
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang 

Jurusan Teknik Mesin adalah salah satu jurusan yang terdapat di Fakultas Teknik 

Universitas Lampung. Jurusan ini berdiri sejak tahun 1998 dengan adanya bantuan 

dana dari EEDP dan HEDS-Project. Bantuan berupa pengembangan sumber daya 

manusia, laboratorium, bangunan fisik serta fasilitas pembelajaran dan kantor. 

Tujuan pendirian Jurusan Teknik Mesin ini adalah:  

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pola berpikir wajar, logis, dan 

rasional dengan bekal pengetahuan dasar Teknik Mesin untuk dapat 

menganalisis dan mensintesis karakteristik mesin. 

2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam menciptakan 

solusi baru, mengadopsi solusi lama, dan memakai pengetahuan yang 

diperoleh dalam ilmu konversi energi, perancangan dan konstruksi, 

material dan manufacture. 

3. Menghasilkan lulusan yang dapat memodelkan dan memprediksi perilaku 

peralatan teknik melalui aplikasi prinsip-prinsip sains dan teknologi.  

Salah satu misi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah 

melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien dengan meningkatkan 
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sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran diantaranya adalah 

peralatan laboratorium. 

 

Pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan di Jurusan Teknik Mesin 

Universitas Lampung sampai saat ini didukung oleh sepuluh laboratorium yaitu: 

Laboratorium CNC, Laboratorium Drafting, Laboratorium Teknologi Mekanik, 

Laboratorium Fenomena Dasar Mesin, Laboratorium Komputer, Laboratorium 

Motor Bakar, Laboratorium Material, Laboratorium Meaknika Fluida, 

Laboratorium Metrologi Industri, dan Laboratorium Termodinamika. 

Laboratorium-laboratorium ini digunakan sebagai sarana penelitian bagi para 

dosen dan mahasiswa serta untuk pelaksanaan mata kuliah praktikum yang ada di 

kurikulum Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Lampung. Salah 

satu mata kuliah praktikum yang ada di kurikulum Jurusan Teknik Mesin 

Universitas Lampung adalah praktikum fenomena dasar mesin. 

 

Praktikum fenomena dasar mesin ini dilaksanakan bertujuan agar mahasiswa 

mampu memahami dan mengukur parameter-parameter dalam fenomena dasar 

mesin dan penggunaan instrumentasi untuk mengukur paramater-parameter 

tersebut. Namun alat pengujian untuk melaksanakan Praktikum Fenomena Dasar 

Mesin masih sangat kurang, dimana pengujian yang dilakukan sampai saat ini 

yaitu pengujian fenomena dasar mesin dalam bidang konstruksi dan perancangan 

seperti: bifilar suspensi, putaran kritis poros, dan  pengujian getaran. Hal ini 

diakibatkan oleh keterbatasan dana untuk penyediaan alat-alat praktikum di 

laboratorium. Untuk melengkapi kekurangan alat pengujian pada pelaksanaan 

praktikum fenomena dasar mesin, maka perlu dirancang tambahan alat pengujian 
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gesekan aliran di dalam saluran. Rancang bangun alat ini juga merupakan lanjutan 

dari pembuatan model alat uji gesekan aliran di dalam pipa yang ada sebelumnya 

(Situmorang, 2011), dimana pembuatan model alat uji gesekan aliran di dalam 

pipa ini sangat mudah dilakukan dan harganya relatif murah. Hal ini dapat dilihat 

dari alat-alat yang digunakan untuk pembuatan mudah di jumpai di bengkel- 

bengkel serta komponen-komponen yang digunakan mudah di dapat di pasaran  

dan hasil pengujian model alat uji gesekan aliran didalam pipa juga telah 

diberikan oleh Kurniawan (2011). Dari data hasil pengujian yang dilakukan pada 

alat uji gesekan aliran tersebut belum dapat menunjukan pengaruh bentuk 

penampang terhadap gesekan aliran. Maka penulis ingin merancang alat uji 

gesekan aliran dengan berbagai bentuk penampang saluran seperti: lingkaran, 

segitiga, dan persegi empat supaya dapat diketahui pengaruh bentuk penampang 

terhadap gesekan aliran di dalam saluran. Rancang bangun alat ini juga 

merupakan lanjutan kegiatan pengadaan alat-alat praktikum yang telah dilakukan 

sebelumnya di Laboratorium Mekanika Fluida, Jurusan Teknik Mesin Universitas 

Lampung, seperti pembuatan alat pengujian pompa hydram (Sinaga, 2009) dan 

turbin air (Sinaga, 2010). 

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Merancang dan membuat alat pengujian gesekan aliran di dalam saluran 

dengan menggunakan berbagai bentuk panampang aliran seperti lingkaran, 

segitiga, dan persegi empat sehingga diketahui pengaruh bentuk 

penampang terhadap gesekan aliran di dalam saluran. 
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2. Melakukan pengujian dan menganalisa data hasil pengujian pada alat uji 

gesekan aliran sebelum digunakan untuk praktikum fenomena dasar mesin. 

 

C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang digunakan oleh peneliti pada perancangan alat uji 

gesekan aliran di dalam saluran adalah sebagai berikut: 

1. Alat ukur yang digunakan adalah manometer tabung-U untuk mengukur 

tekanan yang terjadi di dalam saluran. 

2. Penampang saluran alat uji gesekan aliran yang digunakan adalah 

lingkaran,  segitiga dan persegi empat. 

3. Bahan yang digunakan untuk penampang saluran menggunakan bahan 

yang terdapat di toko material atau yang sering di jumpai di pasaran. 

4. Diameter saluran yang digunakan sebesar Dh≈1in.  

 

D. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan pada laporan ini adalah sebagai berikut : 

I.     PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang, tujuan, batasan masalah, dan sistematika 

penulisan dari penelitian ini. 

II.    TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan uraian tentang konsep dasar fluida mulai dari definisi fluida, 

sifat-sifat fluida, aliran fluida, koefisien gesek, manometer sampai 

dengan persamaan-persamaan yang berhubungan dengan fluida. 
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III.   METODE PENELITIAN 

Berisi tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan 

perancangan alat uji gesekan dalam pipa, pengambilan data untuk 

pembahasan serta alat ukur yang digunakan. 

IV.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisikan pembahasan dari data-data yang diperoleh 

V.    SIMPULAN DAN SARAN 

Hal-hal yang dapat disimpulkan dan saran-saran yang ingin disampaikan 

dari penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


