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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Viskometer 

Viskometer merupakan peralatan yang dapat digunakan untuk mengukur 

viskositas suatu fluida, untuk cairan dengan viskositas yang berbeda kondisi 

alirannya (www.scribd.com). Model viskometer pada umum digunakan berupa 

viskometer bola jatuh, tabung (pipa kapiler) dan sistem rotasi. Viskometer rotasi 

silinder sesumbu (concentric cylinder) dibuat berdasarkan 2 standard yaitu 

pertama, System Searle dimana silinder bagian dalam berputar sedangkan silinder 

bagian luar diam, yang kedua System Couette dimana bagian luar silinder yang 

diputar sedangkan bagian dalam silinder diam. Fluida yang akan diukur 

ditempatkan pada celah diantara kedua silinder. Persamaan matematis untuk 

menghitung viskositas diturunkan dari hukum Newton mengenai aliran viskos. 

Instrument viskometer rotasi ada 2 tipe yaitu Mac Michael dan Stromer. Kedua 

instrument ini terdiri dari dua silinder konsentris dengan diameter yang berbeda 

sehingga terdapat celah sebagai tempat cairan yang akan diukur nilai 

viskositasnya. Seperti pada gambar berikut: 

 

Gambar 2.1 Viskometer silinder sesumbu 

(Rheological Methods in Food Process Engineering) 
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Pada tipe Mac Michael, silinder terluar diputar dengan kecepatan konstan. 

Karena terdefleksi, silinder dalam akan berputar melawan pegas yang terpasang di 

ujung sumbu tetap. Pergerakan tersebut yang menjadi dasar pengukuran 

kekentalan cairan. Dengan mengetahui besar defleksi yang terjadi serta besar 

kecepatan putarnya maka nilai viskositas akan dapat dicari. Sedangkan pada tipe 

Stromer, silinder yang pada bagian dalam diputar oleh mekanisme balok yang 

diikat sedemikian rupa sehingga gaya (F) balok kebawah tepat sama besarnya 

dengan gaya geser fluida maka silinder dengan tepat mulai bergerak 

(Pudyasmara,2006). 

2.2 Jenis-jenis Alat 

Ada beberapa jenis alat viskometer, namun tiga diantaranya jenis viskometer 

yang sering digunakan sebagai berikut: 

 

2.2.1 Viskometer Ostwald 

Viskometer Ostwald berkerja dengan konsep kecepatan alir suatu fluida dalam 

suatu pipa tabung. Semakin kecil kecepatan alir larutan, maka semakin besar nilai 

viskositas (Engel dan Reid,2006). Salah satu viskometer yang berkerja 

berdasarkan hukum Poiseuille adalah viskometer Ostwald. Kegunaan Viskometer 

Ostwald mengukur waktu yang di butuhkan oleh sejumlah fluida tertentu untuk 

mengalir melalui pipa kapiler dengan gaya yang disebabkan oleh berat larutan itu 

sendiri. Larutan dengan volume tertentu diukur kecepatan alirnya dari tanda (A) 

ke tanda (B). Viskometer Ostwald dapat dilihat pada gambar 2.2 (Bird,1993). 

 

Gambar 2.2 Viskometer Ostwald (Bird,1993) 
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2.2.2 Viskometer Cup and Bob 

Viskometer Cup and Bob fluida digeser dalam ruangan antara dinding luar dari 

bob dan dinding dalam dari cup dimana bob masuk persis di tengah-tengah. 

Kelemahan pada viskometer ini yaitu terjadinya aliran sumbat yang disebabkan 

oleh geser yang tinggi dibagian tube sehingga menyebabkan penurunan 

konsentrasi. Penurunan konterasi berakibat bagian tengah zat yang ditekan keluar 

memadat. Aliran ini disebut aliran sumbat ( Moechtar,1990). 

 

Gambar 2.3 Viskometer Cup and Bob (www.thermalscietific.com) 

2.2.3 Viskometer Brookfield 

Viskometer Brookfield ini nilai viskositasnya didapatkan dengan mengukur 

gaya puntir sebuah rotor silinder (spindle) yang dicelupkan kedalam fluida. 

Viskometer Brookfield memungkinkan untuk mengukur viskositas dengan 

menggunakan teknik dalam viscometry. Untuk mengukur viskositas fluida dalam 

Viskometer Brookfield, bahan harus diam dalam wadah sementara itu poros 

bergerak sambil direndam dalam fluida (Atkins,1994). 

 

http://www.thermalscietific.com/
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Gambar 2.4 Viskometer Broofield (www.prolabmas.co.id) 

2.3 Tribometer 

2.3.1 Pengertian Tribometer 

Tribometer adalah perangkat yang dapat digunakan untuk mengukur gesekan 

dan keausan antara dua permukaan. Ada berbagai desain pada tribometer, tetapi 

yang paling sering digunakan adalah permukaan datar atau bulat yang bergerak 

berulang-ulang di seluruh muka material lain. Sebuah material diberikan tepat 

pada bagian bergerak selama tes. Pengukuran terakhir menunjukkan keausan pada 

bahan dan sering digunakan untuk menentukan kekuatan dan panjang umur. 

Tribometer merupakan bagian integral dari manufaktur dan rekayasa. Dalam 

dunia industri dan manufaktur, tribometer dapat digunakan untuk berbagai 

produk. Kebanyakan yang terkait dengan tribometer adalah pada pengujian bagian 

bagian mesin yang berkontak. Aplikasi lain yang sering dilakukan adalah 

pengujian pada implan medis dan pelumas (Prabowo, 2012).  

 

2.3.2 Jenis-Jenis Tribometer 

Ada banyak jenis tribometer, dua diantara tribometer yang sering digunakan 

adalah sebagai berikut:  

A. Tribometer Pin-on-Ring  

Tribometer pin-on-ring adalah jenis tribometer yang menggunakan ring dan pin 

sebagai material yang berkontak. Ring melakukan rotasi sedangkan pin diberikan 

beban agar menekan ring. Sebagian tribometer pin-on-ring, pada bidang kontak 

http://www.prolabmas.co.id/
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dapat diberikan pelumas untuk mengukur nilai dari karakteristik minyak pelumas 

yang akan diuji. 

 

Gambar 2.5 Tribometer pin-on-ring (www.tribology-abc.com). 

B. Tribometer Pin-on-Disc 

Tribometer pin-on-disc adalah tribometer yang menggunakan pin dan 

lempengan plat datar sebagai material yang bergesekan.  Disc akan berotasi dan 

pin diberikan beban agar permukaan pin menekan pada permukaan disc. Pada 

sebagian tribometer, pin dikondisikan untuk diam tetapi pada tribometer yang lain 

juga ada yang menggerakkan pin ketika diberi beban agar terjadi sliding. 

Perancangan dan pembuatan alat uji ini bertujuan untuk mengukur gaya gesek 

antara pin dan disc. Dengan gaya gesek dan beban pada pin koefisien gesek dan 

keausan akan dapat diketahui. Sesuai dengan aspek penelitian, manfaat alat secara 

umum yaitu untuk memprediksi keausan yang terjadi sehingga usaha pencegahan 

keausan dapat lebih efektif. Oleh karenanya performa sebuah mesin akan dapat 

berjalan dengan optimal. Hal ini akan berimbas pada nilai ekonomis, yaitu 

penghematan biaya perawatan ataupun penghematan energi. 

 

Gambar 2.6 Tribometer pin-on-disc (Prabowo, 2012). 

http://www.tribology-abc.com/
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Dari dua jenis tribometer tersebut, peneliti merancang alat uji viskositas yang 

hampir menyerupai tribometer jenis pin on ring. Karena jenis ini kontruksinya 

tidak terlalu rumit dibandingkan dengan jenis yang lain serta lebih memudahkan 

pada saat melakukan pengujian pelumasan. Di karenakan posisi disc yang 

vertikal, dengan penambahan wadah sebagai tempat untuk sampel pelumas maka 

ketika disc berputar seluruh permukaan disc akan terlumasi dan pelumas tersebut 

tidak tumpah. Perancangan ini menggunakan modifikasi dari mesin kipas angin, 

karena mesin kipas angin mempunyai sistem yang sama dengan alat uji tribometer 

pin on ring yang sudah ada. Alat uji ini terdiri dari mesin kipas angin, V belt, disc 

yang terbuat dari baja ST60, dan juga pin yang terbuat dari bahan baja yang 

memiliki nilai karbon lebih tinggi dari material disc. 

2.4 Perancangan 

Perancangan adalah kegiatan paling awal dari suatu rangkaian dalam proses 

pembuatan produk. Tahap perancangan tersebut dibuat keputusan-keputusan 

penting yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan lain yang menyusulnya 

(Dharmawan, 2000:1). Sehingga sebelum sebuah produk dibuat terlebih dahulu 

dilakukan proses perancangan yang nantinya menghasilkan sebuah skets gambar 

atau gambar sederhana dari produk yang akan dibuat. Skets gambar yang telah 

dibuat kemudian digambar ulang dengan aturan atau metode gambar sehingga 

dapat dimengerti oleh semua orang yang ikut terlibat dalam proses pembuatan 

produk tersebut. Gambar hasil perancangan adalah hasil akhir dari suatu proses 

perancangan dan sebuah produk dapat dibuat setelah gambar-gambar rancangan 

dalam hal ini gambar kerja sudah sesuai dan selesai. 

Perancangan dan pembuatan produk adalah dua kegiatan yang penting, artinya 

hasil kerja perancangan tidak ada gunanya jika rancangan tersebut tidak dibuat, 

sebaliknya pembuat tidak dapat merealisasikan benda teknik tanpa terlebih dahulu 

dibuat gambar rancangannya (Dharmawan, 2000:2). Mengenai gambar rancangan 

yang akan dikerjakan oleh pihak produksi berupa gambar dua dimensi yang 

nantinya akan dicetak pada kertas dengan aturan dan standar gambar kerja yang 

ada. Dapat dinyatakan di sini bahwa pembuatan atau penyusunan gambar 

rancangan produk oleh perancang dicapai melalui fase-fase dalam proses 

perancangan yang panjang. 
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Dalam proses perancangan akan menggunakan : 

1. Pengalaman dan pengetahuannya tentang perancangan. 

2. Semua pengetahuan terkait dengan produk dan pembuatan produk yang 

sedang dirancang. Dalam proses perancangan perlu adanya gambar teknik 

yang berfungsi sebagai media komunikasi yang dirasa cukup efektif 

sehingga informasi lengkap tentang pembuatan peralatan yang dapat 

dipahami oleh pembuat. Di samping itu pada proses pembuatan 

membutuhkan tahapan-tahapan dari segi ide hingga menjadi sebuah mesin 

yang beroperasi. 

Pemecahan masalah harus memperhatikan kriteria-kriteria dalam perancangan, 

secara umum kriteria tersebut dikelompokkan menjadi dua macam yaitu : 

a. Kriteria wajib yaitu ketentuan yang harus dipenuhi dalam rancang 

bangun diantaranya sebagai berikut : 

1. Pin mampu menggores disc dengan hasil yang maksimal 

2. Mesin harus mudah dan aman dalam pengoperasian 

3. Dengan alat yang bersifat portabel pengguna lebih mudah dalam 

memasang dan melepas pin maupun disc 

4. Mudah dalam pemberian maupun pembersihan pelumas pada disc 

waktu pengujian 

b. Kriteria harapan yaitu ketentuan yang diinginkan terdapat pada hasil 

rancang bangun ini sebagai berikut : 

1. Perawatan dan perbaikan mudah 

2. Harga pembuatan mesin mudah dibandingkan dengan harga mesin 

yang ada di pasaran 

3. Komponen-komponen yang dibutuhkan oleh mesin diharapkan dapat 

dengan mudah didapat di pasaran atau dibuat dengan biaya yang 

terjangkau 

4. Penampilan atau estetikan mesin menarik. 

Setelah melalui tahap perancangan dan pembatasan masalah proses 

perancangan memasuki tahap analisis dan sintesis. Pada tahap ini akan muncul 
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pemikiran tentang apa yang akan dilakukan supaya alat yang dibuat berfungsi 

dengan baik.  

2.5 Pemilihan Bahan 

Perancangan suatu elemen mesin memiliki beberapa aspek yang harus 

diperhatikan. Salah satu aspek tersebut yaitu pemilihan jenis bahan teknik yang 

akan digunakan. Pemilihan bahan untuk elemen atau komponen sangat 

berpengaruh terhadap kekuatan elemen tersebut. Penentuan bahan yang tepat pada 

dasarnya merupakan kompromi antara berbagai sifat, lingkungan dan cara 

penggunaan sampai dimana sifat bahan dapat memenuhi persyaratan yang telah 

ditentukan (Amstead, 1995:15). Berikut gambar 2.7 klasifikasi bahan dan 

paduanya (Beumer,1985:9). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Klasifikasi bahan dan paduanya (Beumer,1985:9). 

 

Pemilihan suatu bahan teknik mempunyai beberapa aspek yang benar-benar 

memerlukan peninjauan yang cukup teliti menurut Amstead (1995:15). 

Peninjauan tersebut antara lain :  

1. Pertimbangan sifat, meliputi: 

a. Kekuatan   h. Sifat mampu dukung 

b. Kekerasan    i. Daya tahan terhadap panas 

c. Elastisitas    j. Konduktifitas panas 

d. Daya tahan terhadap korosi k. Sifat kelistrikan 

e. Keuletan    l. Berat jenis 

f. Daya tahan fatik   m. Muai panas 
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g. Daya tahan mulur   n. Sifat kemagnetan 

 

2. Pertimbangan Fabrikasi, meliputi: 

a. Mampu mesin 

b. Mampu cetak  

c. Mampu tuang  

d. Mampu tempa 

e. Pelakuan panas 

f. Kemudahan sambungan las 

Dalam perancangan ini ada beberapa karakteristik pemilihan bahan pin dan 

disc yang digunakan dalam pengujian, diantaranya : kekuatan, kekerasan, daya 

tahan terhadap korosi, daya tahan terhadap panas dan lain-lain. 

2.5.1 Pin dan Disk 

Tribometer pin-on-ring merupakan alat pengujian yang dikembangkan untuk 

pengukuran di bidang tribologi dengan memanfaatkan cincin (ring) dan pin 

sebagai material yang bergesekan. Prinsip kerja dari mesin ini adalah sebuah 

beban yang mendorong pin terhadap cincin sehingga berputar berlawanan arah 

dalam keadaan yang telah ditetapkan. Kemudian diantara cincin dan pin yang 

berputar dilumasi dengan pelumas dalam kondisi sliding penuh. Sistem kontak 

antara cincin dan pin ditunjukkan pada gambar berikut : 

 

Gambar 2.8 Pin on Ring (eprint.undip.ac.id) 

2.5.2 Motor Listrik 

Motor listrik merupakan komponen yang sangat penting dalam mesin yang 

digunakan sebagai sumber tenaga. Motor listrik ini berfungsi untuk menggerakkan 

poros sehingga disc dapat berputar. Oleh karena itu pada perancangan ini 
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menggunakan daya motor sebesar P: 20-45 watt  dengan tegangan kerja V: 220-

240 volt sesuai dengan produk fabrikasi kipas angin.  

 

 

Gambar 2.9 Motor kipas angin 

Dengan menggunakan torsi dan kecepatan yang bekerja maka daya motor 

dapat ditentukan dengan rumus:  

 P = T.      (2.1) 

   Dimana: 

           T = F . r      (2.2) 

     
     

  
           (2.3) 

2.5.3 Poros 

Tujuan dari perancangan poros yaitu untuk menentukan ukuran diameter poros, 

berdasarkan parameter rancang bangun poros, dengan menggunakan rumus 

kekuatan bahan yang ada. Poros yang umumnya meneruskan daya melalui sabuk, 

roda gigi, dan rantai akan mendapatkan beban puntir dan lentur sehingga pada 

permukaan poros akan mengalami tegangan geser (Sularso 2004: 17).  

Perancangan ini menggunakan poros jenis Spindle. Poros jenis ini memiliki 

poros transmisi yang relatif pendek, seperti poros utama mesin perkakas, dimana 

beban utamanya berupa puntiran, disebut Spindle. Syarat yang harus dipenuhi 
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poros ini adalah deformasinya yang harus kecil, dan bentuk serta ukuranya harus 

teliti. 

Perhitungan yang digunakan dalam merancang poros utama yang mengalami 

beban puntir dan beban lentur antara lain:  

a. Menghitung momen yang terjadi pada poros (Sularso, 2004:7). 

        T=  9,74.105 
  

  
                        (2.4) 

 Keterangan: T = momen rencana (kg.mm). 

         n 1 = putaran poros (rpm). 

b. Mencari tegangan geser yang diizinkan (Popov,1996). 

  = lim 
  

  
                   (2.5) 

 Keterangan:    =  tegangan geser (N   ) 

                                  F  =  Gaya yang berkerja pada benda (N)  

                                  A =  Luas benda (  ) 

 

2.5.4 Pulley dan V-belt 

V-belt merupakan sabuk atau belt yang terbuat dari karet memiliki penampung 

trapezium. Tenunan, teteron dan semacamnya digunakan sebagai inti sabuk untuk 

membawa tarikan yang besar. Sabuk V dibelitkan pada alur puli yang berbentuk 

V pula. Bagian sabuk yang membelit akan mengalami lengkungan sehingga lebar 

bagian dalamnya akan bertambah besar. Keuntungan menggunakan Pulley dan 

Belt ini yaitu apabila sedang bekerja tidak menimbulkan suara berisik, kecilnya 

faktor slip dan mampu digunakan untuk putaran tinggi (Sularso,1991).  

a. Menghitung pitch diameter pulley dan kecepatan angular 

(Khurmi,2005). 

                                   
   

  
 

  

  
                                             (2.6) 

Keterangan: 

                     (rpm) 

D1= Diameter pulley 1(mm) 

                     (rpm) 
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D2 = Diameter pulley 2(mm) 

b. Mencari panjang belt (Sularso,1991). 

L=2.C +
 

 
 (D1+D2)+ 

       

  

 

                                                  (2.7) 

 

                      Keterangan: 

                                         L= Panjang V-belt (m) 

                                         C= Jarak antar poros (m) 

                                         D1= Picth diameter pulley 1 

                                         D2= Picth diameter pulley 2 

2.6 Beban 

Beban adalah berat benda yang digunakan untuk menentukan besar suatu 

muatan. Sedangkan titik tumpu adalah tempat bertumpunya suatu gaya (Edy, 

2015). Beban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah besar muatan yang 

bertumpu pada lengan penyangga alat uji tribologi, sedangkan titik tumpu adalah 

letak bertumpunya pin pada disc pada waktu pengujian.  

Dengan menggunakan beban dan titik tumpu yang bekerja maka dapat 

ditentukan dengan rumus: 

     M total = m1 + m2    (2.8) 

Keterangan : M total = massa total 

                  m1 = massa pada lengan (kg) 

                   m2 = massa pin (kg) 

Pada perancangan ini beban yang akan dihitung adalah beban pada baut 

yang menekan pin pada spring, dengan beban antara 0,05 N – 5 N. 

2.7 Gesekan 

Ketika dua benda saling bersinggungan satu dengan yang lainnya, apabila 

diamati pergerakannya seperti dilawan oleh suatu gaya. Fenomena ini merupakan 

gesekan (friction), sedangkan gaya yang bekerja didalamnya disebut gaya gesek 

(friction force). Gesekan atau friction merupakan bentuk dari hilangnya energi 

yang terjadi diantara dua permukaan yang saling kontak dan bergerak relatif, dan 
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sering dinyatakan sebagai gaya yang melawan. Gesekan diuraikan dengan 

koefisien gesek (µ). Koefisien gesek merupakan suatu fungsi area kontak antara 

dua permukaan, sifat dan kekuatan yang saling mempengaruhi. 

 

Gambar 2.10 Mekanisme gesekan 

Gesekan juga dipengaruhi oleh beban dan kondisi permukaan. Topografi 

permukaan suatu material sebenarnya jika dilihat secara mikro ialah tidak rata. 

Koefisien gesek antara permukaan secara normal meningkat dengan 

meningkatnya temperatur dan menurunnya suatu beban. Hilangnya energi pada 

gesekan dapat mendorong kearah meningkatnya temperatur atau deformasi kontak 

area. Pada hampir semua kasus koefisien gesek rendah akan mendorong ke arah 

menurunnya laju keausan (Zaelani, 2006). Gesekan dipengaruhi oleh:  

1. Adanya partikel keausan (wear) dan partikel dari luar pada arena 

luncur (sliding interface). 

2. Kekerasan relatif material pada daerah kontak.  

3. Gaya luar dan perpindahan sistem.  

4. Kondisi lingkungan dan suhu pelumasan. 

5. Topografi permukaan. 

6. Struktur mikro dan morfologi dari material. 

7. Kinematik dari permukaan kontak. 

2.7.1 Gaya Gesek Statis 

Gaya gesek statis merupakan gesekan antara dua benda padat yang tidak 

bergerak relatif satu sama lain. Sebagai contoh, gesekan statis dapat mencegah 

benda meluncur ke bawah pada bidang miring. Koefisien gesek statis umumnya 

dinotasikan dengan ƒs, gaya gesek dinotasikan dengan Fw (friction of weight) dan 
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gaya normal dinotasikan dengan Fn (friction of normal). Gaya gesek statis 

dihasilkan dari sebuah gaya yang diaplikasikan tepat sebelum benda tersebut 

bergerak. Gaya gesekan maksimum antara dua permukaan sebelum gerakan 

terjadi adalah hasil dari koefisien gesek statis dikalikan gaya normal. 

Fw = -ƒs Fn      (2.9) 

Ketika tidak ada gerakan yang terjadi, gaya gesek dapat memiliki nilai dari nol 

hingga gaya gesek maksimum. Setiap gaya yang lebih kecil dari gaya gesek 

maksimum yang berusaha untuk menggerakkan salah satu benda akan dilawan 

oleh gaya gesekan yang setara dengan besar gaya tersebut tetapi berlawanan arah. 

Setiap gaya yang lebih besar dari gaya gesek maksimum akan menyebabkan suatu 

gerakan(Alonso, 1994). 

2.7.2 Gaya Gesek Kinetis 

Gaya gesek kinetis (dinamis) terjadi ketika dua benda bergerak relatif satu 

sama lainnya dan saling bergesekan. Koefisien gesek kinetis umumnya 

dinotasikan dengan ƒk dan pada umumnya selalu lebih kecil dari gaya gesek statis 

untuk material yang sama. Gambar berikut menunjukkan suatu skema gaya gesek 

kinetis yang bekerja pada bidang datar dan bidang miring. Gaya gesek kinetis 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 (2.10)                            

 

(a)           (b) 

Gambar 2.11 Gaya gesek (a) pada bidang datar dan (b) pada bidang miring 

(Alonso,1994). 
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2.8 Viskositas 

Viskositas adalah sifat yang paling utama dari sebuah bahan pelumas karena 

sifat ini secara garis besar menunjukkan kemampuan melumasi sesuatu (Prijono, 

1985). Dengan kata lain bahwa viskositas merupakan kemampuan dari bahan 

pelumas untuk melawan tegangan geser yang terjadi pada waktu bergerak. 

Viskositas minyak pelumas dapat berubah-ubah menurut perubahan temperatur. 

Minyak pelumas yang baik tidak terlalu peka terhadap perubahan temperatur, 

sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya, baik dalam keadaan dingin pada 

waktu mesin mulai bekerja maupun pada saat temperatur kerja. Bahan harus 

mengalir ketika suhu mesin atau temperatur yang beruabah-ubah. Mengalir secara 

cukup agar terjamin pasokannya ke komponen-komponen yang bergerak. 

Semakin kental bahan pelumas, maka lapisan yang ditimbulkan menjadi lebih 

kental. Lapisan halus pada pelumas kental memberi kemampuan ekstra menyapu 

atau membersihkan permukaan logam yang terlumasi. Sebaliknya pelumas yang 

terlalu tebal akan memberi resistensi berlebih mengalirkan pelumas pada 

temperatur rendah sehingga mengganggu jalannya pelumasan ke komponen yang 

dibutuhkan. Oleh sebab itu, pelumas harus memiliki kekentalan lebih tepat pada 

temperatur tertinggi atau temperatur terendah ketika mesin dioperasikan. 

Hukum Newton tentang aliran viscous menyatakan bahwa tegangan geser di 

dalam fluida yaitu berbanding lurus dengan perubahan kecepatan. 

Gambar 2.12 Definisi viskositas melalui hukum Newton 

Jadi viskositas menurut hukum Newton dapat didefinisikan sebagai berikut: 

(2.11) 

Dimana : τ = tegangan geser fluida (N/m
2
) 
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   η = viskositas dinamik (Poise, P) 

   u = kecepatan relatif permukaan (m/s) 

   h = tebal lapisan pelumasan (m) 

Sehingga viskositas dinamik dapat ditulis: 

        
 

     
      (2.12) 

Viskositas dinamik disebut juga dengan viskositas absolut, sementara kadar 

geseran adalah du/dy. Jika viskositas dinamik dibagi dengan rapat massa pada 

temperatur yang sama hasilnya disebut viskositas kinematik (Rochima, 2007). 

Secara matematis ditulis: 

        
 

 
                  (2.13) 

 

 Dimana:    = viskositas kinematik (Stoke, S) 

     = rapat massa (gram/cm
3
) 

2.9 Pelumas 

Pelumas adalah zat kimia yang umumnya berupa cairan. Zat ini merupakan 

fraksi hasil destilasi minyak bumi yang memiliki suhu 105-135 derajat 

celcius. Pelumas berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk memisahkan dua 

permukaan yang saling berhubungan (Yubaidah, 2008). 

Pelumas atau biasa disebut Oli adalah cairan yang menentukan kinerja kerja 

mesin dalam kendaraan bermotor. Oli merupakan bahan yang dapat mengurangi 

gesekan antara dua komponen. Seperti yang dikutip Catur (2008) pelumasan atau 

Oli sendiri dapat diartikan sebagai proses menyisipkan bahan tertentu diantara dua 

permukaan yang saling kontak dengan tujuan untuk mengurangi gaya gesek. 

Kerugian yang diakibatkan oleh gesekan mengalami keausan dan kehilangan 

energi. Seiring dengan kemajuan teknologi dan pemakaian mesin-mesin industri 

otomotif maka dapat dipastikan pula bahwa kebutuhan pelumas akan semakin 

meningkat, karena pelumas adalah salah satu komponen bahan penunjang untuk 

hampir semua komponen mesin. Selain berfungsi untuk mengurangi gaya gesek, 

pelumas juga berfungsi mendinginkan dan mengendalikan contaminants atau 

kotoran guna memastikan mesin bekerja dengan baik (Daryanto, 1997).



 

 
 

 


