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Pada masa sekarang ini dimana industri semakin maju, maka kebutuhan teknologi 
juga semakin meningkat. Hal ini akan mendorong terciptanya suatu teknologi–teknologi baru 

untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas suatu peralatan. Salah satu contoh peralataan 
tersebut adalah karburator. 

Karburator merupakan sebuah alat yang terdapat dalam motor bakar yang digunakan sebagai 
tempat mencampur bahan bakar dan udara. Di dalam karburator  
terdapat skeb yang digunakan untuk mengatur banyak sedikitnya udara yang masuk  

dalam karburator. Skeb bergerak untuk membuka dan menutup celah aliran udara sesuai dengan 
banyaknya udara yang dibutuhkan. Untuk menarik skep agar terjadi gerakan naik turun 

dibutuhkan kabel gas yang kedua ujungnya dihubungkan dengan tuas skep dan hand grip.  
Pada penggunaan kabel gas sering kita temui kerugian–kerugian seperti kerja kabel 
gas yang tersendat–sendat sehingga dibutuhkanya banyak daya untuk menariknya.  

Kejadian seperti diatas biasanya diakibatkan karena kondisi dari kabel gas yang kering dari 
pelumasan ataupun adanya kerak akibat dari korosi. Kerugian–kerugian pada penggunaan kabel 

gas seperti diatas merupakan salah satu alasan mengapa digunakan fluida cair di dalam 
perencanaan penarik skeb ini. Selain itu penggunaan fluida cair juga memiliki beberapa alasaan 
diantaranya yaitu sifat dari fluida yang tidak mampu mampat dan mampu melumasi material 

yang digunakan. 
Dengan menggunakan fluida cair kecenderungan kita untuk mengganti alat cukup kecil bila 

dibandingkan dengan menggunakan kabel gas. Hal ini dikarenakan bila kondisi alat mengalami 
kekurangan cairan kita tinggal menambahkanya dengan fluida yang sejenis, sedangkan bila kita 
menggunakan kabel gas dengan kondisi seperti diatas maka kita harus menggantinya dengan 

kabel gas yang baru. Dengan demikian penggunaan peralatan ini lebih ekonomis bila 
dibandingkan dengan penggunaan kabel gas.  

Dalam desain alat ini penulis memilih sistem hidrolis yang digunakan untuk menarik skeb. 
Perancangan meliputi dimensi dan unsureunsur pendukung lainya  

 


