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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini telah mengalami kemajuan 

yang sanagat pesat .Kemajuan teknologi saat ini tidak terlepas dari banyak dukungan dari dunia 

industry besa rmaupun industry kecil menengah yang ada pada saat ini. 

Pada industry kecil menengah maupun bengkel produksi yang sederhana masih 

mengggunakan peralata nsederhanan yang memungkinkan bias melakukan pekerjaan yang bias 

menggantikan fungsi dari alat-alat modern, yang hasilnya belum sesuai dengan pekerjaan yang 

dilakukan dengan alat-alat modern dengan teknologi terbarukan yang mempunyai tingakat 

presisi yang sangat baik. 

Adapun sebagai contoh dalam proses pengerjaan pioa bending baja yang masih banyak 

menggunakan alat profil roll manual.  Industry kecil maupun bengkel-benkel produksi saat ini 

melakukakan proses bending roll tenaga manusia   . Hal tersebut banyak memerlukana banya 

tenaga dan dengan hasil pembengkokan  yang masih sangat diluar standart pemotongan yang 

sesuai dan tingkat presisi yang dihasilkan dari pemootongan in imempunyai tingkat yang sangat 

buruk sehingga kualitas bending yang di hasilkan dan menghasilakan produk reject.  Pipa yang 

di bending bias saja mengalami cacat pada permukaan pipa atau bending yang kurang simetris 

sehingga kualitas produk yang dihasilakan menjadi buruk dan kurang terjamin (Tyas Ari 

Wibowo,Dkk,2014). 

Pada industry yang besar yang melakukan bending pipa besar sudah mengguanakan alat 

pengeroll kebanyakan dari industry ini menggunakan alat bending hidrolik dan pneumatic untuk 

memepercepat proses pengerolan dan meningakatkan kualitas dari produk yang dihasilkan Mesin 

potong ini dapat menghasilkan produk dalam skala yang besar sehingga produk yang di hasilkan 

lebih cepat bila di bandingkan dengan yang manual. Hal tersebut bias merebut pasar industry 

kecil yang tak mungkin bersaing dengan mesin yang harganya terlalu mahal dan jauh efisian. 

Untuk mengatasi masalah tersebut maka penulis merancang bangun mesin roll pipa 

dengan mekani hidrolik agar dapat mempercepat proses produksi dengan hasil yang lebih baik 

dibandingkan dengan mesin roll pipa konvensional, namun diharapkan mesin rancang ini dapa 

tmeningkatkan efisiensi waktu dan tenaga untuk menghemat biaya produksi begkel sederhana. 
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Sistem hidrolik sebetulnya sudah banyak dikenal di masyarakat dan tidak sedikit kita 

menemukan alat tersebut alat roll pipa hidrolik merupakan alat untuk proses bending pada pipa.. 

Diperusahaan sendiri penggunaan hidrolik sangat banyak dipakai di perusahaan yang 

bertahap kecil maupun besar, karena hidrolik sendiri sangat berguna untuk mempermudah proses  

pekerjaan yang membutuhkan system hidrolik karena menghemat tenaga dan waktu. 

Mesin roll  pipa sendiri proses kerjanya menggunakan hidrolik untuk menggerakan dies 

penekan dimana  karena hidrolik system kerja sangta efisien dan  tepat diterapkan dimesin 

bending karena mesin ini berkapasitas cukup besar. Untuk meningkatkan efektif dan 

produktifitas maka sekarang ini system hidrolik banyak dikombinasikan dengan system lain 

untuk kerja dari system hidrolik yang lebih optimal. 

Untuk meningkatkan efektifitas dan produktifitasnya, sekarang ini system hidrolik 

banyak dikombinasikan dengan sistem lain seperti system elektrik atau elektronik, pneumatic, 

dan mekanik sehingga akan didapat untuk kerja dari system hidrolik yang lebih optimal (Dhimas, 

2010 ). Sistem hidrolik  mempunyai sistem yang berfungsi unit pembangkit daya dari sitem 

hidrolik atau secara umum di sebut power pack, power pack terdiri dari beberapa komponen, 

seperti : 

1. Reservoir ( Tangki ) 

2. PenggerakUtama ( Motor Listrik ) 

3. Pompa Hidrolik 

4. PengaturTekanan (Relif Valve) 

5. Filter Oli 

6. Manometer (Alat Ukur Tekanan) 

Penggerak mula yang berupa motor listrik atau motor bakar pompa hidrolik, putaran dari poros 

penggerak mulai memutar pompa hidrolik sehingga pompa hidrolik bekerja tangki hidrolik, 

berfungsi sebagai wadah atau penampung cairan hidrolik kelengkapan (acsesoris), seperti 

:pressure gauge,solenoidvalve,relif valve. Diharapkan mesin pengeroll hidrolik ini dapat 

dioperasikan dan meningkatkan hasil produksi (Anonim, 2013).Prinsip kerja hidrolik adalah 

menggunakan input daya yang kecil untuk menggerakan komponen dengan daya yang besar. 

Salah satu mesin mekanik yang dibutuhkan sebagai penggerak mesin yang memerlukan daya 

tinggi melalui pemanfaatan fluidastatis (Indra,2014). 
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Sistem hidrolis merupakan salah satu bentuk perubahan atau pemindah daya dengan 

menggunkan media penghantar berupa fluida cair untuk memperoleh daya yang lebih besar dari 

daya awal yang dikeluarkan. Sistem hidrolik biasanya banyak digunakan pada proses produksi 

dan perakitan mesin, pemindah mesin, proses pengangkatan dan proses pengepresan (Ilham 

Pramadika,2012). 

Gerakan translasi batang dari silinder kerja yang diakibatkan oleh tekanan fluida pada 

ruang silinder dimanfaatkan untuk gerak maju dan mundur dasar-dasar yang berkaitan dengan 

system hidrolik yaitu mengenai hokum pascal .Prinsip dasar system hidrolik yang berasal dari 

hokum pascal, dimana tekanan dalam fluida statis harus mempunyai sifat-sifat sebagai tekanan 

kerja tegak lurus pada permukaan bidang ,tekanan disetiap titik sama untuk semua arah, tekanan 

yang diberikan kesebagian fluida dalam tempat tertutup. 

Berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan baik ekonomis maupun teknis diatas 

terhadap mesin hidrolik, maka perlu direncanakan sebuah rancang bangun system hidrolik 

dengan gaya 196 KN 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka rumusanpermasalahan yang akan kami bahas adalah : 

1.Bagaimana merancang sistem hidrolis dengan gaya tekan 196 KN untuk mesin pengeroll 

pipa ? 

2.Bagaimana menghitung komponen system hidrolis ? 

3.Bagaimana merancang bangun power pack untuk mesin pengerol pipa dengan gaya tekan 

196 KN ? 

4.Bagaimana mensimulasikan gerakan system hidrolis untuk mesin pengerol pipa ? 

5.Bagaimana membuat instalasi system hidrolis? 

  

1.3. Batasan Masalah 

Untuk memberi batasan pembahasan permasalahan ini serta agar tidak menimbulkan perbedaan 

pemahaman maka perlu adanya batasan masalah antara lain sebagai berikut : 

1. Gaya pengerolan 196 KN.  

2. Penggerak dies pengerolan adalah actuator hidrolik dengan jumlah 1 buah. 

3. Pengendali gerak actuator menggunakan solenoid valve 4/3. 
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4. Pembangkit fluida dengan menggunakan pompa roda gigi. 

5. penggerak menggunakan dengan motor listrik. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah rancang bangun sistem hidrolis untuk mesin pengeroll pipa dengan 

gaya tekan 196 KN 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang dapa tdihasilkan dari penilitian ini yaitu : 

1. Memberikan informasi tentang bagaimana cara kerja sistem hidrolis mesin pengeroll 

pipa. 

2.  Sebagai pembelajaran merancang dan mendesain hidrolik. 

3.  Sebagai peniliti untuk mesin pengerol pipa. 

 


