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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Praktek Kerja Lapang (PKL) merupakan kegiatan Instrakulikuler yang 

bersifat wajib bagi Mahasiswa Program Studi  DIII Teknik Mesin Politeknik 

Negeri Bengkalis. Praktek Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan selama 2 bulan 

dimulai dari tanggal 5 Juli 2021–31 Agustus 2021. Di dunia industri atau 

perbengkelan, tujuan dari pelaksanaan PKL ini guna untuk menerapkan semua 

yang telah dipelajari dibangku perkuliahan dan juga Mahasiswa bisa belajar 

tentang Softskill dan mengetahui ekosistem yang ada di suatu perbengkelan. 

Praktek Kerja Lapang (PKL) saat ini dilaksanakan di CV. Perbengkelan Gilang 

Jaya Teknik pada perbaikan alat berat di JL. Raya Duri-Dumai KM 06 kulim 

Bathin Sholapan. CV. Perbengkelan Gilang Jaya Teknik ini sendiri merupakan 

suatu perbengkelan yang bergerak dibidang pembubutan dan perbaikan alat berat 

yang cukup dikenal dikota Duri dan kota kota lainnya. Dalam Era global sekarang 

ini kendaraan alat berat merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk 

menunjang perkerjaan Manusia agar lebih mudah dalam melaksanakan suatu 

projek. 

 Untuk menunjang mobilitas perkembangan suatu perbengkelan dibutuhkan 

keahliaan dan patner dari berbagai perusahaan yang mendukung dan berkerjasama 

sehinga mampu menjadi suatu perbengkelan berkualias dan berdaya saing tinggi. 

CV. Perbengkelan Gilang Jaya Teknik tidak melayani sarana berupa transportasi 

darat maupun laut. Perbengkelan ini khusus dibidang perbaikan alat darat dan alat 

berat maupun pipa, pembubutan poros, perbaikan rangka, bongkar pasang mesin 

mobil, meriset pompa hidrolik, merepair sambungan trailer dan lain-lain 

sebagainya.
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Salah satu dari perbaikan mobil truk yaitu perbaikan alat transmisi yang sangat 

penting untuk dipahami dan dipelajari karena memiliki peran penting dalam 

didunia perbengkelan alat berat maupun didunia industri. Bearing tingtong ini 

adalah salah satu komponen truk trailer yang mampu menampung beban hingga 

mencapai ± 70 ton bahkan lebih hingga ratusan ton. 

 Alasan saya dalam mengambil judul Mesin Dongkrak Hidrolik Press 

Bearing Dengan Kapasitas 50 Ton, di CV. Perbengkelan Gilang Jaya Teknik 

sering terjadi kerusakan bearing seperti perbaikan set Tingtong dan pengepressan 

besi dan plat. Dari hal tersebut saya berinisiatif untuk membahas tentang alat 

mesin komponen-komponen yang ada pada bengkel alat berat. 

 

1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan Instruksional Umum: 

a. Mahasiswa akan dapat mengoperasikan dengan benar pengoperasian 

       mesin press hidrolik, mesin bubut, mesin bor, mesin skrap. 

b. Mahasiswa dapat mengukur, menghitung dan menganalisa performance 

       karakteristik dari : Bearing, Pin Steal, Plat Baja, Besi Padu, dll. 

1.2.2 Tujuan Instruksional Khusus: 

a. Mahasiswa dapat mengetahui dan menyebutkan bagian-bagian dari 

    mesin press hidrolik. 

b. Mengetahui bentuk dan geometri mesin press hidrolik dengan kapasitas 

    50 ton. 

c. Mahasiswa dapat menggunakan pemakaian alat-alat antara lain mesin 

las, mesin bubut, mesin bor vertikal, mesin skrap, mesin gerinda. Dan 

alat bantu seperti mikrometer, jangka sorong, jangka siku, penggaris 

siku, penggaris baja. 

 

1.3 Manfaat 

Sebagai sarana pembelajaran mata kuliah praktek teknik Pneumatic dan 

Hidraulic. Diharapkan berguna untuk yang ingin membuka usaha Perbengkelan 

dengan skala besar maupun kecil.  
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BAB II 

PROFIL PERUSAHAAN 

 

 

 

2.1 Sejarah Umum Perusahaan 

Sejarah umum perusahaan CV. Perbengkelan Gilang Jaya Teknik pada 

mulanya berawal dari sebuah bengkel alat berat yang merupakan salah satu 

bengkel yang dijadikan perbaikan alat-alat berat dari perusahaan-perusahaan besar 

di jalan lintas Duri-Dumai. Berdirinya bengkel ini awal mulanya terbangun pada 1 

Januari 2007, yang dimiliki oleh bernama Bapak Tengku Mulya Edison Siregar 

dan juga pada waktu itu memiliki 2 karyawan pekerja ahli di bengkel. Kemudian 

pada tanggal 1 Januari 2008, CV. Gilang Jaya Teknik mulai sudah sepenuhnya 

beroperasi memproduksi dan perbaikan alat berat untuk memenuhi kebutuhan 

perusahaan maupun warga yang ingin melakukan perbaikan. 

Sejak berdirinya CV. Perbengkelan Gilang Jaya Teknik memiliki partner 

dibawah PT. Chevron Pasifik Indonesia (CPI) dan juga perusahaan lainnya seperti 

PT. DK Petrindo, PT. Trakindo Alfindo (TA), PT. Radian Utama (RU), PT. 

Bormindo Nusantara (BN), PT. Asrindo Citra Satria (ACS) dan masih banyak 

lainnya. 

 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

CV. Perbengkelan Gilang Jaya Teknik berkomitmen untuk memberikan 

hasil yang terbaik dan berkualitas maka dibagi pada seluruh lapisan masyarakat. 

Hal ini didukung dan dibuktikan dengan sistem kerja yang saling mendukung dan 

terfokus penuh pada optimal yang dihasilkan. Berikut adalah visi, misi, dan nilai - 

nilai perusahaan. 

2.2.1 Visi 

Untuk menjadikan bengkel alat berat yg  mengutamakan  pada kepuasan 

pelanggan didukung dengan peralatan lengkap dan tenaga ahli yang berkompeten 
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dalam memberikan pelayanan jasa bengkel kepada pelanggan, mitra usaha, 

pegawai, dan masyarakat. 

2.2.2 Misi 

Membangun bengkel yang sehat dan terpecaya dengan : 

a. Memberikan jasa bengkel yg unggul berdasarkan nilai - nilai kejujuran, 

    keadilan dan kehati - hatian. 

b. Memberikan layanan perbaikan dan produksi yang berkualitas. 

c. Memberikan solusi tepat dan cepat mulai dari saat pelanggan ingin 

    memperbaiki alat berat, proses menunggu sampai alat berat selesai 

    diperbaiki. 

d. Memenuhi ketentuan dan peraturan yang terkait dengan bisnis bengkel. 

e. Membangun hubungan saling menguntungkan dengan mitra bisnis. 

f. Menciptakan interaksi kerja yg saling mendukung dan lingkungan kerja 

    yg kondusif. 

g. Menjamin kesejahteraan karyawan. 

h. Meningkatkan hubungan komunitas melalui program tangung jawab 

    sosial. 

 

2.3 Struktur Organisasi  

Struktur organisasi dalam perusahaan berfungsi untuk menyatakan hierarki 

tentang jabatan seseorang dalam perusahaan. Struktur organisasi menunjukkan 

bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda dikoordinasikan satu sama 

lain. Struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah 

dan penyampaian laporan antar bidang dan bagian dalam perusahaan. Pada 

struktur organisasi di CV. Perbengkelan Gilang Jaya Teknik yakni: 

a. Struktur organisasi perusahaan berisikan jabatan yang saling 

    berhubungan dan saling berkoordinasi satu sama yang lain. 

b. Struktur organisasi Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja serta 

    Lingkungan (P2K3L). 

c. Organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi 

    safety di perusahaan, memonitoring, mengawasi kegiatan di perusahaan. 
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2.4 K3L 

a. Harus menggunakan APD lengkap seperti helm,sarung tangan 

    dll. 

b. Harus lengkap dengan Administrasi control atau surat izin. 

c. Jika memasuki ruang terbatas seperti ruangan trafo harus memakai 

    (JSA) Jop Safety Analisis. 

 

2.5 Fasilitas Perusahaan 

CV. Perbengkelan Gilang Jaya Teknik mempunyai fasilitas penunjang 

yang dapat dipergunakan oleh tenant-tenant yang berada di Perusahan di Duri 

sebagai berikut: 

2.5.1 Alat berat/ Heavy equipment 

Alat berat yang menjadi fasilitas perusahaan yang berada dikawasan 

industri dumai ini adalah tempat untukmelakukan perbaikan terhadap transportasi 

alat berat dan biasanya akan menetap untuk beberapa hari sampai teransportasi 

tersebut sudah baik. 

2.5.2 Store 

Store yang menjadi fasilitas perusahaan yang berada di perbengkelan 

adalah tempat untuk menyimpan kebutuhan yang mendukung kegiatan dan bisa 

digunakan juga untuk kebutuhan setiap plant. Bisa dikatakan seperti gudang nya 

untuk kebutuhan alat di perbengkelan. 

2.5.3 Peralatan Bengkel 

Peralatan Bengkel guna untuk mempermudah pelayanan perbaikan dan 

memproduksi alat alat berat. Mesin Perkakas bengkel yang guna membantu dalam 

pekerjakan perbaikan alat berat. Memiliki beberapa mesin-mesin besar yang 

lengkap seperti mesin bubut, mesin skrap, mesin bor, mesin las, mesin gerinda, 

mesin press, bending, mesin gerinda asah dan lainnya. 

2.5.4 Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPS-T)  

Tempat pembuangan sampah terpadu yang menjadi fasilitas perbengkelan  

yang berada jalan lintas dumai-duri ini adalah tempat untuk pembuangan limbah 

yang sudah menjadi kewajiban aturan Perusahaan. 
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BAB III 

TUGAS KHUSUS 

 

 

 

3.1 Spesifikasi Tugas yang dilaksanakan 

Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan tanggal 05 Juli 2021 - 31 Agustus 

2021 di CV. Perbengkelan Gilang Jaya Teknik KM. 06 Batin Solapan, Duri 

Kecamatan Mandau. Selama pelaksanaan KP tugas yang diberikan adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyusun Dan Merapikan inventori tools 

    Menyusun Dan Merapikan inventori tools yaitu alat alat yang digunakan 

    untuk kebutuhan bengkel alat berat bisa rapi dan mudah di pakai. 

b. Menggunakan Alat mesin operasional Bengkel 

    Menggunakan alat operasional bengkel seperti mesin bubut, mesin 

    skrap, mesin bor vertikal, mesin las(listrik / Acytilene), mesin gerinda 

    dan lainnya. 

c. Memperbaiki Komponen Alat Berat 

    Memperbaiki salah satu komponen pada mobil truk seperti tranmisi, 

    gardan, poros propeler, tintong, roda, bemper depan, kabel, pompa 

    hidrolik dan lainnya. 

 

3.2 Target yang diharapkan 

Dalam pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan di CV. Gilang Jaya 

Teknik dihitung sejak tanggal 05 Juli 2021 - 31 Agustus 2021, terdapat beberapa 

target yang ingin dicapai, antaranya: 

a. Memahami dunia kerja dibidang Teknik mesin. 

b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dunia kerja dan 

    pemanfaatan ilmu Teknik mesin di perusahaan. 

c. Mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan di 

    tempat KP. 
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3.3 Peralatan yang digunakan 

Adapun macam-macam alat yang digunakan kerja praktek yaitu: 

a. Alat pelindung diri (APD) 

b. Tool box 

c. Air Compressor 

d. Alat ukur 

e. Dongkrak Hidrolik 

f. Alas pengaman lantai 

g. Kaca mata dan Masker 

h. Sarung tangan 

i.  Kain lap 

 

3.4 Data yang diperlukan 

3.4.1 Observasi 

Merupakan metode pengumpulan data yang komplek karena melibatkan 

berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode observasi dilakukan dengan cara 

mengamati langsung terhadap semua kegiatan yang berlangsung, baik melalui 

praktek dilapangan maupun dengan memperhatikan teknisi yang sedang bekerja. 

3.4.2 Interview 

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka 

dan tanya jawab secara langsung baik dengan teknisi yang ada di ruang lingkup 

industri/perusahaan dan perbengkelan. 

3.4.3 Studi Perpustakaan 

Studi Perpustakaan adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan 

langsung kepada subjek penelitian. Merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur – literatur yang 

berhubungan dengan proses dan cara kerja, juga catatan – catatan yang didapatkan 

di bangku kuliah. 
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3.5 Dokumen yang dihasilkan 

Selama kegiatan kerja praktek berlangsung di CV. Perbengkelan Gilang 

Jaya Teknik perusahaan memberikan beberapa dokumen dan file yang dapat 

diakses oleh Mahasiswa seperti Struktur Organisasi CV. Perbengkelan Gilang 

Jaya Teknik Pihak perusahaan juga memiliki Struktur Organisasi yang berkaitan 

isi dalam perbengkelan yaitu di kepalai oleh satu orang pemilik dan bertanggung 

jawab yang bernama Bapak Tengku Mulya Edison Siregar dan memiliki 2 

karyawan kerja yang bernama Afif Fadil Dan Dita Arya Anggara. Dan lainnya 

rahasia yang tidak dapat diakses oleh Pekerja/Mahasiswa magang, karena 

dokumen dan file itu merupakan rahasia perusahaan. 

 

3.6 Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan Tugas 

Adapun kendala yang dihadapi dalam pembuatan dan penyelesaian tugas 

praktek ini yaitu: 

a. Peralatan kerja dan alat pelindung diri yang terbatas sehingga 

    menghambat pekerjaan. 

b. Kurangnya pengetahuan tentang penyusunan laporan kerja praktek yaitu 

    dari segi Bahasa,tata tulis,paragraph,dan lampiran yang diperlukan 

    dalam pembuatanya. 

c. Terbatasya waktu kerja praktek sehingga pada saat pengumpulan data 

    untuk penyelesaian laporan tidak semua didapati dari perusahaan tempat 

    kerja praktek. 

 

3.7 Hal yang dianggap perlu 

a. Kemampuan diri untuk bisa beradaptasi dengan baik 

b. Kemampuan menganalisis tugas yang diberikan dengan baik 

  



 

9 
 

3.8 Absensi Kegiatan Harian CV.Perbengkelan Gilang Jaya Teknik 

Hari / Tanggal Kegiatan Tempat 

Pelaksanaan 

Senin / 05 Juli 

2021 

-Pembekalan Dari atasan 

-Pengecekan Dokument 

-Kesepakatan Kerja Praktek 

-Perkenalan Perusahaan 

Bengkel  

Selasa / 06 Juli 

2021 

-Pengenalan alat bengkel 

-Pengecekan mesin bengkel 

Bengkel 

Rabu / 07 Juli 

2021 

-Perbaikan bongkar pasang gardan truk 

 tanki fuso hino 

Bengkel 

Kamis / 08 Juli 

2021 

-Perbaikan bongkar pasang ban dan poros 

 as pikul truk tanki fuso hino 

Bengkel 

Jumat / 09 Juli 

2021 

-Perbaikan bongkar pasang ganti bearing 

 tingtong truk tanki fuso hino 

Bengkel 

Sabtu / 10 Juli  

2021 

-Hari libur kerja 

Minggu / 11 Juli  

2021 

Senin / 12 Juli 

2021 

-Perbaikan bongkar pasang ganti bearing 

 tingtong truk tanki fuso hino 

Bengkel 

Selasa / 13 Juli 

2021 

-Perbaikan bongkar pasang bearing 

 tingtong truk tanki fuso hino 

Bengkel 

Rabu / 14 Juli 

2021 

-Pemotongan plat 3mm 

-gerinda plat 3mm 

Bengkel 

Kamis / 15 Juli 

2021 

-Perataan bekas lasan 

 menggunakan gerinda 

Bengkel 

Jumat / 16 Juli 

2021 

-Perbaikan bongkar pasang dan ganti baut 

 roda truk tanki wing box volvo 

-Perbaikan baut rusak/ senai 

Bengkel 
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Sabtu / 17 Juli  

2021 

-Hari libur kerja 

Minggu / 18 Juli  

2021 

Senin / 19 Juli 

2021 

-Pengerjaan tapak kuda treler gandengan 

 volvo 

Bengkel 

Selasa / 20 Juli 

2021 

-Hari libur raya Idul Adha 0 

Rabu / 21 Juli 

2021 

-Perawatan mesin bubut 

-Perawatan mesin bor 

-Perawatan mesin gerinda 

-Perawatan alat bengkel 

Bengkel 

Kamis / 22 Juli 

2021 

-Pencabutan baut patah didalam  

 menggunakan plat besi dan las 

Bengkel 

Jumat / 23 Juli 

2021 

-Pemberian intruksi kepala bengkel 

-Pencarian besi Bekas 

Bengkel 

Sabtu / 24 Juli  

2021 

-Hari libur kerja 

Minggu / 25 Juli  

2021 

Senin / 26 Juli 

2021 

-Perbaikan radiator mesin diesel Bengkel 

Selasa / 27 Juli 

2021 

-Perbaikan tranmisi gardan truk tanki 

 volvo 

-Perbaikan per ban belakang mobil L-300 

Bengkel 

Rabu / 28 Juli 

2021 

-Perbaikan bongkar pasang ganti 

 bearing tingtong truk trailer volvo 

Bengkel 

Kamis / 29 Juli 

2021 

-Pengelasan plat tambahan pada bodi 

 speakbor truk gandeng hino 

-Pengumpulan sisa geram besi mesin bubut 

 

Bengkel 
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Jumat / 30 Juli 

2021 

-Perbaikan bongkar pasang kepala 

 kambing ban belakang kiri truk tanki 

 mitsubishi 

Bengkel 

Sabtu / 31 Juli 

2021 

-Hari libur kerja 

Minggu / 01 

Agustus 2021 

Senin / 02 

Agustus 2021 

-Pebaikan tapak kuda sambungan trailer 

 truk marcedes benz 

Bengkel 

Selasa / 03 

Agustus 2021 

-Perbaikan bongkar pasang kampas rem 

 belakang yang baru truk tanki fuso hino  

Bengkel 

Rabu / 04 

Agustus 2021 

-Perbaikan bongkar pasang kampas rem 

 depan yang baru truk tanki fuso hino 

Bengkel 

Kamis / 05 

Agustus 2021 

-Perbaikan sambung dan pasang pipa  Bengkel 

Jumat / 06 

Agustus 2021 

-pengelasan pada pipa kuningan dengan las 

 karbit 

Bengkel 

Sabtu / 07 

Agustus 2021 

-Hari libur kerja 

Minggu / 08 

Agustus 2021 

Senin / 09 

Agustus 2021 

-Perataan plat 10mm bekas lasan dengan 

 gerinda tangan 

Bengkel 

Selasa / 10 

Agustus 2021 

-Perbaikan bakul motor becak Bengkel 

Rabu / 11 

Agustus 2021 

-Pembersihan bengkel 

-Merapikan alat bengkel 

-Pengumpulan besi bekas 

Bengkel 

Kamis / 12 

Agustus 2021 

-Perbaikan roda ulir dan gigi Bengkel 
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Jumat / 13 

Agustus 2021 

-Perbaikan dan pembersihan kotoran bak 

 gardan dan pinion truk tanki fuso hino 

Bengkel 

Sabtu / 14 

Agustus 2021 

-Hari libur kerja 

Minggu / 15 

Agustus 2021 

Senin / 16 

Agustus 2021 

-Perataan besi potongan 

-Perataan plat steinless 

Bengkel 

Selasa / 17 

Agustus 2021 

-Hari libur nasional kemerdekaan RI 0 

Rabu / 18 

Agustus 2021 

-Kegiatan pembersihan bengkel Bengkel 

Kamis / 19 

Agustus 2021 

-Izin tidak masuk kerja(Sakit) i 

Jumat / 20 

Agustus 2021 

-Perbaikan bongkar pasang kepala 

 kambing roda ban belakang yang baru 

 truk tronton hino 

Bengkel 

Sabtu / 21 

Agustus 2021 

-Hari libur kerja 

Minggu / 22 

Agustus 2021 

Senin / 23 

Agustus 2021 

-Pembersihan dan pemberian minyak gress 

 pada kepala kambing ban belakang truk 

 triler 

Bengkel 

Selasa / 24 

Agustust 

2021 

- Kegiatan pembersihan bengkel Bengkel 

Rabu / 25 

Agustus 2021 

-Pengelasan dudukan per ban belakang 

 mobil wing box volvo 

-Pengumpulan sisa geram besi mesin bubut 

Bengkel 
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Kamis / 26 

Agustus 2021 

-Penyambungan lasan kail derek truk 

 tronton volvo 

Bengkel 

Jumat / 27 

Agustus 2021 

-Membersihkan dan merapikan alat 

 bengkel 

Bengkel 

Sabtu / 28 

Agustus 2021 

-Hari libur kerja 

Minggu / 29 

Agustus 2021 

Senin / 30 

Agustus 2021 

-Pemasangan selang dan keran tangki truk 

 fuso hino 

Bengkel 

Selasa / 31 

Agustus 2021 

-Melakukan kontrak dan tanda tangan 

 kerja praktik telah selesai 

-Perpisahan KP kepada pemilik dan 

 karyawan bengkel 

Bengkel 

 

Keterangan : 

 ( - ) : Tugas yang harus diselesaikan 

 ( 0 ) : Hari libur kerja 

 ( i ) : Izin tidak masuk kerja  
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BAB IV 

MESIN DONGKRAK HIDROLIK PRESS BEARING DENGAN 

KAPASITAS 50 TON 

 

 

 

4.1 Sistem Hidrolik 

Sistem hidrolik adalah sistem penerusan daya dengan menggunakan fluida 

cair. Minyak mineral adalah jenis fluida yang sering dipakai. Prinsip dasar dari 

sistem hidrolik adalah memanfaatkan sifat bahwa zat cair tidak mempunyai 

bentuk yang tetap, namun menyesuaikan dengan yang ditempatinya. Zat cair 

bersifat inkompresibel. Karena itu tekana yang diterima diteruskan ke segala arah 

secara merata (Pernama, 2010). 

Sistem hidrolik biasanya diaplikasikan untuk memperoleh gaya yang lebih 

besar dari awal yang dikeluarkan. Fluida sebagai penghantar dinaikkan 

tekanannya oleh pompa yang kemudian diteruskan ke silinder, dengan cara 

melalui pipa-pipa saluran dan katup-katup. Gerakan translasi batang piston dari 

silinder yang kerja diakibatkan oleh tekanan fluida pada ruang silinder 

dimanfaatkan untuk gerak maju dan mundur maupun naik dan turun sesuai dengan 

pemasangan silinder yaitu ada horizontal maupun vertikal. (Pernama, 2010). 

 

4.2 Dasar Sistem Hidrolik 

Prinsip dasar dari sistem hidrolik berasal dari hukum Pascal, pada 

dasarnya sistem hidrolik yaitu suatu bejana tertutup yang ujungnya terdapat 

beberapa lubang yang sama maka akan dipancarkan kesegala arah dengan tekana 

dan jumlah aliran yang sama. Dimana tekanan dalam fluida statis harus 

mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: 

a. Tidak punya bentuk yang tetap, selalu berubah sesuai dengan tempatnya 

b. Tidak dapat dimapatkan 

c. Meneruskan tekanan ke semua ara dengan sama rata. 
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Gambar  dibawah memperlihatkan dua buah silinder berisi cairan yang 

dihubungkan dan mempunyai diameter yang berbeda. Aplikasi beban F diletakkan 

di silinder kecil, tekanan P yang dihasilkan akan diteruskan ke ilinder besar (P = 

F/A, beban dibagi luas penampang silinder) menurut hukum ini, pertambahan 

tekanan dengan luas rasio penampanga silinder kecil dan besar, atau F = P.A. 

 

Gambar 1.1 Rumus Sistem Hidrolik 

 

Gambar diatas sesuai denan hukum pascal, dapat diperoleh persamaan 

sebagai berikut : 𝐹1/𝐴1 = 𝐹2/𝐴2 ................(1) 𝐹1/𝐹2 = 𝐴1/𝐴2 ................(2) 

Sehingga diperole : 𝐹1/𝐴1 = 𝐹2/𝐴2 .............(3) 

Dimana: F1 = gaya masuk 

F2 = gaya keluar 

A1 = diameter piston kecil 

A2 = diameter piston besar. 

Persamaan diatas dapat diketahui berdasarkan F2 dipengaruhi oleh besar 

kecilnya luas penampang dari pistone A2 dan A1. Dalam sistem hidrolik, hal ini 

dimanfaatkan untuk merubah gaya tekan fluida yagn dihasilka oleh pompa 

hidrolik untuk menggeserkan silinder yang kerja maju dan mundur maupun naik 

dan turun sesuai letak dari silinder. Daya yang dihasilkan kerja silinder hidrolik, 

lebih besar dari daya dikeluarkan oleh pompa. Besar kecilnya daya yang 

dihasilkan oleh silinder hidrolik dipengaruhi besar kecilnya luas penampang 

silinder kerja hidrolik.  
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4.3 Bagian Mesin Press Hidrolik 

Mesin press hidrolik adalah suatu mesin industri yang mempunyai sistem 

hidrolik yang dapat bekerja secara mandiri dengan menggunakan pompa yang 

terletak terpisah untuk setiap mesin. Dalam hal ini mesin ini digunakan untuk 

melakukan pengepresan biji. 

Mesin press hidrolik ini dapat digunakan untuk berbagai jenis mencopot 

bearing kendaraan. Mesin press hidrolik ini memiliki komponen utama yaitu 

dongkrak hidrolik yang digunakan untuk memberikan tekanan pada bahan 

sehingga dapat dihasilkan minyak yang berasal dari biji bijian tersebut. Sistem 

Hidrolik adalah suatu sistem dimana gaya dan tenaga dipindahkan melalui cairan, 

biasanya menggunakan minyak. 

Mesin Press Hidrolik merupakan salah satu metode yang digunakan dalam 

pengambilan minyak dari biji bijian selain dengan menggunakan metode Ekstraksi 

Pelarut. Komponen utama pada Mesin Press Hidrolik ini adalah Dongkrak 

Hidrolik, dan didukung oleh komponen-komponen lain yaitu Tabung 

Pengepressan, plat penekan (Piston Pengepress), Handle, Frame dan tempat 

penampung minyak. 

Berikut beberapa komponen yang digunakan pada mesin press hidrolik: 

4.3.1. Dongkrak Hidrolik 

Merupakan suatu alat utama yang digunakan pada Mesin Press Hidrolik 

untuk memberikan tekanan pada bahan melalui Piston Penekan. 
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4.3.2. Tabung dan Plat Pengepressan 

Merupakan bagian dari Mesin Press yang berfungsi untuk menampung 

bahan (biji) pada saat proses pengepressan yang berbentuk silinder dengan 

ketinggian tertentu dan dilengkapi dengan lubang lubang penyaring dengan 

diameter lubang ± 3 mm, pada sisi tabung bagian bawah. 

 

Gambar 3.3 Tabung Pengepressan 

 

4.3.3. Plat Alas Penekan Besi Baja 

Merupakan sumbat geser yang terpasang presisi di dalam tabung 

pengepressan. Plat penekan ini berfungsi untuk mengubah volume dari tabung 

pengepressan, menekan bahan di dalam tabung pengepressan ataupun kombinasi 

keduanya. 
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Gambar 4.4 Tuas Handle Dongkrak 

 

4.3.4. Handle ( Katup Ulir) 

Merupakan bagian mesin press hidrolik yang digunakan untuk mengatur 

batas maksimal Aliran Fluida Hidrolik. Ketika katup ulir di kencangkan maka 

cairan luida hidrolik akan memapatkan saluran hingga mendapatkan beban. 

 

4.3.5. Tempat penampung minyak 

Merupakan tempat menampung minyak hasil pengepressan berbentuk 

loyang persegi dan dilengkapi dengan lubang sebagai tempat keluarnya minyak. 

 

4.3.6. Pegas tarik 

Merupakan bagian mesin press hidrolik yang digunakan untuk menaikkan 

batang luncur secara otomatis dan dapat juga digunakan 7 untuk mengembalikan 

batang luncur pada posisi semula (Putriningtyas dkk, 2007). 
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Gambar 5.5 Tapak dan pondasi Mesin Press Hidrolik 

 

 

Gambar 6.6 Sketsa rancangan Mesin Press Hidrolik 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil kerja praktek yang dilaksanakan selama 2 bulan, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Setiap perusahaan memiliki standarisasi masing-masing. 

b. Memiliki kemampuan problem solfing baik,karena dalam dunia 

    pekerjaan kita harus mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang 

    cepat dan tepat. 

c. Memiliki kemampuan dan pemahaman yang baik dalam berkomuikasi. 

d. Perlunya mempelajari hal-hal baru diluar mata kuliah. 

e. Dalam pengerjaan projeck sebagai tugas kp, perlu komunikasi yang baik 

    dengan mentor untuk mencapai kesepakatan dan hasil yang baik. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan terkait kerja praktek ini adalah: 

a. Bagi mahasiswa prodi teknik mesin,ada baiknya juga memahami 

    penggunaan dan mengenal tentang (inventory spare part) dengan baik. 

b. CV. Gilang Jaya Teknik dapat menjadi kerja praktek bagi mahasiswa 

    jurusan teknik mesin yang ingin mengenal dunia pekerjaan di sebuah 

    perusahaan. 

c. Hal menarik saat melakukan kerja praktek di Perbengkelan perbaikan 

    alat berat adalah untuk belajar keahlian dalam memperbaiki alat berat 

    yang rusak. karena banyak hal-hal yang tidak penulis dapatkan di 

    kampus dan lingkungan lainnya. 
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