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ABSTRAK 

  Salah satu kegiatan didalam dunia industry manufaktur adalah pengerolan dan 

pembentukan plat dengan sistem hidrolik. Dalam proses mesin pengerolan, diperlukan sistem 

kontrol pada mesin yang dapat memberikan gaya terhadap benda kerja. Sistem hidrolik dapat 

melalui tahapan – tahapan dalam menentukan perancangan desain sistem kontrol yang bertujuan 

dalam pengoperasian mesin pengeroll pipa  yang mampu memberikan tekanan sebesar 196 KN. 

Metode yang akan dilakukan adalah tinjauan pustaka, merancang sistem hidrolik meliputi 

(desain sistem hidrolik, menghitung aktuator, menghitung tekanan fluida, menghitung kapasitas 

fluida, menghitung pompa, menghitung daya motor, menghitung pressure drop, menghitung 

kebutuhan minyak hidrolik, pemilihan valve dan relif valve),simulasi sistem hidrolik dan 

pembuatan sistem hidrolik pengeroll pipa. Hasil yang capai adalah rancang bangun sistem 

hidrolik untuk pengeroll pipa dengan gaya pengerolan 196 KN  

 

Kata kunci :  Perancangan Sidtem Hidrolik , Pengeroll Hidrolik,Simulasi 
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ABSTRACT 

One of the activities in the manufacturing industry is rolling and forming the pipe with a 

hydraulic system. In the process of rolling machines, a control system is required on the machine 

that can provide a style to the workpiece. Hydraulic system can be through stages in determining 

design of control system design aimed at operation of rolling pipe machine capable of giving 

pressure equal to 196 Kn.The methods to be carried out are literature review, designing 

hydraulic systems including (hydraulic system design, counting actuators, calculating fluid 

pressure, calculating fluid capacity, counting pumps, calculating motor power, calculating 

pressure drop, calculating hydraulic oil requirement, valve and valve valve election) , Hydraulic 

system simulation and manufacture of pipe roll hydraulic system.The expected result is the 

design of a hydraulic system for roll pipe with 196 KN rolling  force 
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