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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis, semenjak semester I (satu) sampai 

dengan semester VI (Enam), telah dibekali dengan berbagai keterampilan praktek 

dan memecahkan masalah yang ada pada masing-masing program studi sehingga 

untuk memudahkan mahasiswa  melakukan praktek dibidangnya masing-masing. 

Prestasi karyawan dapat diukur dengan beberapa faktor, diantaranya kualitas 

kerja, kuantitas kerja, kendalan dan sikap karyawan. Sehingga dengan 

diadakannya pelatihan, diharapakan akan dapat meningkatkan prestasi kerja 

karyawan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis melakukan kerja 

praktek (KP) di CV. AEK BAHANAN MOTOR dimana Commanditaire 

Venootschap ini bergerak dibidang perbaikan dan perawatan pada sepeda motor 

dan mobil. 

Kerja praktek (KP) merupakan kegiatan yang ada dalam kurikulum semua 

program studi Politeknik Negeri Bengkalis dan wajib dilakukan oleh mahasiswa 

yang sedang menempuh kuliah semester VI. yang merupakan terjun langsung ke 

lapangan serta mengaplikasikan hal-hal yang diperoleh dari teori dan 

dibandingkan dengan praktek dilapangan. 

1.2 Tujuan Dan Manfaat Kerja Praktek (KP) 

  Berikut ini tujuan dan manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktek (KP). 

a. Tujuan 

Tujuan dari kerja pratek (KP) adalah memberikan pengalaman kerja 

kepada mahasiswa dalam rangka menerapkan/membandingkan teori dan 

pengetahuan yang telah diterimanya didalam perkuliahan atau praktikum 

dengan situasi nyata ditempat kerja praktek (KP). 

b. Manfaat Kerja Praktek (KP)  

1. Mengenali/mengetahui kebutuhan pekerjaan ditempat kerja praktek 

(KP) 
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2. Menyesuaikan dan menyiapkan diri dalam menghadapi lingkungan 

kerja setelah menyelesaikan studi yang ditempuh. 

3. Mengetahui atau melihat secara langsung penggunaan/peranan 

teknologi informasi dan komunikasi ditempat kerja praktek (KP). 

1.3 Lokasi, Waktu dan Tempat KP 

a. Lokasi KP 

Adapun lokasi kerja praktek yang penulis laksanakan yakni pada  CV. 

AEK BAHANAN MOTOR. Alamat. Jl. Aek Bahanan, Tonang Raya, 

Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, 

Provinsi Sumatera Barat. 

b. Waktu Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan kerja praktek (KP) yang penulis laksanakan selama 

hari kerja yaitu terhitung dari tanggal  05 Juli 2021 sampai 31 Agustus 

2021. 

c. Tempat Kerja Praktek (KP) 

Adapun lokasi pelaksanaan kerja praktek (KP) berada di CV. AEK 

BAHANAN MOTOR, merupakan unit usaha yang bergerak dibidang usaha 

Perbaikan dan Perawatan sepeda motor dan mobil. 

 

Gambar 1.1 Tempat kerja praktek 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM  

 

2.1  Sejarah Singkat CV. Aek Bahanan Motor 

CV. Aek Bahanan Motor ini berdiri pada tahun 2011 dan bergerak 

dibidang Repair and Maintenance, Transportasi darat. Keberadaan bengkel yang 

jauh dari Kecamatan Dua Koto membuat kami berinisiatif membangun bengkel 

motor untuk mempermudah masyarakat menggunakan jasa kami sebagai montir di 

bengkel Kecamatan Dua Koto. Selain itu juga untuk mendorong masyarakat yang 

belum mempunyai pekerjaan tetap untuk bekerja dalam bidang otomotif yang 

sebelumnya akan diberikan pengarahan terlebih dahulu. Juga memberikan 

kesempatan kepada para mahasiswa dan pelajar yang akan mengadakan pelatihan 

di bengkel kami.  

2.2 Visi, Misi dan Tujuan CV.Aek Bahanan Motor 

a. Visi CV. Aek Bahanan Motor 

Menjadi bengkel yang terpercaya dan innovative dalam bidang 

perbaikan dan perawatan pada sepeda motor dan mobil. 

b. Misi CV.Aek Bahanan Motor 

1. Menjadi bengkel yang tangguh dalam mewujudkan pengelolaan 

pelayanan guna meningkatkan daya saing nasional. 

2. Membangun citra dan mengembangkan profesionalisme usaha serta 

mentaati aturan yang berlaku. 

3. Mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan. 

c. Tujuan CV. Aek Bahananan Motor 

Memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemudian terserapnya 

tenaga kerja tetap bagi masyarakat guna mengurangi angka pengangguran 

dalam jangka panjang dan memberikan pengetahuan lebih kepada 

masyarakat mengenai dunia kerja dalam otomotif. 
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2.3 Struktur Organisasi CV.Aek Bahanan Motor 

 

Gambar 2.1 Organization Structure CV. Aek Bahanan Motor 

 

2.4 Tugas dan Wewenang 

2.4.1 Pemimpin CV 

1. Menyusun strategi dan visi 

2. Menjalin hubungan dan kemitraan strategis 

3. Mengatur investasi, alokasi dan divestasi 

2.4.2 Kepala Bengkel. 

1. Menilai proyek dan sumber daya persyaratan  

2. Menentukan standart kontrol kualitas 

3. Mengontrol kinerja mekanik 

4. Pengorganisasian dan pengontrolan jadwal kerja 

5. Bertanggung jawab atas keseluruhan bengkel 

2.4.3 Kasir 

1. Melayani proses transaksi 

2.4.4 Mekanik 

1. Bertanggung jawab dalam proses membangun, merawat, hingga 

memperbaiki mesin menggunakan peralatan khusus. 
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2.5 Ruang lingkup CV 

2.5.1 Tempat Pengelasan 

Tempat pengelasan terdapat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Tempat Pengelasan 

2.5.2 Bengkel Mobil 

Area bengkel mobil ialah tempat yang khusus memperbaiki mobil-mobil 

yang rusak dan servis mobil. Tempat bengkel mobil terdapat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Bengkel Mobil 

2.5.3 Gudang  

Area gudang ialah tempat dimana khusus untuk penyimpanan Spar Pack 

mulai dari baut, mur, dan lain sebagainya. 
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BAB III  

DESKRIPSI KEGIATAN 

 

3.1 Spesifikasi Tugas yang Dilaksanakan 

Spesifikasi tugas yang dilaksanakan persiapan kerja praktek (KP) meliputi:  

1. Kedisiplinan dan kekompakan tim kerja 

2. Menegakan disiplin saat jam kerja 

3. Mengetahui cara kerja setiap mesin 

4. Mengetahui kerusakan dan perbaikan pada mesin. 

3.2 Target Yang Diharapkan 

Adapun target yang diharapkan saat melakukan kerja praktek (KP) 

1. Menyelesaikan pekerjaan tanpa adanya kesalahan 

2. Menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya 

3. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan 

4. Belajar berdisiplin dan bermasyarakat 

5. Belajar untuk cepat beradaptasi disuatu lingkungan kerja agar bisa 

bekerja dengan profesional 

6. Mengetahui peraturan-peraturan yang diterapkan dalam dunia kerja 

7. Bekerja yang baik dan mempunyai tanggung jawab yang kuat 

8. Punya rasa percaya diri dan semangat yang kuat. 

3.3 Perangkat yang Digunakan 

Alat Pengaman (Safety) yang terdapat dan digunakan di CV. Aek Bahanan 

Motor      

1. Perlengkapan Safety 

Seperti perusahaan-perusahaan lainnya CV. Aek Bahanan Motor juga 

sangat mengutamakan keselamatan kerja. Untuk menjamin keselamatan dan 

menghindari kecelakaan kerja diatur oleh seorang Kepala Bengkel. 

Perlengkapan pengaman diri yang digunakan yaitu : 
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a. Baju Pengaman (Safety Wearpack)  

 
Gambar 3.1 Safety Wearpack 

 

b. Sepatu Pengaman (Safety Shoes) 

 
Gambar 3.2 Safety Shoes 

 

c. Helm Pengaman (Safety Helm) 

 
Gambar 3.3 Safety Helm 

2. Alat Pemadam Kebakaran 

a. Fire Hydrant 

Pengertian system hydrant adalah sebuah sistem proteksi kebakaran 

pada gedung yang menggunakan air bertekanan sebagai medianya. 

Sistem ini biasanya digunakan untuk memadamkan api skala besar. 

Dalam sistem ini terdapat berbagai macam komponen utama yang 
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mendukung bekerjanya hydrant. Antara lain tandon air (reservoir), 

hydrant pump, hydrant pylar, hydrant box, control panel, dan lainnya. 

Sistem hydrant dioperasikan secara manual. Meskipun begitu, 

beberapa komponennya dapat diaktifkan dengan settingan manual atau 

otomatis. 

 
 

Gambar 3.4 Fire Hydrant 

 

b. Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) 

Alat pemadam api ringan merupakan tabung yang berfungsi untuk 

mencegah atau membantu memadamkan api. Alat pemadam api 

merupakan perangkap portable yang mampu mengeluarkan air, busa, 

gas atau bahan lainnya yang mampu memadamkan api. Di CV. Aek 

Bahanan Motor terdapat dua jenis APAR yaitu, APAR jenis busa dan 

APAR jenis gas.  

 
Gambar 3.5 APAR jenis Busa (Foam) 
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Gambar 3.6 APAR Jenis Gas 

c. Peralatan yang Digunakan 

Alat-alat yang digunakan di CV. Aek Bahanan Motor untuk 

kegiatan perawatan dan perbaikan diantaranya: 

1. Alat pengaman (Safety) 

2. Kunci pas dan ring satu set 

3. Kunci inggris 

4. Kunci/Gembok LOTTO  

5. Obeng 

6. Kunci shock 

7. Kunci L 

8. Trakker 

9. Gerinda 

10. Mesin las 

11. Ragum 

12. Kunci pipa 

13. Jangka sorong 

14. Meteran 

15. Gunting gasket 

16. Klunger (Alat pembuat Gasket) 

17. Aspak  

18. Pahat 
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19. Palu (Hammer) 

20. Bor 

21. Tang 

22. Dongkrak 

23. Ragum 

 

3.4 Data-data yang Diperlukan 

1. Dokumentasi kegiatan selama magang 

2. Nilai kerja praktek (KP) dari perusahaan 

3. Surat keterangan siap  magang dari perusahaan. 

3.5 Kendala-kendala yang Dihadapi  

Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan kerja praktek (KP) meliputi : 

1. Kurangnya minat pembimbing lapangan dalam membimbing para 

peserta 

2. Kurangnya APD ( Alat Pelindung Diri) 

3. Kekurangan waktu kerja. 

3.6 Hal yang Diangap Perlu 

Dalam proses menyelesaikan laporan kerja praktek ini ada beberapa yang 

dianggap perlu diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Mengambil data-data dan beberapa dokumen yang harus dibuat pada    

penyusunan laporan KP 

2. Menyelesaikan data-data dengan judul laporan penulis  

3. Mengumpulkan beberapa informasi dan bahan untuk menyusun laporan 

dari buku maupun dari media internet 

4. Lembar pengesahan dari perusahaan sebagai bukti bahwa laporan kerja 

praktek telah selesai. 

3.7 Spesifikasi Tugas Kegiatan Kerja Praktek (KP) 

Adapun kegiatan harian yang dilakukan penulis selama kerja praktek bisa 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.1 Kegiatan pada minggu 1 (Pertama) (05-10 Juli 2021) 

No. Hari/Tanggal Kegiatan Tempat Pelaksanaan 

1 
Senin 

05 Juli 2021 

• Pengenalan tentang CV. Aek 

Bahanan Motor Di ruang pengelasan 

2 
Selasa 

06 Juli 2021 

• Pengenalan alat-alat yang ada di 

bengkel Workshop 

3 
Rabu                   

07 Juli 2021 

• Permulaan  melakukan ganti oli 

pada sepeda motor vixion Workshop 

4 
Kamis                  

08 Juli 2021 

• Perawatan dan penggantian  pada oli 

mobil avanza Workshop 

5 
Jumat                   

09 Juli 2021 

• Melakukan ganti oli pada sepeda 

motor smash Workshop 

 

Tabel 3.2 Kegiatan pada minggu 2 (Kedua) (12-17 Juli 2021) 

No. Hari/Tanggal Kegiatan Tempat Pelaksanaan 

1 
Rabu                           

14 Juli 2021 

• Perbaikan laher pada sepeda motor 

• Pemasangan  kabel  Hid pada sepeda 

motor 

Workshop 

2 
Kamis                    

15 Juli 2021 
• Perbaikan pada starter motor Workshop 

3 
Jumat                  

16 Juli 2021 

• Penggantian oli pada sepeda motor 

• Perbaikan rem pada sepeda motor Workshop 

 

Tabel 3.3 Kegiatan pada minggu 3 (Ketiga) (19-24 Juli 2021) 

No. Hari/Tanggal Kegiatan Tempat Pelaksanaan 

1 
Kamis  

22 Juli 2021 

• Belanja perlengkapan untuk bengkel 

Medan 

2 
Jumat  

23 Juli 2021 
• Servis mingguan Bus DPE Workshop 
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Tabel 3.4 Kegiatan pada minggu 4 (Keempat) (26-31 Juli 2021) 

No. Hari/Tanggal Kegiatan Tempat Pelaksanaan 

1 
Selasa 

27 Juli 2021 

• Perbaikan Power Steering mobil 

avanza Workshop 

2 
Rabu                           

28 Juli 2021 
• Ganti master kopling bus Workshop 

3 
Kamis                    

29 Juli 2021 
• Perbaikan ganti body sepeda motor Workshop 

4 
Jumat                  

30 Juli 2021 
• Penggantian ban  mobil truk Workshop 

 

Tabel 3.5 Kegiatan pada minggu 5 (Kelima) (02-07 Agustus 2021) 

No. Hari/Tanggal Kegiatan Tempat Pelaksanaan 

1 
Senin 

02 Agustus 2021 

• Pemsangan stiker pada body sepeda 

motor Workshop 

2 
Selasa 

03 Agustus 2021 

• Perbaikan lampu sen mobil   

• Ganti aki pada sepeda motor Workshop 

3 
Rabu                           

04 Agustus 2021 • Ganti oli pada sepeda motor Workshop 

4 
Kamis                    

05 Agustus 2021 • Pembersiahan pada mesin mobil 

kijang 

Workshop 

5 
Jumat                  

06 Agustus 2021 

• Menggerinda mata pahat mesin 

katam Workshop 
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Tabel 3.6 Kegiatan pada minggu 6 (Keenam) (09-14 Agustus 2021) 

No. Hari/Tanggal Kegiatan Tempat Pelaksanaan 

1 
Senin 

09 Agustus 2021 

• Pemasangan  busi baru  pada sepeda 

motor Workshop 

2 
Selasa 

10 Agustus 2021 

• Melanjutkan  prakitan kerangka 

pada becak Workshop 

3 
Kamis                    

12 Agustus 2021 

• Pengelasan  penggabungan kerangka 

pada becak Workshop 

4 
Jumat                  

13 Agustus 2021 

• Mengamplas bagian tangki minyak 

sepeda motor CB Workshop 

 

Tabel 3.7 Kegiatan pada minggu 7 (Ketujuh) (16-21 Agustus 2021) 

No. Hari/Tanggal Kegiatan Tempat Pelaksanaan 

1 
Senin 

16 Agustus 2021 • Penggantian oli pada mobil 
Workshop 

2 
Kamis                    

19 Agustus 2021 

• Perbaikan kedudukan bak Mobil Bus 

DPE Workshop 

3 
Jumat                  

20 Agustus 2021 

• Pemasangan  aki baru pada sepeda 

motor Workshop 

 

Tabel 3.8 Kegiatan pada minggu 8 (Kedelapan) (23-28 Agustus 2021) 

No. Hari/Tanggal Kegiatan Tempat Pelaksanaan 

1 
Senin 

23 Agustus 2021 
• Ganti  oli pada sepeda motor Workshop 

2 
Selasa 

24 Agustus 2021 
• Penggantian kursi pada Bus DPE Workshop 

3 
Jumat                  

27 Agustus 2021 
• Mengganti rem pada sepeda motor Workshop 
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Tabel 3.9 Kegiatan pada minggu 9 (Kesembilan) (30-31 Agustus 2021) 

No. Hari/Tanggal Kegiatan Tempat Pelaksanaan 

1 
Senin 

30 Agustus 2021 

• Pombongkaran mesin pada sepeda 

motor Suzuki Workshop 

2 
Selasa 

31 Agustus 2021 

• Pelanjutan pembongkaran dan 

pengecekan pada sepeda motor Workshop 
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BAB IV 

SISTEM PELUMASAN PADA MESIN 

 

4.1 Pengertian Sistem Pelumasan 

Sistem pelumasan pada kendaraan adalah suatu sistem atau rangkaian pada 

kendaraan dimana pelumas ditampung, disedot, disaring, kemudian 

didistribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian mesin. Media pelumas yang 

digunakan pada sistem ini adalah oli yang mampu masuk hingga ke celah mesin. 

Oli yang melapisi celah-celah mesin dinamakan oil film. Lapisan ini 

menempel sangat kuat pada komponen mesin dan sulit dilepaskan. Hal ini 

membuat setiap kali komponen mesin yang mayoritas terbuat dari logam 

bergesekan, lapisan tersebut dapat menjadi penghalang terjadinya gesekan 

langsung. 

Sistem ini dibuat dengan memperhitungkan beberapa fungsi. Sistem ini 

bekerja secara langsung sebagai pendingin komponen mesin sehingga dapat 

bekerja lebih baik. Pelumas ini juga dilakukan untuk memberi sekat pada lubang 

antara silinder dan torak. Sekat ini berfungsi sebagai pencegah kebocoran 

tekananan dari ruang pembakaran. Selain itu, pelumasan juga berfungsi untuk 

melumasi seluruh permukaan komponen mesin agar tidak bergesekan secara 

langsung. 

Hal tersebut dilakukan untuk meredam suara yang ditimbulkan dari 

komponen mesin yang bergerak. Serta agar tidak terjadi keausan pada komponen 

mesin, sehingga mesin menjadi lebih awet dan kendaraan menjadi nyaman untuk 

dikendarai. 

 

4.2 Fungsi Pelumasan 

Pelumas pendingin untuk mengurangi kehausaan dan gesekan  bagian-

bagian yang bergerak. Untuk mendinginkan dengan menghanyutkan panas 

perapat. Untuk perapat dengan baik rongga-rongga yang terdapat pada cincin-

cincin torak dengan dinding silinder. 
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Untuk membantu membersihkan bidang-bidang yang dilumasi dari 

kotoran/bram.Sebagai peredam,piston,batang piston dan poros engkol, merupakan 

bagian mesin yang menerima gaya yang berfluktuasi. 

4.3 Komponen-Komponen Sistem Pelumasan 

1. Bak oli 

Bak oli merupakan salah satu komponen pelumasan yang berfungsi 

untuk menampung oli. Komponen ini menyimpan cadangan oli yang 

nantinya akan digunakan untuk melumasi mesin. 

2. Pompa Oli  

Komponen ini berfungsi untuk menghisap dan menyalurkan oli pada 

mesin. Kinerja komponen pompa oli bergantung pada putaran mesin dari 

camshaft, crankshaf, atau timing belt. Pompa oli bekerja dengan 

menyalurkan oli yang bertekanan ke semua saluran mesin. 

Kemudian oli tersebut pada akhirnya dibuang melalui saluran perkaitan 

yang berada di ujung pompa. Proses ini bertujuan untuk meluumasi seluruh 

bagian lain dari mesin yang terbuka. Adanya pompa oli membuat sseluruh 

komponen mesin mendapat pelumas tanpa tekanan.  

3. Filter oli 

Komponen lain yang digunakan dalam sistem pelumasan adalah filter 

oli. Komponen ini bertugas sebagai penyaring oli dari kotoran sehingga oli 

tidak cepat kotor. Apabila oli yang diproses dalam sistem ini tidak 

terkontaminasi oleh kotoran, maka pelumasan tidak akan berfungsi secara 

maksimal. 

Pelumas yang bekerja di sebuah kendaraan tidak boleh mengandung 

kotoran sedikitpun. Partikel dan kotoran yang ada dalam oli dapat 

menyebabkan celah mesin yang rapat akan tergores. 

4. Strainer 

Komponen ini berfungsi untuk menyempurkan kerja filter oli. Strainer 

atau penyaring dapat menyaring kotoran hingga berdiameter satu milimeter. 
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Komponen pompa oli berada diantara lobang pompa oli dengan pompa oli, 

yaitu bertugas sebagai lubang hisap pelumas menuju pompa oli. 

5. Pressure Valve 

Pressure valve atau katup tekanan merupakan sebuah komponen 

pelumasan yang bertugas untuk mengatur tekanan pelumas. Pengaturan ini 

dilakukan utamanya ketika mesin sedang bekerja dengan perputaran yang 

tinggi. Ketika mesin berputar tinggi, volume oli yang bergerak dari pompa 

oli mengalami pertambahan. Sedangkan saluran oli memiliki batas 

kemampuan. Oleh karena itu, pengaturan tekanan pelumas dibutuhkan agar 

tekanan oli tetap stabil. Kerja dari komponen yang satu ini memiliki hasil 

akhir untuk mengrmbalikan oli pada carter. proses ini berlangsung ketika 

tekanan pelumas atau oli sedang naik.    

6. Switch oli  

Switch oli merupakan sensor tekanan oli yang berfungsi untuk 

mengetahui akhir kerja dari pompa oli. Komponen ini bertugas untuk  

memberitahukan kepada anda terkait cukup atau tidaknya tekanan pompa oli 

untuk melumasi mesin. Anda akan dapat mengetahui hal tersebut dengan 

memutar kunci kontak anda pada posisi on. Lihatlah pada dashboard apakah 

lampu indikator oli kendaraan anda menyala. Apabila lampu yang menyala 

berarti komponen switch berfungsi dengan baik. 

Namun sebaliknya, ketika mesin dihidupkan lampu indikator oli harus 

mati.Apabila lampu indikator oli hidup saat mesin dihidupkan, periksalah 

oli mesin anda. Kemungkinan ada sesuatu yang bermasalah pada pelumasan 

kendaraan anda. 

7. Oli gallery 

Oli gallery adalah saluran pelumasan yang berfungsi sebagai jalan oli 

atau pelumas pada mesin. Komponen ini berupa lubang pada blok mesin 

yang akan dilumasi. Lubang ini akan mengantarkan pelumas pada perangkat 

yang harus mendapat pelumas. 
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8. Oli jet 

Oli jet merupakan sebuah komponen pelumasan yang berada di bawah 

silinder mesin. Komponen ini bertugas menyemburkan oli atau pelumas ke 

batang penggerak. 

9. PCV Valve 

Komponen yang satu ini tidak kalah penting. Komponen ini merupakan 

bagian dari rangkaian saluran mesin. Komponen ini berupa saluran ventilasi 

udara yang terdaoat pada ruang engkol mesin. PVC valve berguna untuk 

mengeluarkan gas atau udara yang telah terkontaminasi. Pada rangkaian 

pelumasan mesin kendaraan, PVC valve berfungsi untuk membuang gas 

sisa pembakaran dalam mesin. Pada akhirnya, komponen ini dapat menjaga 

kestabilan tekanan pada mesin. 

 

4.4 Cara Kerja Sistem Pelumasan 

Cara kerja sistem pelumas pada kendaraan dapat dikatakan cukup sederhana 

namun juga rumit. Sistem ini memulai bekerja ketika mesin ketika  mesin 

kendaraan dihidupkan. Sedangkan pada kondisi normal,yaitu mesin belum 

dihidupkan, pelumas atau oli tertampung di dalam karter atau bak oli. 

Ketika oli,pompa oli memiliki pasokan pelumas yang berasal dari engkol 

mesin. Pompa oli pada umumnya menggunakan rotary pump. Kemudian ketika 

mesin dihidupkan, poros engkol memulai kerja sistem pelumsan dengan memutar 

oimpa oli. Proses ini menyebabkan adanya penyedotan pada komponen inlet hose 

oil pump. Pelumas akan masuk pada pompa oli lewat inlet valve, dan terjadi 

penekanan pelumas oleh pompa disisi lainya. Pelumas atau oli yang sudah 

memiliki tekanan mengalir lewat jalur oli ke oil jet ke bagian atas mesin. Oli yang 

telah berada di permukaan mesin, secara otomatis akan langsung melaksanakan 

tugasnya, yaitu melumasi bagian rocker arm dan poros cam. Setelah itu, oli 

kembali ke bak atau karter lewat saluran oli. 

Disisi lain,oli dari oli jet dibawah blok silinder dikeluarkan dengan cara 

disemprotkan. Oli atau pelumas ini bertugas untuk melumasi komponen 

connecting  rod dan piston. Seluruh perputaran pelumas tersebut dibantu dengan 
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adanya komponen wight balance. Komponen weight balance merupakan bagian 

dari poros engkol yang berbentuk menyerupai sekop. Komponen ini bertugas 

untuk mengobrak abrik oli yang berada di karter atau bak oli pada saat poros 

engkol berputar. Hal ini bertujuan untuk menyebar oli ke semua bagian mesin 

sebagai  pengangkat  dump  yang  mengunakan  hidrolik  sebagai  power  (sumber 

tenaga) untuk mengangkat dump. Komponen sistem pelumasan terdapat pada 

Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Komponen sistem pelumasan 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas tentang Sistem Pelumasan, maka penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengertian Sistem Pelumas dimana pelumasan memegang peran 

penting dalam desain dan operasi semua mesin otomotif umur dan 

service yang diberikan oleh mobil tergantung pada perhatian yang kita 

berikan pada pelumasanya. Pada motor bakar, pelumasan bahkan lebih 

sulit dibanding pada mesin-mesin lainya, karena disini terdapat panas 

terutama disekitar torak dan silinder, sebagai akibat ledakan.Tujuan 

utama dari pelumasan setiap peralatan mekanis adalah untuk 

melenyapkan gesekan, kehausaan, dan kehilangan daya. Adapun 

kelebihan dari penggantin pelumas tepat waktu yaitu: 

a. Mengganti oli mesin akan membuat mesin monil anda bersih. 

b. Umur mesin akan jauh lebih lama dengan mengganti oli secara 

rutin. 

c. Mengganti oli mesin melindungi suku cadang mesin lainya. 

d. Tarikan gas terasa lebih baik ataunterasa enteng. 

e. Lulus uji emisi kendaraan dan ikut menjaga lingkungan sekitar. 

f. Membantu performa mesin yang lebih baik. 

5.2 Saran-Saran 

Hendaknya dalam melakukan Kerja Praktek (KP) mahasiswa benar-benar 

memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menambah wawasan dan 

pengalamannya di bidang masing-masing. Kepada pihak industri (bengkel) agar 

dapat memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih banyak kepada mahasiswa 

KP dan dapat menyiapkan buku-buku pedoman guna kelancaran Praktek Kerja 

Lapangan. 
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