
BAB 5 
DASAR – DASAR PESAWAT HIDROLIK 

 

 
 
Kompetensi dasar : Menerapkan Dasar Hidrolik 
Indikator : 1. Mengidentifikasi komponen sistem hidrolik 

2. Membaca diagram sistem hidrolik sesuai SOP 
 
A. Pengertian hidrolik. 

Hidrolik menurut “bahasa greek” berasal dari kata “hydro” = 
air dan “aulos” = pipa. Jadi hidrolik bias diartikan suatu alat yang 
bekerjanya berdasarkan air dalam pipa. Prinsip yang digunakan 
adalah Hukum Pascal, yaitu : benda cair yang ada di ruang tertutup 
apabila diberi tekanan, maka tekanan tersebut akan dilanjutnya ke 
segala arah dengan sama besar.  
  
B. Komponen sistem hidrolik 

Komponen sistem hidrolik secara umum terdiri dari : 

1) Unit tenaga (Power Pack), yang meliputi: Penggerak mula, 
Pompa hidrolik, tangki hidrolik dan katup pengaman. 

2) Unit penggarak (Actuator), yang banyak dipergunakan 
adalah silinder hidrolik. 

3) Unit pengatur (Direction Control Valve) 

4) Cairan Hidrolik 

5) Pipa Saluran 
 

1) Penggerak mula 
Yang dimaksud dengan penggerak mula pada sistem hidrolik yaitu jenis penggerak sebagai 

tenaga awal untuk menggerakkan pompa hidrolik. Jenis penggerak mula yang digunakan untuk 



menggerakan pompa hidrolik pada sistem hidrolik dapat berupa pengungkit yang digerakan 
secara mekanik (contohnya pada dongkrak, pedal rem) atau motor listrik (contohnya pada pada 
mesin pres, car lift). 

 
Gambar 3 Jenis penggerak mula pada sistem hidrolik 

2) Pompa Hidrolik 
Fungsi pompa hidrolik yaitu untuk mengalirkan cairan hidrolik ke seluruh rangkaian 

hidrolik sehingga unit penggerak dapat bekerja. Tenaga cairan yang ditimbulkan oleh pompa dan 
peralatan lain yang mengaturnya sebanding dengan tenaga mekanik yang menggerakkan pompa. 
Dengan kata lain tenaga mekanik dari penggerak mula diubah menjadi tenaga fluida. 
 
a) Jenis Pompa Hidrolik 

Pompa yang digunakan adalah jenis pompa pemindah (positive displacement pump). 
Perhatikan konstruksi macam macam pompa di bawah ini ! 
(1) Pompa Roda Gigi Dalam 
(2) Pompa tipe Gerotor 
(3) Pompa Roda Gigi Luar 
(4) Pompa Baling-baling (sudu-sudu) 
(5) Pompa Torak 

 
1) Pompa Roda Gigi Dalam 

 

Keterangan gambar 
Pompa Roda gigi dalam 
1. Rumah 
2. Roda gigi penggerak  
3. Pasangan roda gigi 
4. Ruang pengisapan 
 

 
Gambar 4. Pompa Roda Gigi Dalam 

 
2) Pompa tipe Gerotor 

Pompa ini terdiri atas rotor yang bergelombang sebagai penggerak (inner rotor) dan rotor 
bagian luar (outer rotor) yang digerakkan. Ruang pemompaan terjadi antara gigi-gigi atau 
gelombang rotor Keterangan gambar sebagai berikut: 
 



1. Rumah Roda gigi 
2. Roda gigi pemutar 
3. Roda gigi 

pasangan 
4. Ruang vacum 
5. Daerah ini oli 

tertekan 
6. Daerah pengisapan 
7. Penekanan oli 

keluar oleh gigi-
gigi 

  

Gambar 4. Pompa Tipe Gerotor 
 

3) Pompa Roda Gigi Luar 
Pompa ini terdiri dari sepasang roda gigi Yang ada di dalam suatu ruang vacum, 

dimana slah satu roda gigi dipasang sebagai penggerak sedang roda gigi lainnya yang 
digerakkan. 

 

 
1. Rumah bubungan 
2. Rotor 
3. Baling baling (sudu) 
4. Penyempitan di sluran masuk 
5. Penyempitan di saluran buang 
6. Sisi gerak bebas sudut 

 
Gambar 6. Pompa Roda Gigi Luar 

 
4) Pompa Baling – baling 

Pompa ini terdiri dari baling-baling (sudu) yang dipasang pada rotor, rumah 
bubungan. Rotor sebagai dudukan baling-baling (sudu) dibuat beralur. Posisi Rotor 
terhadap rumah pompa (ring) ada yang sepusat (disebut Pompa sudu seimbang) dan tidak 
sepusat (pompa sudu tidak seimbang). Pemompaan diperoleh karena adanya gaya 
sentrifugal dan kevakuman antara baling-baling dan ring (rumah pompa). Perhatikan 
gambar pompa baling-baling (sudu) seimbang di bawah ini! 

 



 

1. Rumah pompa 
2. Poros eksentrik 
3. elemen pompa 
4. torak 
5. katup isap 
6. katup pengontrol tekanan 
 

Gambar 7. Pompa Baling-baling (sudu) Seimbang 
 

5) Pompa Torak 
Pada umumnya pompa torak mempunyai kemampuan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pompa yang lain. Pompa torak terdiri dari pompa torak aksial dan 
pompa torak radial. Pompa torak aksial yaitu apabila torak terpasang pada garis parallel 
dengan sumbu poros pompa, sehingga torak melakukan kerja sejajar dengan sumbu poros 
pompa. Sedangkan pompa torak radial apabila torak dipasang dan melakukan gerak radial 
atau tegak lurus terhadap sumbu pompa. Berikut adalah pompa torak radial dengan: 
Pompa yang berkaitan dengan 
dongkrak adalah jenis pompa 
torak 
seperti pada gambar berikut: 
a. Plunyer 
b. Plunyer 
c. Perapat (Seal) 
d. Katup Pengarah 
e. Ke Silinder (Aktuator) 
f. Dari Seservoir 
  

Gambar 8. Pompa Torak Radial 
 
3) Tangki Hidrolik 

Tangki hidrolik (reservoir) adalah bagian dari unit tenaga, ada yang berbentuk segi empat ada pula 
yang berbentuk silinder. Fungsi tangki hidrolik adalah: 
 Penampung cairan hidrolik sebelum dan setelah beredar 
 Pendinginan cairan hidrolik. Didalam tangki cairan yang hidrolik panas (setelah mamasuki 

rangkaian) bercampur dengan cairan dingin (yang ada didalam tangki) sehingga mengalami 
pendinginan. 

 Menghilangkan gelembung udara. Gelembung yang masuk dalam rangkaian sangat tidak 
menguntungkan dan hanya dapat hilang setelah masuk tangki. Untuk itu maka ruang udara di 
dalam tangki harus ada dan cukup untuk menghilangkan jika terjadi gelembung 

 Mengendapkan kotoran/pencemaran. Agar kotoran yang dibawa dari rangkain dan tidak masuk 
lagi maka pemasangan saluran isap dan saluran balik dipasang sejauh mungkin, dan dipasang 
separator/penyekat. 

 Tempat pemasangan motor. Pompa dan perlengkapan lain.  
 



 
Gambar 11. Tangki Hidrolik (Reservoir) dan Simbol 

 
4) Katup Pengaman (Reliev Valve) 

Katup ini adalah katup dua lubang dan dua posisi dengan pilot pressure (bola katup) yang 
dilengkapi dengan pegas tekan yang dapat disetel. Fungsi katup ini adalah untuk mencegah terjadinya 
beban lebih atau tekanan yang melebihi kemampuan rangkaian hidrolik. Tekanan lebih akan 
mengakibatkan kerusakan dan kerugian diseluruh bagian sistem. Ada beberapa macam konstruksi 
releiev valve. Konstruksi yang paling sederhana terdiri atas sebuah bola yang duduk pada bodi dan 
ditekan oleh pegas tekan. Besarnya tekanan oli pada sistem diatur oleh baut pengatur yang menekan 
pegas.  

 
 

5) Unit Penggerak (Actuator) 
Fungsi actuator yaitu untuk mengubah tenaga fluida menjadi tenaga mekanik (gerak). Berdasarkan 

jenis dari perubahan tenaga yang dihasilkan, unit penggerak ini dibedakan atas: 
(1) Silinder hidrolik (Linear Actuator), dan 
(2) Motor Hidrolik (Rotary Actuatir) 

 
(1) Silinder Hidrolik 

Berdasarkan sistem kerjanya silinder hidrolik terdiri atas: 
(a) Single acting Cylinder (silinder kerja tunggal) 

Silinder ini dikatakan kerja tunggal (Ram) karena pada penggunaan cairan hidrolik hanya 
pada satu sisi torak saja. 
Prinsip kerja.:  Jika rangkaian mulai bekerja maka cairan hidrolik masuk dan menekan dari sisi 
kiri sehingga torak bergerak ke kanan. Selanjutnya pergeseran (langkah torak) mencukupi atau 
mencapai yang dikehendaki dan cairan hidrolik tidak ada tekanan lagi. Maka plunyer kembali 
oleh adanya bobot dari benda yang di angkat ( digeser ). Pemakaian silinder kerja tunggal ini 
digunakan pada dongkrak atau alat pembengkok pipa. Untuk pengembalian torak ke posisi 
semula ada juga yang dilengkapi dengan pegas pembalik. 
 

 
 

 
Gambar 13. Silinder Kerja Tunggal 

 
(b) Double acting Cylinder (silinder kerja ganda). 

Konstruksi Silider kerja ganda seperti terlihat pada gambar terdiri terdiri dari: 



a. Rumah dengan penutup 
b. Batang torak 
c. Torak 
d. Seal 
Prinsip kerja.: Jika rangkaian mulai bekerja maka suatu waktu cairan hidrolik masuk dan 
menekan dari sisi kiri sehingga torak bergerak ke kanan, bersamaan dengan itu pada sisi kanan 
torak cairan hidrolik tertekan dan keluar dari dalam silider selanjutnya masuk ke reservoir 
(Langkah1). Sebaliknya jika menghendaki torak bergerak ke posisi semula (kiri) maka cairan 
hidrolik harus masuk dari sisi kanan torak, maka cairan hidrolik yang ada di sisi kiri torak akan 
bergerak keluar dari torak (Langkah 2) Silinder kerja ganda dapat digunakan jika menghendaki 
gerakan bolak-balik seperti pada mesin perkakas  

 
Gambar 15. Silinder Kerja Ganda 

(2) Motor hidrolik 
Motor hidrolik berfungsi untuk menimbulkan tenaga putar. Motor ini hampir mirip pompa 

hydrolik menurut kontruksinya. Pada kenyataannya pompa hidrolik pun dapat juga digunakan 
sebagai motor, hanya cara kerjanya berbeda. Pompa hidrolik mendorong oli dari sistem yang 
menghasilkan gaya putar dan meneruskannya menjadi gerakan putar.  

Tekanan yang dibutuhkan dalam sebuah motor hidrolik adalah tergantung pada beban, gaya 
putar dari displacemennya. Disesuaikan menurut arah putaran, motor hidrolik dapat dibedakan: 
1. Uni directional motor (motor satu arah) 
2. Bi directional motor (motor dua arah) 

Uni directional motor (motor satu arah), motor hidrolik ini bekerja hanya pada satu arah 
putaran saja. Jadi bila kita menghendaki gerakan dari suatu alat yang memerlukan hanya satu arah 
putaran, kita dapat memilih motor uni directional sebagai pengeraknya.  

Bi directional motor (motor dua arah), motor ini dapat bergerak tidak hanya satu arah 
putaran melainkan dua arah putaran sesuai dengan nama yang diberikan padanya (bi = dua). 
Motor Ini dipakai untuk jenis keperluan alat yang memerlukan 2 arah gerakan. 

 
6) Unit Pengatur 

Katup Pengarah (Directional Control Valve = DCV) 
Katup (valve) ialah suatu alat yang menerima perintah dari luar untuk melepas, menghentikan atau 

mengarahkan cairan hidrolik yang melalui katup tersebut. Bentuk perintah terhadap perintah ini ada 
beberapa cara antara lain:  

 Cara mekanik 

 Cara aliran pemandu (fluid pilot signal) 

 Cara elektrik 
Sesuai dengan namanya, katup ini berfungsi untuk mengontrol arah aliran dalam rangkaian dan 
melangsungkan fungsi-fungsi logic control. Katup pengarah digolongkan menurut sifat-sifat 
perencanaanya.  
(1) Mekanisme dalam bagian katup, yang langsung mengatur arah aliran fluida. Mekanik pengatur 

dibagian dalam katup itu dapat berbentuk bola, poppet sliding spool, piring putar atau plug putar. 
(2) Jumlah switch kedudukan misalnya dua posisi atau lebih, tiga posisi atau lebih.  
(3) Jumlah lubang-lubang penghubung atau saluran kerja.  
(4) Cara menggerakkan katup yang mengubah kedudukan mekanik bagian dalam katup berubah 

posisinya, untuk mengatur aliran.   
Di bawah ini diperlihatkan beberapa jenis katup pengarah, simbol-simbol dan macam cara penggerak 
katup. 



 
Gambar17.. Jenis Katup Pengarah 

 
7) Cairan hidrolik. 

Dalam istilah umum cairan hidrolik berbentuk minyak atau oli dan digunakan sebagai media 
mempunyai fungsi sebagai Penerus daya (Power Transmisi), Pelumasan (Lubrication), Perapat 
(Sealing) dan Pendingin (Cooling). 
(a) Fungsi cairan hidrolik 

1. Cairan hidrolik sebagai media penerus daya harus mudah mengalir melalui komponen 
salurannya sehingga tidak akan mudah daya yang hilang. Demikian juga cairan hidrolik harus 
incompressible atau tidak mudah dimampatkan agar dapat seketika meneruskan daya bila 
sumber daya memberikan tenaganya.  

2. Cairan hidrolik sebagai pelumas harus mampu melumasi semua bagian dalam dari komponen 
sistem hidrolik yang bergesekan dan dilalui cairan hidrolik.  

3. Cairan hidrolik sebagai perapat akan menjadi oil film antara bagian pesawat yang tidak ada 
ring perapat yang menerima daya/tekanan. 

4. Cairan hidrolik sebagai pendingin akan menyerap panas yang timbul dalam sistem hidrolik. 
Penyerapan panas terjadi di bak penampung (reservor) dengan adanya sirkulasi cairan hidrolik. 

 
(b) Syarat – syarat Cairan hidrolik. 

Untuk memenuhi fungi seperti tersebut diatas, cairan hidrolik harus memenuhi syarat tertentu, 
diantaranya adalah :  
a. Mampu mencegah terjadinya karat (korosi) 
b. Tidak membentuk buih 
c. Mampu mencegah terbentuknya lumpur endapan 
d. Tidak mudah bersenyawa dengan air 
e. Tidak mudah bocor, (mudah diperpak) 
f. Tahan panas 
g. Stabil dan tahan lama 

 
(c) Sifat – sifat cairan hidrolik 

Untuk memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas, cairan hidrolik harus memiliki sifat sebagai 
berikut : 

(1) Viscositas yang stabil 
Viscositas atau nilai kekentalan ialah besarnya tekanan (hambatan) cairan untuk mengalir. 
Apabila cairan mengalir dengan mudah berarti viscositasnya rendah dan biasanya cairan 
tersebut encer. Viscositas secara garis besar terbagi dua yaitu Viscositas unit dan Viscositas 
Index.  

(3) Mampu melumasi dengan baik. 
Cairan hidrolik harus mampu melumasi bagian-bagian pesawat hidrolik yang saling 
bergesekan yang dilalui oleh cairan hidrolik itu sendiri. Untuk itu cairan hidrolik harus mampu 
menjadi oli film pada bagian yang bergesekan tersebut  

(4) Tahan oksidasi. 
Oksidasi adalah senyawa kimia suatu zat dengan oksigen (O2). Bila senyawa itu terjadi pada 
ciran hidrolik (oli) maka senyawa hasil oksidasi akan larut dalam cairan hidrolik (oli), dan 
membentuk semacam perekat atau Lumpur. Hal itu akan mengakibatkan tersumbatnya 
saluran–saluran yang halus pada rangkaian hidrolik. Oleh sebab itu cairan hidrolik harus tahan 
oksidasi. Hal yang harus ihindari agar tidak teroksidasi adalah: suhu tinggi, tekanan tinggi, 
pencemaran, air pada bidang permukaanlogam. 

(5) Mampu mencegah karat. 



Karat adalah hasil reaksi kimia antara logam dengan oksigen. Apabila cairan hidrolik 
membawa oksigen, misalnya air yang tercampur dalam oli maka pada bagain rangkain sistem 
hidrolik dari logam akan mengakibatkan perkaratan. Karat ini akan lepas dari permukaan logan 
dan bercampur kedalam oli bahkan dapat mengakibatkan tersumbatnya lubang-lubang halus 
pada rangkaian hidrolik . Untuk itu cairan hidrolik harus bersifat anti karat. Selain dari itu 
maka pada bagian pesawat hidrolik dari logam perlu dilapisi dengan khrom.  

 
(d) Macam-macam cairan hidrolik 

(1) Oli 
Cairan hidrolik yang umumnya dipakai adalah oli, karena mempunyai sift-sifat yang telah 
diuraikan. Keburukan oli adalah sebagai cairan hidrolik adalah mudah terbakar, sehingga 
sebagai cairan hidrolik tidak cocok bekerja pada tempat-tempat yang kemungkinan terjadinya 
kebakaran sangat tinggi. 

(2) Cairan hidrolik tahan api 
a. Air glysol 

Cairan ini terdiri atas : 35 % - 40 % Air, glysol dan larutan oli. Juga ditambahkan bahan-
bahan tambahan untuk mencegah pembentukan busa, karat dan peningkatan pelumasan 
Sifat-sifat:  

 Harus diperiksan senantiasa kandungan airnya 

 Umur cairan akan menurun dengan adanya penguapan 

 Suhu kerja rendah 

 Harga lebih mahal daripada oli 
b. Emulsi Oli-Air 

Cairan ini ada yang oli dicampur kedalam air, berarti sifatnya mendekati air dan ada yang 
air dicampurkan kedealam oli sehingga sehingga sifatnya mendekati oli. Cairan ini 
disamping sifat utama tahan api juga memiliki sifat-siafat yang memenuhi persyaratan. 

c. Cairan Synthetis. 
Cairan ini dibuat dari bahan-bahan yang dapat diproses secara kimia. Jenisnya antara lain 
phosphate ester, chlomiated, dll. Sifat-sifatnya: 

 Dapat bekerja baik pada suhu tinggi 

 Cocok untuk tekanan tinggi 

 Berat jenis cairan cukup tinggi 

 Viscositas index berkisar 80 – 400 

 Tidak mudah menyesuaikan dengan seal yang umum 
Catatan: 
Apabila cairan hidrolik pada suatu pesawat hidrolik akan diganti dengan jenis yang lain, maka 
cairan semula perlu dikeluarkan semua dan dibilas, demikian pula seal-seal perlu diganti. 
 

(e) Jenis cairan hidrolik yang digunakan 
Jenis cairan hidrolik yang digunakan di otomotif diataranya: 
a. Untuk Pesawat angkat (dongkrak, car lift dan sejenisnya) biasanya menggunakan oli dengan 

SAE 10 – SAE 20  
b. Untuk Rem Hidrolik menggunakan Cairan Minyak Rem (Break Fluid) dengan beberapa merk. 

 
(f) Pemeliharaan Cairan Hidrolik 

Cairan hidrolik bukanlah barang yang murah, oleh sebab itu perlu dipelihara walaupun untuk 
menggati dan membilas. Memelihara bagian-bagian pesawat perlu waktu dan keahlian.  
(1) Cara menyimpan dan memindahkan. 

 Simpanlah drum cairan hidrolik di bawah atap 

 Sebelum membuka drum bersihkan bagian atas agar kotoran tidak masuk 

 Gunakan girigen (wadah) dan slang yang bersih. Serta menyaring oli terlebih dahulu 
sebelum memasukkan ke dalam reservoir. 

 Pelihara dari kelembaman dan pencemaran oleh  pengembunan 
(2) Cara memelihara oli waktu bekerja  



 Cegah pencemaran oli dengan menjaga dari gaian-bagian rangkaian tetap terpasang kuat 
dan sistem saringan yang baik 

 Jadwalkan penggantian oli agar oli diganti sebelum rusak total 

 Reservoir harus tetap berisi oli secukupnya.  

 Cegah terjadinya pengembunan di dalam reservoir 

 Perbaikilah dengan segera bila ada kebocoran 
 

8) Pipa Saluran 
Pipa saluran berfungsi untuk menyalurkan cairan hidrolik di dalam sistem agar sistem dapat 

berkerja. Selain pipa saluran digunakan juga penghubung atau penyambung (fitting) untuk 
melengkapi pipa saluran agar dapat memenuhi sesuai kebutuhan. Faktor pemilihan pipa saluran dan 
fitting tergantung kepada: 
 tekanan statis dan dinamis - vibrasi 
 aliran rata-rata - kekuatan kebocoran 
 kesesuaian terhadap fluida - kondisi lingkungan 
 pemeliharaan - pemakaian harga 

 
C. Gangguan – gangguan pada system hidraulik  

Gangguan yang sering timbul pada system hidraulik dapat dibagi menjadi dua yaitu: 
1. B o c o r  

Kebocoran akan mudah dilihat bila system hidraulik sedang bekerja karena pancaran fluida lebih 
deras. Kemungkinan bocor terjadi pada bagian – bagian sebagai berikut: 
a. Pipa atau selang  

Pipa atau selang pecah karena sudah tua dan rapuh atau bergesekan dengan bagian lain dan 
dapat juga karena terlepas dari fittingnya. 

 
Gambar. 18 . Pipa dan selang yang rusak 

 
Untuk dapat mengetahui ada tidaknya gangguan kebocoran pada pipa atau selang , dapat 
dilakukan pemeriksaan sederhana yang tidak membutuhkan peralatan atau instrumen khusus. 
Pemeriksaan dilakukan secara visual dengan bantuan cermin seperti pada gambar. 9 

 
 Gambar. 19. Pemeriksaan secara visual  

 
b. Oil seal 

Oil seal berfungsi mencegah kebocoran pada system hidraulik harus selalu diperiksa secara 
bekala. Oil seal pada bagian silinder tenaga adalah yang paling kritis, karena selalu keluar 
masuk. Kotoran pada poros atau laran piston dapat dengan mudah melukai sebuah oil seal 
ketika didorong masuk ketempat semula. Kerusakan semacam ini dapat menyebabkan 
kebocoran yang hebat, sehingga system hidraulik tidak bekerja dengan sempurna bahkan tidak 
dapat bekerja sama sekali. 
Bila hal ini terjadi atsi dengan cepat kebocoran yangtimbul disekelilng poros atau laras piston 
tersebut, sebelum menjadi kebocoran yang besar. Karena oil seal bersifat peka harus dipasang 
dengan hati-hati dan sesuai petunjuk pabrik. 

 



2. Terlalu panas 
Temperatur pada reservoir hiraulik harus konstan sesuai anjuran dari pabrik, bila system 

hidraulik terlalu panas yang paling mudah adalah memeriksa oil coollernya, apakah dalam 
keadaan bersih dan berfungsi sebagaimana mestinya. Panas yang terjadi pada system hidraulik 
kemungkinan akibat gangguan pada: 

 
a. Adanya udara palsu, Adanya udara palsu pada sistem hidraulik dapat menaikan temperatur 

karena udara bila dikompresi temperaturnya akan naik, pada tekanan 140 kg/cm2 temperatur 
udara dapat mencapai 110 derajat Celcius. Bila ini yang terjadi lakukan langkah – langkah 
pengeluaran udara melalui katup atau nipel yang tersedia. 

b. Bocor internal, Bocor ini tidak terlihat karena terjadi pada bagian dalam komponen dari system 
hidraulik, sehingga bila ingin mengetahui adanya kebocoran harus melakukan pembongkaran 
pada komponen yang diduga ada kebocoran contohnya: 

 Pompa hidraulik 

 Control valve 

 Relief valve  
 


