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ANALISA KERUSAKAN DAN PERBAIKAN HYDRAULIC LIFT 

CYLINDER PADA WHEEL LOADER XGMA XG955H 

 

Abstrak 

Hydraulic lift cylinder adalah komponen yang berfungsi untuk mengangkat dan 

menurunkan arm mengunakan fluida oli sebagai medianya. Analisa ini bertujuan 

untuk mengetahui jenis-jenis kerusakan, penyebab kerusakan, mengetahui 

langkah perbaikan hydraulick lift cylinder pada wheel loader XGMA XG955H. 

Prosedur pemeriksaan dilakukan secara visual pada hose hydroulic, control valve, 

working pump,pilot jet/joy stick dan cylinder hydraulick  .Selanjutnya dilakukan 

analisa kerusakan hydraulick lift cylinder menggunkan fishbone diagram untuk 

menganalisa penyebab kerusakan pada hydraulic lift cylinder. Hasil analisa 

kerusakan pada hydraulic lift cylinder, terjadi kerusakan pada seal, pin dan pilot 

jet/joy stick yang berdampak pada kerja wheel loader XGMA XG955H menjadi 

tidak maksimal. Langkah perbaikan yang dilakukan dengan mengganti 

komponen-komponen yang rusak dan membersihkan semua komponen dari 

kotoran. Tindakan pencegahan dengan menjalankan daily check dan preventive 

maintenance prosedur. 

Kata kunci :Wheel loader, hydraulic system, hydraulick lift cylinder 
 

Abstract 

Hydraulic lift cylinder is a component that serves to lift and lower the arm using 

oil fluid as the media. This analysis aims to determine the types of damage, the 

cause of damage, knowing the steps of repair hydraulick lift cylinder on wheel 

loader XGMA XG955H. The inspection procedure is done visually on hydraulic 

hose, control valve, working pump, pilot jet / joy stick and cylinder hydraulick. 

Further analysis of damage of hydraulick lift cylinder using fishbone diagram to 

analyze the cause of damage to hydraulic lift cylinder. Result of damage analysis 

on hydraulic lift cylinder, damage to seal, pin and pilot jet / joy stick that impact 

on wheel worker XGMA XG955H become not maximal. Repair steps are done by 

replacing the damaged components and cleaning all components of the dirt. 

Precautions by running daily check and preventive maintenance procedures. 

Keywords: Wheel loader, hydraulic system, hydraulick lift cylinder 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam dunia industri, alat berat termasuk dalam kebutuhan utama. Kegiatan 

industri memerlukan alat berat anatara lain untuk mengangkat material yang akan 

dibawa oleh dump truck, memindahkan material ketempat lain dan bahkan 

menggali. Kegiatan – kegiatan tersebut dapat dilakukan tanpa bantuan alat berat, 

tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama jika dibandingkan dengan 

menggunakan bantuan alat berat. Khususnya wheel loader yang sangat 

berpengaruh dalam kegiatan industri. Untuk itu penulis melakukan analisa pada 
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alat berat yaitu Wheel loader XGMA XG955H. Wheel loader XGMA XG955H 

adalah tractor dengan roda yang dilengkapi perlengkapan kerja yaitu bucket yang 

berfungsi untuk menggali (digging), membawa (carrying), dan memuat (loading). 

Cara kerja wheel loader XGMA XG955H ini sama seperti halnya alat berat pada 

umumnya dimana alat pengerak utamanya menggunakan system hydraulick.  

Hydraulic Lift cylinder adalah komponen yang berfungsi untuk mengangkat 

dan menurunkan arm menggunakan oli hydraulic sebagai medianya.  Sebagai 

salah satu penggerak pada wheel loader maka hydraulic lift cylinder  diharapkan 

bekerja secara maksimal agar pekerjaan cepat selesai. Keuntungan menggunakan 

system hydraulic : 

1. Pemindah gaya dan daya yang lebih halus. 

2. Pengaturan tingkat kecepatan yang dilakukan dengan mudah. 

3. Suara yang timbul saat sistem beroperasi tidak berisik. 

Dikarenakan hydraulic lift cylinder berpengaruh pada performa unit wheel 

loader XGMA XG955H. Berdasarkan hal itu timbul inisiatif untuk menganalisa 

kerusakan dan Perbaikan  pada hydraulic lift cylinder pada unit wheel loader 

XGMA XG955H guna menambahpengetahuan tentang system hydraulick pada 

wheel loader XGMA XG955H dan meminimalkan kerusakan yang sama. 

Adapun tujuan dari penulisan lapotan Tugas Akhir ini adalah Mengetahui 

jenis - jenis kerusakan hydraulic lift cylinder pada wheel loader XGMA XG955H. 

Mengetahui penyebab kerusakan hydraulic lift cylinder pada wheel loader XGMA 

XG955H. Mengetahui langkah perbaikan hydraulic lift cylinder pada wheel loader 

XGMA XG955H. 

System hydraulic adalah suatu sistem atau peralatan yang bekerja berdasarkan 

sifat dan potensi atau kemampuan yang ada pada zat cair (liquid). Berdasarkan 

kata hydraulic berasal dari bahasa Yunani yakni “hydro” berarti air, dan “aulos” 

berarti pipa. Jadi hydraulic dapat diartikan suatu alat yang bekerja berdasarkan air 

dan pipa. Pada masa sekarang ini hydraulick menggunakan air atau campuran oli 

dan air (water emulsian) atau oli saja. System hydraulick adalah teknologi yang 

memanfaatkan zat cair biasanya oli untuk melakukan suatu gerakan segaris atau 

putaran. Sistem ini bekerja menerapkan hukum pascal yaitu “Tekanan yang 
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diberikan zat cair didalam ruang tertutup kemudian akan diteruskan kesegala arah 

dengan sama besar tanpa berkurang kekuatannya”. Cara kerja dari system 

hydraulic pada alat berat yaitu merubah energi mekanik dari sumber tenaga 

(engine) menjadi tenaga kinetis dan energi tekanan fluida melalui saluran 

hydraulic yang kemudian energi tersebut diubah kembali menjadi energi mekanis 

pada Cylinder Hydraulic untuk melakukan kerja. 

Cylinder hydraulic berfungsi untuk menggerakkan perlengkapan kerja 

(attachment). Prinsip kerjanya adalah mengubah tenaga hidraulic menjadi tenaga 

mekanik. Hydraulic cylinder dibagi menjadi dua jenis yaitu : 

a) Single acting  

Single acting hanya mempunyai satu port, sehingga fluida bertekanan hanya 

masuk melalui satu saluran, dan menekan kesatu arah. cylinder ini untuk 

gerak membalik. Dengan cara membuka valve atau karena gaya grafitasi atau 

juga kekuatan spring. 

b) Double acting 

Double acting mempunyai tenaga dalam dua arah. Oli yang bertekanan 

masuk pada salah satu sisi untuk menggeluarkn cylinder rod dan pada sisi lain 

untuk memasukkan cylinder rod. Port pada tiap bagian sehingga fluida 

bertekanan bias masuk melalui kedua bagian sehingga bias melakukan dua 

gerak piston. 
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2. METODE  

2.1 DIAGRAM ALIR PENELITIAN 

 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 
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2.2   Laporan Operator Terhadap Gangngguan Kerja Wheel Loader 

Laporan operator ini berfungsi untuk mengetahui gejala atau gangguan wheel 

loader XGMA XG955H saat beroperasi ( bekerja). Sehingga mekanik dapat 

memprediksi kerusakan yang terjadi agar bilamana unit berada diluar atau di 

daerah yang jauh, mekanik dapat cepat dalam melakukan pengerjaannya 

karena sudah mempersiapkan alat dan bahan yang harus digunakan dalam 

memperbaiki wheel loader XGMA XG955H.  

        Laporan operator terhadap gangguan kerja wheel loader XGMA XG955H : 

1) Kadang kadang  hydraulic lift cylinder tidak mau naik. 

2) Hydraulic lift cylinder bergerak pelan dan tidak mempunyai tenaga untuk 

mengangkat. 

3) Hydraulic lift cylinder bergerak lambat saat mencapai ketinggian tertentu. 

 

2.3 Pemeriksaan Secara Visual 

Mendapat laporan dari operator bahwa terjadi trouble shooting pada Wheel 

loader XGMA XG955H. Maka tindakan pertama yang harus dilakukan untuk 

mengetahui penyebab troble shootingnya adalah melakukan pemeriksaan 

secara seksama sesuai dengan standard buku manual (OMM) dan 

menanyakan gejala yang dirasakan oleh operator serta melakukan 

pemeriksaan secara visual.  

 

2.4  Performance Test 

Performance test dilakukan untuk mengetahui kerusakan yang terjadi pada 

komponen hydraulick lift cylinder. 

1) Operating speed test 

Operating speed test ini dilakukan untuk mengetahui kecepatan cylinder 

hidraulik dalam melakukan kerja, dengan cara manaikkan dan 

menurunkan cylinder lift dan  cylinder bucket pada keadaan unit tidak 

ada pembebanan dan operasikan pada putaran 2200 rpm. Pada operating 

speed test ini digunakan stopwatch untuk mengukur waktu yang 
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dibutuhkan hydraulic lift cylinder saat dari posisi bawah dan posisi atas 

dan sebaliknya.  

2) Pressure Test 

Pressure test ini dilakukan untuk mengetahui tekanan output working 

pump yang akan di suplai ke control valve untuk menggerakkan 

hydraulic lift cylinder. Hal ini dilakukan dengan unit pada putaran 2200 

rpm dan dengan menggerakkan hydraulic lift cylinder keatas. 

 

2.5  Proses Disassembly Hydraulic Lift Cylinder 

Setelah selesai melakukan pengecekan pada hydraulic lift cylinder Diketahui 

bahwa hydraulic lift cylinder mengalami kebocoran yang dikarenakan seal 

pada hydraulic lift cylinder tidak standar lagi sehingga hydraulic lift cylinder 

bekerja tidak normal lagi. Dengan demikian hydraulic lift cylinder 

disassembly. 

 

2.6 Penelitian Kebocoran 

Adapun penelitian yang dilakukan penulis untuk menganalisa penyebab 

kerusakan sampai terjadinya kerusakan pada bagian dari hydraulic lift 

cylinder seperti dibawah ini: 

A.  Melakukan pembersihan dan pengecekan cylinder barrel 

Gejala kerusakan yang sering terjadi pada Cylinder barrel  ; 

1) Cylinder barrel mengalami keretakan pada bagian dalam atau luar. Hal ini 

dapat terjadi karena benturan benda keras yang mengenai cylinder barrel 

pada saat beroperasi. 

2) Kerusakan yang umum terjadi yaitu terjadinya goresan atau terkikisnya 

dinding cylinder barrel bagian dalam. Dalam hal ini goresan diakibatkan 

oleh masuknya kotoran dari luar. 

3) Cylinder barrel mengalami kebalingan. Hal ini cukup menggangu kinerja 

dari hydraulic lift cylinder. 
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B. Melakukan pembersihan dan pengecekan  rod 

Gejala kerusakan yang sering terjadi pada Rod : 

1) Kerusakan yang sering terjadi pada rod adalah tergoresnya atau 

terkikisnya batang dalam skala besar atau kecil. Hal ini dapat disebabkan 

saat operasi kotoran dapat menempel pada as dan masuk ke dalam tabung. 

Hal ini juga dipengaruhi oleh Dust Seal (Seal Debu) yang tidak baik lagi 

atau sudah rusak. 

2) Kemungkinan kerusakan yang kedua adalah batang rod bengkok dan bisa 

sampai mengakibatkan batang patah. Bengkoknya rod ini disebabkan oleh 

pembebanan yang berlebihan ketika wheel loader sedang beroperasi. 

Operator terkadang kurang memperhatikan dan tidak hati-hati 

menggunakan hydraulick lift cylinder. Mengangkat beban yang berlebihan 

dapat mengakibatkan rod menjadi bengkok. 

 

C. Melakukan pembersihan dan pengecekan sistim seal 

   Gejala kerusakan terjadi pada Seal  : 

 Kerusakan yang umum terjadi adalah seal-seal yang digunakan pada 

piston sudah habis. Hal ini ditandai dengan menipisnya lapisan seal-seal 

tersebut. Seal yang sudah rusak dapat dilihat dari bentuknya yang tidak 

simetris lagi. Jika seal-seal yang sudah rusak atau habis dipaksakan untuk 

dipakai maka akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada dinding 

silinder hidrolik ,piston dan sampai ke rod. 

 

D. Melakukan pembersihan dan pengecekan Piston 

  Gejala kerusakan yang sering terjadi pada Piston: 

Kerusakan yang sering terjadi juga yaitu berupa benjolan pada piston yang 

mengakibatkan piston menjadi baling. Hal ini bisa terjadi karena seal yang 

terpasang pada piston mengalami gangguan/kerusakan, apabila seal pada 

piston mengalami kerusakan sedikit pun otomatis pergerakan piston akan 

terganggu yaitu mengakibatkan piston langsung bergesekan dengan 
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dinding cylinder hydraulic sehingga membuat piston mengalami 

kerusakan. 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisa Kerusakan Hydraulic Lift Cylinder 

Setelah melihat hasil dari pemeriksaan dan pembongkaran, terdapat beberapa 

part yang mengalami kerusakan. Berikut komponen yang mengalami 

kerusakan : 

3.1.1 Terjadi kerusakan di seal , setelah dilakukan disassembly pada hydraulic 

lift cylinder dan dilakukan pengecekan kondisi dari semua komponen 

hydraulic lift cylinder didapatkan hasil terjadi kerusakan pada seal. 

Kerusakan ini mengakibatkan hydraulic lift cylinder tidak bisa digerakkan. 

Oleh sebab itu dilakukan pembersihan dan penggantian komponen seal. 

Kerusakan ini disebabkan karena seal pada hydraulic lift cylinder sudah 

rusak, mengakibatkan air dan kotoran masuk kedalam hydraulic lift 

cylinder, air dan kotoran tersebut merusak oli hydraulic dan membuat 

cylinder kotor serta seal piston dan seal cylinder head rusak. 

 

Gambar 2. Seal Rusak 

3.1.2 Terjadi kerusakan di pin  

Keausan pin yang tidak merata membuat arm bergerak lambat. Pin ini 

berfungsi untuk menghubungkan antara arm dan hydraulic lift cylinder 

serta menguncinya sehingga pada saat hydraulic lift cylinder bergerak naik 

turun arm ikut bergerak dan tidak lepas. Rusaknya pin biasanya karena 

perawatan yang kurang. 
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Gambar 3. Pin 

 

3.1.3 Terjadi kerusakan di pilot jet atau joy stick 

Tersumbatnya saluran oli akibat adanya kotoran dan air menyebabkan 

pilot jet tidak bisa berfungsi. Pilot jet atau joy stick adalah perlengkapan 

yang digunakan untuk mengontrol atau memainkan naik turunnya cylinder 

bucket dan arm yang berbentuk tuas. Telah terjadi penyumbatan karena 

adanya kotoran Sehingga pilot jet atau joy stick tidak bisa bekerja dengan 

optimal mengakibatkan hydraulic lift cylinder tidak bisa bergerak. 

 

Gambar 4. Joy Stick 

3.2 Hasil Performance Test 

Tabel 1 hasil performance test hydraulic lift cylinder 

No. Pengujian Komponen diuji Standart Test 
Aktual 

Checking 

1 Operating Speed Hydraulic lift Cylinder 5 second 9 second 

2 Pressure Working Pump 16 Mpa 16 Mpa 
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Dari tabel diatas didapatkan bahwa waktu actual checking lebih besar dari 

standar. Maka dapat disimpulkan bahwa hydraulic lift cylinder mengalami 

kerusakan dikarenakan pada saat cylinder naik memiliki perbandingan waktu 

yang terlampau lama. 

 

3.3  Penyebab Kerusakan Hydraulic Lift Cylinder 

Untuk mengetahui penyebab kerusakan hydraulic lift cylinder, maka 

dibutuhkan penggunaan diagram fishbone dengan menganalisa dari: 

1. Manusia 

2. Metode 

3. Mesin 

4. Material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram Fishbone 
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Tabel 2 Rangkuman Pembahasan Diagram Fishbone 

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 terjadinya trouble pada sistem 

hidrolik 

YES 

Metode 

Salah dalam 

mengoperasikan 

unit 

Operator salah menggunakan metode H YES 

Waktu operasi 

yang lama 
Hours meter melebihi jadwal maintenance YES 

Mesin 

Adjust yang 

tidak sesuai 

dengan standard 

Hydraulic lift cylinder sudah dilakukan oleh 

distributor 
No 

Life time Hour meter unit sudah mencapai 5494,8 No 

Material 

Kesalahan 

penggunaan oli 

Spesifikasi oli hidrolik sudah menggunakan 

standard  
No 

Terjadi 

kontaminasi oli 
Oli tercampur dengan AIR dan KOTORAN Yes 

 

Dari analisa diagram fishbone di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa 

penyebab kerusakan Hydraulic lift cylinder yaitu mekanik tidak melakukan daily 

check dengan benar sehingga tidak diketahui bahwa ada seal dan pin yang rusak 



12 
 

sehingga mengakibatkan kotoran dan air yang berada dalam hydraulic lift cylinder 

tersebut. 

Untuk mencegah kerusakan pada hydraulick maka perlu dilakukan 

beberapa cara diantaranya : 

a) Melakukan pemeriksaan pada hydraulic lift cylinder dan system hydraulic 

dari kemungkinan kebocoran. 

b) Melakukan pemeriksaan pada hose dari kemungkinan sobek atau bocor. 

c) Selalu mengunakan oli hydraulic sesuai standar dan menambah oli 

hydraulic jika berkurang atau menganti jika sudah kotor. 

d) Pada saat parking usahakan posisi arm tidak dalam kondisi naik. 

e) Menjaga kebersihan tempat assembly komponen, penyimpanan inner part 

komponen dan saat perakitan. 

f) Melakukan daily check secara menyeluruh dengan baik dan benar. 

g) Melakukan preventive maintenance secara teratur sesuai standart prosedur 

pada OMM Wheel Loader XGMA XG955H. 

 

3.4 Langkah Perbaikan Hydraulic Lift Cylinder 

Setelah melalui proses pemeriksaan, disassembly dan proses analisa 

kerusakan pada Hydraulic lift cylinder dan sudah diketahui penyebab utama 

kerusakan hydraulic lift cylinder adalah kerusakan pada seal hydraulick lift 

cylinder mengakibatkan air dan kotoran masuk kedalam system hydraulic 

menyumbat dan merusak komponen-komponen pada hydraulick lift cylinder 

tersebut. Maka langkah perbaikan yang dilakukan adalah dengan melakukan 

penggantian komponen-komponen yang mengalami kerusakan tersebut: 

Part request untuk Wheel loader  XGMA XG955H 

NO Part  Serial number 

1 Seal D04-318-01 

2 Pin  403016 

3 Joy stick D06340 
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Gambar 6. Seal Hydraulic Lift Cylinder 

 

Gambar 7.  joy stick 

 

 

Gambar 8. Pin  

 

Dalam penggantian komponen-komponen diatas, penulis mengacu pada shop 

manual book wheel Loader XGMA XG955H, karena dalam pengerjaan 

terdapat poin-poin penting yang harus diperhatikan dan tidak boleh 
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terlewatkan. Dilanjutkan penggantian komponen-komponen hydraulic lift 

cylinder dan dilakukan proses assembly hydraulic lift cylinder, setelah selesai 

pengantian komponen dan assembly dilakukan pengetesan pada unit tersebut. 

 

4) PENUTUP 

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada hydraulic lift cylinder pada wheel 

loader XGMA XG955H didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

a) Dari hasil analisa kerusakan terjadi kerusakan di seal, karena pada saat 

pemeriksaan secara visual seal pada hydraulic lift cylinder sudah mengalami 

kerusakan. Terjadi keausan yang tidak merata dipin karena daily check yang 

tidak benar. Terjadi kerusakan di joy stick karena tersumbatnya oli akibat 

adanya kotoran dan air.  

b) Dari analisa diagram fishbone diketahui bahwa penyebab kerusakan hydraulic 

lift cylinder yaitu mekanik tidak melakukan daily check dengan benar sehingga 

tidak diketahui bahwa ada seal dan pin yang rusak. 

c) Setelah melakukan proses pemeriksaan dan analisa kerusakan pada hydraulic 

lift cylinder diketahui penyebab utama kerusakan hydraulic lift cylinder pada 

seal hydraulic lift cylinder mengakibatkan air dan kotoran masuk kedalam 

sytem hydraulic dan merusak komponen pada hydraulic lift cylinder tersebut. 

Maka langkah perbaikan yang dilakukan adalah dengan melakukan pengantian 

part yang mengalami kerusakan berupa seal, pin dan joy stick. 
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