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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kemajuan teknologi di bidang otomotif berkembang sangat sangat pesat 

mendorong manusia untuk selalu mempelajari ilmu pengetahuan dan teknolgi. 

Kehadirannya memberikan dampak positif untuk mempermudah pekerjaan 

manusia dalam berbagai aspek, teknologi otomotif merupakan perangkat yang 

mempermudah pekerjaan manusia untuk bisa bekerja dengan cepat dan tidak 

berat. Dahulu orang-orang bepergian dari satu daerah ke daerah lain dengan 

berjalan kaki atau dengan menaiki hewan sebagai alat transportasi, bisa 

menghabiskan waktu beberapa hari bahkan berbulan-bulan untuk bisa 

mencapai daerah yang dituju. Namun adanya teknologi otomotif sebagai alat 

tranfortasi  yang waktu demi waktu terus berkembang, sekarang orang-orang 

bisa mempersingkat waktu tempuh. 

 Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak peminat dalam 

perkembangan teknologi otomotif hal itu terbukti dengan peningkatan 

pemakaian kendaraan roda dua atau roda empat setiap harinya serta banyaknya 

berbagai industri otomotif  yang menawarkan berbagai tipe dan merk 

kendaraan roda dua maupun roda empat yang sangat terjangkau oleh 

masyarakat kita. Peningkatan tersebut tidak dapat dipungkiri karena orang-

orang semakin membutuhkan kendaraan guna memenuhi kebutuhan dalam 

bidang transportasi serta adanya perberlakuan regulasi otomotif yang 

mendukung pertumbuhan dipasaran.  

 Dunia otomotif khususnya motor bakar dikenal dengan berbagai macam 

sistem yang bekerja. Sistem-sistem tersebut bekerja saling berkaitan antara satu 

dengan yang lainnya, sehinngga apabila salah satu sistem tersebut mengalami 

kerusakan, maka engine mobil akan mengalami kerusakan. Sistem-sistem 

tersebut adalah sistem kelistrikan, sistem bahan bakar, sistem pelumasan, 

sistem pendingin. Sistem pelumasan merupakan sistem yang berfungsi sebagai 
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media pelumasan bagian- bagian engine yang bergerak sebagai pendukung 

kerja.  

Bagian engine yang bergerak menyebabkan adanya gesekan dan 

menimbulkan keausan pada komponen engine. Setiap permukaan benda yang 

bersentuhan atau bergesekan dengan benda lain akan menimbulkan gaya gesek. 

Akibat dari gaya gesek yang akan mengakibatkan kerugian yang bisa 

menurunkan out put dari kerja suatu sistem, saat engine beroperasi. Maka, 

usaha untuk meminimalkan kerugian akibat dari adanya gesekan tersebut, 

dibuatlah suatu sistem pelumasan pada engine, dimana sistem pelumasan ini di 

desain sebaik mungkin sesuai kebutuhan engine, walaupun belum bisa 

seluruhnya untuk menghilangkan akibat gesekan tetapi adanya sistem 

pelumasan pada engine sudah sedikit menambah umur komponen yang 

beroperasi. 

Sistem pelumasan sangat berperan penting dalam proses kerja engine, 

apabila terjadi kerusakan pada sistem pelumasan maka kerja engine akan 

terganggu. Dalam proses kerjanya komponen-komponen sistem pelumasan 

dapat mengalami gangguan-gangguan atau masalah setelah digunakan dalam 

jangka waktu yang lama. Gangguan-gangguan yang sering terjadi pada sistem 

pelumasan yaitu: terlalu rendah atau tinggi pada tekanan oli, boros pada 

pemakaian oli, dan oli berubah menjadi encer. Dari berbagai gangguan tersebut 

biasanya terdengar bunyi abnormal pada bagian dalam engine khususnya pada 

bagian block silinder diantaranya yaitu: crank shaft, connecting rod, dan 

piston. Kerusakan tersebut bisa diakibatkan oleh besarnya gesekan yan terjadi 

atau kurangnya pelumasan pada bagian komponen tersebut.   

Berdasarkan dari berbagai gangguan tersebut. Maka penulis menjadikan 

sistem pelumasan ini sebagai bahan untuk dianalisa, Karena engine yang dalam 

kondisi tidak sempurna menjadi salah satu perhatian utama. Jadi pada laporan 

analisis tugas akhir ini penulis membuat permasalahan tentang “ANALISIS 

SISTEM PELUMASAN ENGINE TOYOTA 2KD-FTV” 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan masalah 

analisa ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui komponen-komponen sistem pelumasan pada engine  

2. Bagaimana cara kerja sistem pelumasan pada engine 

3. Berapakah besar gaya gesek (F) pada torak dengan silinder  

 

C. Tujuan Penulisan  

Tujuan yang ingin di capai oleh penulis dari penyusunan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui komponen sistem pelumasan  

2. Untuk mengetahui cara kerja sistem pelumasan  

3. Untuk mengetahui besarnya gaya gesek (F) pada torak dengan 

silindernya.  

  

D. Manfaat Penulisan  

Ada beberapa manfaat dari pelaksanan tugas akhir ini, baik manfaat untuk 

mahasiswa yang melaksanakan maupun bagi lembaga atau universitas yang 

bersangkutan: 

1. Manfaat teroritis 

Laporan Tugas Akhir ini di harapkan dapat membantu pembaca dalam 

memahami:  

a. Memahami setiap komponen dan cara kerja serta gangguang pada 

sistem pelumasan  

b. Adanya sumber atau data mengenai pembahasan dan permasalahan 

tentang Analiss Sistem pelumasan pada engine toyota fortuner bagi 

mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia khususnya Program 

Studi Diploma III Teknik Mesin. 
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2. Manfaat praktis meliputi  

a. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang di peroleh di 

Program Studi Diploma III Teknik Mesin  

b. Mempraktikan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dalam 

aktivitas tugas akhir. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini merupakan urutan penyusunan materi dalam 

penulisan Laporan Tugas Akhir agar susunannya lebih teratur. Adapun 

sistematika penulisan dari laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

    BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah , tujuan penulisan tugas akhir, manfaat 

pembuatan tugas akhir, serta sistematika penulisan.   

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang kajian teoritikal yang terkait dengan analisis 

Analisis Sistem Pelumasan Pada Engine Toyota Fortuner  

BAB III ANALISIS KASUS 

Bab ini berisikan tentang analisis kasus yang terjadi di dilapangan berisikan 

perhitungan dari berbagai masalah serta solusi untuk menyelesaikan masalah 

tersebut. 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran-saran yang diberikan kepada 

pihak-pihak terkait, baik untuk penulis dan untuk semua mahasiswa 

Departemen Pendidikan Teknik Mesin FPTK UPI itu sendiri. 

 

 

 

 

 


