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ABSTRAK 

 
Dongkrak adalah sebuah alat mekanik yang berfungsi untuk mengangkat barang berat yang 

digerakkan dengan tangan atau kaki. Dongkrak diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia seperti 

halnya, untuk mengangkat mobil. Pada mobil, dongkrak biasanya digunakan untuk pemasangan ban 

dan memperbaiki bagian bawah mobil karena sulit di jangkau tanpa dengan dongkrak. 

Dongkrak yang digunakan saat ini masih manual menggunakan tenaga manusia untuk 

mengoperasinya dan membutuhkan banyak tenaga. Sebagai salah satu alternatif untuk mempermudah 

dalam pengoperasian dongkrak dan tidak membutuhkan banyak tenaga maka dikembangkan dongkrak 

hidrolik elektrik. Dongkrak elektrik ini bisa menjadi solusi untuk orang-orang dalam menggunakan 

dongkrak karena tidak membutuhkan banyak tenaga dan efisien waktu. Dengan penambahan motor dc 

(motor wiper kijang) dongkrak ini bisa dikembangkan menjadi dongkrak elektrik dari yang semula 

masih dongkrak mekanik. 

Dapat disimpulkan bahwa untuk memodifikasi dongkrak elektrik jenis hidrolik botol dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) pemilihan jenis dongkrak (2) menentukan 

motor dc yang akan digunakan untuk memodifikasi dongkrak hidrolik elektrik (3) membuat kerangka 

(4) merangkai dongkrak menjadi satu (5) pengujian dongkrak. 

 

 

KATA KUNCI  : Dongkrak hidrolik, motor wiper, arus dc. 
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I. LATAR BELAKANG 

Teknologi diciptakan untuk 

menghasilkan suatu barang atau produk 

untuk mempermudah kerja dan aktivitas 

manusia. Salah satunya dibidang 

transportasi. Pada bidang transportasi 

dibuat berbagai jenis kendaraan mulai dari 

yang sederhana, misalkan sepeda, sampai 

ke jenis transportasi yang canggih seperti 

pesawat terbang. Salah satu jenis 

transportasi yang banyak digunakan 

manusia untuk mempermudah aktivitasnya 

adalah mobil. Mobil menggunakan tenaga 

mesin sebagai penggeraknya. 

 Seperti halnya mesin-mesin yang 

lain, mobil dapat mengalami kerusakan 

selama masa penggunaan, sehingga 

memerlukan suatu perbaikan dan 

pemeliharaan baik secara berkala maupun 

dalam keadaan mendadak saat terjadi 

kerusakan di jalan. Perbaikan kerusakan 

yang terjadi pada mobil khususnya 

kerusakan yang terjadi pada bagian bawah 

kendaraan dan pada roda-roda, biasanya 

membutukan bantuan sebuah alat 

pengangkat seperti dongkrak. Dongkrak 

berfungsi untuk mengangkat mobil, 

sehingga untuk perbaikan pada qroda-roda 

kendaraan ataupun kerusakan pada bagian 

bawah kendaraan dapat dilakukan dengan 

mudah. Jadi, dongkrak ini bisa digunakan 

secara otomatis dan dikendalikan 

menggunakan remote sehingga saat 

mengalami pecah ban di jalanan tidak 

perlu capek lagi untuk dongkrak mobil 

(Arafat dan Malyadi, 2015 ). Menurut cara 

kerjanya dongkrak dibedakan menjadi dua 

jenis yaitu dongkrak hidrolik dan dongkrak 

mekanis. Berdasarkan uraian di atas perlu 

dikembangkan suatu alat pengangkat yang 

mudah dalam pengopersiannya.  

Sehingga dibuatlah penelitian 

tentang “modifikasi dongkrak hidrolik 

botol menjadi dongkrak hidrolik elektrik 

dengan aki mobil sebagai sumber 

arusnya”. Tujuannya adalah untuk 

mempermudah pengoperasian dongkrak itu 

sendiri.. Untuk itu direncanakan suatu alat 

yang dapat membantu proses 

pengangkatan kendaraan yang efektif dan 

tidak membutuhkaan tenaga yang besar 

dengan cara menambahkan motor listrik 

pada dongkrak hidrolik botol sehingga 

siapapun nantinya mudah untuk 

mengoperasikan dongkrak ini. Berdasarkan 

batasan masalah di atas diperoleh satu 

rumusan masalah yaitu bagaimana cara 

memodifikasi dongkrak hidrolik menjadi 

dongkrak elektrik. 

 

II. METODE 

Pendekatan Perencanaan dalam 

lingkup pengertian yang umum perencaan 
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dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk 

memanfaatkan sumber-sumber yang 

tersedia dengan memperhatikan segala 

keterbatasan dan pembatasan yang ada 

guna mencapai suatu tujuan dan dimensi 

waktu.  

Didalam perencanaan pada 

hakikatnya dikenal dua cara pendekatan 

dan cara berfikir. Pertama, suatu titik tolak 

berfikir yang memandang perencanaan 

sebagai suatu rangkaian proses untuk 

mencapai suatu yang baik di massa 

mendatang dengan mempertimbangkan 

kejadian-kejadian di massa lampau dan 

kenyataan di massa kini.Titik tolak 

perencanaan kedua adalah suatu pemikiran 

yang lebih di tekankan semata-mata 

kepada sasaran dan tujuan yang akan 

dicapai pada massa mendatang. 

Pendekatan pertama disebut trend oriented 

planning sedangkan yang kedua sebagai 

target oriented planning. 

 Target Oriented Planning Pilihan ini 

disasarkan pada cara pandang berfikir 

metode ini yang lebih sederhana karena 

pendekatan target oriented planning serta 

proyeksi untuk meningkatkan keadaan 

sekarang ke keadaan yang lebih baik di 

massa mendatang dengan tidak melihat 

kecenderungan apa yang terjadi di massa 

lampau. 

 Keadaan Massa Kini(Massa 

Sekarang). Pada dasarnya dongkrak 

elektrik ini berfungsi untuk mempermudah 

atau meringankan beban seseorang dalam 

mengalami pecah ban  di jalan tanpa 

mengeluarkan tenaga lebih. Pada mulanya 

pendongkrakaan masih secara manual 

menggunakan tenaga manusia untuk 

memutar tuasnya yang senantiasa membuat 

malas mengerjakannya. Didalam 

pengerjaannya dongkrak manual akan 

membutuhkan waktu yang lama sehingga 

tidak efisien terhadap waktu untuk itu 

dilakukan modifikasi dongkrak hidrolik 

botol menjadi dongkrak hidrolik elektrik 

dengan aki mobil sebagai sumber arusnya.  

Sehingga dalam pemodifikasian ini 

hanya terbatas pada komponen utamanya 

yaitu dongkrak hidrolik botol, motor dc, 

dan bearing. 

Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan 

untuk penelitian ini adalah : 

1. Dongkrak hidrolik botol 

2. Bearing ( bantalan ) 

3. Motor DC 

4. Kawat Penghantar ( kabel ) 

5. Alat Pengukur ( penggaris, 

siku, dan jangka sorong ) 

6. Kunci Pas dan Ring ukuran 10 

dan 12 

7. Mesin Gerinda ( sekrap ) 
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8. Mesin Bor Tangan 

9. Las listrik dan las asetilin 

Prosedur Perencanaan pada proses 

rancangan pemodifikasian dongkrak 

hidrolik botol menjadi dongkrak hidrolik 

elektrik dengan kapasitas beban maximum 

2 ton memiliki langkah-langkah kerja. 

Tujuan pendesaianan gambar ini untuk 

mempermudah dalam pembuatan 

modifikasi dongkrak hidrolik  elektrik 

sesuai dengan keinginan dan langkah 

kerjanya. Pemodifikasian dongkrak 

hidrolik botol menjadi dongkrak hidrolik 

elektrik mempunyai desain-desain 

komponen diantaranya yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar 

1. Motor dc ( wiper mobil kijang ) 

2. Pipa pengunci motor dc dan 

dongkrak 

3. Besi kotak 

4. Plat baja berbentuk  lingkaran 

berdiameter 10 cm 

5. Bearing ( bantalan ) tipe 6000 RS 

6. Batang penyangga 

7. Batang penghubung antara motor 

dc dan dongkrak botol 

8. Pengunci 

9. Dongkrak botol 2 ton 

Diagram berikut menunjukkan uraian 

proses perencanaan dongkrak hidrolik 

elektrik : 

 

 

Keterangan flow chart : 

1. Start  

2. Studi literature 

Yang dipelajari dalam pembuatan 

laporan ini : 

a. Definisi dongkrak dan macam-

macam dongkrak 

1) Dongkrak ulir gunting 

2) Dongkrak hidrolik 

b. Teori hukum pascal 

c. Motor Wiper 
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3. Studi lapang 

4. Pengumpulan data 

5. Perancangan desain 

a. Perancangan dongkrak hidrolik 

botol 

b. Pemilihan motor dc 

 

Dalam pemilihan motor dc, hal 

yang digunakan sebagai input adalah : 

1) Jenis motor dc 

2) Penentuan lokasi penempatan motor 

dc. Pengujian dongkrak hidrolik 

elektrik 

1) Pengujian tanpa beban 

2) Pengujian dengan beban  

a) Pengujian dongkrak elektrik 

dengan beban berat kosong 

kendaraan 350 kg yaitu motor roda 

tiga jenis viar. 

b) Pengujian dongkrak elektrik 

dengan beban berat kosong 

kendaraan 835 kg yaitu Honda 

Sedan Civic. 

c) Pengujian dongkrak elektrik 

dengan beban berat kosong 

kendaraan 920 kg yaitu Daihatsu 

Zebra pick up. 

6. Analisis hasil 

Hasil dari pengujian tanpa beban dan 

pengujian dengan beban  

menggunakan dongkrak hidrolik botol. 

Prosedur Pengujian Adapun langkah-

langkah saat proses pengambilan data 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian pertama dengan 

menggunakan dongkrak hidrolik 

elektrik. 

2. Pengujian ini dilakukan tanpa 

menggunakan beban, ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah dongkrak 

berfungsi atau tidak. 

3. Pengujian tanpa beban ini dilakukan 

sebanyak 4 kali dan catat hasilnya. 

4. Pengujian kedua dengan 

menggunakan dongkrak hidrolik 

elektrik. 

5. Letakkan dongkrak di bawah 

kendaraan untuk memulai proses 

pendongkrakannya. 

6. Kemudian lakukan pendongkrakan 

sebanyak 4 kali dan catat hasil 

waktunya, lalu di rata-rata. 

7. Ulangi langkah 5 dan 6 dengan 

variasi berat kosong kendaraan 350 

kg, 835 kg, dan 920 kg. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Hasil Perancangan Dongkrak 

Hidrolik Elektrik. Dalam proses modifikasi 

dongkrak hidrolik botol  menjadi dongkrak 

hidrolik elektrik mempunyai beberapa 

tahapan agar terciptanya dongkrak hidrolik 
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elektrik. Adapun tahapan pemodifikasian 

dongkrak hidrolik botol menjadi dongkrak 

hidrolik elektrik yaitu sebagai berikut : 

Pembuatan Kerangka 

 

Dalam pembuatan kerangka ini 

memerlukan bahan-bahan yang berbeda 

yaitu besi bebentuk silindir atau pipa besi 

dan besi pejal untuk penyangganya. Batang 

penghubung disini berfungsi sebagai 

penhubung antara motor dc dan dongkrak 

atau bisa disebut dengan tuas, karena yang 

akan menggerakan silinder kecil pada 

dongkrak. 

 

 Plat berbentuk lingkaran disini 

berfungsi sebagai penerus dari poros motor 

dc yang akan berputar searah jarum jam. 

Plat ini juga berfungsi sebagai pulley, 

karena plat ini akan berhubungan langsung 

dengan poros  motor dc dan batang 

penghubung atau tuas untuk memompa 

dongkrak pada silindir kecil dongkrak. 

 

Data Hasil Pengujian Dongkrak 

Hidrolik Botol Elektrik. Setelah selesai 

melakukan perancangan hingga pembuatan 

dongkrak elektrik langkah selanjutnya 

yaitu pengujian dongkrak elektrik terhadap 

beban-beban yang telah ditentukan. 

Berikut hasil pengujian tersebut dapat kita 

lihat seperti pada tabel di bawah ini : 

 

 Untuk  data waktu hasil pengoperasian 

dongkrak hidrolik elektrik saat 

mengangkat beban : 
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Dongkrak elektrik ini menggunakan 

penggerak motor wiper kijang yang 

dirancang diharapkan mampu bekerja 

sesuai prosedur dan mampu mengangkat 

beban yang telah di rencanakan. Untuk 

referensi terdapat motor wiper kijang 

dengan spesifikasi voltage = 12 volt, arus 

= 2,2 amper pada saat tidak di beri beban 

dan 6 ampere pada saat di beri beban. Cara 

kerja dongkrak elektrik itu sendiri bekarja 

jika motor wiper di aliri arus listrik dari aki 

mobil dengan ditambahkan kabel dan 

saklar untuk pemutus arusnya. Jika kabel 

sudah di pasang di aki mobil maka 

dongkrak elektrik akan bekerja dan 

memutar piringan atau plat lingkaran yang 

sudah di pasang di motor wiper. Piringan 

tersebut akan terus berputar dan akan 

menggerakan tuas yang sudah di 

hubungkan ke plat tersebut. Dengan 

penambahan bantalan maka, akan 

mempermudah laju gerak dalam 

pemompaan pada silinder kecil dongkrak. 

 

Dongkrak Elektrik 

Perhitungan Gaya Tekan 

Kanginan, (2007) untuk menentukan 

gaya tekan pada silinder kecil atau     kita 

bisa mencarinya dengan rumus :  

 
   

   
  

   

   
 

Sehingga kita dapat tentukan tekanan 

pada silinder kecil dengan perhitungan di 

bawah ini : 

    = 1 cm = 0,01 m 

    = 5 cm = 0,05 m  ( dari 

spesifikasi dongkrak 

hidrolik botol ) 

    = ( 3,14 ) (         = 

0,000314     

    = ( 3,14 )           = 

0,00785     

Karena yang di minta satuannya 

harus newton maka,     harus kita rubah 

satuannya menjadi newton karena     

satuanya masih kilogram (lihat tabel 
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pembebaban yang di rencanakan), 

sehingga kita dapat peroleh rumus yaitu 

     = w = m . g ( Hukum Newton ) 

1. Gaya tekan pada roda tiga 

dengan  beban 350 kg 

    = w = m . g = 350 kg . 9,8 m/s = 

3430 N 

   

   
  

   

   
  

   

        
  

    

       
  

                     
       

   

      137,2 N 

2. Gaya tekan pada mobil sedan 

Honda civic dengan beban 835 

kg 

    = w = m . g = 835 kg . 9,8 m/s = 

8183 N 

   

   
  

   

   
  

   

        
  

    

       
  

                     
       

   

      327,2 N 

3. Gaya tekan pada mobil 

Daihatsu zebra pick up dengan 

beban 920 kg 

    = w = m . g = 920 kg . 9,8 m/s = 

9016 N 

   

   
  

   

   
  

   

        
  

    

       
  

                     
       

   

      360,64 N 

 Kecepatan Gerak Angkat untuk 

proses pengangkatan dongkrak pada badan 

pengangkat dongkrak hidrolik botol pada 

modifikasi dongkrak elektrik dengan 

masing-masing beban yang telah di 

tentukan yaitu 350 kg dengan rata-rata 

waktu 22 detik, 835 kg dengan rata-rata 

waktu 24 detik, dan 920 kg dengan rata-

rata waktu 26 detik. Ketinggian angkat 

dongkrak 6 cm , dengan diameter. Piringan 

10 cm, kita bisa cari kecepatan hidrolik 

dengan rumus v =  
 

 
 . tinggi badan 

pengangkat 

Kecepatan gerak tanpa beban 

v =  
 

 
 . tinggi badan pengangkat 
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  . 

    

        
 = 0,15 cm/detik 

= 0,0015 m/detik 

Kecepatan  gerak motor roda 3 

v =  
 

 
 . tinggi badan pengangkat 

 

 
  . 

    

        
 = 0,136 

cm/detik = 0,00136 m/detik 

Kecepatan gerak mobil sedan 

honda civic 

v =  
 

 
 . tinggi badan pengangkat 

 

 
  . 

    

        
 = 0,125 

cm/detik = 0,00125m/detik 

Kecepatan gerak mobil daihatsu 

zebra pick up 

v =  
 

 
 . tinggi badan pengangkat 

 

 
  . 

    

        
 = 0,115 

cm/detik = 0,00115 m/detik 

Perhitungan Torsi  

Tipler, (1998) torsi merupakan 

kemampuan puntir yang diberikan pada 

suatu benda, sehingga menyebabkan benda 

tersebut berputar. Torsi di rumuskan 

dengan T = F . r dimana T (Torsi), F 

(Gaya), r (jarak). 

Torsi pada motor roda tiga 

T = F . r 

T = 3430 N . 0,025 m = 85,75 Nm 

Torsi pada sedan honda civic 

T = F . r 

T = 8183 N . 0,025 m =  204,575 

Nm 

Torsi pada mobil daihatsu zebra 

pick up 

T = F . r 

T = 9016 N . 0,025 m = 225,4 Nm 

KESIMPULAN 

Memodifikasi dongkrak elektrik 

langkah pertama yang harus dilakukan 

yaitu pemilihan bahan yang akan 

digunakan mulai dari pemilihan motor dc 

dan dongkrak hidrolik botol. Setelah 

pemilihan bahan langkah selanjutnya 

pembuatan kerangka dongkrak, batang 

penghubung atau tuas, dan plat berbentuk 

lingkaran. Selanjutnya rangkai menjadi 

satu, mulai dari motor dc dan dongkrak 

dipasang didudukannya, lalu piringan 

dipasang di poros motor dc, setelah itu 

batang penghubung atau tuas dihubungkan 

dipiringan dan silinder kecil pada 

dongkrak guna untuk memompa dongkrak. 
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Pada tuas diberi dua buah bearing tipe 

6000 rs untuk mempermudah laju 

pergerakan pada saat pemompaan. 
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