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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Mobil pada masa sekarang ini sudah bukan lagi merupakan barang 

mewah, tetapi sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh kebanyakan 

orang, sehingga tidak mengherankan jika dari hari ke hari jumlah mobil makin 

meningkat, baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. 

Sebagai alat transportasi, mobil memang mempunyai beberapa kelebihan 

bila dibandingkan dengan alat transportasi lainnya, baik dalam segi kenyamanan 

maupun dalam segi keselamatan. Meskipun demikian, perubahan dan inovasi 

selalu dilakukan demi meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu produk mobil. 

Satu inovasi yang sudah dilakukan pada suatu produk mobil adalah pada 

sistem kemudi. Sistem kemudi suatu mobil dimaksudkan untuk mengendalikan 

arah gerakan mobil tersebut. Sistem kemudi dikatakan ideal untuk suatu mobil 

jika mempunyai sifat-sifat : 

- Dapat digunakan sebagai pengendali arah kendaraan untuk segala kondisi, 

segala jenis belokan dan segala kecepatan. 

- Dapat menjamin serta menjaga stabilitas arah pada segala jenis gerakan belok 

dan pada segala kecepatan. 

- Tidak membutuhkan tenaga yang besar dari pengemudi untuk menggerakkan 

roda kemudi dalam mengendalikan arah gerakan kendaraan. 
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Dengan mempertimbangkan sifat-sifat diatas, maka dirancanglah sistem kemudi 

power steering. 

Power steering merupakan sistem penambah daya untuk mengurangi 

beban pengemudian pada saat mobil akan berbelok. Pada sistem kemudi power 

steering, tenaga untuk membelokkan roda tidak sepenuhnya datang dari tenaga 

pengemudi, namun dibantu oleh sistem tenaga penggerak. Sistem tenaga yang 

sering digunakan pada power steering adalah sistem hidrolik, melalui sebuah 

pompa hidrolik yang mengalirkan fluida bertekanan sebagai tenaga untuk 

membelokkan roda. Sehingga pengemudi tidak perlu mengeluarkan tenaga yang 

besar untuk menggerakkan roda kemudi. Putaran lingkaran kemudi oleh 

pengemudi merupakan sinyal untuk menggerakkan katup pengatur sistem tenaga. 

Dengan adanya sistem penambah daya (power steering) ini, kemudi akan terasa 

lebih ringan. 

Mengingat pentingnya sistem hidrolik pada power steering, maka dalam 

tugas akhir ini akan dicoba untuk merencanakan sistem hidrolik pada power 

steering.  

 

1.2. Pembatasan Masalah 

Agar mendapatkan hasil dalam ruang lingkup tertentu, maka perlu 

adanya pembatasan masalah. Dalam perencanaan ini hanya akan dilakukan 

perancangan seputar sistem hidrolik power steering model rack and pinion pada 

mobil Suzuki Baleno SY416 tahun 2002. Tekanan operasi pada silinder hidrolik 

80 kg/cm2, dengan jumlah minyak pada sistem 860 – 950 cm3. 
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1.3. Tujuan Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini mempunyai tujuan untuk merencanakan sistem 

hidrolik yang digunakan pada mekanisme penambah daya sistem kemudi (power 

steering) mobil Suzuki Baleno. 

 

1.4. Metode Perencanaan 

Perencanaan sistem hidrolik Power steering ini, menggunakan tiga 

metode yang secara umum sering digunakan. Tiga metode tersebut adalah 

observasi, studi literatur dan analisis data.  

- Observasi 

Sebelum melakukan perencanaan secara tertulis, dilakukan observasi 

lapangan ke dealer-dealer untuk mencari data-data spesifikasi yang 

dibutuhkan. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan untuk melakukan 

analisis. 

- Studi Literatur 

Metode berikutnya yaitu mencari teori-teori dasar, rumus-rumus dan 

formula-formula melalui buku-buku pegangan atau literatur. Rumus-

rumus dan formula-formula ini akan digunakan untuk menganalisis data-

data yang diperoleh dari hasil observasi. 

- Analisis Data 

Selanjutnya, penulis melakukan analisis dari data-data hasil observasi 

dengan menggunakan rumus-rumus dan formula-formula yang diperoleh 

dari literatur. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari tugas akhir ini, 

maka perencanaan sistem hidraulik power steering ini dibagi menjadi lima bab, 

dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub yang satu sama lain saling berkaitan, 

sehingga membentuk satu kasatuan topik pembahasan. Sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

Sebelum masuk bab I, perencanaan system hidraulik ini diawali dengan 

halaman formalitas yang terdiri dari : 

1. Halaman Judul 

2. Halaman Pengesahan 

3. Halaman Motto  

4. Halaman Persembahan 

5. Kata Pengantar 

6. Daftar Isi 

7. Daftar Gambar 

Didalam daftar isi tercakup : 

BAB I : Pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penulisan, metode perencanaan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : Dasar Teori, yang memuat tentang pengertian sistem hidrolik, fluida 

kerja sistem hidrolik, kesetimbangan gaya dan momen, prinsip dasar 

aliran fluida dan gaya dukung silinder hidrolik. 
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BAB III : Sistem Hidrolik Power Steering, berisi tentang mekanisme kerja sistem 

hidrolik power steering, analisis perencanaan silinder hidrolik yang 

meliputi perhitungan gaya dukung silinder hidrolik, perencanaan 

silinder hidrolik, perencanaan torak dan batang torak, perencanaan 

tutup silinder hidrolik, serta pemilihan minyak hidrolik. 

BAB IV : Komponen pendukung sistem hidrolik, meliputi tentang pemilihan 

katup-katup, perencanaan instalasi pipa, pemilihan pompa power 

steering, dan reservoir.  

BAB V : Penutup, meliputi hasil kesimpulan dari analisis, data-data ukuran 

utama hasil analisis dan kata-kata penutup. 




