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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini, belum ada yang membahas atau melakukan penelitian 

tentang pengaruh penambahan oil cooler eksternal terhadap unjuk kerja sepeda 

motor khusunya sepeda motor Mega Pro 160 cc. Maka dibawah ini ada beberapa 

kajian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut: 

Prabawa (2008) melakukan penelitian terhadap “Pengaruh Penambahan Oil 

cooler Eksternal Terhadap Unjuk Kerja Mesin Diesel Isuzu 4JA-1” dengan tujuan 

untuk mempelajari pengaruh oil cooler terhadap unjuk kerja mesin khususunya 

terhadap daya, torsi, konsumsi spesifikasi bahan bakar dan efifsiensi thermis pada 

motor diesel injeksi langsung. Alat yang digunkan dalam pengujian mengggunakan 

thermocouple, dynamometer, dan alat pendukung. Pengambilan data ini 

menggunakan variasi putaran mesin (rpm) 3000, 2800, 2600, 2400, 2200, 2000 dan 

1800. Data yang diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Hasil Pengujian Standar dan Modifikasi (Prabawa, 2008) 

 

Putaran 

(Rpm) 

 

T.oli masuk 

(°C) 

 

T.oli keluar 

(°C) 

Konsumsi BB 

SFC standar 

(kg/HP-jam) 

Konsumsi BB 

SFC modif 

(kg/HP-jam) 

3000 89,2 64,2  0,41 0,28 

2800 88,1 63,1 0,32 0,22 

2600 87,4 61,4 0,24 0,19 

2400 86,9 60,9 0,23 0,18 

2200 86,6 60,4 0,21 0,19 

2000 85,8 60,6 0,21 0,17 

1800 85,2  60,3 0,20 0,17 
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Dari Tabel 2.1 menujukan adanya pengaruh penambahan oil cooler pada 

temperature dan konsumsi bahan bakar, temperatatur oli masuk dangan oli yang 

keluar dari oil cooler mengalami penurunan temperatur sedangkan untuk konsumsi 

bahan bakar modifikasi mengalami penurunan yaitu lebih irit dibandingkan dalam 

keadaan standar. 

 

Gambar 2.1 Grafik Daya Terhadap Putaran (Prabawa, 2008) 

Dari Gambar 2.1 menujukan bahwa dengan penamabahan oil cooler 

diperoleh adanya peningkatan daya dibandingkan dengan daya standar. 

Gambar 2.2 Grafik Torsi Terhadap Putaran (Prabawa, 2008) 
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Gambar 2.2 ditunjukan bahwa adanya peningkatan dibandingkan torsi 

standar. Hal ini di karenakan adanya pengaruh penurunan temperature oli yang 

masuk ke mesin akibat dari oil cooler sehingga temperature oli yang tidak terlalu 

tinggi, kerja mesin lebih baik dan oli tidak terlalu encer sehingga tidak mengaggu 

sistem pelumasan.   

Hardanu (2017) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penambahan Oil 

cooler Eksternal Terhadap Unjuk Kerja Mesin Sepeda Motor Megapro 160 cc 

dengan Bahan Bakar Pertamax” dengan tujuan untuk mempelajari pengaruh oil 

cooler terhadap unjuk kerja mesin khususunya terhadap termperatur, daya, torsi, 

dan konsumsi bahan bakar. Hasil dari data yang diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Temperatur Suhu Oli (Hardanu, 2017) 

Tabel Pengujian Temperatur pada Saat Pengujian Dynotest 

Percobaan 

Kondisi 1 (standar) kondisi 2 (oil cooler) 

Suhu 

Lingkungan 

(ºC) 

Temperatur 

Suhu Oli  

(ºC) 

Suhu 

Lingkungan  

(ºC) 

Temperatur 

Suhu Oli  

(ºC) 

1 33,9 64,7 32,6 58,2 

2 33,9 63,4 32,3 59,1 

3 33,9 61,6 32,3 57,7 

4 33,3 62,2 33,3 57,2 

5 33,9 63,1 32,6 58,2 

Dari Tabel 4.1 diketahui bahwa terdapat dua pengukuran yaitu suhu 

lingkungan dan temperatur suhu oli. Untuk pengukuran suhu lingkungan didapat 

pada yang sensor yang di sambung ke PC komputer dynotest. Hasil diatas 

menunjukkan bahwa kondisi 2 (oil cooler) rata-rata lebih rendah suhunya 

dibandingkan kondisi 1 (standar)  dikarenakan terjadi proses perpindahan kalor 

secara konveksi dengan adanya udara bertekanan. Hali ini mempengaruhi nilai 

pengujian dynotest.   
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Gambar 2.3 Grafik Pengaruh Jenis Kondisi terhadap Torsi (Hardanu, 2017) 

Pada Gambar 2.3 terlihat bahwa kondisi 2 (oil cooler) mempunyai torsi 

maksimum yang paling tinggi di bandingkan dengan kondisi 1 (standar). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa penambahan oil cooler pada Honda Megapro 160 cc 

terjadi perubahan torsi dengan nilai yang lebih tinggi. 

  

Gambar 2.4 Grafik Pengaruh Jenis Kondisi terhadap Daya (Hardanu, 2017) 

Gambar 2.4 menunjukkan grafik pengaruh dari dua kondisi yaitu kondisi 1 

(standar) dan kondisi 2 (oil cooler) terhadap daya mesin sepeda motor Honda 
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Megapro 160cc dengan kecepatan putar. Grafik di atas menunjukkan bahwa kondisi 

2 (oil cooler) memiliki daya yang lebih tinggi di bandingkan dengan kondisi 1 (oil 

cooler) dari mulai pembukaan gas pada 4000 rpm. 

Tabel 2.3 Data Konsumsi Bahan Bakar (Hardanu, 2017) 

Jenis Kondisi 
Jarak 

Tempuh 

Volume 

(liter) 

Konsumsi 

BBM (km/liter) 

Rata-rata 

Konsumsi BBM 

(km/liter) 

Kondisi 1 

(standar) 

4 0,108 37,03 

37,45 

4 0,107 37,38 

4 0,105 38,09 

4 0,107 37,38 

4 0,107 37,38 

Kondisi 2 (oil 

cooler) 

4 0,097 41,23 

41,54 

4 0,095 42,10 

4 0,096 41,67 

4 0,097 41,23 

4 0,095 42,10 

 

Tabel 2.3 menunjukkan perbandingan jenis kondisi 1 (standar) dan kondisi 2 

(oil cooler) terhadap konsumsi bahan bakar minyak jenis pertamax ron 92. Hasil 

pengujian diatas menghasilkan data bahwa kondisi 2 (oil cooler) lebih hemat bahan 

bakar dibandingkan dengan kondisi 1, hal tersebut dikarenakan jenis kondisi 2 lebih 

baik dalam menaikan nilai daya yang dihasilkan oleh mesin kendaraan bermotor 

karena lebih sempurna dalam melumasi komponen mesin. 

Irawan dkk (2016) melakukan penelitian tentang “Studi Pengaruh Pendingin 

Oli Dengan Sistem Radiator Pada Sepeda Motor Suzuki Shogun 110cc” Alat yang 

digunakan di pengujian ini menggunakan termokopel tipe K untuk mengukur suhu 

kiri, suhu kanan dan suhu atas blok mesin. Dengan mengunakan perhitungan rata-

rata suhu kiri, suhu kanan dan suhu atas dapat diperoleh data sebagai berikut: 
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Gambar 2.5 Perbandingan Suhu (Irawan dkk, 2016) 

 

 Dari Gambar 2.5 di atas menunjukkan bahwa suhu rata-rata mesin semakin 

besar jika putaran mesin tersebut juga semakin besar. Selain itu, grafik juga 

menujukkan bahwa variasi pendinginan standar (udara) memiliki suhu rata-rata 

lebih besar dibandingkan variasi pendingin radiator. Secara umum, posisi titik 

pengukuran yang memiliki suhu tertinggi adalah di titik kop mesin pendinginan 

standar dan yang terendah adalah di titik sisi kiri pendingin radiator. Hal ini di 

sebabkan karena kop (kepala) mesin adalah posisi dimana terjadi percikan bunga 

api busi pembakaran dan proses kompresi. 

Hidayat (2015) melakukan penelitian tentang “Modifikasi Sistem Pendingin 

(Sirip Dan Air) Pada Saluran Pelumas Sepeda Motor” Penelitian ini bertujuan untuk 

mengoptimalkan fungsi oli sebagai pendingin komponen mesin dan mengetahui 

dampak dari penambahan pendingin. Variable yang di gunakan adalah konsumsi 

bahan bakar, oil cooler, jenis jalan dan kecepatan motor. Data yang diperoleh pada 

percobaan ini sebagai berikut: 
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Tabel 2.4 Nilai Rata-Rata Jumlah Bahan Bakar Per 3 km (Hidayat, 2015) 

Jenis Jalan  
V 

(Km/j) 

Rata-rata Q (ml/3km) 

Qs Qsr Qtsr 

Lurus Berliku  

30 166,67 103,33 153,33 

40 143,33 96,67 113,33 

50 123,33 83,33 106,67 

Menjak Lurus  

30 133,33 110 126,67 

40 86,67 60 76,67 

50 97,67 73,33 88 

 

Pada tabel 2.4 dapat dilihat terjadi peningkatan efisiensi tingkat pemakaian 

bahan bakar bensin, baik dengan oil cooler sirip atau non sirip dibandingkan dengan 

kondisi standar. 

Mastur dkk (2015) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Variasi Sudu 

Kipas Radiator Terhadap Perfomansi Mesin Pendingin Pada Mobil Toyota K3-VI 

1300cc”  Pada penelitian ini pengujian yang di lakukan yaitu daya dan torsi dengan 

variasi putaran mesin 2000 rpm sampai 9000 rpm.  

Choirul dan Arsana (2015) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Laju Aliran 

Massa Fluida Terhadap Kapasitas Oil cooler Pada Sistem Pelumasan Sepeda 

Motor” Pada penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan 

memvariasikan laju aliran massa fluida (0,2 l/m, 0,4 l/m, dan 0,6 l/m) pada 

temperatur fluida masuk yang telah ditentukan (50°c, 60°c, 70°c, 80°c dan 90°c) 

serta menjaga temperatur ruangan konstan 30°c. Fluida yang digunakan yaitu fluida 

thermo 22 sebagai fluida panas dan udara sebagai fluida sisi dingin. Hasil dari data 

yang diperoleh sebagai berikut: 
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Gambar 2.6 Grafik Pengaruh Laju Aliran Massa Fluiida terhadap Kapasitas oil 

cooler (Choirul dan Arsana, 2015) 

Berdasarkan Gambar 2.6 bahwa semakin tinggi laju aliran massa (m) maka 

laju perpindahan panas di dalam pipa oil cooler (Qin) akan semakin besar. Hasil laju 

perpindahan panas konveksi di dalam pipa (Qin) 342,36 Watt tertingi pada 

temperatur masuk (Tin) 70°c, laju aliran massa fluida (m) 0,6 l/m atau 0,0095 kg/s 

dengan temperatur keluar (Tout) 52°c, hal ini terjadi karena pada temperatur fluida 

masuk (Tin) 70°c mengalami proses pertukaran panas dengan temperatur udara luar 

atau fluida pendingin akibat perbedaan temperatur, sehingga terjadinya proses 

pertukaran panas antara temperatur fluida masuk dengan temperatur udara luar atau 

fluida dingin akan lebih optimal di bandingkan dengan temperatur fluida masuk 

yang rendah. Pada temperatur fluida masuk (Tin) yang rendah yaitu 50°c proses 

pertukaran panas antara tempatur fluida masuk dengan temperatur udara luar atau 

fluida pendingin terjadi kurang optimal.  

Dari beberapa penelitan diatas dapat menjadi acuan dikarenakan jenis 

penelitian yang sama. Dengan adanya penambahan sistem pendingin pada motor 

bakar adanya pengaruh pada unjuk kerja mesin. Bisa dilihat pada penelitian yang 

dilakukan oleh prabawa (2008) menambahkan sistem pendingin oil cooler eksternal 

pada mesin isuzu dan penelitian mastur dan aji yang menambahkan sudu kipas pada 
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radiator, keduanya menujukkan adanya pengaruh pada unjuk kerja mesin. 

Perbedaan pada penelitian ini adalah jenis sepeda motor yang digunakan. Oil cooler 

sebagai media pendingin oli untuk menjaga viskositas oli agar tidak berubah secara 

ekstrim.  

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Definisi Motor Bakar 

Motor bakar merupakan mesin kalor yang mengubah energi termal untuk 

melakukan kerja mekanik atau mengubah tenaga kimia bahan bakar menjadi tenaga 

mekanis. Sebelum menjadi tenaga mekanis, energi kimia bahan bakar terlebih 

dahulu menjadi energi panas melalui pembakaran campuran bahan bakar dengan 

udara.  

Motor bakar torak mempunyai silinder tunggal dan silinder ganda/lebih dari 

satu silinder. Pada motor bakar torak, torak diguakan sebagai pendukung terjadinya 

pembakaran pada motor bakar. Energi panas yang dihasilkan dari pembakaran 

diteruskan menuju batang torak (conecting road) berupa tenaga untuk menggerakan 

poros engkol dimana poros engkol akan diubah menjadi gesekan putar. Motor bakar 

terbagi menjadi 2 jenis yaitu motor disel dan motor bensin, perbedaan mendasar 

terletak pada sistem penyalaanya. Penyalaan mesin pada motor bensin terjadi 

karena ada pemicu api yang berasal dari loncatan api pada busi dapat disebut Spark 

Ignition Engine, sedangkan pada motor diesel penyalaan terjadi dengan sendirinya 

karena panas dalam silinder yang ditimbulkan oleh kompresi. Kompresi yang tinggi 

dalam silinder mengakibatkan meningkatnya temperatur dan kemudian bahan bakar 

disemprotkan melalui nozzle sehingga terjadi pembakaran dalam silinder. 

(Arismunandar, 2005) 

Proses pembakaran pada motor bakar diklasifikasikan menjadi dua jenis, 

yaitu:  

1. Motor pembakaran luar atau Eksternal Combusition Engine (ECE) 

Motor pembakaran luar atau Eksternal Combusition Engine (ECE) merupakan jenis 

pembakaran yang terjadi di luar mesin, sehingga untuk melakukan pembakaran 

digunakan mesin itu sendiri. Panas dari hasil pembakaran bahan bakar tidak 
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langsung diubah menjadi tenaga mekanis. Peralatan dengan prinsip pembakaran 

luar adalah turbin uap. 

2. Motor pembakaran dalam atau Internal Combusition Engine (ICE) 

Motor pembakaran dalam atau Internal Combusition Engine (ICE) merupakan jenis 

pembakaran yang terjadi didalam motor bakar, sehingga panas 8 yang dihasilkan 

oleh pembakaran dapat langsung diubah menjadi tenaga mekanik. Peralatan dengan 

prinsip pembakaran dalam adalah motor bakar torak. 

2.2.2 Prinsip Kerja Motor Bakar Empat Langkah 

Proses pembakaran di dalam motor bakar torak terjadi secara periodik, 

sebelum terjadi proses pembakaran berikutnya, terlebih dahulu gas pembakaran 

yang sudah dapat dipergunakan harus dikeluarkan dari dalam silinder, kemudian 

silinder diisi dengan campuran bahan bakar dengan udara segar (pada motor bensin) 

yang berlangsung ketika torak dalam silinder bergerak dari TMA (Titik Mati Atas) 

menuju ke TMB (Titik Mati Bawah). 

Motor bensin empat langkah mempunyai satu siklus pembakaran dalam 

empat langkah kerja torak atau dua kali putaran poros engkol, dalam satu siklus 

kerja motor bensin empat langkah meliputi proses pengisapan, kompresi, ekspansi 

dan pembuanagan. Dibandingkan dengan mesin dua langkah, mesin bensin empat 

langkah cukup sulit dalam hal perawatan karena terdapat komponen untuk 

menunjang satu siklus kerjanya. Maka siklus kerja mesin empat langkah dapat 

dilihat pada Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7 Skema Gerakan Torak pada Mesin Bensin 4 Langkah 

(Arismunandar, 2005) 
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Motor bensin empat langkah mempunyai langkah kerja yang meliputi 

langkah hisap, kompresi, kerja/ekspansi dan buang. Beberapa langkah kerja motor 

bensin empat langkah dijelaskan sebagai berikut: 

1. Langkah Hisap 

Pada langkah hisap posisi piston bergerak dari posisi TMA menuju ke TMB, 

pada saat langkah hisap katup masuk terbuka dan katup buang tertutup. Campuran 

bahan bakar dengan udara yang telah dikabukan oleh karburator masuk kedalam 

silinder melalui katup masuk/katup hisap. Saat piston berada pada posisi TMB, 

maka katup masuk dan buang akan tertutup. 

2. Langkah Kompresi 

Pada langkah kompresi merupakan langkah di mana campuran bahan bakar 

dengan udara dilakukan sebuah penekanan oleh piston dengan tujuan meningkatkan 

tekanan yang mengakibatkan terjadinya peningkatan temperatur dalam silinder. 

Pada saat langkah kompresi katup hisap dan katup buang tertutup, langkah ini 

bertujuan untuk menyempurnakan antara campuran bahan bakar dengan udara 

sehingga dapat terjadi pembakaran yang sempurna di dalam silinder. 

3. Langkah Ekspansi/Kerja 

Pada saat langkah kerja/ekspansi kondisi kedua katup dalam keadaan tertutup, 

saat proses pembakaran timbul ledakan dimana ledakan tersebut mendorong piston 

dari posisi TMA menuju TMB.  

Ledakan tersebut disebabkan karena campuran bahan bakar dan udara yang telah 

terkompresi terbakar akibat adanya percikan busi pada saat pengapian. Turunya 

piston menuju TMB dimanfaatkan sebagai penerus tenaga yang akan disalurkan 

dengan batang torak (conecting road) menuju poros engkol (crankshaft). 

4. Langkah Buang  

Pada langkah buang dimana kondisi katup hisap tertutup dan katup buang 

terbuka, Piston bergerak dari TMB menuju TMA dengan tujuan membuang gas sisa 

pembakaran yang disalurkan menuju knalpot (exhaust system).  

Gas sisa hasil pembakaran diharapkan dapat terbuang semua sehingga tidak 

tercampur dengan campuran bahan bakar dan udara yang akan kembali dihisap pada 

langkah hisap. 
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2.2.3 Sistem Pelumasan  

Menurut Daryanto ( 2004) ada tiga macam sistem pelumasan.  Berikut adalah 

macam-macam sistem pelumasan. 

1. Sistem Pelumasan Bentuk Kabut 

Sistem pelumasan kabut ini dipakai pada mesin kecil 2-tak, yaitu: 

a. mesin pemotong rumput. 

b. Sepeda motor. 

c. Kapal boat. 

d. Generator dan kompresor. 

 

Gambar 2.8 Pelumasan Campuran Bensin dan oli (Daryanto, 2004) 

Gambar 2.8 menjelaskan sistem kerjanya yaitu oli pelumas dicampurkan pada 

bensin dengan perbandingan tertentu dan dimasukkan ke dalam tangki minyak. 

Campuran bensin dan oli ini dimasukkan melalui karburator ke dalam ruang pemutar 

mesin dalam bentuk kabut sehingga oli memberi pelumas kepada mesin-mesin yang 

berputar akibat pembakaran. Cara lainnya ialah memakai pompa oli yang menekan oli 

ke dalam aliran udara. Jumlah oli yang dimasukkan/diinjeksikan itu dikontrol oleh 

katup. 

2. Sistem Pelumasan Kering 

 Dengan pengecualian kendaraan tertentu, misalnya motor balap, sistem 

pelumasan kering jarang digunakan pada kendaraan bermotor, walaupun beberapa truk 

berat menggunakannya. Pelumasan kering banyak digunakan pada: 
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a. Sepeda motor. 

b. Traktor penggali tanah. 

c. Mesin-mesin tak bergerak (stationer), misalnya generator. 

 

Gambar 2.9 Sistem Pelumasan Kering (Daryanto, 2004) 

Gambar 2.9 menjelaskan sistem kerjanya yaitu oli pelumas ditempatkan pada 

tangki atau tempat pelumas di luar mesin. Pelumas dialirkan dengan tekanan pompa 

diedarkan ke bagian-bagian mesin yang bergerak melalui pipa atau alur-alur dalam blok 

mesin. Setelah seluruh komponen diberi pelumas, oli jatuh ke tempat penampungan di 

bagian bawah sebuah pompa atau gayung tempat oli itu dinaikkan lagi ke tangki oli 

untuk diedarkan seperti tadi. 

3. Sistem Pelumasan Basah 

 Sistem ini lazim digunakan pada motor mobil yang modern. Oli pelumas 

ditempatkan pada tempat oli atau penyaring yang dipasang dibagian dasar atau posisi 

paling bawah dari ruang mesin penggerak (poros engkol). Pelumas dialirkan kebagian 

mesin yang bergerali dengan kombinasi dari pemancaran penyemprotan dan tekanan. 

Waktu poros engkol dari mesin itu berputar, ujung besar dari poros batang torak 

tercelup oli di dasar ruang mesin dan menyiramkan oli ke seluruh bagiara mesin di bagian 

bawah setengah ruangan.  Kadang-kadang pada ujung besar dari poros batang torak 

terdapat penggaruk oli yang berfungsi membantu pengambilan oli. Jika putaran mesin 
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meningkat tinggi maka oli berubah menjadi kabut lembut sehingga bisa masuk ke bagian 

dalam bawah mesin. Seperti pada Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10 Sistem Pelumasan Basah (Daryanto, 2004) 

2.2.4 Konduktivitas Thermal  

Konduktivitas atau kehantaran thermal, adalah suatu besaran intensif bahan yang 

menunjukkan kemampuannya untuk menghantarkan panas. Panas yang ditransfer dari 

satu titik ke titik lain melalui salah satu dari tiga metode yaitu konduksi, konveksi, dan 

radiasi.  

Konduksi termal merupakan suatu fenomena transport dimana perbedaan 

temperatur menyebabakan transfer energy termal dari satu daerah benda panas ke 

daerah yang lain dari benda yang sama pada temperatur yang lebih rendah. Panas yang 

ditansfer dari suatu titik ke titik yang lain melalui salah satu dari tiga metode yaitu: 

a. Konduksi 

Holman (1993) menyatakan bahwa pada suatu benda terdapat gradient suhu 

(temperature gradient), maka menurut pengalaman akan terjadi perpindahan 

energy dari bagian bersuhu tinggi ke bagian bersuhu rendah. 

b. Konveksi  

Holman (1993) menyatakan plat logam panas akan menjadi dingin lebih cepat 

bila ditaruh di depan kipas angin dibandingkan dengan di taruh di udara tenang. 

Dari kasus itu dapat dikatakan bahwa kalor dikonveksi ke luar, dan proses ini 
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dinamakan perpindahan kalor secara konveksi. Kecepatan udara yang ditiupkan 

ke plat panas ini akan mempengaruhi laju perpindahan kalor. 

c. Radiasi  

Holman (1993) menyatakan bahwa berlainan dengan mekanisme konduksi dan 

konveksi, di mana perpindahan energy terjadi melalui bahan antara, kalor juga 

dapat berpindah melali daerah-daerah hampa. Mekanismenya disini adalah 

sinaran atau radiasi elektromagnetik. 

 

2.2.5 Oli  

 Meunur Arisandi dkk (2012) pelumas atau oli yaitu zat kimia yang 

umumnya berjenis cairan yang diberikan diantara dua benda atau lebih yang 

bersinggungan tujuanya untuk mengurangi gesekan yang berlebih. Zat ini 

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

celsius, umumnya unsur pelumas terdiri dari pengolahan minyak bumi melalui 

proses destilasi bertingkat berdasarkan titik didihnya. Menurut Enviromental 

Protection Agency (EPA’s), proses pembuatan oli ada beberapa tahap, yaitu: 

a. Destilasi. 

b. Deasphalting bertujuan untuk menghilangkan kandungan aspal pada oli. 

c. Hidrogenisasi untuk menaikkan suhu viskositas. 

d. Pencampuran katalis untuk menghilangkan kandungan lilin dan menaikkan 

temperatur pelumas. 

e. Clay or Hydrogen Finishing untuk meningkatkkan warna, stabilitas 

terhadap perubahan temperatur dan kualitas oli pelumas (Raharjo, 2015) 

Fungsi utama suatu pelumas adalah untuk mengendalikan friksi dan keausan. 

Namun pelumas juga mempunyai beberapa fungsi lain yang bervariasi tergantung 

dimana pelumas tersebut diaplikasikan, fungsi tersebut yaitu:  

a. Pencegah korosi  

Peranan pelumas dalam rangka mencegah korosi, pelumas berfungsi sebagai 

preservative. Pada saat mesin bekerja pelumas melapisi bagian mesin dengan 

lapisan pelindung yang mengandung adiktif untuk menetralkan bahan korosif. 
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Kemampuan pelumas untuk mengendalikan korosi tergantung pada ketebalan 

lapisan fluida dan komposisi kimianya. 

b. Memperkecil koefisien gesek 

Salah satu fungsi pelumas adalah untuk melumasi bagian-bagian mesin yang 

bergerak untuk mencegah keausan akibat dua benda yang bergesekkan. Minyak 

pelumas membentuk oil film di dalam dua benda yang bergerak sehingga dapat 

mencegah gesekan/kontak langsung diantara dua benda yang bergesekan 

tersebut. 

c. Pembersih (Cleaning) 

Kotoran atau geram yang timbul akibat gesekan, akan terbawa oleh minyak 

pelumas menuju carter yang selanjutnya akan mengendap di bagian bawah carter 

dan ditangkap oleh magnet pada dasar carter. Kotoran yang ikut aliran minyak 

pelumas akan disaring di filter oli agar tidak terbawa dan terdistribusi kebagian-

bagian mesin yang dapat mengakibatkan kerusakan/menggangu kinerja mesin. 

d. Pendingin (Cooling) 

Minyak pelumas mengalir di sekeliling komponen yang bergerak, sehingga panas 

yang timbul dari gesekan dua benda tersebut akan terbawa/merambat secara 

konveksi ke minyak pelumas. Sehingga minyak pelumas pada kondisi seperti ini 

berfungsi sebagai pendingin mesin. 

e. Perapat (Sealing) 

Minyak pelumas yang terbentuk dibagian-bagian yang presisi dari mesin 

kendaraan berfingsi sebagai perapat, yaitu mencegah terjadinya kebocoran gas 

(blow by gas) misal antara piston dan dinding silinder. 

f. Sebagai penyerap tegangan  

Oli mesin menyerap dan menekan tekanan lokal yang bereaksi pada komponen 

yang dilumasi, serta melindungi agar komponen tersebut tidak menjadi tajam saat 

terjadinya gesekan-gesekan pada bagian-bagian yang bersinggungan (Arisandi, 

2012). 
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2.2.6 Viskositas 

 Silaban (2011) viskositas atau kekentalan merupakan sifat terpenting dari 

minyak pelumas atau oli, yang merupakan ukuran yang menujukkan tahanan oli 

terhadap suatu aliran. Pelumas dengan viskositas tinggi adalah kental, berat dan 

memiliki kemampuan aliran yang rendah. Viskositas tinggi mempunyai tahanan 

yang tinggi terhadap geraknya sendiri serta lebih banyak gesekan di dalam dari 

molekul-molekul pelumas yang saling satu diatas yang lain. Jika digunakan pada 

bagian-bagian mesin yang bergerak, pelumas dengan kekentalan tinggi kurang 

cocok karena tahanannya terhadap gerakan rendah. Keuntunganya adalah 

dihasilkan lapisan lapisan pelumas yang tebal selama penggunaan sehingga mesin 

cenderung lebih dingin. Pelumas dengan kekentalan rendah mempunyai gesekan di 

dalam dan tahanan yang kecil terhadap aliran. Suatu pelumas dengan kekentalan 

rendah mengalir lebih tipis. Pelumas ini dipergunakan pada bagian peralatan yang 

mempunyai kecepatan tinggi dimana permukaan perlu saling berdekatan seperti 

pada bantalan turbin.    

Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas adalah sebagai berikut (Rana, 

2015): 

a. Tekan  

Viskositas cairan naik seiring dengan naiknya tekanan, sedangkan 

viskositas gas tidak dipengaruhi oleh tekanan. 

b. Temperatur  

Viskositas akan turun dengan naiknya suhu, sedangkan viskositas gas naik 

dengan naiknya suhu. Pemanasan zat cair menyebabkan molekul–molekulnya 

memperoleh energi. Molekul–molekul cairan bergerak sehingga gaya interaksi 

antar molekul melemah. Dengan demikian viskositas cairan akan turun dengan 

kenaikan temperature. 

c. Kehadiran zat lain  

Penambahan gula tebu meningkatkan viskositas air, adanya bahan tambahan 
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seperti bahan suspensi menaikan viskositas air. Pada minyak ataupun gliserin 

adanya penambahan air akan menyebabkan viskositas turun kaena gliserin 

maupun minyak akan semakin encer, waktu alirnya semakin cepat. 

d. Ukuran dan berat molekul  

Viskositas naik dengan naiknya berat molekul. Misalnya laju aliran alcohol 

cepat, larutan minyak laju aliran lambat dan kekentalanya tinggi serta laju aliran 

lambat sehingga viskositasnya juga tinggi. 

e. Berat molekul 

Viskositas akan naik jika ikatan rangkap semakin banyak. 

f. Kekuatan antar molekul  

Viskositas air naik dengan adanya ikatan hidrogen. 

g. Konsentrasi larutan  

Viskositas berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Suatu larutan dengan 

konsentrasi tinggi akan memiliki viskositas yang tinggi pula, karena konsentrasi 

larutan menyatakan banyaknya partikel zat yang terlarut, gesekan antar partikel 

semakin tinggi dan viskositasnya semakin tinggi pula. 

 

2.2.7 Oil cooler 

Oil cooler merupakan salah satu alat penukar panas yang berfungsi untuk menjaga 

suhu oli agar tetap terjaga saat kondisi mesin panas sehingga pelumasan masih tetap optimal 

dan part yang bergesekan dapat terlindungi dengan kekentalan oli (viskositas) yang tidak 

berubah secara extrim tersebut karena perubahan suhu saat bekerja. Pada oil cooler terdiri 

dari dua buah tabung oli yang terdapat pada kanan dan kiri, kedua tabung ini di hubungkan 

oleh kisi-kisi oil cooler. Kisi-kisi terdiri dari berbagai saluran oli yang nantinya akan dilewati 

oleh oli dalam sirkulasinya (Choirul dan Arsana, 2017) Oil cooler dapat dilihat pada 

Gambar 2.11. 
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Gambar 2.11 Oil cooler (Mansar, 2015) 

Keterangan gambar : 

1. Sirip oil cooler 

2. Baut Nipple 

3. Rumahan baut dengan seal karet  

4. Selang tembaga 

 Cara kerja oil cooler dipompa masuk ke oil cooler dan selanjutnya oil 

cooler akan mendinginkan oli melalui kisi-kisi kecil (Manasar, 2015)  

 

2.2.8 Dynamometer  

Dynamometer merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur daya, 

putaran mesin dan torsi yang dikeluarkan atau dihasilkan.  

2.2.9 Parameter Unjuk Kerja Mesin 

2.2.9.1 Torsi mesin 

Torsi adalah ukuran kemampuan mesin untuk melakukan kerja, besaran 

torsi adalah besaran turunan yang biasa digunakan untuk mengitung energi yang 

dihasilkan dari benda yang berputar pada porosnya. Torsi atau momen putar motor 

adalah gaya dikalikan dengan jarak panjang lengan (Berenschot, 1980) dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

1 

4 
2 

3 
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T= F x r….………….…........................................................(2.1) 

Dengan: 

T = Torsi benda berputar (N.m) 

F = Gaya (N) 

r = Jarak lengan torsi (m) 

 

2.2.9.2 Daya mesin  

Daya motor merupakan salah satu parameter dalam menentukan performa 

motor. Pengertian dari daya itu adalah besarnya kerja selama kurun waktu tertentu 

(Berenachot, 1980). Pengukuran dilakukan dengan menggunakan dynamometer 

dan tachometer atau alat lain dengan fungsi yang sama. Untuk menghitung besarnya 

daya motor 4 langkah digunakan rumus: 

Daya (kW) = ditentukan sebagai berikut: 

P = 
2𝜋.𝑛.𝑇

60.000
 (kW) ...........................................................(2.2) 

Dengan:  

P = Daya (kW) 

n = Putaran Mesin (rpm) 

T = Torsi (Nm)  

2.2.9.3 Konsumsi Bahan Bakar 

Konsumsi bahan bakar merupakan ukuran bahan bakar yang dikonsumsi 

motor untuk menghasilkan tenaga mekanis, laju pemakaian bahan bakar tiap 

detiknya dapat di tentukan dengan rumus: 

Kbb= 
𝑀𝑏 (𝑔𝑟)

∆𝑡 (𝑑𝑡)
................................................................... (2.3)  

Dengan: 

Mʄ = Konsumsi bahan bakar (gr/dt) 

Mb = Massa bahan bakar (gr) 

∆𝑡 = Waktu disaat kendaraan diakselerasi (detik) 


