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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Zaman sekarang dimana jumlah kendaraan bermotor dalam berbagai jenis 

semakin meningkat, baik itu dari segi desain maupun teknologi. Semua itu tidak 

lepas dari yang namanya perawatan rutin pada kondisi mesin khususnya. Kondisi 

kendaraan bermotor yang baik sangat ditentukan oleh cara pemeliharaan dan juga 

perawatannya. Hasil dari pemeliharaan dan perawatan yang baik membuat 

kendaraan akan dalam kondisi prima. Perawatan yang tergolong sederhana namun 

sangat vital itu yaitu penggantian secara rutin minyak pelumas. 

Penggunaan kendaraan bermotor seringkali memilih oli mesin hanya 

berdasarkan pada merk atau harga yang ditawarkan oleh produsen. Konsumen 

kurang jeli dalam memperhatikan apa yang cocok untuk kendaraannya. Apa lagi 

untuk pengguna kendaraan yang tergolong masih awam tentang perawatan 

kendaraanya. Oli bagi kendaraan bermotor sangat berpengaruh besar, karena ada 

beberapa gejala yang akan timbul apabila terlambat dalam penggantian oli serta 

menggunakan oli yang salah. Beberapa contoh gejala adalah mesin cepat panas, 

tenaga mesin terasa berat dan menimbulkan asap knalpot berlebih. (Frenky 

Martien, 2010). 

Hal terpenting dalam menentukan pilihan menggunakan oli yaitu viskositas. 

Parameter viskositas itu biasanya sudah tercantum pada masing- masing kemasan 

oli dengan kode SAE. Viskositas atau biasa disebut kekentalan adalah parameter 

yang penting untuk sebuah pelumas. Jika kekentalan oli yang digunakan kurang 

tepat, maka akan berakibat fatal untuk kondisi mesin. Pengukuran viskositas 

memiliki arti penting untuk konsumen dan industri pelumas. Oleh sebab itu 

peneliti ingin membuat suatu alat penggujian viskositas dan daya lekat pada 

komponen mesin. Alat penggujian tersebut digunakan untuk mengetahui baik 

tidaknya oli bagi mesin kendaraan. Baik atau tidaknya Oli dapat dilihat dari 

berbagai aspek. Salah satunya adalah dengan menggukur tingkat kekentalan. 

Penentuan kekentalan Oli itu baik atau tidak dapat ditinjau dari berbagai aspek 

diantaranya: temperatur, tekanan dan daya lekat.  
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Peneliti merancang suatu alat uji ini untuk mengetahui suatu kelayakan terhadap 

oli (lama, setengah pakai, dan baru). Cara kerja perancangan alat ini dilihat dari 

apakah gesekan antara piringan dan material pengguji itu dapat bekerja dan 

beroperasi secara sempurna. Alat uji ini berfungsi untuk mengetahui stabilitas 

suatu pelumas selama periode pemakaian, selain itu alat ini juga dapat mengetahui 

apakah mesin mengalami suatu keausan yang berlebih. Dalam pembuatan alat uji 

ini dibutuhkan ketelitian misalnya seperti membuat piringan, tinggi pin dan juga 

beban pada pin. 

Oleh karena itu perlu dibuatkannya alat uji viskositas dan daya lekat yang 

mudah dan dengan bahan pembuatan yang terjangkau. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “bagaimana cara kerja alat uji viskositas dan daya 

lekat pada kendaraan sepeda motor terhadap oli lama, oli setengah pakai dan 

juga oli baru”? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui cara kerja alat uji terhadap viskositas dan daya lekat suatu 

pelumas (lama, setengah pakai dan baru) pada kendaraan sepeda motor. 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1.4.1 Dapat memberikan informasi secara visual mengenai viskositas dan daya 

lekat pelumas. 

1.4.2 Dapat sebagai panduan bagi masyarakat untuk membedakan baik tidaknya 

suatu pelumas. 

1.4.3 Dapat sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa khususnya Teknik 

Mesin Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.5 Batasan Masalah 

1.5.1 Penelitian ini tidak menghitung biaya produksi. 

1.5.2 Penelitian ini tidak menggunakan viskometer terhadap alat uji. 

1.5.3 Penelitian ini menggunakan sistem gerak sentrifugal. 


