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ANALISA KERUSAKAN SISTEM HIDROLIK BLADE LIFT CYLINDER  

PADA BULLDOZER SD23 

Abstrak 

Lift cylinder adalah suatu komponen utama yang dinggerakan sistem hidrolis pada 

bulldozer. Cara kerja dari lift cylinder adalah merubah energi mekanik dari 

putaran engine yang disalurkan ke pompa menjadi energi tekanan fluida (oil flow) 

kemudian merubahnya kembali menjadi energi mekanik pada silinder hidrolik. 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kerusakan, peyebab kerusakan, langkah 

perbaikan sistem hidrolik, mengetahui besarnya kerugian gaya dan debit pada lift 

cylinder pada bulldozer SD23. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan pada lift 

cylinder yaitu pemeriksaan secara visual dan performance test pada lift cylinder. 

Selain itu, juga dilakukan pengukuran tekanan oli pada pressure plug saat full 

speed untuk mengetahui tekanan pompa dan mengetahui nilai kecepatan lift 

cylinder naik dan turun pada unit bulldozer yang mengalami trouble. Hasil dari 

analisa menunjukkan bahwa penyebab trouble pada lift cylinder adalah 

bergeseknya seal dengan rod yang kotor, kotoran semi kering (scuff wear). Piston 

quick drop valve yang mengalami Scrath (kerusakan berupa goresan) dan 

penyebab utamanya adalah rusaknya rod piston, room cylinder, quic drop valve, 

seal dan o-ring yang mengakibatkan lift cylinder menjadi lambat. Kerugian gaya 

setelah terjadi kerusakan pada silinder lift sebesar 288,4 kgf atau sebesar 2,6 % 

dengan kerugian debit aliran sebesar 0,538 liter/s atau sebesar 28.3%. 

Kata kunci: Hydraulic cylinder, lift cylinder, quic drop valve 

Abstract 

Lift cylinder is a main component that is driven by a hydraulic system on a 

bulldozer. The way the lift cylinder works is to change the mechanical energy 

from the engine speed that is channeled to the pump into fluid pressure energy (oil 

flow) then convert it back into mechanical energy on the hydraulic cylinder. The 

purpose of this research is to analyze the damage, the cause of damage, the step 

of repairing the hydraulic system, knowing the magnitude of the loss of force and 

the discharge of the lift cylinder on the SD23 bulldozer. The inspection procedure 

performed on the lift cylinder is a visual inspection and performance test on the 

lift cylinder. In addition, measurement of oil pressure in the pressure plug is also 

done at full speed to determine the pump pressure and determine the value of the 

speed of the cylinder lift up and down on the bulldozer unit that has trouble. The 

results of the analysis show that the cause of trouble in the lift cylinder is rubbing 

the seal with a dirty rod, semi-dry dirt (scuff wear). Piston quick drop valves that 

experience Scrath (damage in the form of scratches) and the main causes are 

damage to the piston rod, room cylinder, quic drop valve, seal and o-ring which 
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causes the lift cylinder to slow down. Loss of force after damage to the lift 

cylinder is 288.4 kgf or 2.6% with a flow discharge loss of 0.538 liter / s or 

28.3%. 

Key words: Hydraulic cylinder, lift cylinder, quic drop valve 

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Maintenance adalah usaha-usaha atau tindakan-tindakan reparasi yang 

dilakukan untuk menjaga performance dari sebuah mesin, selalu seperti 

kondisi dan performance dari mesin tersebut waktu masih baru, keuntungan 

yang didapat dalam melakukan maitenance adalah memperkecil breakdown 

time dan cost karena kerusakan lebih parah. Begitu banyak kegiatan 

perawatan ataupun perbaikan yang dilakukan, salah satunya adalah kegiatan 

perbaikan yang dilakukan karena kerusakan low speed dan drift setelah 

mendapatkan laporan dari operator pada komponen sistem hidrolik blade lift 

cylinder.  

Salah satu sistem yang mendukung kinerja dari bulldozer adalah 

sisitem hidrolik blade lift cylinder digunakan utuk menaikan dan menurunkan 

balde saat medan yang tidak rata, pada blade lift cylinder terdapat berbagai 

komponen pendukung untuk melakukan kerja, komponen pendukung 

diharpakan tidak ada kendala saat unit dioperasikan. Kerusakan sistem 

hidrolik blade lift cylinder akan berdampak pada produktifitas kerja. Sebagai 

komponen yang sangat penting, maka blade lift cylinder diharapkan dapat 

bekerja dengan baik.  

Berdasarkan hal itu, penulis ingin menganalisa kerusakan pada sistem 

hidrolik blade lift cylinder guna menambah pengetahuan tentang sistem 

hidrolik pada Bulldozer tersebut. Untuk itu penulis mengambil judul “Analisa 

kerusakan sistem hidrolik blade lift cylinder  pada Bulldozer SD23 ” 
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1.2 Tujuan penulisan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari analisa ini adalah : 

a. Menganalisa kerusakan, penyebab kerusakan, dan langkah perbaikan

sistem hidrolik pada Lift Cylinder pada Bulldozer SD23.

b. Mengetahui besarnya kerugian gaya dan debit pada Lift Cylinder saat

mengalami kerusakan pada Bulldozer SD23.

1.3 Batasan Masalah 

Dengan unit Bulldozer SD23 yang digunakan, batasan masalah laporan tugas 

akhir ini yaitu melakukan analisa kerusakan sistem hidrolik Blade lift 

cylinder, faktor penyebab, melakukan langkah perbaikan serta menegetahui 

besar kerugian gaya dan debit pada Blade lift cylinder. 

1.4 Landasan Teori 

1.4.1 Bulldozer 

Bulldozer adalah alat berat bertipe traktor menggunakan track atau rantai 

dilengkapi dengan pisau (dikenal dengan blade) yang terletak dibagian 

depan. Bulldozer merupakan traktor yang mempunyai traksi besar dan 

berikut adalah bagian dari bulldozer SD23 terlihat dalam gambar 1. 
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Gambar 1 Bulldozer Shantui SD23 

Keterangan Bulldozer Shantui SD 23 

S   = Shantui 

D  = Dozer 

23 = 230 hp 

1.4.2 Analisa Dasar Fluida 

Hukum pascal adalah tekanan yang diberikan pada fliuda diruang tertutup 

diteruskan kesemua arah dan sama besar terlihat dalam gambar 2 

Gambar 2 Hukum pascal 
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Jika diberikan gaya sebesar F pada A, dalam suatu tabung fluida, 

maka akan didapatkan tekanan P yang mendesak kearah luasan A tabung 

tersebut dan melawan gaya F, maka didapatkan. 

 𝑃 =  
𝐹

𝐴
 . ................................................................................................... (1) 

a) Kedalam kesetimbangan terlihat dalam gamabar 3.

Gambar 3 Kesetimbangan 

Dalam keadaan kesetimbangan berlaku tekanan P 1 = P 2 maka 

dari keadaan kesetimbangan tersebut didapat persamaan 

𝐹1

𝐴1
=  

𝐹2

𝐴2
. .............................................................................. (2) 

b) Panjang langkah  terlihat dalam gambar 4.

Gambar 4 Panjang langkah. 

Untuk mengangkat beban F2 sejauh S2 maka piston 1 diberi 

gaya F1 yang bergerak sejauh S1. Dengan volume V yang 

dipindahkan adalah konstan V1 = V2 maka didapatkan 

persamaan. 

S1 . A1 = S2 . A2 ................................................................. (3) 
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c) Hubungan tekanan dan luasan terlihat dalam gambar 5.

Gambar 5 Silinder. 

Tekanan P1 yang dihasilkan dari gaya F1 pada luasan A1 

dihubungkan dengan piston yang lebih kecil dengan luasan A2 

akan dihasilkan tekanan P2 yang lebih besar dari tekanan awal. 

Jika gaya adalah konstan F1 = F2 maka diperoleh persamaan  

P1 . A1 = P2 . A2 ................................................................. (4) 

d) Laju aliran  terlihat dalam gambar 6.

Gambar 6 Laju aliran silinder 

Debit adalah volume V yang mengalir dalam pipa terhadap 

satuan waktu t. bila volume V adalah luasan A dikalikan dengan 

panjang langkah S dibagi waktu t adalah kecepatan v, maka 

didapatkan persamaan  

 𝑄 =  
𝑉

𝑡
.................................................................................. (5) 

e) Kecepatan aliran  terlihat dalam gambar 7.
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Gambar 7 Kecepatan aliran silinder 

Aliran yang melewati luasan kecil A1 mempunyai kecepatan v 

yang lebih besar dari pada aliran yang melewati luasan besar 

A2, maka berlaku  

V1.A1=V2.A2 .................................................................(6) 

2 METODE 

2.1 Flow Chart Prosedur Pemeriksaan 

PERFORMANCE TEST

PEMERIKSAAN VISUAL

PROSES DISASSEMBLY LIFT CYLINDER

PROSES SWEEPING

PEYEBAB DAN LANGKAH 

PERBAIKAN

SELESAI

ANALISA HASIL PEMERIKSAAN DAN 

PEMBAHASAN LIFT CYLINDER

MULAI

MEMPERSIAPKAN ALAT DAN BAHAN

Gambar 8 Flow chart prosedur pemeriksaan kerusakan 
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2.2 Bahan dan Alat Penelitian 

a. Bahan Bulldozer SD 23

b. Pressure Gauge

c. Stopwatch

d. Special Tool

e. Tools Box

f. Compressor

g. Crane Portal

h. Manual Book

2.3 Langkah Analisa 

2.3.1 Pemeriksaan Performance Test 

a. Operating Speed Test

Operating speed test ini dilakukan untuk mengetahui kecepatan hidrolik 

blade lift cylinder dalam melakukan kerja, dengan cara posisikan blade 

lift cylinder meyentuh tanah yang rata kemudian angkat setinggi 121 cm 

keadaan unit tidak ada pembebanan dan operasikan unit pada high idling 

yaitu engine pada 2000 rpm.  

Laju penigkatan blade lift cylinder digunakan untuk mengetahui 

berapa waktu yang dibutuhkan blade lift cylinder dari posisi bawah 

sampai posisi atas. Pengukuran pada blade lift cylinder ini menggunakan 

alat ukur stopwatch agar dapat mengetahui waktu dengan teliti. 

Setelah dilakukan Operating speed untuk menguji kecepatan laju 

blade lift cylinder (analisa low speed), tahapan berikutnya yaitu tahan 

blade diposisi atas tunggu selama 5 menit untuk mengetahui blade lift 

cylinder turun atau tidak (analisa drift). 

b. Presser Test

Pressure test ini dilakukan untuk mengetahui tekanan output gear pump 

yang akan di suplai ke blade lift cylinder untuk menggerakkan naik dan 

turun. Hal ini dilakukan dengan unit pada saat hight idling pada 2000 
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rpm dan dengan menggerakkan blade lift cylinder keatas. Untuk 

mengetahui output yang dihasilakan oleh gear pump perlu menggunakan 

alat pressure gauge. 

2.3.2 Pemeriksaan Visual 

Bagian yang dilakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan tangki hidrolik

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui isi tangki 

hidrolik dengan cara meliahat indicator oil level. Level oli hidrolik 

perlu diperhatikan karena blade lift cylinder tidak akan berfungsi 

ketika oli hidrolik habis Pemeriksaan Hose hidrolik 

b. Pemeriksaan Hose hydraulic

Bagian Hose hydraulic yang diperiksa pada sistem hydraulic 

blade lift cylinder adalah sambungan hose dan body hose hydraulic 

dengan cara melihat secara langsung visualnya yang 

menghubungkan tangki hidrolik hingga ke blade lift cylinder 

c. Pemeriksaan Control valve

 Pemeriksan visual pada control valve dilakukan dengan 

melihat body control valve sambungan hose yang terdapat pada 

control valve. 

d. Pemeriksaan Pompa hidrolik

Pemeriksan visual pada Pompa hidrolik dilakukan dengan 

memperhatikan keseluruhan body Pompa hidrolik dan sambungan ke 

hose yang terdapat pada pompa hidrolik. 

e. Pemeriksaan quic drop valve

Pemeriksaan Quic drop valve yaitu dengan mengecek 

keseluruhan bagian body dan sambungan hose quic drop valve 
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dengan seksama dan teliti. Untuk bagian dalam akan diperiksa saat 

proses disassembly karena dalam quic drop valve terdapat spring dan 

piston yang berfungsi mempercepat laju hidrolik saat turun. 

f. Pemeriksaan cylinder hydraulic

 Pemeriksaan Cylinder hydraulic atau juga disebut room 

cylinder pada bagian dalam, dilakukan pemeriksaan dengan  melihat 

secara meyeluruh body cylinder hydraulic. Untuk bagian dalam akan 

diperiksa setelah langkah disassembly apakah terjadi goresan pada 

bagian dalam room cylinder. 

g. Pemeriksaan rod piston

Pemeriksaan yang dilakukan pada rod piston yaitu dengan 

meliahat keseluruhan body rod piston. Rod piston yang berbentuk 

silinder memanjang yang terhubung langsung dengan piston yang 

berfungsi meneruskan gaya yang timbul karena tekanan fluida, 

pastikan rod piston tidak tergores atau berlubang karena benturan.  

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Tabel Hasil Operating Speed pada Lift Cylinder 

Setelah dilakukan performance test didapatakan bahwa waktu actual checking 

lebih besar dari standart, waktu untuk blade lift cylinder bergerak dari bawah 

sampai keatas saat pengoprasian unit yaitu 7 second serta pressure dari 

pompa hidrolik lebih kecil namun masih dalam batas toleransi yaitu 18,5 

Mpa. Maka dapat dilakukan analisa ada beberapa komponen atau part yang 

rusak yang berpengaruh pada kecepatan blade lift cylinder menjadi lambat 

saat dilakukan operating speed blade lift cylinder menigkat menjadi  7 second 

terlihat dalam tabel 1. 
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Tabel 1  Hasil operating speed pada lift cylinder 

No Pengujian Komponen diuji Standard Test Actual 

Checking 

1 

2 

Operating Speed 

Pressure 

Lift Cylinder  

Hidraulic Pump 

4,5 Second 

19 Mpa 

7 Second 

18,5 Mpa 

3.2 Hasil Pemeriksaan Kerusakan 

Hasil pemeriksaan kerusakan adalah hasil yang diperoleh setelah dilakukan 

analisa visual dan disassebly dengan meliahat keseluruhan  komponen-

komponen blade lift cylinder dan didapatkan hasil sebagai berikut : 

3.2.1 Hose Hydraulic 

Ketika dilakukan pengecekan visual ditemukan hose dalam keadaan 

terkelupas pada bagian body hose adapun faktor peyebabnya yaitu 

lamanya pemakaian hidrolik hose, pengaruh cuaca, sinar matahari, bahan-

bahan kimia, kondisi pengoprasian atau kesalahan dalam peyimpanan 

terlihat dalam gambar 9.  

Hose sendiri berfungsi sebagai penghantar oli hidrolik sesuai 

dengan tekanan yang diperlukan keseluruhan bagian unit untuk 

mengerakan actuator blade lift cylinder. 

Gambar 9 Hose 

Bagian luar hose yang 

terkelupas  
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3.2.2 Quic Drop Valve 

Setelah dilakukan disassembly piston quic drop valve mengalami Scrath 

(kerusakan berupa goresan) yang disebabkan piston quic drop valve 

mendapatkan tekanan dari oli hidrolik mengakibatkan piston berputar dan 

mengesek dinding  quic drop valve terlihat dalam gambar 10.  

Quic drop valve sendiri berfungsi untuk mempercepat turunya blade 

dengan cara oli hidrolik yang memiliki tekanan medorong piston dan 

membuka lubang yang terdapat pada quic drop valve. 

Gambar 10 Piston quic drop valve 

3.2.3 Cylinder Hydraulic 

Ketika dilakukan disassembly didalam room cylinder mengalamai Scrath 

(kerusakan berupa goresan) ditemukan endapan garam dan kotoran yang 

menempel pada dinding berasal dari bergeseknya komponen lift cylinder 

dan oli hidrolik yang sudah terlalu lama dipakai terlihat dalam gambar 11.  

Cylinder hydraulic sendiri berfungsi sebagai tempat piston 

melakukan langkah (stroke) bolak balik. Piston yang terhubung dengan 

rod yang bergerak maju mundur tergantung pada sisi mana yang diisi oleh 

oli hidrolik bertekanan. 

Piston quic drop valve yang 

mengalami Scrath 



13 

Gambar 11 Room cylinder 

3.2.4 O-ring dan Seal 

Peyebab o-ring dan seal rusak karena seal dan oring yang menempel pada 

piston dan menempel pada hose terus mendapatkan tekanan dan selalu 

tercelup dengan oli hidrolik (oli hidrolik tidak selalu dalam kondisi dingin) 

hal tersebut yang merubah keelasitasan dan tak mampu lagi sebagai 

peyekat bertekanan tinggi terlihat dalam gambar 12.  

O-ring dan seal sendiri berfungsi sebagai pecegah kebocoran, 

bekerja dengan cara menutup celah-celah antara dua benda yang akan 

dirapatkan, dengan memanfaatkan sifat karet yang elastis. 

Gamabar 12 O-ring 

Seal dust mengalami kerusakan dibagian karet yang disebabkan 

sering bergeseknya permukaan karet dengan rod yang kotor, kotoran semi 

O-ring yang rusak 

Gram 

Scrath 
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kering (scuff wear). Karena hal tersebut kotoran dari luar dapat masuk 

kedalam dan bercampur dengan oli hidrolik terlihat dalam gambar 13. 

Fungsi seal dust adalah menahan kotoran dari luar atau 

mengcover debu biyar tidak masuk kedalam sistem hidrolik jika sampai 

ada kotoran atau debu yang masuk akan merusak room cylinder yang 

bergesekan dengan piston ketika dioperasikan. 

Gambar 13 Seal 

3.2.5 Rod piston 

Rod piston mengalami benturan sehinga permukaan menjadi berlubang 

dan tidak rata hal ini meyebabkan hydraulic keluar dari lubang tersebut o-

ring dan seal tidak dapat menahan dengan sempurna karena adaya lubang 

yang meyebabkan kebocoran lewat celah akibatnya gaya yang dihasilkan 

mejadi tidak optimal terlihat dalam gambar 14. 

 Fungsi dari rod piston yaitu meneruskan gaya yang timbul 

akibat tekanan fluida bagina yang berbentuk silinder memanjang ini salah 

satu ujungnya terkoneksi langsung dengan piston, dan sisi lainya 

terkoneksi dengan komponen lain (blade) yang digerakan.  

Gambar 14 Rod piston 

Rod Piston 

Karet Seal rusak 
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3.3 Proses Sweeping 

Proses sweeping adalah proses yang dilakukan setelah dilakukan pengecekan 

pada komponen yang menegalami kerusakan kemudian melakukan 

rekomendasi untuk melakukan penggantian spareparts dengan cara mendata 

komponen yang rusak serta menulis serial number-nya sesuai denngan part 

book. Berikut adalah daftar pemesanan (order) spareparts terlihat dalam tabel 

2. 

Tabel 2 Part Request untuk lift cylinder Bulldozer SD23 

No. Serial Number Part Name Quantity 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

154-63-13241 

154-63-13220 

07000-12110 

707-35-91100 

07000-12105 

707-44-11180 

07156-01112 

07000-12055 

07000-13038 

07000-13045 

01010-51250 

01010-51065 

07124-01009 

154-63-14100 

Cylinder 

Rod piston 

O -ring 

Ring back-up 

O –ring 

Ring piston 

Ring near 

O –ring 

O –ring 

O –ring 

O –ring 

O –ring 

Hose 

Quick drop valve 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

12 

6 

2 

3.4 Peyebab Kerusakan dan Usaha Meminimalisir Kerusakan 

3.4.1 Fishbone 

Untuk mengetahui penyebab kerusakan sistem hidrolik pada blade lift 

cilinder dibutuhkan diagram fishbone utuk menganalisa kerusakan : 

1). Metode  2).Manusia 3). Material 4). Mesin terlihat dalam gambar 15. 
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Gambar 15 Fishbone Diagram 

3.4.2 Rangkuman Fishbone 

Tabel 3 Rangkuman Pembahasan Fishbone Diagram 

Possible Root 

Cause Discussion 

Root 

Cause 

Manusia 

Kesalahan 

install 

Unit dalam keadaan baru belum pernah di un-

install 
No 

Kesalahan 

perawatan 

Mekanik tidak melakukan daily check pada 

unit mengakibatkan adanya eksternal leak 

pada sistem hidrolik 

Yes 

Metode 

Salah dalam 

mode operasi 

Skiil operator kurang memadai pengoprasian 

unit 
Yes 
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Waktu operasi 

yang lama 
Hour meter melebihi jadwal maintenance Yes 

Load terlalu 

besar 

Matrial yang didorong tidak melebihi beban 

maksimal  
No 

Mesin 

Adust yang 

tidak sesuai 

dengan standar 

Adjust main pump sudah dilakukan oleh 

distributor 
No 

Life time Hour meter unit sudah mencapai 2100 hm Yes 

Material 

Kesalahan 

penggunaan oli 

Spesifikasi oli hidrolik sudah menggunakan 

SAE 15W- 40 
Yes 

Terjadi 

kontaminasi oli 
Oli tercampur dengan air dan debu Yes 

3.5 Kerugian Gaya dan Debit  Blade Lift Cylinder  Akibat Kerusakan 

3.5.1 Hasil perhitungan 

Dari hasil analisa perhitungan gaya dan debit blade lift cylinder maka 

didapatkan data terlihat dalam  tabel 4. 

Tabel 4 Kerugian Gaya dan Debit Cylinder Hidrolik Akibat Kerusakan. 

Nama Normal Rusak Kerugian 

Gaya Cylinder 

Debit Cylinder 

10.959,16  kgf 

1,507   liter/s  

10.670,76 kgf 

0.969 liter/s 

288,4 kgf 

0,538 liter/s 

Kerugian gaya setelah terjadi kerusakan pada blade lift cylinder 

sebesar 288,4 kgf atau sebesar 2,6 % dengan kerugian debit aliran sebesar 

0,538 liter/s atau sebesar 28.3%. Hasil perhitungan kerugian Gaya pada 

blade lift cylinder lebih sedikit karena tidak terjadi kerusakan pada pompa 

hidrolik namun lebih besar kerugian Debit karena o-ring dan seal yang 

rusak. 
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4 PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dari hasil yang disesuaikan dengan analisa dan pembahasan data teknis, 

dimana penyebab kerusakan low speed dan drift  maka dapat diambil 

kesimpulan hasil sebagai berikut: 

a. Kerusakan pada lift cylinder terdapat banyak seal dan o-ring yang rusak

karena sering bergeseknya seal dengan rod yang kotor, kotoran semi

kering (scuff wear). Piston quick drop valve mengalami Scrath

(kerusakan berupa goresan)  karena sering bergeseknya piston dengan

dinding  quic drop valve. Faktor yang tidak disengaja seperti  rod

terbentur benda keras mengakibatkan rod berlubang.

b. Kerugian gaya setelah terjadi kerusakan pada silinder lift sebesar 288,4

Kg atau sebesar 2,6 % dengan kerugian debit aliran sebesar 0,538 liter/s

atau sebesar 28.3%.

4.2 Saran 

a. Lakukanlah mantenance dengan menjadwal dan sesuai prosedur yang

telah ditentukan.

b. Perhatikan kebersihan ketika akan assembly suatu unit agar tidak terjadi

kontaminasi.

c. Lakukan penggantian oli hydraulick sesuai SAE nya dan lakukan

maintenance sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Pemahaman terhadap perawatan seperti harian, mingguan hingga

bulanan harus di pahami oleh seorang operator alat.
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