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ABSTRACT 

 

AN ANALYTIC AND EXPERIMENTAL SIMULATION OF LUBRICANT OIL 

VISCOUS DAMPING COEFFICIENTS COMPARATION USING DAMPED 

VIBRATION SYSTEM ON A CANTILEVER BEAM 

 

By 

 

SELVIANA LARASATI 

 

A simple vibration system in general consists of a mass, a spring and a damper, where 

a model of cantilever beam structure with a spring and a viscous damper were used in 

this study. The previous study mainly discussed about a cantilever vibration test system 

with no damper, while in this study the same vibration test system was used for 

comparation of variation of viscous dampers. This system was used to calculate  

viscous damping coefficients for several types of oil lubricants. Experimentally, a 

logarithmic decreament method was used to obtain the damping ratio values. While 

the equation of motion system were carried analytically derived from damped 

cantilever beam system free body diagram to obtain the viscous damping coefficient 

equation. From the experiment and calculations result, the damping coefficient of used 

SAE 10 and SAE 40 lubricant oils increased by 267 % and 208 % consecutively 

compared to the new one, while the damping coefficient of new SAE 40 is 145 % higher 

compared to new SAE 10, whereas used SAE 40 had a 113 % higher damping 

coefficient in comparison to that of used SAE 10’s.  

 

Keywords : Viscous Damper, Damping Coefficient, Lubricant Oil 



 

 

 

ABSTRAK 

 

SIMULASI PENGHITUNGAN  DAN EKSPERIMENTAL PERBANDINGAN 

KOEFISIEN REDAMAN VISCOS MINYAK PELUMAS MENGGUNAKAN 

SISTEM GETARAN TEREDAM BATANG KANTILEVER 

 

Oleh 

 

SELVIANA LARASATI 

 

Sistem getaran sederhana secara umum terdiri atas massa, pegas dan peredam, di mana 

pada penelitian ini digunakan model struktur batang kantilever dengan pegas dan 

peredam viscos. Penelitian sebelumnya menganalisis alat uji getaran sistem batang 

kantilever ta pa peredam. Namun, dalam penelitian ini digunakan alat uji getaran yang 

sama untuk tujuan membandingkan redaman viscos. Sistem ini digunakan untuk 

mengukur koefisien redaman viscos untuk berbagai jenis minyak pelumas. Secara 

eksperimental, metode pengurangan logaritmik digunakan untuk mendapatkan nilai 

rasio redaman, selanjutnya secara analitik penurunan persamaan dapat dilakukan 

dengan menggunakan diagram benda bebas sistem batang kantilever teredam untuk 

mendapatkan persamaan koefisien redaman viscos. Dari pengujian dan perhitungan 

yang telah dilakukan koefisien redaman minyak pelumas SAE 10 bekas mengalami 

kenaikan sebesar 267% dibandingkan yang baru, sedangkan minyak pelumas SAE 40 

bekas juga mengalami kenaikan sebesar 208% dari yang baru sedangkan untuk SAE 

40 baru memiliki nilai koefisien redaman 145% lebih besar dari SAE 10 baru dan SAE 

40 bekas memiliki nilai koefisien redaman 113% lebih tinggi dari minyak pelumas 

SAE 10 bekas. 

 

Kata Kunci : Peredam Viscos, Koefisien Redaman, Minyak Pelumas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap benda yang memiliki massa (𝑚) dan kekakuan (𝑘) akan mampu untuk 

bergetar. Getaran yang terjadi dapat ditandai dengan adanya gerakan bolak-

balik di sekitar titik keseimbangan sistem getaran tersebut. Klasifikasi getaran 

disusun berdasarkan beberapa kelompok, diantaranya adalah: berdasarkan 

ada atau tidaknya redaman pada sistem, maka getaran dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu sistem getaran tak teredam dan sistem getaran teredam. 

 

Sebuah sistem getaran teredam terjadi  dikarena adanya atau dilibatkannya 

redaman, baik itu redaman viscos maupun redaman columb atau jenis 

redaman lainnya. Ditinjau dari ada atau tidaknya gaya gangguan, maka 

getaran dapat diklasifikasikan ke dalam getaran bebas dan getaran paksa. 

Getaran paksa terjadi ketika sistem diganggu dengan gaya gangguan (gaya 

eksitasi). Pada getaran paksa dapat dikatakan teredam apabila energi yang 

diberikan oleh gaya ganggu (gaya eksitasi) berkurang atau hilang sama sekali.  

 

Pada penelitian yang telah dilakukan  sebelumnya (Bowo, 2017) menganalisis 

alat uji getaran tanpa redaman dengan varian pegas. Dalam penelitian ini, 
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digunakan variasi peredaman viscos pada batang kantilever.  Selain dihitung 

secara analitik, penghitungan ini juga dituliskan dalam simulasi program 

MATLAB. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan membandingkan 

koefisien redaman viscos dari berbagai jenis minyak pelumas menggunakan 

sistem batang kantilever, sementara itu peredam dinamik (DVA) untuk sistem 

batang kantilever telah lebih dulu dilakukan (Hasymi, 2010). Penelitian ini 

berjudul Simulasi Penghitungan dan Eksperimental Perbandingan Koefisien 

Redaman Viscos Minyak Pelumas Menggunakan Sistem Getaran Teredam 

Batang Kantilever.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelituan ini adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung koefisien redaman viskos minyak pelumas menggunakan 

sistem getaran kantilever. 

2. Membandingkan koefisien redaman viscos yang diperoleh, antara lain: 

SAE 10 baru dengan SAE 10 bekas, SAE 40 baru dengan SAE 40 bekas, 

SAE 10 baru dengan SAE 40 baru, SAE 10 bekas dengan SAE 40 bekas. 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam hal ini diberikan agar pembahasan dari hasil yang 

didapatkan lebih terarah. Adapun batasan masalah pada penelitian kali ini 

adalah : 

1. Sistem getaran yang digunakan diasumsikan sebagai sistem getaran satu 

derajat kebebasan. 
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2. Alat uji yang digunakan alat Gunt TM 150.20 pengujian sistem getaran 

yang terdapat pada lab mekanika struktur Teknik Mesin, Universitas 

Lampung. 

3. Program simulasi yang digunakan disusun dengan menggunakan bahasa 

komputasi MATLAB R2014A. 

 

D. Sistematika Penyusunan 

Adapun sistematika penyusunan tugas akhir ini dimulai dari Bab I 

Pendahuluan yang berisi tentang : latar belakang, tujuan, batasan masalah 

serta sistematika penulisan laporan tugas akhir. Bab II Tinjauan Pustaka yang 

akan menjelaskan tentang landasan teori yang menunjang penelitian dan 

mendukung pembahasan pada tugas akhir. Teori-teori yang digunakan akan 

sangat membantu sebagai rujukan dalam pelaksanaan penyusunan tugas 

akhir. Bab III Metodelogi Penelitian merupakan penjelasan tentang prosedur 

penelitian dan bagan akhir penelitian. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

menjelaskan tentang hasil yang didapatkan dari hasil pengujian dan analisis 

dan evaluasi terhadap penelitian tersebut. Selajutnya Bab V Simpulan dan 

Saran, berisi mengenai simpulan yang diambil dari pembahasan dan saran 

yang dapat diberikan peneliti kepada peneliti selanjutnya.
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengertian Getaran 

Getaran merupakan gerak osilasi disekitar titik atau posisi seimbang yang 

disebabkan oleh getaran udara atau gaya eksitasi, misalnya mesin atau alat-

alat mekanik. Semua mesin yang beroperasi pasti bergetar meskipun 

intensitasnya sangat rendah, oleh karena itu getaran banyak digunakan 

untuk menganalisis mesin-mesin baik dari gerak rotasi atau translasi. 

Dalam sistem biologis, getaran merupakan salah satu cara tubuh untuk 

berkomunikasi, seperti telinga bergetar untuk mendengar, pita suara 

bergetar untuk berbicara, kemudian berjalan juga melibatkan gerak osilasi 

dari kaki dan tangan sedangkan pernapasan berhubungan dengan getaran 

pada paru-paru. Dalam dunia musik, getaran yang terjadi pada alat musik 

seperti gitar dan drum merupakan hal yang diinginkan. 

 

Pada sebagian besar sistem mekanik dan struktur, getaran yang tidak 

diinginkan dapat terjadi dan bahkan bersifat destruktif. Misalnya getaran 

pada rangka pesawat yang menyebabkan fatigue dan akhirnya 

mengakibatkan kerusakan. Struktur yang dirancang untuk mendukung  

mesin sentrifugal, seperti motor dan turbin, atau mesin reciprocating, 
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seperti mesin uap juga mengalami getaran. Dalam hal ini, struktur atau 

komponen mesin yang bergetar dapat mengakibatkan kelelahan material 

yang menghasilkan variasi siklus dari induced stress. Selain itu, getaran 

menyebabkan keausan lebih cepat dari salah satu bagian mesin seperti 

bearing dan gear dan juga terjadinya kebisingan yang berlebihan. Dalam 

proses pemotongan logam, getaran dapat menyebabkan pemotongan 

menjadi tidak stabil dan mengakibatkan permukaan pemotongan menjadi 

kurang baik.  

 

Hal yang perlu dihindari dalam sistem getaran adalah resonansi. Resonansi 

terjadi pada saat frekuensi eksitasi sama dengan frekuensi natural dari 

sistem utama, sehingga mengarah pada defleksi yang semakin membesar. 

Karena efek dahsyat dari getaran yang terjadi pada mesin dan struktur, 

maka pengujian getaran telah menjadi prosedur standar dalam kebanyakan 

desain dan pengembangan sistem rekayasa. Terlepas dari efek yang 

merugikan, getaran dapat dimanfaatkan pada beberapa aplikasi industri, 

contohnya pada pengayak getar, compactors, mesin cuci, sikat gigi 

elektrik, jam dan alat pemijat listrik elektrik. Getaran juga digunakan pada 

pile driver (mesin pancang), penguji getaran pada suatu material, vibratory 

finishing process, yang berguna untuk mesimulasikan gempa pada 

penelitian geologi dan juga untuk melakukan studi dalam desain reaktor 

nuklir (Rao, 2004). 

 

Berikut ini merupakan hal-hal dasar yang perlu diketahui dari getaran, 

antara lain : 
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1. Klasifikasi Getaran 

Secara teori getaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. 

Berikut ini merupakan beberapa klasifikasi dalam getaran.  

 

a. Getaran Bebas dan Getaran Paksa 

Getaran bebas terjadi apabila sistem berosilasi karena bekerjanya 

gaya yang ada dalam sistem itu sendiri dan tidak ada gaya luar yang 

bekerja. Sistem yang bergetar bebas akan bergetar pada satu atau 

lebih frekuensi naturalnya, merupakan sistem dinamika yang 

dibentuk oleh distribusi massa dan kekakuannya.  

 

Getaran yang terjadi akibat rangsangan gaya luar disebut getaran 

paksa. Jika rangsangan tersebut berosilasi, maka sistem dipaksa 

untuk bergetar sesuai dengan frekuensi rangsangan. Jika frekuensi 

rangsangan sama dengan salah satu frekuensi natural sistem, maka 

akan didapat keadaan resonansi, dan osilasi besar yang mungkin 

akan sangat berbahaya. Kerusakan yang terjadi pada struktur besar 

seperti jembatan, gedung atau sayap pesawat terbang, merupakan 

kejadian yang disebabkan resonansi. Maka perhitungan frekuensi 

natural merupakan hal yang sangat penting dalam sistem getaran 

(Thomson, 1981). 

 

b. Getaran Teredam Getaran Tak Teredam 

Jika tidak ada energi yang hilang atau terserap oleh gesekan dan 

tidak ada tahanan lain selama osilasi, maka getaran ini dikenal 

dengan getaran tak teredam. Apabila ada energi yang terserap oleh 
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gesekan dan tahanan lain, maka getaran ini disebut getaran teredam. 

Dalam banyak kasus, apabila redamannya sangat kecil, maka dapat 

diabaikan agar dapat memudahkan perhitungan frekuensi natural. 

Namun, perhitungan redaman menjadi sangat penting untuk 

dianalisis apabila sistem getaran yang mendekati resonansi. 

 

Gambar 2.1 Simpangan terhadap waktu getaran bebas. 

 

c. Getaran Linier dan Getaran Non Linier 

Jika getaran adalah getaran linier, maka berlaku prinsip superposisi 

dan analisis dengan menggunakan pemodelan matematika yang 

dikembangkan dengan baik. Sedangkan untuk non-linier, prinsip 

superposisi tidak valid dan teknik untuk menganalisisnya sangat 

sulit.  

 

d. Getaran Deterministik dan Getaran Acak 

Jika nilai atau besarnya eksitasi yang bekerja dalam sistem getaran 

dapat diukur dan diketahui pada waktu tertentu, maka hal ini disebut 
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deterministik, getaran yang dihasilkan juga merupakan 

deterministik. Sebaliknya, apabila nilai eksitasi tidak dapat 

diprediksi pada waktu tertentu, maka getaran yang dihasilkan 

merupakan getaran acak (Rao, 2004). 

 

Gambar 2.2 Grafik getaran deterministic 

 

Gambar 2.3 Grafik getaran acak 

 

2. Komponen Sistem Getaran 

Sistem getaran sederhana dapat dimodelkan oleh sistem yang terdiri 

dari massa (𝑚), pegas (𝑘) dan peredam (𝑐). Secara umum, sebuah 
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sistem getaran merupakan sarana untuk menyimpan energi potensial 

(spring atau elastisitas), energi kinetik (massa atau inersia), dan energi 

yang hilang secara bertahap (peredam). Sistem getaran melibatkan 

transfer energi potensial ke energi kinetik dan energi kinetik ke energi 

potensial secara berkesinambungan. Jika sistem teredam, maka 

beberapa energi yang diserap dalam setiap siklus getaran dan harus 

diganti oleh gaya eksternal bila ingin mempertahankan keadaan getaran 

yang stabil. 

 

Gambar 2.4 Peredam sistem getaran pegas massa. 

 

B. Jenis Sistem Redaman 

Adapun jenis-jenis sistem redaman adalah sebagai berikut: 

1. Redaman Kurang 

Sistem redaman kurang memiliki rasio redaman antara  nol hingga satu 

(0 < 𝜁 < 1), sehingga redaman kurang akan memberikan respon 

osilasi dengan peluruhan eksponensial.  
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Gambar 2.5 Grafik redaman kurang 

 

2. Redaman Berlebih 

Dalam sistem redaman berlebih rasio redaman lebih besar dari satu 

(𝛿 > 1). Sistem redaman berlebih merupakan sistem redaman yang 

tidak terombang-ambing dan langsung kembali ke posisi eksponensial. 

 

Gambar 2.6 Grafik redaman berlebih. 

3. Redaman kritis 

Pada sistem redaman kritis nilai rasio sama dengan 1 (𝜁 = 1). Sistem 

redaman kritis merupakan sistem redaman yang terdapat osilasi namun 
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sangat kecil sehingga dapat kembali ke titik awal dengan cepat 

(Gracia,2015).  

 

Gambar 2.7 Grafik redaman kritis 

 

C.  Pemodelan Sistem Getaran 

Sistem batang kantilever merupakan sistem getaran yang sering dijumpai 

dan dapat dimodelkan seperti gambar 2.8 berikut ini : 

 

Gambar 2.8 Permodelam sistem getaran batang kantilever. 
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Adapun penurunan persamaan gerak sistem batang kantilever ini dapat 

dilihat dari diagram benda bebas berikut ini, menggunankan metode 

kesetimbangan berikut : 

 

 

Gambar 2.9 Diagram benda bebas sistem batang kantilever teredam 

 

Dari diagram benda bebas teredam di atas dapat diterapkan persamaan 

keseimbangan momen yang akan dijelaskan dalam beberapa persamaan 

berikut ini 

∑ 𝑀0 = 0 (2.1) 

𝐽0�̈� + 𝐶𝑎2�̇� + 𝑘𝑏2𝜃 = 0 (2.2) 

Dengan menggunakan asumsi jawab sebagai berikut : 

𝜃 = 𝑒𝑠𝑡  (2.3) 

�̇� = 𝑠𝑒𝑠𝑡  (2.4) 

�̈� = 𝑠2𝑒𝑠𝑡  (2.5) 

Asumsi jawab diatas disubtitusi kedalam persamaan gerak, sehingga 

diperoleh persamaan berikut ini : 

(𝐽0𝑠2 + 𝑐𝑎2𝑠 + 𝑘𝑏2)𝑒𝑠𝑡 = 0 (2.6) 
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Ruas kedua dari persamaan 6 tidak boleh sama dengan 0, sehingga ruas 

pertamalah yang harus sama dengan 0, sehingga diperoleh persamaan 

berikut : 

𝐽0𝑠2 + 𝑐𝑎2𝑠 + 𝑘𝑏2 = 0 (2.7) 

Frekuensi pribadi sistem dapat diperoleh dengan membuat koofisien (𝑐) 

redamannya menjadi 0, sehingga diperoleh persamaan (𝜔𝑛) sebagai 

berikut : 

𝜔𝑛 = √
𝑘𝑏2

𝐽0
  (2.8) 

Persamaan 6 dapat disederhanakan menjadi 

𝑠2 + 𝑐𝑎2 + 𝑘𝑏2 = 0  (2.9) 

Persamaan 9 disubtitusikan menggunakan persamaan abc sehingga 

didapatkan 

𝑠1,2 =
𝑐𝑎±√𝑐𝑎2−4𝐽0𝑘𝑏2

2𝐽0
 (2.10) 

𝑠1,2 = −
𝑐𝑎2

2𝐽0
± √(

𝑐𝑎2

2𝐽𝑜
)

2

−
4(𝐽0)(𝑘𝑏2)

(2𝐽0)2   (2.11) 

𝑠1,2 = −
𝑐𝑎2

2𝐽0
± √(

𝑐𝑎2

2𝐽0
)

2

−
𝑘𝑏2

𝐽0
  (2.12) 

(
𝑐𝑎2

2𝐽0
)

2

−
𝑘𝑏2

𝐽0
= 0  (2.13) 

(
𝑐𝑎2

2𝐽0
)

2

=
𝑘𝑏2

𝐽0
  (2.14) 

Dari persamaan 14 didapatkan persamaan titik redaman kritis (𝐶𝑐) sebagai 

berikut : 

𝑐𝑎2

2𝐽0
= √

𝑘𝑏2

𝐽0
  (2.15) 
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Dimana  𝐽0 =
1

3
𝑚𝑙2 maka persamaan (15) manjadi (Inman, 2001): 

3𝑐𝑎2

2𝑚𝑙2 = √
3𝑘𝑏2

𝑚𝑙2   (2.16) 

3𝑐𝑎2

2𝑚𝑙2 = 𝜔𝑛  (2.17) 

3𝑐𝑎2 = 2𝑚𝑙2 𝜔𝑛  (2.18) 

𝐶𝑐 =
2𝑚𝑙2

3𝑎2  𝜔𝑛  (2.19) 

Mencari frekuensi teredam 

𝜔𝑑 = 𝜔𝑛√1 − 𝜁2  (2.20) 

𝜔𝑑 = √
3𝑘𝑏2

𝑚𝑙2  √1 − (
𝐶

𝐶𝑐
)

2

  (2.21) 

Sedangkan ratio redaman (𝜁) adalah 

𝜁 = (
𝑐

𝑐𝑐
)  (2.22) 

 

D. Pengurangan Logaritmik 

Pengurangan logaritmik merupakan suatu cara mudah dalam menentukan 

koefisien redaman. Hal ini dapat dilakukan dengan mengukur penurunan 

laju osilasi pada grafik respon getaran, seperti terlihat pada gambar 2.10. 

 

          Gambar 2.10 Grafik pengurangan logaritmik 



15 
 

 

Pada gambar 2.10 terlihat pengurangan logaritmik yang 

didefinisikan sebagai logaritma natural dari rasio dua amplitude 

yang berurutan. Sehingga persamaan pengurangan logaritmik dapat 

ditulis sebagai berikut : 

  𝛿 = ln
𝑥1

𝑥2
 (2.23) 

  𝛿 = ln
𝑒−𝜁𝜔𝑛𝑡 sin(𝜔𝑑𝑡+𝜙)

𝑒−𝜁𝜔𝑛𝑡 𝑒−𝜁𝜔𝑛𝑇𝑑 sin(𝜔𝑑𝑡+𝜙)
 (2.24) 

Dikarenakan nilai-nilai sinusnya sama apabila waktu ditambah 

dengan periode redaman, maka persamaan 24 menjadi: 

  𝛿 = ln
𝑒−𝜁𝜔𝑛𝑡

𝑒−𝜁𝜔𝑛(𝑡+𝑇𝑑)
 (2.25) 

  𝛿 = ln
𝑒−𝜁𝜔𝑛𝑡

𝑒−𝜁𝜔𝑛𝑡𝑒−𝜁𝜔𝑛𝑇𝑑
 (2.26) 

  𝛿 = ln 𝑒𝜁𝜔𝑛𝑇𝑑 (2.27) 

  𝛿 = 𝜁𝜔𝑛𝑇𝑑 (2.28) 

Perioda redaman disubtitusikan dengan persamaan perioda redaman 𝑇𝑑 =

2𝜋

√1−𝜁2𝜔𝑛
 maka pengurangan logaritmik menjadi : 

  𝛿 =
2𝜋𝜁

√1−𝜁2
 (2.29) 

Dari persamaan 29 didapatkan nilai faktor rasio redaman (𝜁) 

 𝜁 =
𝛿

√4𝜋2+𝛿2
 (2.30) 

 selanjutnya nilai yang telah didapatkan disubtitusikan ke persamaan 22 

(Thomson,1981). 
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E. Viscositas 

 

Viscositas merupakan ukuran kekentalan suatu fluida yang menunjukkan 

besar kecilnya gesekan internal fluida. Kekentalan merupakan sifat cairan 

yang sangat berhubungan erat dengan hambatan untuk mengalir. Beberapa 

cairan mempunyai sifat yang mengalir dengan cepat, sedangkan lainnya 

mengalir secara lambat. Cairan yang  dapat mengalir cepat contohnya 

seperti air, alkohol, dan bensin karena memiliki nilai Viscositas kecil. 

Sedangkan cairan yang mengalir dengan lambat seperti gliserin, minyak 

asto dan madu karena mempunyai nilai Viscositas yang besar. Jadi 

Viscositas tidak  menentukan kecepatan mengalirnya suatu cairan. 

 

Viscositas (kekentalan) cairan akan menimbulkan gesekan antar bagian 

atau lapisan cairan yang bergerak satu dengan yang lain. Hambatan atau 

gesekan yang terjadi biasanya ditimbulkan oleh gaya kohesi di dalam zat 

cair. Kekentalan terjadi karena kohesi antar partikel zat cair. Zat cair ideal 

tidak mempunyai kekentalan. 

 

1. Sifat Zat Cair 

a. Apabila ruangan lebih besar dari volume zat cair maka, akan 

terbentuk permukaan bebas horizontal yang berhubungan dengan 

atmosfer. 

b. Mempunyai rapat massa dan berat jenis. 

c. Dapat dianggap tidak termampatkan. 

d. Mempunyai Viscositas (kekentalan). 

e. Mempunyai kohesi, adesi dan tegangan permukaan. 
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2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Viscositas 

a. Tekanan Viscositas cairan akan naik dengan naiknya tekanan, 

sedangkan Viscositas gas tidak dipengaruhi oleh tekanan. 

b. Temperatur Viscositas akan beranjak turun dengan naiknya suhu, 

sedangkan Viscositas gas naik dengan naiknya suhu. Pemanasan zat 

cair menyebabkan molekul-molekulnya memperoleh energi. 

Molekul-molekul pada cairan bergerak sehingga gaya antar molekul 

melemah. Dengan demikian Viscositas cairan akan turun sejalan 

dengan kenaikan temperatur. 

c. Kehadiran zat lain dapat meningkatkan Viscositas air. Adanya bahan 

tambahan seperti bahan zat aditif yang berfungsi sebagai pembersih 

pada pelumas dapat menyebabkan perubahan Viscositas pada 

pelumas. Sehingga dapat berpengaruh pada kekentalan dan laju 

alirannya.  

d. Ukuran dan berat molekul Viscositas  akan naik dengan naiknya berat 

molekul. Misalnya laju aliran pelumas cepat, larutan minyak laju 

alirannya lambat dan kekentalannya tinggi serta laju aliran lambat 

sehingga Viscositas juga tinggi. 

e. Ikatan rangkap Viscositas akan naik apabila ikatan rangkap semakin 

banyak (Rana, 2015). 

 

SAE (Soaciaty of Automotive Engineers) merupakan badan indeks 

Internasional kekentalan oli yang dipakai Internasional. Pada minyak pelumas 

 
F. SAE 
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masin kendaraan diikuti dengan huruf W (winter) yang berarti  penggunaan 

maksimum kendaraan hingga berada pada suhu sebelum huruf W, misalnya 

SAE 10 W. SAE juga dapat digunakan untuk melihat tingkat kekentalan 

minyak pelumas, semakin kecil nilai SAE berarti akan semakin encer minyak 

pelumas tersebut. Sehingga, kemungkinan minyak pelumas akan membeku 

pada suhu rendah semakin kecil (Saragih, 2016). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan berisi tentang metodologi yang digunakan dalam Tugas Akhir. 

Adapun metodologi penelitian ditunjukkan pada gambar 3.1 yang akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

A.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Adapun tempat dan waktu pelaksanaan penelitian ini akan dijabarkan sebagai 

berikut : 

1. Tempat Penelitian 

Proses pengujian pada penelitian akan dilakukan di Lab Fenomena Dasar 

Mesin Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung, sedangkan pembuatan 

program komputasi MATLAB R2014A akan dilakukan di Lab Komputasi 

Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung. 

 

2.  Waktu Penelitian 

Waktu Penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Februari 2019 hingga 

bulan Agustus 2019.  
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B. Alat Pengujian 

Sistem getaran yang digunakan dalam pengujian yaitu alat GUNT TM 150 

seperti tampak pada gambar:  

 

Gambar 3.1 Perangkat uji getaran GUNT TM 150 

Keterangan : 

1. Batang kantilever yang terbuat dari alumunium. 

2. Tabung peredam viscos merupakan peredam getaran menggunakan 

fluida di dalamnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

pengujian.  

3.  Exiter berfungsi sebagai gaya ganggu untuk batang kantilever, 

digerakkan oleh dinamo yang dapat menghasilkan getaran 0-50 Hz.  

4. Pencatat hasil uji manual yang digunakan apabila sensor tidak dapat 

bekerja dengan baik. Hasil yang dicatat menggunakan spidol dan 

kertas milimeter block.  
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5. Dinamo yang berfungsi sebagai energi dari gaya ganggu atau exiter, 

dinamo ini bekerja menggunakan energi listrik. 

6. Inductive Dispacement Sensor, sensor ini merupakan sensor yang 

digunakan untuk melihat seberapa besar getaran yang terjadi pada 

batang kantilever. Sensor berjarak 0,3 mm dari batang kantilever dan 

tidak boleh sampai menyentuh batang kantilever. 

 

C. Kaji Analitik 

Kaji analitik dilakukan dengan mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan 

getaran dan peredaman viskos sehingga nantinya akan digunakan untuk 

menurunkan rumus guna mendapatkan presamaan peredam viskos pada batang 

kantilever serta menggambarkan diagram benda bebas agar sesuai dengan 

pengujian yang akan dilakukan pada tugas akhir ini. 

 

D. Prosedur Pengujian 

 Adapun prosedur pengujian batang kantilever yang harus dilaksanakan sevara 

berurutan sebagai berikut: 

1. Menyiapkan alat uji sistem getaran. 

2. Menyiapkan tabung fluida yang sudah berisi minyak pelumas. 

3. Menyiapkan pencatat hasil uji manual. 

4. Menghidupkan CPU dan komputer. 

5. Menjalankan program GUNT TM 150.20 pada computer. 

6. Menyalakan alat ukur sensor GUNT TM 150.20 

7. Menyalakan dinamo penggerak hasil uji manual. 
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8. Meletakkan spidol pada dudukan spidol di ujung batang kantilever. 

9. Memberi simpangan batang kantilever lalu dilepaskan, dan secara 

bersamaan menekan tombol dinamo penggerak agar bergerak. 

 

E. Penyusunan Program Komputasi 

Pembuatan bahasa program komputasi menggunakan Matlab R2014A hal ini 

dilakukan guna mempermudah dalam penyelesaian masalah pada peredam 

viscos. Input yang akan dimasukkan adalah data pada sistem utama satruktur 

batang kantilever dan peredam viscos.   

F. Analisis 

Pada  tahap ini dilakukan analisis secara analitik dan hasil pengujian  terhadap  

koefisien redaman viscos dengan membandingkan peredaman menggunakan 

berbagai minyak pelumas. 

G. Simpulan dan Saran 

Langkah terakhir tugas akhir ini yaitu memberikan simpulan yang diperolah 

dari hasil analitik yang disusun dalam program komputasi dan hasil pengujian 

peredam viscos, serta saran yang dapat diberikan atas apa yang dilakukan 

selama pengerjaan tugas akhir. 
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H. Bagan Alir Penelitian 

Penelitian dilakukan sesuai dengan bagan alir penelitian seperti pada 

gambar 3.1 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Bagan Alir Penelitian

Mulai 

- Pemodelan Sistem 

- Penurunan Rumus 

Setting Alat dan 

Pangujian 

Analisis 

Selesai 

Studi Literatur 

Pembuatan Program 

Komputasi 

Data Hasil Pengujian dan 

Program 

Kesimpulan 



 

 

 

BAB V 

 

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan, 

sebagai berikut: 

1. Telah dilakukan eksperimen dan perhitungan untuk mendapatkan nilai 

koefisien redaman untuk berbagai jenis minyak pelumas dimana diperoleh 

total nilai koefisien viscos : minyak pelumas SAE 10 baru 11,1235𝑁𝑠 𝑚⁄  , 

SAE 10 bekas 29,80𝑁𝑠 𝑚⁄ , SAE 40 baru 16,2218𝑁𝑠 𝑚⁄ , SAE 40 bekas 

33,80𝑁𝑠 𝑚⁄ .  

2. Koefisien redaman viscos minyak pelumas SAE 10 bekas lebih tinggi 

267% daripada SAE 10 baru, SAE 40 bekas lebih besar 208% daripada 

SAE 40 baru, SAE 40 baru lebih tinggi 145% daripada SAE 10 baru dan 

SAE 40 bekas lebih tinggi 113% daripada SAE 10 bekas. 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. simpulan 
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B. Saran  

Adapun saran yang dapapat diberikan untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Perlu adanya penelitian lanjutan dengan menggunakan sistem getaran paksa 

teredam batang kantilever menggunakan redaman viscos. 

2. Mengembangkan program numerik MATLAB dengan GUI yang telah 

dibuat, sehingga dapat menjadi program simulasi batang kantilever dalam 

banyak kondisi peredaman. 
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