan pipa intake. 

• Kemungkian saluran intake tersumbat, ada bagian 
yang sobek (berlubang), saringan tersumbat dan 
pipanya bocor, oli terlampau kental dan sebagainya. 

• Atasi kemungkinan tersebut dengan membersihkan 
bagian yang tersumbat, mengganti yang sobek, 
mengganti oli yang terlalu kental dan sebagainya. 

 

Penyebab Mengatasi / memperbaiki 

4. Ada bagian yang rusak 
atau hilang. 

 

 

 

 

5. Sudu atau kipas dari 
pompa ada yang 
macet  atau pada 
katup atau pada 
piston. 

 

 

 

 

• Periksa manufacture’s maintenance instruction. 

• Kencangkan semua baut-baut pengikat dimana 
terdapat kebocoran. 

• Ganti gasket atau packing yang kira-kira aus. 

• Bila kekentalan oli kurang cocok, ganti saja. 

 

• Bagian dari komponen mungkin tertusuk 
(kemasukan) tatal logam atau sepotong benda atau 
terlilit majun. Bila demikian bersihkanlah dan setel 
kembali. 

• Bila karena oli yang digunakan terlalu pekat ata 
benyak endapan sehingga komponen menjadi seret 
(keset) atau susah bergerak, maka bersihkan 
dengan larutan pembersih, keringkan baru dipasang 
lagi. 

 



MODUL BAHAN AJAR 

 

Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin Industri 
Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Hidrolik 
 

104

Penyebab Mengatasi / memperbaiki 

 

 

 

 

6. Filter dan strainer sangat 
kotor atau terlalu kecil. 

 

 

 

 

7. Pompa berputar terlalu 
cepat. 

 

 

 

8. Pompa lepas dari 
motornya. 

• Bila karena korosi  dan sudah terlalu jelek, sebaiknya 
diganti saja dan periksa oli apakah mempunyai daya 
tahan terhadap korosi. 

 

• Bersihkan filter dan strainer dengan pembersih yang 
cocok. 

• Ganti filter dan strainer bila terlalu kecil. 

• Gunakan oli yang dengan kualitas baik yang tidak 
mudah memberikan endapan. 

 

• Periksa buku manual untuk mengetahui berapa 
putaran maksimum yang direkomendasikan. 

• Periksa motor penggerak, puli, dan ukuran roda, 
barang kali ada yang mengganti. Untuk itu sesuaikan 
/ betulkan sesuai dengan yang direkomendasikan. 

 

• Periksa kelurusan (alignment) dari puli pompa dan 
puli motor. Karena belt dapat lepas disebabkan puli 
tidak lurus (misalignment) atau terlalu kendor. 
Keadaan ini kemungkinan disebabkan overheating. 

• Betulkan alignment dengan menyetel kembali 
kelurusan puli-puli tersebut. 

• Setel juga jarak antara puli agar belt tidak terlalu 
kendor. 

 

4.3.2   Pompa tidak memompa 

Penyebab Mengatasi / memperbaikinya 

1. Putaran poros pompa 
terbalik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Saluran hisap ter-
sumbat. 

 

 

 

• Bila terjadi demikian segeralah dimatikan. 

• Periksa penginstalan motor, belt, roda gigi dan 
sebaganya. Biasanya kesalahan penginstalasian 
motor 3 phase sering membuat motor berputar 
terbalik. 

• Betulkan penginstalasian motor dengan 
memindahkan pemasangan kabel. 

• Bila belt terpasang bersilang juga mengakibatkan 
putaran terbalik, maka luruskan. 

 

• Periksa pipa saluran dari tangki ke pompa. 

• Bila ada pipa yang tersumbat, bersihkan. 

• Bila filter atau strainer tersumbat , bersihkan. 
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Penyebab Mengatasi / memperbaikinya 

 

3. Permukaan oli turun 
(terlalu rendah). 

 

4 Udara masuk ke dalam 
saluran hisap (intake). 

 

 

 

 

5. Putaran poros pompa 
terlalu rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Oli terlalu kental. 

 

 

7. Kerusakan mekanik 
seperti lepas kopling, 
poros patah dan 
sebagainya. 

 

• Tambahkan oli sehingga saluran intake terendan 
oli. 

 

• Tuangkan oli pada bagian yang anda curigai bocor, 
bila suara beisiknya berhenti berarti dibagian itulah 
yang bocor. 

• Kencangkan baut-baut pengikatnya atau 
perapatnya. 

 

• Putaran pompa hidrolik telah ditentukan sejak 
perencanaan. Bila putaran terlalu rendah 
kemungkinan pompa tidak memompa. Untuk itu 
periksa berapa putaran pompa yang 
direkomendasikan. 

• Turunnya putaran kemungkinan terjadi selip pada 
belt, maka betulkan (kencangkan) atau mungkin 
kena oli, bersihkan. 

• Mungkin salah puli yang dipasang (terlalu besar), 
ganti dengan puli yang sesuai perbandingannya. 

 

• Keluarkan oli yang terlalu kental kemudian ganti 
dengan oli yang sesuai. 

 

• Gantilah bagian yang rusak tersebut dan ingat 
penggantinya harus sesuai dengan spesifikasi. 
yang diganti. 

 

 

4.3.3   Bocor di sekeliling pompa 

 

Penyebab Mengatasi / memperbaikinya 

1. Perfak (packing) aus. 

 

 

 

 

 

• Kencangkan penjepitan perfak atau bila tidak 
sembuh berarti packing beanar-benar sudah aus. 
Maka gantilah dengan yang baru. 

• Bila kebocoran disebabkan oleh pengikisan oli, 
maka segera periksa bagian mana yang mengikis 
perfak dan perbaikilah. 
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4.3.4   Overheating 

Penyebab Mengatasi / memperbaikinya 

1.Viskositas oli terlalu tinggi. 

 

 

 

 

2.Kebocoran dalam terlalu 
besar. 

 

 

 

 

3.Terlalu sering membuang 
oli pada relief valve. 

 

4..Penyetelan/perakitan 
bagian-bagian pompa 
yang tidak sempurna 
(kurang kencang, kurang 
lurus, kurang sejajar). 

 

5. Pendingin oli tersumbat 

 

 

• Ganti dengan oli yang kekentalannya sesuai 
dengan yang direkomendasikan. 

• Bila bekerja pada suhu yang relatif tinggi 
gunakan oli dengan indeks viskositas yang 
tinggi. 

 

• Periksalah keausan dan kehilangan perapatan, 
kemudian perbaiki dan setel kembali 

• Viskositas oli terlalu kecil (encer ), gantilah 
dengan oli yang sesuai. 

 

• Terlalu banyak oli yang dilepas lewat relief 
valve akan menyebabkan panas juga, maka 
bila demikian setel kembali (reset) relief valve. 

 

• Bagian-bagian yang kendor, tidak sejajar, 
missalignment, menyebabkan gesekan yang 
besar dan menimbulkan panas. 

• Periksa dan setel kembali hingga sempurna. 

 

• Bersihkan pendingin oli dengan meniup hingga 
bersih atau semprotkan bahan pelarut. 

 

 

4.3.5   Mesin bekerja tak teratur (Erratic action) 

Penyebab Mengatasi / memperbaikinya 

1. Katup-katup, piston dan 
sebagainya 
kemungkinan bengkok 
atau seret. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mesin sangat lamban 
pada waktu start 
pertama. 

• Pertama-tama periksalah bagian yang 
dicurigai mendapat kelainan mekanik seperti 
misalignment pada poros, keausan bearing 
dan sebagainya. 

• Carilah tanda-tanda oli yang kotor, oli 
mengandung vernish, endapan dan 
sebagainya. 

• Untuk bagian yang aus perlu diganti, yang 
bengkok diluruskan bila mungkin. 

• Tapi ingat bahwa pemakaian oli yang salah 
dapat mengakibatkan kerusakan mekanik.  

 

• Ini biasanya disebabkan oli yang terlalu kental, 
oleh karena itu warming up mesin beberapa 
waktu. 
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4.3.6   Tekanan dalam sistem rendah 

Penyebab Mengatasi / memperbaikinya 

1. Relief valve disetel terlalu 
rendah. 

 

 

 

2. Relief valve terbuka 
(terganjal). 

 

 

 

 

3. Kebocoran pada sistem. 

• Untuk memeriksa penyetelan relief valve, bloklah 
saluran buangnya dan periksalah tekanan pada 
saluran dengan pressure gauge. 

• Setel relief untuk tekanan yang dikehendaki. 

 

• Bersihkan kotoran atau lumpur (endapan) yang 
mengganjal relief valve. 

• Katup yang terganjal ini menandakan bahwa oli 
yang digunakan kotor, maka bersihkanlah dengan 
menyaring lagi oli tersebut. 

 

• Periksalah seluruh sistem. Kebocoran yang besar 
pada bagian yang terbuka mudah untuk dideteksi, 
tetapi kebocoran juga sering terjadi pada pipa 
yang tersembunyi. Untuk mendeteksi kebocoran 
tadi caranya, pasang pressure gauge pada 
saluran, tekan dekat pompa, kemudian bloklah 
sirkuit dengan cepat. Bila pressure gauge 
menunjukkan penurunan tekanan berarti ada 
kebocoran di antara titik pengecekan sebelumnya 
dan titik pressure gauge ini. 

•  Perbaiki kebocoran dengan mengganti pipa. 

 

 
 
 

Penyebab Mengatasi / memperbaikinya 

4. Rusak, aus atau macet 
pada komponen pompa. 

 

 

 

 

 

 

5. Salah penyetelan katup 
sehingga terjadi hubung 
singkat oli ( oil shorted 
circuited) yang langsung 
kembali ke tangki . 

• Untuk memeriksanya, pasang pressure gauge dan 
bloklah sistem pada seberang (dekat) relief valve. 
Bila tekanan tidak meningkat sedangkan relief 
valve adalah sehat berarti pompa tidak memompa 
atau dikatakan ada kelainan atau kerusakan 
mekanik dalam pompa.  

• Gantilah bagian yang rusak atau aus itu dengan 
komponen yang sesuai. 

 

• Kesalahan atau keausan pada katup-katup, piston 
dan silider dapat menyebabkan kelainan ini . 

• Gantilah bagian-bagian yang aus tersebut dengan 
komponen baru yang sesuai. 

 
Sampai disini anda telah menyelesaikan bahasan tentang perbaikan komponen 

hidrolik, selanjutnya selesaikanlah tugas-tugas pada lembar tugas anda. 



MODUL BAHAN AJAR 

 

Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin Industri 
Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Hidrolik 
 

108

4.4 Perbaikan/Overhol Sistem Hidrolik 
 

Pada bagian ini anda akan mempelajari sistematika mengoverhol sistem 

hidrolik, sehingga anda akan mampu nantinya melaksanakan overhol sistem 

hidrolik di bengkel anda. 

Apakah ada perbedaan antara perbaikan dan overhol sistem hidrolik? Tentu 

saja ada. 

Perbedaannya ialah bahwa overhol itu merupakan perbaikan secara 

menyeluruh dari kerusakan mesin / peralatan yang disebabkan oleh keausan 

atau karena umur pemakaian sudah mencapai jumlah jam kerja yang 

ditetapkan. Misal 4000 jam kerja untuk sistem hidrolik pada alat berat . 

Jadi untuk overhol ini tidak harus ada diagnose karena memang sudah 

diprediksi/diketahui rusak total.  

Sistematika pelaksanaan overhol hampir sama dengan sistematika perbaikan. 

Untuk itu pelajarilah uraian berikut! 

 

4.4.1   Perencanaan Overhol (Overhol Planning) 

Untuk overhol ini perlu adanya perencanaan yang matang agar lancar 

pelaksanaannya, tidak boros pembiayaan dan masih menguntungkan. Apa 

sajakah yang harus direncanakan sebelum pelaksanaan overhol itu? 

Hal-hal berikut inilah antara lain yang perlu direncanakan: 

1) Perhitungan overhol dan pembiayaan (budgeting), meliputi: 

• Perhitungan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam overhol, 

misalnya pekerjaan bongkar-pasang, pengangkatan (dengan alat 

berat), pekerjaan pemesinan, pekerjaan elektroplating dan 

sebagainya. Hal ini perlu diperhitungkan karena akan menyangkut 

dengan biaya. 

• Perhitungan waktu pengerjaan. Berapa lama mesin/alat akan 

dioverhol sangat menentukan proses produksi karena semakin lama 

mesin / alat tidak beroperasi semakin banyak erugian. 

• Perhitungan tenaga kerja meliputi tenaga ahli sampai tenaga biasa 

direncanakan baik tempat kerjanya, lama bekerja dan upah kerjanya. 
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• Perhitungan biaya meliputi biaya tenaga kerja, biaya alat, biaya 

bahan maupun biaya perbaikan komponen atau penggantian 

komponen. Mengenai perbaikan atau penggantian komponen perlu 

dipertimbangkan yang mana lebih murah dan lebih baik.  

2) Teknisi overhol. Untuk overhol sistem hidrolik ini akan memerlukan 

beberapa teknisi dari beberapa jenis keahlian, antara lain: 

• Teknisi hidrolik. 

• Teknisi listrik dan elektronik. 

• Teknisi mekanik. 

3) Penjadwalan Overhol (Overhol Time tabling). 

• Jadwal pelaksanaan overhol, maksudnya kapan overhol ini 

dilaksanakan sesuai dengan program kerja perusahaan. 

• Jadwal pembongkaran (dismatling) dan pemeriksaan komponen. 

• Jadwal perbaikan / penggantian komponen. 

• Jadwal penyatuan kembali (reasembling) dan pengujian hasil 

overhol. 

 

4.4.2 Isolasi mesin/peralatan yang akan dioverhol 

 

Yang dimaksud denagan isolasi mesin/peralatan yang akan dioverhol ialah 

memindahkan atau memisahkan mesin tersebut ke bengkel ovehol agar 

terpisah dari mesin/peralatan yang sedang beroperasi. Hal ini dilakukan agar 

pelaksanaan overhol tidak terganggu dan juga tidak mengganggu. Yang perlu 

diperhatikan dalam isolasi ini antara lain;  

• Prosedur isolasi. Prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan perlu 

dipatuh bersama. Misalnya siapa yang harus melakukan, kapan waktunya, 

alat apa yang memenuhi syarat yang akan dipergunakan dan sebagainya. 

• Prosedur keselamatan kerja. Agar keselamatan dan kesehatan kerja 

terjamin kita harus mematuhi prosedur yang berlaku secara umum maupun 

prosedur yang ada di perusahaan. Khusus untuk sistem hidrolik misalnya, 

perlu mengosongkan oli bertekanan yang masih ada di dalam sistem. 
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• Memberikan label (tagged) pada sub.assembly yang nantinya akan dipisah-

pisahkan untuk mempermudah pada waktu penyatuan kembali 

(reassembling). 

 

4.4.3 Pemeriksaan Komponen 

 

Yang dimaksud dengan pemeriksaan komponen ialah pemeriksaan seperti apa 

bentuk dan jenis kerusakan komponen tersebut kemudian dianalisis dan diuji 

sejauh mana/seberat apa kerusakan tersebut terjadi.  

Langkah-langkah pemeriksaan adalah sebagai berikut:  

• Membongkar/memindahkan komponen dari induk mesin/peralatan. Setiap 

komponen atau sub.assembly dicabut  (dipindahkan) dari induk 

mesin/peralatan kemudian dikirim ke bengkel yang sesuai misalnya 

sub.assembly gear box dikirim ke bengkel mekanik, sub.assembly 

kelistrikan dikirim ke bengkel listrik dan sebagainya. Ingat! label atau tagged 

pada setiap sub.assembly jangan sampai hilang. 

• Dismantling atau pembongkaran. Pembongkaran komponen menjadi 

bagian-bagian terkecil dari komponen atau bijian, hal ini perlu dicermati dan 

selalu memperhatikan gambar susunan pada maintenance manual. Alat 

pembongkaran seperti alat pengencang / pengendor, atau alat pemukul, 

atau alat pemotong harus benar-benar sesuai atau cocok dengan pekerjaan 

yang sedang ditangani. Setelah pembongkaran selesai kemudian proses 

pembersihan atau pencucian dari bagian-bagian terkecil agar mudah 

diidentifikasi dan diperiksa. 

• Pemeriksaan atau pengujian komponen. Karena overhol adalah proses 

perbaikan menyeluruh dari kerusakan total disebabkan keausan maka 

untuk bagian-bagian komponen sistem hidrolik yang diprediksi telah aus 

seperti seal-seal, bearing, pasak/pena dan lain-lainnya, pasti sudah harus 

diganti kerena aus. Jadi tidak perlu diperiksa lagi. Tetapi bagian-bagian 

yang lain seperti piston, piston rod, cylinder barrel, valve tube, valve disc, 

control plunger dan lain sebagainya perlu diperiksa/ditest apakah 

kondisinya masih baik atau sudah cacat misalnya pengurangan demensi, 
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perubahan bentuk seperti bengkok, tidak sentris atau bahkan retak atau 

patah.  

• Pemeriksaan dan pengujian  harus dilakukan oleh teknisi ahli dan didukung 

dengan alat pemeriks/alat uji yang memadai di bengkel atau lab masing-

masing. Ini semua harus dilaksanakan dengan cermat karena hasilnya akan 

digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan selanjutnya.  

• Pengambilan keputusan. Dari hasil pemeriksaan dan pengujian kerusakan 

tadi anda dapat mengambil keputusan apakah bagian tersebut perlu diganti 

dengan yang baru atau cukup diperbaiki saja. Misalnya poros yang bengkok 

diluruskan, valve disc yang berkurang ukurannya dapat dilapis lagi (elektro 

plating) dan sebagainya. Tentu saja harus diperhitungkan bahwa perbaikan 

ini dijamin akan mencapai kualitas yang sama dengan yang baru dengan 

biaya lebih murah. 

 

4.4.4 Pelaksanaan  Perbaikan Komponen 

• Teknisi Perbaikan. Dalam menetapkan personel untuk 

melaksanakan perbaikan ini harus disesuaikan antara kerusakan 

komponen yang akan diperbaiki dengan kompetensi teknisi 

pelaksana perbaikan. Kemungkinan memerlukan teknisi ahli apabila 

memerlukan perbaikan yang sangat presisi. 

• Tempat Perbaikan. Maksudnya ialah apakah pelaksanaan perbaikan 

itu di bengkel sendiri atau harus ke bengkel di luar perusahaan. 

Karena tidak semua keahlian dan peralatan untuk perbaikan itu 

dimiliki oleh suatu perusahaan maka pada perbaikan komponen 

tertentu perlu dibawa ke bengkel lain. Misalnya untuk memperbaiki 

eksentrisitas dan menguji sentrisitasnya atau untuk perlakuan panas 

dan sebagainya.  

• Alat perbaikan dan alat testing. Alat-alat perbaikan merupakan faktor 

penentu keberhasilan perbaikan. Oleh karena itu perlu kiranya alat-

alat perbaikan tersebut memenuhi persyaratan teknis. Demikian juga 

alat pengujian (testing tools) harus memenuhi syarat (terstandar), 
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karena apabila alat ujinya tidak standar maka hasil perbaikannya pun 

tidak akan memenuhi standar. 

• Pengetesan hasil perbaikan komponen. Setiap hasil perbaikan, 

sekecil apapun bagian komponen tersebut, perlu dites sebelum 

dirakit kembali ke dalam komponen induknya dengan 

mempergunakan alat-alat tes yang telah disebutkan di atas. 

 

4.4.5 Penyatuan Kembali (Reassembling) 

 

Penyatuan kembali atau reassembling merupakan pekerjaan akhir dari proses 

perbaikan atau overhol. Kegiatan reassembling ini sangat tergantung pada 

pelaksanaan perbaikan komponen. Oleh karena itu monitoring pelaksanaan 

perbaikan harus dilaksanakan secara konsisten agar jadwal perbaikan yang 

telah ditetapkan dapat terlaksana secara tepat. 

Langkah-langkah reassembling dapat anda ikuti sebagai berikut : 

• Persiapan. Hal pokok yang harus dilakukan dalam persiapan ini adalah 

mengumpulkan komponen-komponen yang telah selesai diperbaiki baik 

yang diperbaik di dalam bengkel sendiri atau pun yang di bengkel luar.  

• Periksalah semua komponen apakah sudah terkumpul semuanya dan 

cocokan dengan gambar kerja. Disamping itu tentu saja dipersiapkan pula 

alat-alat perakitan dan alat penunjangnya seperti alat angkat, alat 

keselamatan kerja.  

• Jangan lupa persiapkan pula bahan-bahan yang diperlukan seperti oli, 

grease, selang, udara kempa, kabel dan lain sebagainya. 

• Pelaksanaan perakitan. Biasanya sistem hidrolik merupakan bagian atau 

sub.sistem dari suatu mesin / peralatan. Dengan demikian pelaksanaan 

overholnya kemungkinan bersamaan dengan sub-sistem yang lain tetapi 

dapat juga hanya sub-sistem hidrolik saja yang dioverhol. Komponen yang 

akan dirakit kembali ini adalah komponen yang telah selesai diperbaiki dan 

telah dikumpulkan dan juga  komponen-komponen baru (replacement) 

seperti : seal, bearing, selang, pegas, cincin washer dan lain sebagainya.  
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• Dalam pelaksanaan perakitan ini harus selalu dimonitor oleh Supervisor 

agar tidak terjadi kesalahan. Setelah selesai perakitan, Supervisor perakitan 

harus memeriksa kembali hasil kerja stafnya sebelum menyerahkan mesin / 

peralatan yang dioverhol ke bagian quality control dan quality assurance. 

 

4.4.5 Pengujian Hasil Overhol.  

 

Untuk pengujian hasil overhol sistem hidrolik yang perlu dilakukan adalah : 

v Uji tampak yaitu diperiksa/diamati  tata letak pemasangan komponennya, 

kerapian pemasangan selang-selangnya, kebenaran posisi setiap 

komponen dan lain lainnya. Apabila secara fisual belum dapat diterima 

maka bagian quality control perlu mengembalikan hasil overhol tersebut 

untuk diperbaiki lagi. 

v Uji fungsi yaitu menguji setiap komponen apakah sudah dapat bekerja 

sesuai dengan fungsi masing-masing komponen. Pengujian ini dengan cara 

menjalankan/menggerakkan semua bagian yang bergerak tanpa beban 

sambil diamati apakah jalannya / gerakannya sudah sesuai dengan yang 

diharapkan. 

v Uji coba atau running test yaitu pengujian hasil perbaikan/ overhol, setelah 

melalui pengujian sebelumnya, dengan cara mengoperasikan 

mesin/peralatan dengan dibebani mulai dari beban ringan hingga beban 

penuh selama waktu yang telah ditetapkan. Apabila dalam pengujian masih 

terdapat kelainan-kelainan maka bagian quality control perlu 

mengembalikan lagi mesin/peralatan tersebut untuk disetel atau diperbaiki 

kembali sampai berhasil dengan baik. 

Setelah semua pengujian selesai dan dinyatakan baik maka bagian quality 

assurance mengeluarkan sertifikat tanda uji bahwa mesin/peralatan tersebut 

telah layak untuk dioperasikan lagi.  

 

Sampai disini anda telah menyelesaikan bahasan tentang perbaikan/overhol 

sistem hidrolik dan selanjutnya kerjakanlah tugas-tugas dalam lembar tugas 

anda ! 
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4.5   Serah Terima  (Recommisioning) 

Yang dimaksud dengan recommisioning ialah penyerahan kembali mesin/ 

peralatan yang telah selesai dioverhol dari bagian maintenance ke bagian 

produksi (lini produksi) atau bagian pemakai mesin/peralatan tersebut atau ke 

pelanggan yang menggunakan jasa overhol di bengkel ini untuk digunakan 

atau dioperasikan lagi. 

 

4.5.1   Prosedur Recommisioning Hydraulic Sistem 

Dalam penyerahan dan pemakaian kembali mesin/peralatan yang telah selesai 

dioverhol ditempuhlah prosedur berikut : 

• Kepala bengkel melaporkan hasil perbaikan/overhol kepada 

pimpinan perusahaan lengkap dengan data-data hasil 

perbaikan/overhol dan hasil pengujiannya. 

• Pimpinan perusahaan memastikan kebenaran laporan. 

• Bila mesin dipakai di perusahaan sendiri maka pimpinan perusahaan 

melimpahkannya kepada pimpinan produksi atau pimpinan pemakai 

mesin tersebut. 

• Bila mesin adalah kepunyaan pelanggan maka pimpinan perusahaan 

memberitahukan kepada pelanggan agar yang bersangkutan 

mengambilnya. 

• Mesin hasil perbaikan/overhol diserah terimakan. 

• Prosedur penyerahan juga difokuskan pada prosedur adaministrasi. 

Hal ini terserah kepada sistem administrasi perusahaan yang 

bersangkutan . 
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4.5.2 Verivikasi hasil perbaikan/overhol 

 
Mesin hasil perbaikan/overhol yang telah diserah terimakan, perlu diverivikasi 

terlebih dulu sebelum dioperasikan untuk produksi. 

 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

• Pemasangan kembali (reinstalling) yaitu memasang kembali mesin/ 

peralatan hasil overhol, yang kemungkinan kembali ke tempat 

semula atau mungkin pindah ke tempat lain. Bila kembali ke tempat 

semula tentu saja sarana penunjangnya masih lengkap seperti 

fondasi, kabel listrik dan kelengkapannya, saluran udara kempa (bagi 

mesin yang memerlukan) dan lain sebagainya. Tetapi bila pindah 

tempat, barang kali sarana-sarana penunjang tadi perlu dibuat lagi 

instalasinya. Setelah semuanya lengkap dan terpasang kemudian 

mesin/peralatan diperiksa kedatarannya (leveling), dan 

dikencangkan pengikatannya sekuat mungkin. Setelah itu baru 

disambungkan ke sumber tegangan listrik dan sumber udara kempa. 

• Pemeriksaan pra pengoperasian yaitu apakah oli hidrolik maupun oli 

pelumas telah diisi sesuai dengan ketentuan, apakah kabel-kabel 

listrik telah tersambung dengan baik, saluran udara kempa (bagi 

yang perlu) apakah sudah tersambung denga baik, apakah sistem 

pendinginan sudah siap dan sebagainya.  

• Verifikasi kebenaran operasi mesin/peralatan yaitu pengoperasian 

percobaan kembali oleh operator, apakah mesin/peralatan dapat 

dioperasikan seperti semula.  

• Pengoperasiannya seperti uji coba (running test) selama waktu yang 

telah ditetapkan. Setelah mesin/peralatan hasil perbaikan/overhol 

selesai diuji coba pada lini produksi dan hasilnya memuaskan maka 

surat tanda serah terima ditanda tangani. Bila masih ada hal-hal 

yang perlu penyempurnaan maka bengkel perbaikan/overhol 

seharusnya masih bertanggung jawab untuk menyempurnakan hasil 

perbaikan tersebut. 
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4.5.3 Updating Administrasi Pemeliharaan 

 

Updating administrasi pemeliharaan yaitu memperbaharui kartu-kartu seperti 

kartu mesin, kartu pemakaian, kartu pengoperasin mesin (bila mungkin ada 

perubahan karena ada yang dimodifikasi) dan laporan . 

Agar proses pemeliharaan selanjutnya berjalan dengan baik, lancar dan 

berkesinambungan perlu kiranya ada dukungan administrasi yang memadai . 

 

Macam-macam kegiatan administrasi pemeliharaan antara lain : 

• Jadwal Pemeliharaan 

            Kegiatan pemeliharaan preventive perlu dijadwalkan misalnya kegiatan 

mana yang dilaksanakan secara harian (daily), mingguan (weekly), 

bulanan (monthly), enam bulanan (six monthly) dan tahunan (yearly). 

Jadwal ini harus dibuat berdasarkan petunjuk dari buku petunjuk 

pemeliharaan (maitenace manual). Dengan jadwal tersebut berarti kita 

sebagai teknisi atau pun sebagai superviser dapat mempedomani untuk 

bekerja. 

• Kartu Pemeliharaan (Maintenance Record) 

          Kartu pemeliharaan ini perlu dibuat untuk mencatat segala perbaikan 

yang telah dilakukan terhadap suatu mesin/peralatan. Kartu ini berupa 

tabel yang berisi waktu pelaksanaan (tanggal),jenis perbaikan,spare part 

dan bahan yang digunakan serta petugas pelaksana. 
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Kartu Pemeliharaan 

Tanggal   
 

Jenis perbaikan Spareparts Bahan Petugas 
Nama/paraf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Inventarisasi Pemeliharaan 

          Sistem inventarisasi ini akan membantu menertibkan pelaksanaan 

pemeliharaan karena semua yang kita perlukan telah dicatat.   Dengan 

tercatatnya segala sesuatu kita akan mudah menemukan hal-hal yang kita 

perlukan. 

      Hal-hal yang perlu diinventarisasikan antara lain : 

o Alat-alat pemeliharaan dan perbaikan termasuk alat pengujian. 

o Bahan pemeliharaan dan spare part. 

o Buku-buku manual dan katalog. 

o Mesin atau peralatan itu sendiri. 
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Disamping itu harus tercatat pula antara lain : 

• Komponen-komponen yang dapat diperbaiki untuk dipasang kembali             

untuk dapat menentukan komponen yang diperlukan kita harus dapat 

membaca katalog untuk memilih spesifikasi komponen yang tepat. 

• Gudang atau tempat komponen bekas dan catatan barang-barang yang 

akan dibuang atau barang kali masih dapat dihibahkan kepada orang 

lain. 

 

Sampai di sini anda telah menyelesaikan bahasan tentang recommissioning 

hasil perbaikan/overhol sistem hidrolik . Selanjutnya kerjakanlah tugas-tugas 

pada lembar tugas anda 

 

RANGKUMAN 

Perbaikan  (Repair fault) ialah suatu tindakan terhadap 

mesin/peralatan/fasilitas yang mengalami kerusakan untuk mengembalikan 

kepada kondisi semula agar fasilitas tersebut dapat berfungsi kembali. 

Kegiatan perbaikan sistem hidrolik juga harus mengikuti sistematika perbaikan 

secara umum.  

 

Kegiatan Perbaikan meliputi : 

• Diagnose kerusakan merujuk kepada adanya tanda-tanda kerusakan. 

• Analisis kerusakan meliputi analisis jenis kerusakan, analisis alat dan 

bahan perbaikan, analisis kebutuhan dana perbaikan, analisis waktu 

pelaksanaan, analisis tenaga pelaksana perbaikan dan lain sebagainya. 

• Perencanaan perbaikain merujuk kepada hasil analisis kerusakan, baik 

perencanaan biaya maupun penjadwalannya. 

• Pelaksanan perbaikan meliputi pembongkaran pemeriksaan kerusakan, 

perbaikan, perakitan kembali, pemeriksaan quality control. 

• Pengujian hasil perbaikan. 
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Kegiatan perbaikan besar atau overhol langkah-langkah kegiatannya sama 

seperti kegiatan perbaikan. 

 

Recommisioning: 

• Prosedur serah terima.  

• Verifikasi hasil perbaikan. 

• Penyempurnaan administrasi pemeliharaan. 

 

Tugas  Kegiatan Belajar  4 

 
Tugas 1  Membuat rangkuman materi tentang cara-cara menemukan 

gangguan. 

 

Buatlah rangkuman secara singkat tentang cara-cara menemukan 

kesalahan/gangguan yang isinya meliputi : 

• Tanda-tanda kerusakan / gangguan. 

• Sistematika menemukan gangguan. 

• Sebab-sebab terjadinya kerusakan dan cara menemukannya. 

Setelah selesai pembuatan rangkuman ini periksakanlah kepada pelatih anda. 

 

Tugas 2  Diskusi tentang cara menemukan gangguan / kesalahan.  

Diskusikanlah dengan teman anda/grup anda hal-hal berikut: 

a) Sistem hidrolik tidak dapat bekerja sejak awal (tidak dapat distart). Apa 

saja penyebabnya dan bagaimana alternatif menemukan gangguannya. 

b) Sistem hidrolik tiba-tiba berhenti . Perkirakan apa saja penyebabnya dan 

bagaimana menemukan gangguannya. 

c) Sistem hidrolik mendengung (huming). Apa kira-kira penyebabnya dan 

bagaimana menemukannya. 

d) Sistem hidrolik suhunya menjadi cukup tinggi, tidak seperti biasanya. 

Apa kira-kira penyebabnya dan bagaimana menemukannya. 

e) Pada sistem hidrolik tercium bau kebakaran. Apa kira-kira penyebabnya 

dan bagai mana cara mencarinya. 



MODUL BAHAN AJAR 

 

Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin Industri 
Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Hidrolik 
 

120

 

Setelah selesai tulislah hasil diskusi anda kemudian laporkanlah kepada 

Pelatih anda dan  mintalah pelatih anda untuk meyakinkan bahwa anda telah 

menguasai materi tersebut! 

 

Tugas 3  Menemukan kerusakan/gangguan pada sistem hidrolik 

 

Perhatikan sirkuit hidrolik berikut ini, kemudian kerjakan tugas berikut: 

 

• Sebutkan nama-nama komponen yang ada pada sirkuit tersebut! 

• Jelaskan cara kerja sirkuit!  

• Rakitlah sirkuit tersebut pada profile plate yang ada! 

• Operasikan sirkuit tersebut pada alternatif perubahan jumlah 

aliran yang ada! 

• Coba analisis bila motor hidrolik setelah berjalan kemudian akan 

dibalik arah putarannya tetapi tidak mau berbalik arah, apa 

penyebabnya dan bagaimana mengatasinya! 

• Apa yang kira-kira akan terjadi bila relief valve pada pompa 

disetel kendor? 
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Tugas 4   Menemukan dan mengidentifikasi kerusakan komponen . 

Ambillah komponen-komponen berikut kemudian lakukan pembongkaran 

(desmantling). Setelah itu amati dan identifikasi, apakah komponen tersebut 

ada kerusakan, kalau ada pada bagian mana dan bila tidak beri alasannya. 

Komponen berikut adalah:  

• Pompa hidrolik.  

• Filter. 

• Pressure gauge. 

• Katup 4/2 manually. 

• Katup 4/3 .double solenoide. 

• Silinder kerja ganda. 

• Check valve. 

• Selang. 
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• Regulator. 

Setelah selesai setiap job laporkanlah kepada pelatih anda kemudian mintalah 

pelatih anda untuk meyakinkan bahwa anda telah menguasai materi tersebut! 

 

Tugas  5  Mengganti atau memperbaiki kerusakan komponen   

 
Lanjutkanlah tugas No. 4 dengan memperbaiki atau mengganti komponen-

komponen yang anda nyatakan rusak. Ambilah masing-masing peserta 1 (satu) 

buah komponen, kemudian tuliskan namanya, fungsi komponen tersebut, 

nama bagian-bagian dan fungsi setiap bagian tersebut, spesifikasi umum, cara 

kerja dan cara pemeliharaannya. Kemudian pertukarkan di antara peserta. 

………………………………………..………………………………………………… 

……………………………………….………………………………………………… 

………………………………………..………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Tugas 6    Membuat rangkuman untuk pendalaman materi  

Buatlah rangkuman tentang overhol sistem hidrolik, yang isinya meliputi: 

• Perencanaan overhol. 

• Perhitungan overhol. 

• Penjadwalan perbaikan komponen. 

• Reassembling. 

• Pengujian hasil overhol. 

• Recommissioning. 

Tugas  7  Pemilihan spesifikasi komponen   

Pilihlah komponen-komponen pengganti pada proses overhol berdasarkan 

katalok. Untuk itu buat dulu spesifikasi komponen berikut  

• Pressure gauge. 

• Flexible hose. 

• Double acting cylinder. 

• Katup 4/3 ,single solenoid spring return. 
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• Piston ring. 

• Cylinder seal. 

• Filter. 

• Reducing valve (regulator). 

•  

Tugas  8 Memperbaharui/memodifikasi perangkat administrasi pemeliharaan.  

Setelah selasai overhol dan mesin/alat akan digunakan kembali 

(recommissioning), maka perangkat administrasinya juga perlu diperbaharui 

atau bahkan mungkin ada yang dimodifikasi misalnya prosedur pengoperasian 

berbeda dengan yang dulu, karena adanya modifikasi mesin. Untuk itu coba 

anda rancang jenis kartu apa yang diperlukan dan diskusikan untuk 

pembuatannya. 

 

Soal Tes Formatif  4 

Kerjakanlah soal-soal berikut dengan cermat  

1) Apakah maksud dan tujuan perbaikan? 

2) Coba sebutkan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan sistematika!  

3) Apakah pentingnya diagnose kerusakan? 

4) Adanya kerusakan dalam suatu sistem biasanya ditengarai dengan 

tanda-tanda. Sebutkan tanda-tanda tersebut! 

5) Langkah-langkah apakah seseorang harus melakukan agar dapat 

mendiagnosa dengan tepat? 

6) Aspek apa saja yang menentukan keberhasilan diagnosa? 

7) Di dalam analisis kerusakan apa saja yang perlu dianalisis? 

8) Apa saja yang harus direncanakan dalam perencanaan perbaikan? 

9) Apa perbedaan antara overhol dengan perbaikan darurat? 

10) Di dalam kegiatan overhol ada istilah isolasi dan tagging. Apakah yang 

dimaksud dari istilah itu? 
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11) Penilaian perbaikan dilakukan dengan menguji hasil perbaikan . 

Pengujian apa sajakah yang harus dilakukan  

12)  Apa yang dimaksud dengan verivikasi hasil perbaikan pada prosedur 

recommisioning? 

Kunci Jawaban Tes Formatif  4 

1. Perbaikan  (Repair fault) ialah suatu tindakan terhadap mesin/peralatan  

fasilitas yang mengalami kerusakan untuk mengembalikan kepada kondisi 

semula dengan tujuan agar fasilitas tersebut dapat berfungsi kembali 

2.  Langkah perbaikan: 

• Diagnosa kerusakan.  

• Analisis kerusakan.  

• Perencanaan perbaikan.  

• Pelaksanaan perbaikan. 

• Penyatuan/perakitan kembali.  

• Penilaian/pengujian hasil perbaikan . 

• Recommisioning. 

3. Pentingnya diagnosa ialah menemukan obyek yang tepat sehingga proses 

perbaikan lebih cepat, tetapi kesalahan diagnosa menyebabkan kegagalan 

yang fatal. 

4.  Tanda-tanda kerusakan: 

• Mesin/pesawat berhenti/mogok. 

• Terjadinya getaran yang berlebihan.  

• Peningkatan suhu. 

• Timbul suara-suara asing. 

• Timbulnya bau-bauan asing. 

5. Langkah-langkah yang harus dilakukan ialah: 

1) Menguasai sistem. 
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2) Mencari informasi dari operator. 

3) Mengoperasikan mesin bila mesin masih dapat dioperasikan. 

4) Menginspeksi atau memeriksa mesin/sistem. 

5) Membuat daftar kemungkinan penyebab gangguan. 

6) Buat kesimpulan atas dasar analisis. 

7) Uji kesimpulan anda untuk mengambil keputusan. 

8)     Keterampilan dan pengalaman Teknisi serta peralatan yang cukup. 

9)  Jenis tipe kerusakan, cara perbaikan, alat/bahan/komponen untuk  

perbaikan, biaya perbaikan, wakt/perkiraan lamanya perbaikan. 

10)   Prosedur perbaikan, jadwal perbaikan, biaya perbaikan. 

11)  Perbedaannya ialah bahwa overhol itu merupakan perbaikan secara 

menyeluruh dari kerusakan mesin / peralatan yang disebabkan oleh 

keausan atau karena umur pemakaian sudah mencapai jumlah jam 

kerja yang ditetapkan. Sedangkan perbaikan emergensi disebabkan 

kecelakaan.  

12)  Isolasi artinya memisahkan mesin yang akan dioverhol dipisahkan dari 

mesin yang dipakai ke ruang /bengkel overhol.  

        Sedangkan tagging pemberian label-label pada sub. Assembly dari 

mesin yang akan dioverhol. 

13)   Pengujian yang dilakukan ialah: 

• Uji tampak/visual. 

• Uji fungsi setiap komponen. 

• Uji coba/uji performance. 

14)  Menguji ulang hasil perbaikan di lokasi dimana mesin tersebut diserah 

terimakan dan  dilaksanakan oleh pemakai. 
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BAB IIIBAB III  

 

EVALUASI 

 

SOAL TES AKHIR 

PRGRAM KEAHLIAN : TEKNIK PEMELIHARAAN MEKANIK MESIN 

INDUSTRI 

UNIT KOMPETENSI   : PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN SISTEM 

HIDROLIK 

WAKTU                       :  TES TEORI  120 menit 

TES PRAKTIK: 200 menit 

 

A. Jawablah soal- soal berikut dengan memberi tanda silang (x) pada 

alternatif jawaban yang anda anggap paling benar ! 

1.  Output/keluaran dari sistem hidrolik ditunjukkan oleh  

a.pompa hidrolik 

b.konduktor 

c.actuator 

d.accumulator 

2.  Yang menghanyutkan kontaminan dari seluruh sirkuit hidrolik adalah 

a.filter 

b.strainer 

 c.cairan hidrolik 

 d.katup-katup 

3.  Gerak silinder maju mundur atau gerak motor hidrolik putar kanan atau 

putar kiri diatur oleh 

a.pressure controll valve 

b.directional controll valve 

 c.flow control valve 

 d.relief valve 
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4.  Kecepatan gerak actuator diatur oleh 

a.flow control valve 

b.chek valve 

c.directional controll valve 

d.filter 

5.  Berikut ini berfungsi untuk memisahkan kontaminant dari oli 

a.bufle plate  

b.pressure gauge 

c.pompa 

d.filter 

6.  Untuk meningkatkan besar tekanan kerja hidrolik tanpa mengubah seting   

digunakan 

a.pressure regulator 

b.relief value 

c.sequence value 

d.pressure intensifer 

7.  Berikut ini adalah satuan vikskositas oli kecuali 

a.Saybolt Unit (SB) 

b.Derajat engler ( E) 

 c.Derajat Kelvin ( K) 

 d.Centi Stoke (cST) 

8.  Untuk mengukur besar viskositas suatu cairan digunakan alat berikut ini 

a.ball viscometer 

b.firo meter 

c.mano meter 

d.higro meter 

9.  Penunjukkan tekanan pada pressure gauge adalah 290 Psi. Tekanan 

tersebut berarti 

a.200 Kpa 

b.20 kg/cm2 

c.20 Bar 

d.1520 cmHg 

10. Tekanan operasional cairan hidrolik di dalam sirkuit hidrolik diatur batas 

maksimumnya oleh 

a.sequnce valve 

b.reliev valve 

c.pressure regulating valve 

d.reducing valve 

11. Pressure line filter dipasang pada 

a.saluran hisap  

b.saluran tekan 

c.saluran balik 

d.saluran pemandu 
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12. Untuk mengatur tekanan guna mengoperasikan actuator berikutnya, 

digunakan katup pengatur tekanan jenis 

a.relief valve 

b.pressure sequnce valve 

c.pressure reducing valve 

d.unloading relief valve 

13. Berikut ini termasuk single acting cylinder, kecuali 

a.differential cylinder 

b.telescopic acting load    

returns the piston 

c.single acting returns the ram 

d.single acting load returns the 

piston 

14. Dalam penyusunan diagram sirkuit hidrolik, nomor kode berikut 

menunjukkan nomor kode untuk actuator 

a.1.0.2.0.3.0 

b.1.1.1.1.3.1 

c.1.2:1.3:2.2.2.3.3.2.3.3. 

d.0.1:0.2:0.3: 

15. Untuk mengatur tekanan guna mengoperasikan actuator berikutnya, 

digunakan katup pengatur tekanan jenis 

a.relief valve 

b.pressure sequnce valve 

c.pressure reducing valve 

d.unloading relief valve 

16. Berikut ini termasuk kegiatan pemeliharaan berkala  kecuali 

a.memeriksa dan menyetel 

kembali baut/mur yang kendor 

b.menyetel bagian-bagian yang 

sliding  

c.meluruskan poros yang 

bengkok karena beban lebih 

d.mengganti cairan hidrolik 

17. Katup-katup hidrolik adalah konstruksi yang presisi. Maka oli yang masuk 

harus sangat bersih, oleh karena itu pada saluran yang masuk ke katup 

perlu dipasang 

a.strainer 

b.filter 

c.fine filter 

d.course filter 
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18. Salah satu tanda adanya kerusakan pada mesin adalah 

a.Timbulnya getaran yang 

berlebihan 

b.Adanya kelebihan beban 

c.Suara mesin yang nyaring 

d.Mesin bergerak cepat 

 

19. Kegiatan pemeliharaan untuk mencegah laju kerusakan disebut 

a.Preventif maintenance 

b.Korektif maintenance 

c.Predictive maintenance 

d.Emergenci maintenance 

20. Berikut ini termasuk kegiatan rutin maintenance kecuali 

a.pencegahan beban lebih 

b.pelumasan 

c.penggantian oli 

d.menjaga kebersihan mesin 

dan lingkungan 

21. Mempersiapkan alat dan bahan pemeliharaan termasuk kegiatan 

a.Pemeliharaan harian 

b.Pra pemeliharaan  

c.Pemeliharaan berkala 

d.Pemeliharaan prediktif

22. Kegiatan pemeliharaan yang memperkirakan umur suatu komponen 

disebut 

a.Periodic maintenance 

b.Predictive maintenance 

c.Shut down maintenance 

d.Running  maintenance 

23. Mediagnosa kerusakan berarti 

a.Memperbaiki kerusakan 

b.Menambah kerusakan 

c.Mencari atau menemukan kerusakan 

d.Menganalisis kerusakan 

24. Kerusakan pada suatu mesin dapat terjadi disebabkan oleh 

a.pembebanan 

b.pendinginan 

     c.pengoprasian yang rutin 

d.pelumasan yang tidak    

sempurna 
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 25. Kebocoran pada sirkuit hidrolik biasa terjadi pada 

a. bodi silinder hidrolik   

b. selang hidrolik 
c. pada sambungan pompa  

d. tangki hidrolik  

26. Pompa tidak memompa (tidak mengalirkan oli) karena hal-hal berikut 

a.Pompa terlalu kecil 

b.Jarak antara pompa dan 

aktuator terlalu jauh 

  c.Putaran pompa terbalik 

  d.Filter oli tidak dipasang pada 

saluran hisap 

27 Berikut ini termasuk yang dikatakan internal leakage (kebocoran dalam) 

a.Kebocoran antara piston dan  

tabung silinder hidrolik 

b.Kebocoran pada konektor 

c.Kebocoran tangki hidrolik 

d.Kebocoran pada gasket 

motor hidrolik 

28. Memisahkan mesin/pesawat yang akan di overhol dari mesin-

mesin/pesawat yang lain menuju bengkel overhol disebut 

a.lokalisasi 

b.labelisasi 

c.lokalisasi 

d.labelisasi 

29. Safe working load suatu selang adalah 6000 psi, bila angka keamanan 4 

maka burst pressure (tekanan pecah) adalah 

a. 1500 psi. 

b. 4000 psi. 

c. 8000 psi 

d. 16000 psi 

30.  Dalam perhitungan jumlah oli yang melewati selang diameter yang 

diperhitungkan adalah  

a. diameter luar  

b. diameter dalam  

c. diameter tengah 

d. jumlah diameter 
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B. Jawablah soal-soal berikut ini dengan memberikan isian pada titik – 

titik yang ada 

1. Keuntungan penggunaan cairan hidrolik dengan viskositas rendah antara 

lain …………………………………….………………………………. 

2. Setelah diagnosa kerusakan dilakukan, maka komponen yang 

diperkirakan rusak kemudian dibongkar (desmantling ), diperiksa dibagian 

mana yang rusak dan apa jenis kerusakannya. Kegiatan ini 

disebut…………………………………………………………………………. 

3. Dalam perencanaan perbaikan berikut ini perlu dilakukan (direncanakan) 

a)…………………………………………………… 

b)…………………………………………………… 

c)……………………………………………………. 

4. Perbaikan menyeluruh kerusakan yang diakibatkan oleh keausan karena 

lamanya pemakaian disebut ………………………………..………. 

5. Dalam melaksanakan perbaikan suatu mesin/pesawat, di samping 

memerlukan tenaga ahli juga memerlukan ………………………………… 

6. Hal-hal berikut ini menyebabkan terjadinya kerusakan/keausan pada 

komponen – komponen yang bergerak:  

a)……………………………………………………. 

b)……………………………………………………. 

c)……………………………………………………. 

7. Overheating (peningkatan suhu yang berlebihan) pada sistem hidrolik 

disebabkan oleh: 

a)…………………………………………………… 

b)…………………………………………………… 

c)…………………………………………………… 

8. Apabila terjadi kebocoran dalam (internal leakage) pada relief valve maka 

oli secara tidak sengaja akan terlepas ke tangki, dengan demikian 

tekanan operasional oli akan ……………………………………….……….. 



 

Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin Industri 
Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Hidrolik 
 

132

9. Kecepatan gerak aktuator terlalu lamban salah satu penyebabnya ialah 

karena viskositas oli ……………………………………..……………………. 

10. Yang berikut ini termasuk bagian-bagian dari tangki hidrolik: 

a)…………………………………………….. 

b)…………………………………………….. 

c)……………………………………………… 

11. Orang yang bekerja di bengkel hidrolik perlu mengenakan alat-alat 

keselamatan kerja seperti: 

a)……………………………………………… 

b)…………………………………………….. 

c)……………………………………………… 

12. Sikap cermat dan hati-hati dalam melaksanakan bongkar pasang dan 

perbaikan komponen sangat diperlukan untuk menghindarkan kehilangan 

komponen, kekeliruan pasang, kelambatan pasang karena komponen 

bercampur baur dan sebagainya. Sikap tersebut antara lain: 

a)……………………………………………… 

b)…………………………………………….. 

 c)……………………………………………… 

13. Penilaian / pengujian hasil perbaiakan yang selalu dilakukan setelah 

selesainya perbaikan atau overhol suatu mesin adalah 

a)……………………………………………… 

b)…………………………………………….. 

 c)……………………………………………… 

14. Perangkat administrasi pemeliharaan yang perlu diperbaharui setelah 

recommisioning hasil overhol adalah ……………………………………..… 

15. Verifikasi hasil overhol pada prosedur recommisioning perlu dilakukan. 

Yang dimaksud verifikasi adalah …………………………………….………. 

 

 

 

 

 



 

Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin Industri 
Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Hidrolik 
 

133

C.  Kerjakanlah  soal berikut sesuai dengan perintahnya! 

Perhatikanlah diagram sirkuit hidrolik berikut ini, kemudian : 

 a) Sebutkan nama-nama komponen yang digunakan pada sirkuit! 

 b) Jelaskan dengan singkat cara kerjanya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2 
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D.  Tes praktik (Perfomance Test) 

Waktu Tes Praktik  : 200 menit  

Laksanakan perbaikan komponen dan/atau servis komponen berikut ini 

dengan melakukan bongkar pasang dan pengujian kembali hasil bongkar 

pasang! 

Catatan :Test praktik dapat disesuaikan dengan keadaan bengkel masing-

masing. 

Komponen yang digunakan sebagai sample tes praktik: 

 

1. Bongkar pasang pompa hidrolik. 

2. Servis tangki hidrolik dan filter. 
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KUNCI JAWABAN EVALUASI AKHIR 

 

 

A. Multiple choice

1.       a     b     c     d 

2.       a     b     c     d 

3.       a     b     c     d 

4.       a     b     c     d 

5.       a     b     c     d 

6.       a     b     c     d 

7.       a     b     c     d 

8.       a     b     c     d 

9.       a     b     c     d 

10.     a     b     c     d 

 

11.     a     b     c     d 

12.     a     b     c     d 

13.     a     b     c     d 

14.     a     b     c     d 

15.     a     b     c     d 

16.     a     b     c     d 

17.     a     b     c     d 

18.     a     b     c     d 

19.     a     b     c     d 

20.     a     b     c     d 

 

21.     a     b     c     d 

22.     a     b     c     d 

23.     a     b     c     d 

24.     a     b     c     d 

25.     a     b     c     d 

26.     a     b     c     d 

27.     a     b     c     d 

28.     a     b     c     d 

29.     a     b     c     d 

30.     a     b     c     d 
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B.  Sort esay 

 1  .transfer tenaga lebih cepat. 

 2  .analisis kerusakan. 

 3  .   a). biaya perbaikan b). tenaga ahli c). tempat / bengkel d). jadwal 

 4  .overhol. 

 5  .peralatan perbaikan yang memadai. 

 6  .a). kurang pelumasan,  b).kotoran yang menggesek, c).misalignment,  

 7  .a). gesekan b). oli terlalu kental, c). tekanan terlalu tinggi, d). kebocoran 

 8  .turun/rendah. 

 9  .terlalu tinggi. 

 10. a) bufleplate, b) sight glass, c) lubang servis, d) saluran pengisi  

 11. a) safety shoes, b) pakaian kerja, c) kaca mata, d) helmet 

 12. a) komponen yang habis dibongkar ditata rapi berurutan, b) memberi 

label, c) memisahkan dari komponen mesin yang lain 

 13. a) uji tampak, b) uji fungsi, c) uji coba (pembebanan), d) geometri 

 14. kartu mesin sebagai maintenance record. 

 15. Pengetesan kembali hasil perbaikan/overhol yang dilaksanakan di 

tempat di mana mesin akan digunakan seperti halnya pengujian 

sewaktu selesai perbaikan di bengkel perbaikan. 

 

B Esay 

  . 

a. Nama-nama komponen hidrolik  

   A (1.0) dan B (2.0) = Silinder hidrolik kerja ganda  

   1.1  =  Katup pengarah 4/2 penggerak manual pembalik pegas  

   1.2  =  Pressure reducing valve  

   2.1  =  Katup pengarah 4/3 penggerak manual pembalik pegas dengan    

detent. 

   0.1  =  Relief valve 

   0.2  =  Unit tenaga     
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.b. Cara kerja sirkuit hydraulic 

   Apabila motor penggerak dihidupkan pompa hydraulic aktif dan meng-

alirkan oli keseluruh sirkuit dengan tekanan 50 bar.  Untuk silinder a 

tekanan diturunkan oleh katup 1. 2 menjadi 30 bar. 

    Apabila katup 1.1 dioperasikan maka silinder a bergerak maju dan apa-

bila liver dilepas posisi katup kembali semula oleh pegas maka oli 

akan mengalir dari V ke B untuk mendorong piston mundur. 

   Apabila katup 2.1 dioperasikan ke kiri kemudian dikunci maka silinder 

B akan bergerak maju dengan tekanan 50 bar.   

   Apabila katup 2.1 dioperasikan ke kanan kemudian dikunci maka silin-

der B akan bergerak mundur. 

   Apabila posisi katup 2.1 ditengah silinder B tidak Bekerja. 

 

 

 

     D.  Penilaian Praktik 

  Untuk melaksanakan penilaian praktik digunakan lembar penilaian 

berikut:  
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 

 

Program Keahlian : Teknik Pemeliharaan  Mekanik Mesin Industri 

Mata Ujian Praktik :  Perbaikan /bongkar Pasang Pompa 

 

N
o 

Aspek yang dinilai Aspek   Hasil yang 
dicapai 

  kritis Ya Tidak 
1 Persiapan 

• Alat bongkar pasang 
• Bahan 

 
…………
… 
…………
… 

 
………
.. 
………
.. 

 
………
…. 
………
….. 

2 Langkah bongkar (desmantling) 
• Urutan membongkar 
• Membersihkan komponen 
• Meletakkan komponen 

 
………k…
…………
….. 
…………
….. 

 
………
.. 
………
. 
………
.. 

 
………
…. 
………
….. 
………
…. 

3 Pemeriksaan kerusakan 
• Ketepatan memeriksa  
• Ketepatan penyimpulan 

 
………k…
.. 
………k…
.. 

 
………
.. 
………
.. 

 
………
…. 
………
….. 

4 Perbaikan/penggantian 
• Ketepatan pemilihan komponen 
• Kebenaran menu;lis spesifikasi 

 
………k…
. 
………k…
.. 

 
………
………
. 

 
………
….. 
………
….. 

5 Perakitan kembali 
• Urutan merakit komponen 
• Kebenaran memasang  
• Pemeriksaan rakitan 

 
………k… 
………k…
. 
………k…
. 

 
………
………
………
. 

 
………
………
………
……… 

6 Pengujian hasil perbaikan 
• Uji fisik/ uji tampak 
• Uji fungsi 
• Uji coba dengan beban 

 
…………
…………k
……….….
k… 

 
………
………
……… 

 
………
………
………
…….. 

7 Penggunaan alat dan bahan 
• Ketepatan penggunaan alat 
• Ketepatan penggunaan bahan 
• Metoda penggunaan alat 
• Kehematan penggunan bahan 

 
………k…
…………k
…………
…k………
.. 

 
………
………
………
……… 

 
………
………
………
………
………
….. 
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8 Sikap kerja 
• Menggunakan alat keselamatan 

kerja 
• Bekerja dengan aman 
• Memelihara alat-alat kerja 
• Menjaga lingkungan bersih, tertib, 

aman, dan sehat  

 
………k…
…………k
…………
…………
…… 

 
………
………
………
…….. 

 
………
………
………
………
………
… 

     
 

Catatan : 

Aspek kritis harus lulus (ya), total pencapaian minimum 75% 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 

 

Program Keahlian :  Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin Industri 

Mata Ujian Praktik :  Servis Tangki Hidrolik Dan Filter  

 

N
o 

Aspek yang dinilai Aspek   Hasil yang 
dicapai 

  kritis Ya Tidak 
1 Persiapan 

• Alat bongkar pasang 
• Bahan 

 
…………
… 
…………
… 

 
………
.. 
………
.. 

 
………
…. 
………
….. 

2 Langkah bongkar (desmantling) 
• Urutan membongkar 
• Membersihkan komponen 
• Meletakkan komponen 

 
………k…
…………
….. 
…………
….. 

 
………
.. 
………
. 
………
.. 

 
………
…. 
………
….. 
………
…. 

3 Pemeriksaan kondisi  
• Ketepatan memeriksa  
• Ketepatan penyimpulan 

 
………k…
.. 
………k…
.. 

 
………
.. 
………
.. 

 
………
…. 
………
….. 

4 Servis/penggantian 
• Ketepatan pemilihan komponen 
• Kebenaran menulis spesifikasi 

 
………k…
. 
………k…
.. 

 
………
………
. 

 
………
….. 
………
….. 

5 Perakitan kembali 
• Urutan merakit komponen 
• Kebenaran memasang  
• Pemeriksaan rakitan 

 
………k… 
………k…
. 
………k…
. 

 
………
………
………
. 

 
………
………
………
……… 

6 Pengujian hasil perbaikan 
• Uji fisik/ uji tampak 
• Uji fungsi 
• Uji coba dengan beban 

 
…………
…………k
……….….
k… 

 
………
………
……… 

 
………
………
………
…….. 

7 Penggunaan alat dan bahan 
• Ketepatan penggunaan alat 
• Ketepatan penggunaan bahan 
• Metoda penggunaan alat 
• Kehematan penggunan bahan 

 
………k…
…………k
…………
…k………
.. 

 
………
………
………
……… 

 
………
………
………
………
………
….. 
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8 Sikap kerja 
• Menggunakan alat keselamatan 

kerja 
• Bekerja dengan aman 
• Memelihara alat-alat kerja 
• Menjaga lingkungan bersih, tertib, 

aman, dan sehat  

 
………k…
…………k
…………
…………
…… 

 
………
………
………
…….. 

 
………
………
………
………
………
… 

     
 

Catatan : 

Aspek kritis harus lulus (ya), total pencapaian minimum 75% 
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BAB IV

PENUTUP           

 

PENUTUP 

 

Upaya menyiapkan tenaga menengah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan 

akan   tenaga pelaksana di  bengkel atau di industri, dalam kenyataanya 

sekarang ini sangat dipengaruhi oleh persaingan yang sangat  ketat baik di 

dalam negeri maupun di luar  negeri. Karena setiap pengusaha akan bersaing 

dalam kualitas produksinya yang dilaksanakan  sehingga menghasilkan barang  

berdasarkan kebutuhan pasar dengan harga yang bersaing. 

 

Dalam hal ini maka untuk menjawab tantangan tersebut setiap orang yang  

akan terlibat didalam proses produksi harus mampu dan mempunyai 

KOMPETENSI yang dikuasai, diakui ,sedangkan untuk memperoleh 

kompetensi tersebut harus melalui pendidikan dan pelatihan di institusi/ 

sekolah kejuruan . 

 

Salah satu perangkat pembelajaran diklat kompetensi adalah buku MODUL 

yang diharapkan dengan mempelajari buku modul ini peserta /siswa akan 

dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dasar yang harus dikuasai 

untuk mengikuti UJI KOMPETENSI NASIONAL. 
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Modul Unit Kompetensi BSDC.0305 ini dimaksudkan untuk membantu/ 

memandu  para peserta diklat / siswa dalam pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN SISTEM 

HIDROLIK   Diharapkan peserta diklat/siswa nantinya akan menjadi  Tenaga 

Pelaksana di bidang Teknik Pemeliharan Mekanik Mesin Industri atau 

yang berhubungan dengan pekerjaan–pekerjaan tersebut diatas,  semoga 

buku modul ini bermanfaat bagi yang memerlukannya.  
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