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 BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan pustaka 

Pada bab ini diuraikan landasan teori yang berkaitan dengan judul 

”Analisis tidak normalnya tekanan minyak lumas dalam menunjang kerja 

motor induk sebagai mesin penggerak utama dikapal MV. Vision Global guna 

penyebab dan dampak dari tidak normalnya tekanan minyak lumas pada kerja 

motor induk di MV. Vision Global”, oleh karena itu penulis akan menjelaskan 

terlebih dahulu tentang pengertian dan definisi-definisi agar terjalin 

pemahaman yang lebih jelas. 

 Analisis  

Menurut Prof. Komaruddin (1994:31) analisis adalah kegiatan 

berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-

komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya 

satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang 

padu. 

Menurut kamus bahasa Indonesia edisi baru (2014:45) analisis 

adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) 

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk 

perkaranya, dan sebagainya) ; penguraian suatu pokok atau berbagai 

bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian 

untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti 

keseluruhan; dikaji sebaik-baiknya; proses pemecahan persoalan yang 

dimulai  dengan dugaan akan kebenarannya 
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Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah 

kegiatan untuk memecahkan masalah dan melakukan suatu penyelidikan 

yang terjadi atas suatu peristiwa. 

 Tidak 

Menurut kamus bahasa Indonesia edisi baru (2014:) adalah partikel 

untuk menyatakan pengingkaran, penolakan, penyangkalan, dan 

sebagainya, tiada. 

 Normal 

Menurut kamus bahasa Indonesia edisi baru (2014:787) normal 

adalah menurut sesuai dengan keadaan yang biasa, tanpa cacat, tidak ada 

kelainan. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa normal adalah 

keadaan sesuai yang biasa yang sesuai dengan instruction manual book 

 Tekanan  

Menurut kamus bahasa Indonesia edisi baru (2014:1157) tekanan 

adalah keadaan (hasil) kekuatan menekan 

 Minyak Lumas 

Menurut buku ENSIKLOPEDIA OTOMOTIF (AMIEN 

NUGRAHA) minyak lumas adalah cairan yang menentukan kemampuan 

kerja mesin. Pelumas dikategorikan sebagai bahan yang mampu 

mengurangi gesekan antara dua komponen. 

Bahan-bahan yang dapat dibuat menjadi pelumas dapat dibagi 

menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut. 

1. Bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan 
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Minyak tumbuh-tumbuhan adalah minyak yang diperoleh 

dengan jalan memeras biji atau buah dari tumbuh-tumbuhan. 

Minyak tumbuh-tumbuhan yang penting dalam teknik, ialah : 

1) minyak rapa, 2) minyak biji katun, 3) minyak biji risimin, 4) 

minyak jarak, dan sebagainya. 

2. Bahan yang berasal dari hewan 

Minyak hewan adalah suatu minyak yang diperoleh 

dengan jalan merebus atau memeras tulang belulang atau 

lemak babi. Bahan yang berasal dari hewan sebagai contohnya 

adalah minyak atau lemak ikan, lemak sapi, lemak kambing 

dan sebagainya. Bahan pelumas dari hewan ini diperkirakan 

merupakan pelumas yang paling tua umurnya. Minyak hewan 

yang terpenting untuk keperluan teknik ialah minyak tulang 

dan minyak ikan. Minyak ini dinamakan pula minyak 

berlemak.  

3. Bahan hasil sintesis 

Bahan sintesis yang dimaksud adalah bahan kimia yang 

bukan hsil lansung pengolahan minyak bumi. Bahan ini 

merupakan hasil rekayasa ahli kimia dan pelumas di dalam 

usahannya membuat pelumas baru yang lebih baik. 

Penggunaan bahan sintesis mulai digalakkan pada tahun 

delapan puluhan 

4. Bahan hasil tambang (minyak mineral) 

Hasil tambang atau bahan yang biasanya disebut sebagai 

bahan mineral yang dapat dijadikan pelumas, antara lain 
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minyak bumi, batu bara, dan gambut. Bahan pelumas yang 

lazim digunakan saat ini adalah fraksi pelumas yang berasal 

dari hasil pengolahan minyak bumi. Bahan ini biasanya disebut 

minyak mineral. 

Minyak Mineral adalah suatu minyak pelumas yang 

diperoleh dengan jalan destilasi (penyulingan) dari minyak 

bumi secara bertahap. Minyak mineral merupakan bahan yang 

paling memenuhi syarat pelumasan, yaitu mempunyai gesekan 

yang rendah, namun memberikan perlindungan terhadap 

terjadinya korosi dan merupakan penghantar panas yang baik.  

Beberapa sifat fisik dan kimia yang ada pada minyak 

mineral : 

1. Warna  

Warna pada pelumas biasanya hanya merupakan 

tanda pengenal, kecuali pada penggunaan tertentu. 

Pelumas pada dasarnya memiliki beberapa warna, mulai 

dari warna bening atau transparan sampai warna gelap. 

Warna-warna tersebut diantaranya kuning, merah, dan 

biru. Karena releksi cahaya, beberapa minyak 

memberikan warna hijau.biasanya, untuk hal-hal 

tertentu, warna kehijau-hijauan, sedangkan jenis 

naftenik memberikan warna kebiru-biruan. Dari 

pengolahan minyak bumi yang dilakukan, umumnya 

dapat ditandai bahwa fraksi-fraksi yang mempunyai 

suhu titik didih yang semakin tinggi akan memiliki 
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warna semakin gelap. Dengan kata lain, semakin tingi 

suhu titik didihnya semakin gelap warnanya. Hal ini 

disebabkan warna gelap alamiah dari ikatan fraksi berat, 

seperti, heavy  oil dan aspal yang tidak mudah menguap 

dan cenderung berkumpul pada fraksi yang suhu titik 

didihnya tinggi. Penghilangan warna dapat saja 

dilakukan dengan proses tertentu jika dikehendaki.  

2. Oksidasi 

Reakasi kimia yang terjadi antara oksigen dari 

usaha dan hidrokarbon dari pelumas disebut oksidasi. 

Reaksi oksidasi yang terjadi pada pelumas merupakan 

suatu peristiwa yang tidak diinginkan karena hasil 

oksidasi, baik yang dapat larut maupun tidak, akan 

memberikan pengaruh negatif pada pelumas. Hasil 

oksidasi yang larut akan menyumbat dan merusak 

lubang saluran, pipa, saringan, dan sebaginya dari 

sistem pelumas. Hasil oksidasi yang dapat larut berupa 

asam tetap ikut bersama pelumas bersirkulasi didalam 

sistem pelumas. Namun kemajuan teknologi telah 

menemukan cara untuk meningkatkan ketahan pelumas 

terhadap timbulnya oksidasi, yaitu dengan cara 

menambahkan bahan kimia (adiktif). Adiktif yang 

ditambahkan ini dapat melipatgandakan ketahanan 

pelumas terhadap oksidasi, yang disebut adiktif 

penghindar oksidasi (oxidation inhibitor), dengan cara 
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ini, hampir semua pelumas yang diperdagangkan saat 

ini dapat diduga diberi adiktif penghindar oksidasi. 

Kemampuan adiktif untuk melindungi pelumas dari 

timbulnya oksidasi terjadi karena sifatnya yang 

cenderung langsung mengikat oksigen dari udara 

sehingga kandungan oksigen yang berada di udara tidak 

sempat berhubungan dengan hidrokarbon pelumas. 

3. Keasaman 

Secermat apapun pengolahan minyak mentah itu 

dilakukan, hasil fraksi pelumas tetap saja masih 

mengandung sedikit asam. Sifat keasaman pelumas 

dinyatakan dalam angka netralisai yang bukan 

disebabkan oleh oleh kontaminasi dari luar, 

membuktikan adanya asam yang aktif karena kurang 

sempurnanya pengolahan yang dilakukan. Pelumas 

umumnya memiliki angka netralisasi asam antara 1,0 

sampai dengan 2,0 mgKOH/g. 

4. Korosifitas 

Umumnya, pelumas yang baik bebas dari sulfur. 

Sifat korosi sulfur yang ada dapat menyerang dengan 

cepat logam-logam dari semua bantalan yang ada di 

dalam mesin. Oleh karena itu, tidak mengherankan 

pengujian korosifitas sulfur dilakukan berulang kali, 

baik pada pengilangan maupun pada produk yang sudah 

jadi. 
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5. Emulsi 

Jika minyak terkontaminasi, tingkat daya 

pisahnya akan menurun. Di sampung itu, terbentuk 

emulsi minya, baik di dalam air maupun emulsi air 

maupun emulsi minyak. Demusibiltas pada dasarnya 

tidak banyak mendapat perhatia, terutama pada masalah 

kontaminasi yang terjadi pada motor bakar. Angka 

demulsifikasi (demulsifikasi number) dari suatu 

pelumas ditentukan oleh pengujian standar yang 

dilakukan, yang didenifisikan sebagai waktu yang 

diperlukan dalam detik oleh suatu volume tertentu 

untuk memisahkan uap air yang terkondensasi dengan 

volume yang sama. 

6. Titik Nyala 

Titik nyala atau flash point suatu pelumas adalah 

suhu terendah pelumas yang dipanasi dengan peralatan 

standar telah menghasilkan sejumlahuap yang dapat 

dinyalakan, dalam pencampurannya dengan udara. Titik 

nyala secara prinsip ditentukan untuk mengetahui suhu 

bahaya terbakarnya semua produk minyak bumi, tidak 

hanya pada pelumas. Dengan diketahui titik nyala, 

katakalah suatu produk pelumas, berarti kita dapat 

mengetahui suhu maksimum kondisi kerja yang dapat 

dihadapi oleh pelumas tersebut. 
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7. Titik Kabut dan Titik Tuang 

Titik kabut (cloud point), yang didenifikan 

sebagai suhu asal kristalisasi dengan mula-mula timbul 

kondisi terbentuk seperti kabut 

Titik tuang (pour point) didenifikan sebagai suhu 

terendah, pelumas, pelumas masih dapat dituang di 

bawah kondisi titik kabut. Titik tuang memiliki arti 

yang sangat penting bagi pelumas dan fluida hidrolik, 

terutama penggunaan pada suhu lingkungan yang 

sangat rendah, seperti musim dingin di daerah beriklim 

sedang. Tentu saja masalah titik tuang dan titik kabut 

banyak dihadapi oleh negara-negara beriklim sedang, 

yang mengalami suhu yang sangat rendah dimusim 

dingin. 

8. Kandungan Air dan Sedimentasi 

Air pada dasarnya sangat sedikit dapat bercampur 

dan melarut dengan minyak pelumas (sekitar 0,0004% 

pada suhu normal). Terpisah dari formulasasi khusus 

emulsi, adanya air di dalam pelumas sangat tidak 

diharapkan. Akan tetapi, jika gravitasi spesifik atau 

gravitasi jenis pelumas mendekati nilai gravitasi jenis 

air, air akan sulit dipisahkan. 

Sedimen secara normal tidak terkandung di dalam 

minyak mineral, tetapi dapat saja masuk pada saat 
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transportasi, lewat bersama kontaminan lainnya pada 

tangki, saluran pembagi, dan tempat-tempat masuk 

sedimen lainnya. Walaupun jumlahnya sedikit, dapat 

mendorong tendensi tersumbatnya pipa saluran dan 

terkumpulnya sedimen di dasar tangki. Biasanya mudah 

untuk menghilangkannya yaitu dengan memberikan 

saringan (filter). 

9. Kerapatan dan Gravirasi Jenis 

Gravitasi spesifik atau gravitasi jenis adalah suatu 

kuantitas dimensi yang dinyatakan dalam perbandingan 

antara kerapatan pelumas dan kerapatan air pada suhu 

yang telah ditentukan. 

Kerapatan merupakan besar penting dalam 

menghitung viskositas absolut pembacaan viskometer 

jenis tertentu. Hal tersebut pada dasarnya tidak 

memberikan pengaruh langsung pada karakteristik 

pelumas. 

10. Panas Jenis dan Konduktivitas Panas 

Perlunya mengetahui konduktivitas panas dan 

panas jenis adalah jika pelumas berfungsi sebagai 

media pendingin dan pemindah panas di samping 

fungsi utamanya melumasi. 

Beberapa fungsi dan tujuan minyak pelumas :  

o Mengurangi gesekan serta mencegah keausan dan panas, 

dengan cara yaitu oli membentuk suatu lapisan tipis (oil film) 
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untuk mencegah kontak langsung permukaan logam dengan 

logam. 

o Sebagai media pendingin, yaitu dengan menyerap panas dari 

bagian-bagian yang mendapat pelumasan dan kemudian 

membawa serta memindahkannya pada sistem pendingin. 

o Sebagai bahan pembersih, yaitu dengan mengeluarkan 

kotoran pada bagian-bagian mesin. 

o Mencegah karat pada bagian-bagian mesin. 

o Mencegah terjadinya kebocoran gas hasil pembakaran. 

o Sebagai perantara oksidasi. 

Minyak pelumas memiliki ciri-ciri fisik yang penting, antara lain: 

 Viscosity 

Viscosity atau kekentalan suatu minyak pelumas adalah 

pengukuran dari mengalirnya bahan cair dari minyak 

pelumas, dihitung dalam ukuran standard. Makin besar 

perlawanannya untuk mengalir, berarti makin 

tinggi viscosity-nya, begitu juga sebaliknya. 

 KLASIFIKASI VISKOSITAS   

  SAE (Society of Automotive Engineer) 

 Pada umumnya pelumas diklasifikan dalam 

viskositas untuk memenuhi syarat kebutuhan tiap jenis 

mesin. Setiap jenis mesin mempunyai syarat kebutuhan 

viskositas pelumas yang digunakan sendiri-sendiri. Yang 

melakukan penyusunan klasifikasi pertama kali adalah SAE 
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atau Society of Automotive Engineer. Jika kita mengambil 

sekaleng pelumas mesin apapun merekya, kemudian kita 

memperhatikan etiket atau label kemasannya, akan 

dijumpai tulisan yang menandakan atau menunjukkan 

hubungan fungsi pelumas itu. Mula-mula kita akan 

menjumpai tulisan, misalnya SAE 40, SAE 30, SAE 50, 

SAE 20 W, DAN SAE 10W. Jika tidak ada, mungkin saja, 

dijumpai tulisan SAE 20W-40 atau SAE20W-50 atau SAE 

10W-40. Tulisan pada etiket tersebut menunjukkan 

viskositas pelumas. Dari macam-macam tingkat viskositas 

itu, dapat dibagi dalam dua bagian besar, yaitu tingkat 

viskositas yang tandanya diberi huruf W dibelakang nomor 

tingkat viskositasnya dan tandanya tanpa huruf W. 

 Pertama merupakan tingkat viskositas pelumas 

mesin yang digunakan pada musim dingin untuk daerah 

beriklim sedang yang memiliki empat musim. Huruf W 

yang dicantumkan pada tingkat viskositas adalah singkatan 

dari kata winter atau musim dingin. Hal ini dibedakan 

dengan pelumas yang digunakan pada musim panas karena 

perubahan viskositas pelumas sangat tergantung pada suhu 

lingkungan seperti telah dijelaskan sebelumnya. 

 Kedua viskositas tanpa huruf W, yang merupakan 

kelompok tingkat viskositas yang digunakan pada musim 

panas , yaitu SAE 20 sampai dengan SAE 60. Jadi, untuk 

daerah beriklim sedang setiap 6 bulan berganti tingkat 
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viskositas pelumas yang digunakan yaitu di saat pergantian 

panas ke musim dingin atau sebaliknya 

 Untuk iklim di Indonesia kita cukup menggunakan 

pelumas yang klasifikasinya digunakan pada musim panas 

saja, karena sepanjang tahun suhu lingkungan kita yang 

tropis adalah seperti musim panas di daerah beriklim 

sedang. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada masalah 

dengan tingkat viskositas pelumas yang digunakan 

sepanjang tahun. 

 Viscosity Index 

 Tinggi rendahnya indeks ini menunjukkan ketahanan 

kekentalan minyak pelumas terhadap perubahan suhu. Makin 

tinggi angka indeks minyak pelumas, makin kecil 

perubahan viscosity-nya pada penurunan atau kenaikan suhu. 

Nilai viscosity index ini dibagi dalam 3 golongan, yaitu: 

 HVI (High Viscosity Index) di atas 80. 

 MVI (Medium Viscosity Index) 40 – 80. 

 LVI (Low Viscosity Index) di bawah 40. 

 Flash Point 

Flash point atau titik nyala merupakan suhu terendah 

pada waktu minyak pelumas menyala seketika. Pengukuran 

titik nyala ini menggunakan alat-alat yang standard, tetapi 

metodenya berlainan tergantung dari produk yang diukur titik 

nyalanya. 
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 Pour Point 

 Merupakan suhu terendah dimana suatu cairan mulai 

tidak bisa mengalir dan kemudian menjadi beku. Pour 

point perlu diketahui untuk minyak pelumas yang dalam 

pemakaiannya mencapai suhu yang dingin atau bekerja pada 

lingkungan udara yang dingin. 

 Total Base Number (TBN) 

Menunjukkan tinggi rendahnya ketahanan minyak 

pelumas terhadap pengaruh pengasaman, biasanya pada 

minyak pelumas baru (fresh oil). Setelah minyak pelumas 

tersebut dipakai dalam jangka waktu tertentu, maka nilai 

TBN ini akan menurun. Untuk mesin bensin atau diesel, 

penurunan TBN ini tidak boleh sedemikian rupa hingga 

kurang dari 1, lebih baik diganti dengan minyak pelumas 

baru, karena ketahanan dari minyak pelumas tersebut sudah 

tidak ada. 

 Carbon Residue 

Merupakan jenis persentasi karbon yang mengendap 

apabila oli diuapkan pada suatu tes khusus. 

  Density 

Menyatakan berat jenis oli pelumas pada kondisi dan 

temperatur tertentu. 

 Emulsification dan Demulsibility 

Sifat pemisahan oli dengan air. Sifat ini perlu 

diperhatikan terhadap oli yang kemungkinan bersentuhan 

dengan air. 
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 Menunjang 

Menurut kamus bahasa Indonesia edisi baru (2014:1226) menunjang adalah 

menopang (menahan dan sebagainya) supaya jangan rebah (condong dan 

sebagainya) 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa menunjang adalah 

menopang kerja dari pada mesin induk tersebut 

 Kerja 

Menurut kamus bahasa Indonesia edisi baru (2014:554) kerja adalah 

kegiatan melakukan sesuatu, yang dilakukan (diperbuat). 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kerja adalah 

kegiatan aau sesuatu yang dilakukan dari main engine tersebut 

 Motor induk (mesin diesel) 

Menurut buku Marine Engineering (D A TAYLOR) Mesin diesel adalah 

jenis dari mesin pembakaran dalam yang menggunkan panas kompresi untuk 

menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah di injeksikan ke 

dalam ruang bakar, kesamaan dengan semua mesin pembakaran dalam, mesin 

diesel bekerja dengan urutan tetap kejadian yang dicapai dalam 4 langkah atau 

2, sebuah langkah menjadi perjalanan piston antara titik extreme. Setiap langkah 

adalah yang dicapai dalam setengah putaran crankshaft. 

 Dampak 

 Menurut kamus bahasa Indonesia edisi baru (2014:234) dampak adalah 

benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun 

positif), benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan 

perubahan berarti di momentum (pusa) sistem yang mengalami benturan itu. 
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 Penyebab 

Menurut kamus bahasa Indonesia edisi baru (2014:759) sebab adalah 

yang mengakibatkan sesuatu; lantaran; karena; asal mula; oleh sebab; oleh 

karena. Penyebab artinya yang menyebabkan 

B. KERANGKA PIKIR 
 

1. Saringan minyak lumas yang 
kotor 

2. Kekentalan dari minyak 
pelumas berkurang 

3. Pompa minyak lumas yang 
bekerja kurang maksimal 

 

1. Pengaruh pada metal jalan 
dan metal duduk (crank 
pin bearing and main 
bearing 

2. Mesin induk panas 
3. Adanya gesekan antara 

torak dengan silinder liner 
 

Faktor dan dampak tidak 
normalnya tekanan minyak 

lumas 

Analisis tidak normalnya tekanan minyak lumas dalam 

menunjang kerja motor induk sebagai mesin penggerak 

utama dikapal MV. Vision Global 

Faktor menyebabkan tidak 
normalnya tekanan minyak lumas 

Dampak yang dapat ditimbulkan 
dari ketidak normalan minyak 

lumas 
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