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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Saat  ini  dalam  kegiatan  sehari-hari  masyarakat  tidak  lepas  dengan  penggunaan

kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan dalam frekuensi yang terlampau sering dapat

mengakibatkan kondisinya bisa mengalami kerusakan pada bagian-bagian tertentu. 
Pada  umumnya  setiap  benda  yang  bergerak  pasti  mengalami  gesekan,  akibatnya

mengalami  kerugian  berupa  panas,  aus  ,  dan  efesiensinya  berkurang.  Maka  dari  itu

diperlukanlah  sebuah  pelumas  yang  berguma  untuk  mencegah  terjadinya  kerugian

tersebut.
 Khususnya pada bagian mesin dimana antara  2 atau  lebih  komponen mengalami

gesekan yang terus menerus, sebagai contoh ada di dalam blok mesin terdapat silinder

piston  yang  terus  bergesekan  dengan  dinding  silinder  mesin  yang  mengakibatkan

terjadinya  panas  dan  lama  kelamaan  akan  terjadi  keausan  pada  ring  piston,  maka

diperlukan pelumas berupa oli mesin yang berfungsi melindungi dari gesekan, korosi, dan

juga berfungsi mendinginkan mesin.
Setiap oli memiliki spesifikasi yang berbeda beda berdasarkan kebutuhan dari mesin

serta suhu sekitar. Saat ini telah ada standar internasional yang mengatur tentang standar

dari  oli  yakni  API  dan SAE.  Untuk nilai  dari  koefisien  gesek  dari  oli  tersebut  tidak

dicantumkan pada produk itu.
Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam jenis oli. Di semua produk oli memiliki

spesifikasi  yang  berbeda  dan  diperuntukan  untuk  jenis  kendaraan  yang  berbeda  juga

contohnya antara mobil diesel dan mobil bensin memiliki standar yang berbeda dalam

pemilihan oli mesin.
Pelumas  oli  sendiri  dikategorikan  baik  yaitu  salah  satunya  dengan  melihat  nilai

koefisien geseknya. Hal inilah yang melatar belakangi penulis ingin menguji koefisien

gesek dari  berbagai produk tersebut dan penulis ingin membuat sebuah alat  uji  untuk

mengetahui nilai tersebut.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas permasalahan yang timbul dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana mengetahui nilai koefisien gesek oli mesin.
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2. Bagaimana perbandingan nilai koefisien gesek setiap oli tersebut.
3. Pembuatan alat uji koefisien gesek.

1.3 Batasan Masalah

Agar laporan yang dibahas dalam penelitian ini tidak menyimpang dari judul yang

telah ditetapkan, maka perlu dibuat batasan masalah agar hasil yang dicapai dapat lebih

fokus. Batasan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pengujian yang dilakukan menggunakan 5 sampel produk oli mesin yang ada di

pasaran.
2. Penelitian dilakukan hanya pada koefisien gesek oli.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menerapkan ilmu yang telah diterima selama melakukan proses belajar.
2. Memenuhi  syarat  untuk  menyelesaikan  studi  pada  jurusan  teknik  mesin

politeknik negeri sriwijaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui nilai koefisien gesek dari masing masing oli mesin.
2. Sebagai bahan perbandingan karakteristik dari berbagai produk oli mesin.
3. Sebagai perbandingan karakteristik oli sebelum dan sesudah digunakan.
4. Memperluas pengetahuan ilmiah pada bidang otomotif dan minyak pelumas/oli

mesin yang tepat untuk mobil diesel.
5. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian dan

pengembangan selanjutnya.


