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BAB I 

PENDAHULUAN 

Tribometer adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur gesekan dan keausan 

antara dua permukaan. Salah satu tipe tribometer yang sering digunakan adalah tribometer 

pin on disc. Alat uji tribometer pin on disc terdiri dari pin yang terbuat dari material tertentu 

dan disc juga dapat divariasikan sesuai dengan kebutuhan pengujian. 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. Dengan gaya gesek tersebut maka 

keausan akan dapat diketahui dan selain itu, digunakan untuk mengetahui uji performa suatu 

pelumas.  Sebuah material diberikan tepat pada bagian bergerak selama tes. Pengukuran 

terakhir menunjukkan keausan pada bahan dan sering digunakan untuk menentukan kekuatan 

dan panjang umur (Prabowo, 2012).  

Beberapa waktu yang lalu Lektor Kepala Fakultas Pertanian dan Peternakan 

Universitas Muhammadiyah Malang Dr. Ir. Maftuchah, MP melakukan riset rekayasa genetik 

tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.) yang menghasilkan varietas tanaman jarak pagar 

lebih unggul dibandingkan tanaman lain, sehingga dihasilkan kualitas minyak jarak yang 

lebih baik. Salah satu mahasiswa jurusan teknik mesin ingin melakukan penelitian dari hasil 

riset tersebut yaitu menjadikan minyak jarak pagar sebagai alternatif pelumas mesin perkakas 

ringan dengan menggunakan tribology test. Namun penelitian ini mengalami kendala karena 

tidak adanya alat uji tribometer kususnya di Laboratorium Teknik Mesin Universitas 

Muhammadiyah Malang. Alat uji tribometer ini hanya ada di beberapa tempat saja di luar 

kota Malang dan jarang sekali dijual di pasaran. Dengan alasan tersebut, maka dilakukan 

perancangan mengenai alat uji tribometer ini, demi memudahkan mahasiswa dalam 

melakukan penelitian mengenai keausan, gesekan bahkan pelumasan kususnya mahasiswa 

Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam pembuatan alat uji ini dibutuhkan 

ketelitian dalam membuat seperti kerataan disc, kecepatan putar motor dan juga variasi beban 

pada pin. 

Maka dari itu perlu dibuatkannya alat uji tribometer pin on disc yang mudah 

pengoperasiannya dan dengan bahan pembuatan yang terjangkau. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahannya, bagaimana 

rancangan bangun prototype desain alat uji tribometer pin-on-disc untuk memperhitungkan 

keausan dan gesekan material uji. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui rancangan bangun prototype 

desain alat uji tribometer pin-on-disc. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam dunia industri, tribologi sering difungsikan dan direkayasa oleh produsen yang 

menginginkan untuk menguji dan menganalisa kinerja jangka panjang produk mereka. 

Kususnya pada masalah keausan dan gesekan material. Suatu alat yang sedang bekerja, tidak 

bisa dihindarkan dari keausan dan gesekan suatu komponen. Sehingga diperlukan suatu alat 

yang bisa mengetahui tingkat keausan komponen tersebut. Pada kenyataannya alat ini masih 

jarang sekali ditemukan, untuk itu perlunya dilakukan perancangan mengenai alat uji 

tribometer jenis pin-on-disc. Pembuatan alat uji ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dan informasi tambahan kususnya bagi mahasiswa Teknik Mesin Universitas 

Muhammadiyah Malang sehingga dapat melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

keausan dan gesekan material. Dan bagi industri dapat mengefisiensikan waktu dan proses 

dalam proses produksi.  

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Posisi pin diletakkan ditepi disc dengan jarak dari titik pusat disc ke posisi gesekan

pin 20 mm.

2. Beban dapat divariasikan.

3. Mesin dibuat portable.

4. Kecepatan motor setelah dilakukan 5 kali sampel dengan menggunakan Tachometer

laser antara range 83,52 rpm dan dianggap konstan.

5. Tidak membahas setelah proses pengujian.

6. Material uji dapat divariasikan sesuai kebutuhan pengujian.
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1.6 Sistematika  Penulisan 

Penelitian ini dibagi dalam beberapa bab dengan garis besar tiap bab adalah sebagai 

berikut: 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan batasan 

masalah perancangan alat uji tribometer pin on disc. 

 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang mendasari perancangan alat uji tribometer 

pin on disc ini. 

 BAB III : METODOLOGI PENGUJIAN 

Pada bab ini di jelaskan tentang gambaran umum tentang perancangan alat uji 

tribometer pin on disc. Berisi kerangka pemikiran dan langkah yang dilakukan untuk 

mengidentifikasi permasalahan, dalam perancangan  tersebut. 

 BAB IV : HASIL DAN ANALISA PENGUJIAN 

Berisi tentang perhitungan dan pembahasan berisikan perhitungan tentang 

perancangan alat uji tribometer pin on disc dan berisikan tentang pembahasan dari 

perhitungan yang dilakukan. 

 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini sebagai penutup yang berisikan kesimpulan hasil perancangan alat uji 

tribometer pin on disc dan saran pengembangan selanjutnya. 

 DAFTAR RUJUKAN 

Daftar rujukan berisikan literatur dan lampiran-lampiran yang digunakan 

untuk menyusun penelitian ini. 

 

  




