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ABSTRAK 
Dheni Anggoro Putro, 2007. Analisis Sistem Pelumasan pada Mesin Toyota 
Kijang Seri-5K. Tugas Akhir. Teknik Mesin DIII. Fakultas Teknik. Universitas 
Negeri Semarang. 
 

Mesin terdiri dari bagian-bagian logam (metal parts) yang bergerak 
seperti poros engkol, batang torak, dan bagian mekanisme katup. Untuk 
menghindari terjadinya kontak langsung maka perlu diberikan sistem pelumasan. 
Pelumasan pada mesin sangat penting, karena tanpa pelumasan komponen-
komponen mesin akan mengalami gesekan secara langsung, sehingga 
menimbulkan panas dan mengakibatkan kerusakan berupa keausan yang akhirnya 
umur mesin dan komponen-komponennya tidak tahan lama. 

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penulisan laporan proyek akhir adalah 
untuk mengetahui fungsi minyak pelumas pada sistem pelumasan,  komponen-
komponen pada sistem pelumasan, cara kerja sistem pelumasan, gangguan-
gangguan yang terjadi pada sistem pelumasan, dan cara mengatasi gangguan-
gangguan yang terjadi pada sistem pelumasan.    

Komponen sistem pelumasan pada Toyota Kijang terdiri dari karter, oil 
strainer, pompa oli, alat pengatur tekanan oli, indikator tekanan oli, filter oli, 
bypass valve, dan alat pengukur ketinggian oli. Cara kerja sistem pelumasan 
adalah dengan cara mensirkulasikan minyak pelumas ke seluruh bagian-bagian 
mesin yang membutuhkan pelumasan. Gangguan sistem pelumasan yang terjadi  
pada sistem pelumasan adalah tekanan oli rendah, tekanan oli terlalu tinggi, 
pemakaian oli boros, oli berubah encer, dan filter oli tersumbat. Cara mengatasi 
gangguan-gangguan yang terjadi adalah dengan menganalisa kemungkinan 
kerusakan sehinggga dapat mengatasi gangguan-gangguan yang terjadi secara 
efektif. 

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa fungsi minyak 
pelumas adalah mengurangi terjadinya keausan, sebagai pendingin, membersihkan 
kotoran-kotoran, dan meredam getaran. Komponen-komponen sistem pelumasan 
Toyota Kijang adalah karter, oil strainer, pompa oli, alat pengatur tekanan oli, 
indikator tekanan oli, filter oli, bypass valve, dan alat pengukur ketinggian oli. 
Gangguan-gangguan yang terjadi antara lain tekanan oli rendah, tekanan oli 
terlalu tinggi, pemakaian oli boros, oli berubah encer, tidak ada aliran minyak 
pelumas sama sekali, oli cepat kotor, dan filter oli tersumbat. Cara melakukan 
pemeriksaan dan mengatasi gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem 
pelumasan adalah dengan menganalisa kemungkinan kerusakan sehinggga dapat 
mengatasi gangguan-gangguan yang terjadi secara efektif. 

Saran yang disampaikan adalah lakukan pengecekkan volume minyak 
pelumas dalam karter, karena jumlah minyak pelumas yang  kurang dari batas 
yang ditentukan akan mengakibatkan mesin mengalami over heating. Ganti 
komponen-komponen sistem pelumasan yang tidak dapat diperbaiki, misalnya oil 
filter 10.000 km. Ganti minyak pelumas secara teratur sesuai jangka waktu yang 
ditentukan yaitu setiap 5000 km. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi mesin otomotif mendorong manusia untuk 

mendapatkan mobil yang nyaman dikendarai. Apabila salah satu sistem tidak 

bekerja dengan baik atau mengalami suatu kerusakan, maka mesin mobil tidak 

dapat bekerja dengan maksimal. Mesin terdiri dari bagian-bagian logam (metal 

parts) yang bergerak, beberapa diantaranya ada yang berhubungan langsung 

secara tetap satu dengan lainnya, seperti poros engkol, batang torak, dan bagian 

mekanisme katup. Saat mesin mulai berputar, gesekan yang terjadi antara bagian-

bagian mesin akan menyebabkan berkurangnya tenaga mesin itu sendiri, dan 

dengan cepat bagian-bagian mesin tersebut menjadi aus dan komponen mesin 

yang bergerak akan mengalami kerusakan fatal. Oleh sebab itu harus ada faktor 

pendukung yang mendukung kerja mesin dan mengurangi terjadinya 

persinggungan langsung dari komponen-komponen mesin (Anonim : 1995 :3-24). 

Untuk menghindari terjadinya keausan pada komponen mesin yang 

menyebabkan kerusakan maka perlu diberikan suatu sistem pendukung kerja 

mesin, yaitu sistem pelumasan. Sistem pelumasan adalah suatu sistem yang 

berfungsi untuk membentuk lapisan tipis (oil film), lapisan oil film terbentuk di 

antara poros dan bantalan sehingga dapat mencegah terjadinya persinggungan 

langsung antara dua permukaan logam yang bergesekan, juga dapat mencegah 
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keausan dan kehilangan tenaga yang minimum. Gesekan yang terjadi antara dua 

bagian yang bergerak tetap ada, tetapi hanya kecil sekali. 

Terjadinya gesekan antara dua bagian logam  dapat membentuk  partikel-

partikel kecil yang menyebabkan kualitas pelumasan kurang maksimal. 

Menghindari hal tersebut maka diperlukan pemakaian minyak pelumas yang tepat 

karena ikut menentukan keawetan suatu komponen mesin kendaraan. Minyak 

pelumas yang digunakan tidak hanya untuk melumasi bagian atau komponen 

mesin supaya tidak cepat aus, tetapi juga harus tahan terhadap panas yang tinggi, 

tahan terhadap tekanan, dan mampu berfungsi sebagai bahan pendingin pada 

bagian-bagian mesin yang bergerak. Cara kerja sistem pelumasan pada prinsipnya 

adalah melapisi bagian mesin atau bagian bergerak lainnya dengan membentuk 

lapisan tipis yang mengalir pada setiap permukaan benda (Anonim : 2004 :118). 

Minyak pelumas merupakan campuran hidrokarbon dan ditambah zat-zat 

lain yang disebut aditif. Minyak pelumas sangat besar pengaruhnya terhadap dua 

benda yang saling bergesekan supaya dua benda yang saling bergesekan tersebut 

tidak cepat rusak, maka dalam pemilihan minyak pelumas harus tepat karena ikut 

menentukan keawetan umur mesin kendaraan. Pelumas yang bermutu baik akan 

memberikan beberapa keuntungan antara lain memperpanjang umur komponen 

mesin, waktu penggunaan minyak pelumas menjadi lebih lama dan mengurangi 

terjadinya gesekan sehingga tenaga mesin lebih optimal serta dapat menghemat 

bahan bakar. 

Mengetahui begitu pentingnya sistem pelumasan pada mesin, terutama 

pada mesin Toyota Kijang Seri 5K, maka perlu adanya pemeriksaan berkala 
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khususnya pengontrolan pada aliran sistem pelumasan pada mesin Toyota Kijang 

Seri 5K. 

Mesin Toyota Kijang Seri-5K menggunakan mesin empat silinder dengan 

tipe OHV (Over Head Valve) yaitu mesin dengan letak katup di kepala silinder, 

sedangkan sumber penggerak katup adalah poros nok yang berada di silinder blok, 

sehingga sebagai penggerak katup harus menggunakan pushrod. Mengingat 

panjang langkah torak dan perletakan katup-katupnya, maka jarak antara bagian 

bawah dengan bagian atas mesin cukup jauh serta komponen yang bergesekan 

hampir merata diseluruh bagian mesin dan itu memerlukan pelumasan yang baik. 

Terdapat beberapa jenis sistem pelumasan pada mesin antara lain bentuk 

kabut, bentuk kering, serta bentuk basah. Mesin Toyota Kijang Seri-5K 

menggunakan jenis bentuk basah, sistem pelumasan bentuk basah ada beberapa 

macam antara lain sistem pelumasan percikan (splash system), sisitem pelumasan 

dengan tekanan (pressure feed system), serta sisitem kombinasi tekanan dan 

percikan. Mesin Toyota Kijang Seri-5K menggunakan sistem pelumasan dengan 

tekanan penuh. Sistem ini oli disalurkan dengan cara ditekan oleh pompa oli 

dengan membuat perbedaan tekanan antara saluran oli pan dengan saluran sistem 

pelumasan. Bagian-bagian yang dilumasi seperti bearing poros engkol, bearing 

poros bubungan, poros rocker arm, dinding silinder, roda gigi timing, bubungan 

(nok), pengangkat katup, push rod dan batang katup. (Anonim : 1995 :1-31). 

Minyak pelumas yang digunakan pada mobil antara lain: minyak 

pelumas untuk transmisi, gardan dan mesin. Tetapi dalam penulisan laporan 

Tugas Akhir yang berjudul Analisis Sistem Pelumasan pada Mesin Toyota Kijang 
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Seri-5k ini hanya membatasi pembahasan tentang sistem pelumasan dan minyak 

pelumas yang digunakan pada mesin mobil, khususnya pada mesin Toyota Kijang 

Seri-5K. 

  
B. Permasalahan 

Permasalahan penulisan laporan tugas akhir ini hanya membatasi tentang 

sistem pelumasan pada mesin Toyota kijang seri-5K, yang mempunyai batasan-

batasannya sebagai berikut : 

1. Apa saja fungsi  fungsi minyak pelumas pada sistem pelumasan Mesin Toyota 

Kijang Seri 5K ? 

2. Komponen-komponen apa saja yang bekerja pada sistem pelumasan Toyota 

Kijang Seri 5K ? 

3. Bagaimana cara kerja sistem pelumasan pada Mesin Toyota Kijang Seri 5K ? 

4. Gangguan-gangguan apa saja yang terjadi pada sistem pelumasan Mesin 

Toyota Kijang Seri 5K ? 

5. Bagaimana cara melakukan pemeriksaan dan cara mengatasi gangguan-

gangguan yang terjadi pada sistem pelumasan Mesin Toyota Kijang Seri 5K ?  

 
C. Tujuan Proyek Akhir 

 Adapun tujuan yang ingin diperoleh penulis dalam pembahasan laporan 

Proyek Akhir  dengan judul ” Analisis Sistem Pelumasan pada Mesin Toyota 

Kijang Seri 5K ” adalah untuk :  

1. Mengetahui fungsi minyak pelumas pada sistem pelumasan Toyota Kijang 

Seri 5K. 
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2. Mengetahui komponen-komponen yang terdapat pada sistem pelumasan 

Toyota Kijang Seri 5K. 

3. Mengetahui cara kerja sistem pelumasan pada mesin Toyota Kijang Seri 5K. 

4. Mengetahui gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pelumasan Toyota 

Kijang Seri 5K. 

5. Mengetahui cara mengtasi gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem 

pelumasan Toyota Kijang Seri 5K. 

 
D. Manfaat Proyek Akhir 

1. Bagi Penulis 

Sebagai pengembangan ilmu yang didapat di bangku kuliah dan 

praktik kerja lapangan yang telah dilakukan, serta menambah pengalaman dan 

melihat kenyataan bagaimana sistem pelumasan pada Mesin Toyota Kijang 

Seri 5K. 

2. Bagi Universitas 

Dapat dimanfaatkan oleh universitas khususnya jurusan Teknik Mesin 

Fakultas Tehnik sebagai referensi dan dokumentasi perpustakaan tentang 

sistem pelumasan pada Mesin Toyota Kijang Seri 5K. 

3. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan informasi  bagi publik atau dunia otomotif akan 

pentingnya sistem pelumasan pada Mesin Toyota Kijang Seri 5K. 
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E. Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan Proyek Akhir ini penulis susun menjadi beberapa bab 

dengan sisitematika sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, permasalahan,tujuan, 

manfaat, dan sistematika penulisan laporan Proyek Akhir. 

BAB II Sistem pelumasan mesin Toyota Kijang Seri 5K menjelaskan tentang : 

pengertian sistem pelumasan dan fungsi minyak pelumas, komponen 

sistem pelumasan pada mesin Toyota Kijang Seri-5K, cara kerja sistem 

pelumasan mesin Toyota Kijang Seri-5K, analisis gangguan pada sistem 

pelumasan mesin Toyota Kijang Seri-5K dan cara mengatasinya, serta 

cara pemeriksaan komponen sistem pelumasan. 

BAB III Penutup yang berisikan tentang : Simpulan dan Saran. 
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BAB II 

SISTEM PELUMASAN TOYOTA KIJANG SERI 5K 
 

A. Prinsip Sistem Pelumasan 

Sistem pelumasan merupakan salah suatu sistem pelengkap pada suatu 

kendaraan dengan tujuan mengatur dan menyalurkan minyak pelumas kebagian-

bagian mesin yang bergerak. Minyak Pelumas yang digunakan pada suatu mesin 

kendaraan mobil adalah oli mesin, yang berfungsi untuk mengurangi seminimal 

mungkin gesekan dan sebagai penyerapan panas yang ditimbulkan oleh gesekan 

antara bagian-bagian mesin yang sedang bergerak. Adapun fungsi utama 

pelumasan adalah untuk mencegah kontak langsung serta membentuk lapisan tipis 

(oil film) antara dua bagian permukaan metal yang saling bergesekan dan 

membatasi keausan dan kehilangan tenaga yang minim.  

Gambar di bawah ini menggambarkan terjadinya lapisan oli pada suatu 

persinggungan antara poros dan bearing.  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

                            Gambar 1. Persinggungan Metal 
                                   (New Step 1 Training Manual, 1996 : 1-44) 

Oil film Shaft 

Bearing 
Bearing Cap 
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Mesin kendaraan mempunyai banyak bagian yang saling berhubungan 

dengan gerakan yang saling bergesekan, serta mempunyai berat muatan yang 

berbeda. Apabila dua permukaan logam yang berhubungan saling bersentuhan dan 

bergerak saling bergesekan maka akan mengakibatkan : 

a. Timbul energi yang diperlukan untuk membuat gerakan, sebab permukaan 

yang bergeser akan saling menahan gerakan. 

b. Permukaan yang bergeser tersebut akan menjadi hangat lalu panas. 

c. Panas yang sangat tinggi maka lama kelamaan mengakibatkan permukaan aus 

dan habis karena terbakar. 

Gesekan yang terjadi pada dua buah logam yang saling bersentuhan tidak 

mungkin dihilangkan, tetapi gesekan tersebut dapat dibut seminimal mungkin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pelumasan Memperkecil Gesekan 
(Daryanto, 2004 : 4-5) 
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Sistem pelumasan harus dapat menjangkau semua bagian-bagian mesin 

yang membutuhkan pelumasan. Bagian-bagian yang perlu mendapatkan 

pelumasan, antara lain : 

1. Dinding silinder, torak, cincin torak, dan pena torak. 

2. Poras engkol beserta bantalannya. 

3. Poros nok dan bantalannya. 

4. Mekanisme katup. 

5. Rantai timing dan poros pompa. 

              

B. Minyak Pelumas 

1. Pengertian minyak pelumas 

Mesin kendaraan memerlukan minyak pelumas untuk melumasi mesin 

akibat gesekan pada metal yang bergerak agar dapat dikurangi. Bahan pelumas 

adalah bahan-bahan yang digunakan dalam proses pelumasan terutama pada 

elemen mesin yang bergerak. Dalam kehidupan sehari-hari bahan pelumas yang 

sering dijumpai adalah oli jenis minyak pelumas. Bahan pelumas terutama minyak 

pelumas diperoleh dari penambangan minyak mineral. Minyak pelumas dibuat 

dari campuran base oil (bahan dasar pelumas/hidrokarbon) yang ditambah zat-zat 

kimia terpilih yang disebut aditif. Base oil biasanya berasal dari minyak bumi, 

sedangkan untuk aditif atau oil treeatmeant adalah suatu bahan tambahan yang 

befungsi sebagai penambah bahan kimia "vitamin bagi oli" guna memperkuat 

sifat-sifat dasar yang dimiliki minyak dasar dan meningkatkan performancenya. 

Ada dua jenis pelumas yaitu pelumas mineral dan sintetis, minyak pelumas 

mineral adalah campuran antara minyak bumi yang ditambah zat aditif, sedangkan 

minyak pelumas sintetis adalah minyak bumi yang melalui proses kimiawi yang 
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diubah menjadi bahan sintetis. Minyak pelumas sintetis dapat dibuat dari minyak 

bumi maupun dari minyak nabati (vege-table oils).  

2. Fungsi minyak pelumas  

Tujuan pelumasan adalah untuk memelihara mesin atau peralatan agar 

dapat berfungsi dengan optimal dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang 

relatif lama. Fungsi pelumasan pada mesin pada umumnya berguna untuk : 

a. Mengurangi gesekan dan keausan dengan cara melapisi permukaan yang 

bergerak dengan lapisan pelumas. 

b. Mendinginkan mesin dengan cara menyalurkan panas ke luar dari komponen-

komponen mesin. 

c. Melindungi  dan mencegah kerusakan metal akibat oksidasi dan korosi. 

d. Membersihkan kotoran yang menempel pada mesin dan menahan kotoran 

tersebut tetapi tidak berbahaya bagi mesin. 

e. Mencegah terjadinya suara berisik karena pergesekan. 

f. Meminimalkan tenaga mesi yang terbuang untuk melawan gaya gesek.  

g. Sebagai zat perapat antara poros dan bantalan serta antara cincin torak dan 

silinder. 

h. Sebagai peredam getaran yang disebabkan oleh kinerja mesin. 

i. Mencegah terjadinya karat. 

Ditinjau dari fungsinya sistem pelumasan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa semua oli memiliki enam fungsi yang sama yaitu : 

a. Sebagai fungsi pelumasan. 

Oli mesin melumasi permukaan metal yang bersinggungan dalam mesin 

dengan cara membentuk lapisan film oil. Lapisan oli ( oil film ) tersebut berfungsi 
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mencegah kontak langsung antara permukaan metal yang bersinggungan dan 

membatasi keausan dan kehilangan tenaga yang minim akibat gesekan.  

b. Sebagai bahan perapat. 

Oli mesin membentuk semacam lapisan antara torak dan silinder. Ini 

berfungsi sebagai perapat (seal) yang dapat mencegah hilangnya tenaga mesin. 

Sebaliknya bila ada kebocoran maka gas campuran yang dikompresikan atau gas 

pembakaran akan menekan di sekeliling torak dan masuk ke dalam bak engkol, 

berarti akan kehilangan tenaga. 

c. Sebagai pembersih. 

Kotoran (lumpur) akan mengendap dalam komponen–komponen mesin. 

Ini menambah pergesekan dan menyumbat saluran oli. Oli akan membersihkan 

kotoran yang menempel tersebut untuk mencegah pengendapan yang 

menyebabkan oli tertimbun dalam mesin. 

d. Sebagai pendingin. 

Pembakaran menimbulkan panas dan komponen mesin akan menjadi 

panas sekali. Hal ini akan menyebabkan keausan yang cepat, bila tidak diturunkan 

temperaturnya. Untuk menghindari hal ini oli harus disirkulasikan di sekeliling 

komponen agar dapat menyerap panas dan mengeluarkannya dari mesin. 

e. Sebagai penyerap tegangan. 

Oli mesin menyerap dan menekan tekanan lokal yang bereaksi pada 

komponen yang dilumasi, serta melindungi agar komponen tersebut tidak menjadi 

tajam saat terjadinya gesekan pada bagian yang saling bersinggungan. 

 

f. Sebagai pencegah terjadinya karat. 
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Fungsi minyak pelumas yang lain adalah pencegah terjadinya karat pada 

mesin yang diakibatkan oleh terbentuknya asam selama proses pembakaran bahan 

bakar berlangsung. Karena pada suhu mesin dalam keadaan mesin dihidupkan, 

asam-asam yang terbentuk berupa gas yang akan dibuang melalui emisi gas 

buang, tetapi dalam keadaan temperatur mesin rendah asam-asam ini akan 

berkondensasi dan akibatnya mesin menjadi berkarat dibagian dalam. Bila minyak 

pelumas yang digunakan mengandung sedikit akkaline, maka asam-asam yang 

terkandung pada mesin tersebut dapat dinetralisir. Penetralisiran asam ini dapat 

dibantu dengan menggunakan minyak pelumas cair yang disirkulasikan pada 

mesin sewaktu mesin dalam kondisi dingin (Northop. RS, 2003 : 170). 

3. Bahan tambah minyak pelumas (aditif) 

Agar minyak pelumas dapat digunakan dengan baik pada mesin 

kendaraan dan dapat mensegah kerusakan-kerusakan pada bagian-bagian yang 

bergesekan maka diperlukan suatu aditif yang bercampur dengan minyak 

pelumas. Seperti telah diuraikan diatas bahwa aditif adalah suatu bahan tambahan 

yang berfungsi untuk meningkatkan performance dan sebagai vitamin bagi oli, 

yang mempunyai kegunaan bermacam-macam antara lain : melindungi 

permukaan metal (ring, bearing, gears dll), memperpanjang usia pelumas, 

mencegah penimbunan lumpur, mengurangi keausan dan korosi, sebagai 

pembersih (detergent dispersent), anti beku (anti freeze), anti busa (anti foam), 

mempertahankan kekentalan oli dan sebagai penguat lapisan film. 

Sedangkan aditif yang sering digunakan pada minyak pelumas adalah : 

a. Anti oksidant 
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Anti oksidant adalah zat pencegah terjadinya oksidasi dan bahan kimia 

yang digunakan adalah suffides dan sulfarides. Bahan anti oksidant ditambahkan 

untuk mencegah terjadinya proses oksidasi pada minyak pelumas. Terjadinya 

proses oksidasi akan terbentuk zat-zat kimia seperti peroksida-peroksida, asam, 

asam-asam hidroksida, ester, anhidrida, lakton, keton, aldehid, alkohol, dan 

olefin. Zat-zat kimia yang terbentuk akan bereaksi dengan logam-logam mesin 

sehingga mengakibatkan terjadinya karat dan membentuk lumpur. 

b. Detergent  

Pembakaran yang terjadi pada mesin akan menghasilkan kotoran. Bila 

terkumpul kotoran itu dapat menghambat aliran minyak pelumas keseluruh bagian 

mesin. Detergen sebagai bahan tambah dapat berfungsi menyebarkan partikel-

partikel kotoran sehingga terkumpulnya kotoran dapat dihindari. 

c. Extreme presure (EP) 

Lapisan oil film akan terbentuk bila dua metal yang bergerak diberi 

pelumas. Jika lapisan itu terkena tekanan atau kecepatan tinggi maka pelumas 

menjadi terganggu. Hal itu akan merugikan karena dua bagian  yang bergerak itu 

akan saling bergesekan dan menjadi aus. Penambahan extreme presure akan 

bereaksi dengan permukaan metal dan membentuk lapisan film yang akan melekat 

pada permukaan logam, dan lapisan itu akan mengontrol gesekan sehingga kontak 

langsung antara dua bagian mesin yang bergerak dapat terhindarkan (dikurangi). 

d. Metal passifator 

Bereaksinya logam dengan udara maupun minyak pelumas, dapat 

diperlambat dengan suatu zat yang dinamakan pasivator. Zat ini akan 

mengakibatkan permukaan logam menjadi pasif sehingga tidak mudah bereaksi. 
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e. Emulsifier 

Air yang terlepas dari emulsinya dapat menyebabkan kontak langsung 

dengan logam, akibatnya dapat menyebabkan logam mudah menjadi korosi. 

Untuk mengurangi emulsi Zat ini digunakan untuk mempertahankan emulsi antara 

minyak dengan air.  

f. Anti foam 

Dua bagian mesin yang diberi minyak pelumas bergerak dengan 

kecepatan tinggi dapat menyebabkan udara masuk kedalamnya. Akibat yang dapat 

ditimbulkanya adalah terbentuknya buih, timbulnya buih akan mengganggu 

sistem pelumasan. Untuk menghindari hal ini maka minyak pelumas sering 

ditambah zat anti buh (anti foam). Zat ini akan menurunkan tegangan permukaan 

pada gelembung-gelembung udara, sehingga gelembung-gelembung itu dapat 

terpisah. 

g. Viskosity index improver 

Indeks viskositas adalah suatu angka yang menunjukkan besarnya 

perubahan kekentalan suatu minyak pelumas, bila terjadi perubahan suhu. Apabila 

suhunya naik maka kekentalan minyak peluamas akan turun. Penambahan 

Viskosity index improver akan mencegah pengenceran minyak pelumas bila terjadi 

kenaikan suhu. 

h. Dispersant 

Digunakan untuk mendepres lumpur yang terjadi dan biasanya digunakan 

bahan kimia palymar dari acrylic, methacrylic. 

i. Corrosion inhibitors 
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Corrosion inhibitors digunakan untuk melindungi logam-logam non 

ferrous dalam mesin, dan bahan kimia yang digunakan adalah metal-ditheophos 

phates dan metal dicarbonates. 

j. Pour point depressant 

Pour point depressant untuk mencegah terjadinya kristallasi parafin wax 

pada suhu rendah. Bahan kimia yang digunakan adalah polymethacrylates dan 

polycrylamides. 

 
4. Klasifikasi minyak pelumas 

a. Menurut kekentalan (viskositas) 

Kekentalan menunjukkan ketebalan atau kemampuan untuk menahan 

aliran suatu cairan (weight viscosity). Viscosity indeks adalah  istilah yang 

digunakan untuk menyatakan angka perubahan kepekatan minyak pelumas pada 

temperatur tertentu. Minyak pelumas yang kental mempunyai indeks viscosity 

yang tinggi, sedangkan minyak pelumas yang encer mempunyai indeks viscosity 

yang rendah. Badan internasional SAE (Society of Automotive Engineers) 

mempunyai standar kekentalan dengan awalan SAE di depan indeks kekentalan. 

Lembaga ini (SAE) membuat klasifikasi pelumas menurut tingkat 

kekentalannya pada temperatur 400 C, 1000 C dan beberapa temperatur rendah   

(di bawah 00C). Beberapa pabrikan kendaraan menentukan persyaratan minimal 

bagi kekentalan pelumas mesin yang dapat digunakan. Viskositas (kekentalan) 

pelumas yang berbeda-beda dimaksudkan untuk penggunaan yang berbeda-bada. 

Masalah kekentalan hampir sama pada setiap pelumas, pelumas yang baik akan 

tetap bertahan kekentalannya dalam jangka waktu pemakaian normal. Jenis oli 
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menurut kekentalannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu single grade oil dan 

multi grade oil, dimana keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda satu 

sama lain : 

1) Minyak pelumas yang berderajat kekentalan tunggal (Single Grade Oil) 

Yaitu oli yang mempunyai satu sifat kekentalan saja, misal SAE 10, SAE 

20, SAE 30 dan masih banyak lagi. Single grade oil adalah penentuan kekentalan 

pada suhu udara normal yaitu 20 oC mempunyai tingkat kekentalan tertentu, maka 

apabila pada suhu yang lebih rendah akan menjadi lebih pekat dan pada suhu 

yang lebih tinggi akan menjadi lebih encer tingkat kekentalannya. 

2) Minyak pelumas yang berderajat kekentalan ganda (Multi Grade Oil) 

Yaitu oli yang mempunyai sifat kekentalan ganda (multi grade oil), biasa 

disebut oil special. Minyak pelumas multi grade kekentalannya tidak terpengruh 

oleh adanya perubahan temperatur karena adanya penambahan aditif khusus yang 

dapat memperbaiki indeks viskositasnya serta akibat bahan dasar pelumasnya 

sendiri yang relatif kental. Misalnya SAE 10W/30, SAE 10W/40, SAE 20W/50, 

dan masih banyak lagi. SAE 10W-30 maksudnya bahwa oli mesin standar olinya 

SAE 10 pada -20 oC dan standar oli sampai SAE 30 pada 100 oC. Kode huruf W 

adalah kependekan dari Winter (musim dingin) yang menunjukkan derajat 

viskositas pada -17,8 0C / -20 oC yang merupakan patokan pada viskositas mesin 

untuk start saat keadaan dingin. Berarti oli tersebut telah mengalami uji tes pada 

musim dingin dan memiliki sifat kekentalan SAE 10 dan SAE 30, sehingga dalam 

keadaan dingin oli tersebut tidak terlalu pekat. Selain itu  oli ini akan berubah 

menjadi lebih encer setelah temperatur menjadi lebih panas.  
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b. Menurut kualitas (API) American Petroleum Institute  

American Petroleum Institute (API) membuat standar minyak pelumas 

berdasarkan kinerja mesin, kualitas serta berkaitan dengan jenis tugas kendaraan 

tersebut (beban). Untuk motor bensin dengan kode  huruf awal S (Service atau 

Spark), sedangkan untuk mesin diesel diberi awalan huruf C (Comercial). 

Sedangkan untuk mesin bensin dengan indeks A, B, C, D, F, G, H, J dan L. 

Huruf-huruf ini menunjukkan pengelompokan beban minyak pelumas dengan 

kode: 

a). SA adalah minyak murni tanpa bahan tambahan (aditif). 

b). SB adalah untuk mesin operasi ringan atau jarang digunakan. 

c). SC adalah untuk mesin kendaraan buatan tahun 1964 -1967. 

d). SD adalah untuk mesin kendaraan buatan tahun 1968 -1790. 

e). SE adalah untuk mesin kendaraan buatan tahun 1971 ke atas. 

f). SF adalah untuk mesin kendaraan buatan tahun 1980 ke atas. 

g). SG adalah untuk mesin kendaraan buatan tahun 1989 keatas. 

h). SH adalah untuk mesin kendaraan buatan tahun 1993 ke atas. 

i). SJ adalah untuk mesin kendaraan buatan tahun 1997 ke atas. 

j). SL adalah untuk mesin kendaraan buatan tahun 2001 keatas. 

Indeks klasifikasi API diatas diambil dari Anonim, 2005. Cara Smart 

Memahami Pelumas. Jakarta : PT. Pertamina 

c. Menurut Penggunaan 

1). Minyak pelumas  mesin 

Penggunaan minyak pelumas pada mesin sangat dibutuhkan agar mesin 

dapat bekerja  dengan optimal. Penulisan laporan ini hanya membahas tentang 

minyak pelumas yang digunakan pada mesin mobil adalah oli mesin, yang 

berfungsi untuk mengurangi seminimal mungkin gesekan dan sebagai penyerapan 
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panas yang ditimbulkan oleh gesekan antara bagian-bagian mesin yang sedang 

bergerak. Minyak pelumas untuk mesin mempunyai kekentalan yang berbeda-

beda supaya dapat disesuaika menurut penggunaan, misalnya untuk minyak 

pelumas singgle grade SAE 30, SAE 40, SAE 50 dan untuk pelumas multi grade 

SAE 10W-30, SAE 20W-40, SAE 20W-50 dan masih banyak lagi. 

2). Minyak pelumas roda gigi (Gear Oil) 

Untuk melumasi roda gigi seperti transmisi manual dan deferensial 

digunakan minyak pelumas dengan viskositas yang tinggi (SAE 90-140), agar 

mampu bertahan terhadap variasi temperatur yang rendah dan daya rekat yang 

tinggi. Sedangkan untuk API servisnya diawali dengan huruf GL (Gear 

Lubricant). Minyak pelumas yang digunakan untuk deferential harus mengandung 

extreme pressure additives, karena minyak pelumas yang mengandung  extreme 

pressure additives ini akan berguna bila minyak pelumas yang biasa tidak mampu 

bertahan pada tekanan yang tinggi diantara gigi-gigi pada roda gigi, dan ditambah 

lagi dengan temperatur yang tinggi akibat adanya gaya bergesek dari roda gigi 

tersebut.   

 

3). Minyak pelumas transmisi otomatis (Automatic Transmission Fluid) 

Minyak pelumas pada transmisi otomatis diperlukan minyak pelumas 

yang ber kualitas tinggi dan tahan terhadap kenaikan temperatur yang tinggi 

antara -250 C sampai 1700 C. Sedangkan tipe-tipe ATF adalah Dexkron atau 

Dextron II biasa digunakan untuk power steering, dan DIA QUEEN ATF SP 

untuk transmisi otomatis. 
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d. Menurut Pembuatan 

1) Asal minyak pelumas : minyak pelumas menurut asalnya yaitu terdiri dari 

hewani, nabati, dan mineral (campuran minyak bumi ditambah aditif) 

2) Perolehan minyak pelumas : minyak pelumas menurut perolehanya terdiri dari 

minyak pelumas alami (berasal dari tumbuh-tumbuhan, ada juga yang terbuat 

dari lemak hewan) dan minyak pelumas buatan yang disebut sintetis / berasal 

dari bahan kimia. 

 
C. Macam-macam sistem pelumasan 

Sistem pelumasan yang biasa dikenal ada dua macam yaitu sistem 

pelumasan kering dan sistem pelumasan basah.  

1. Sistem Pelumasan Kering (Dry Pump System) 

  Sistem pelumasan kering adalah suatu sistem pelumasan di mana pada 

tangki minyak pelumas di tempatkan di ruang mesin sehingga ruang karter selalu 

kering. Sistem pelumasan ini minyak pelumas mengalir dari bak minyak pelumas 

yang berada di luar mesin, kemudian mengalir ke bagian-bagian yang perlu 

dilumasi dengan perantara pompa minyak pelumas. 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 3. Sistem Pelumasan Kering 
(New Step 2 Training manual, 1995: 1-29) 

Piston

Oil Pump 

Oil Pan 
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2. Sistem Pelumasan Basah (Wet Pump System) 

Sistem pelumasan basah adalah suatu sistem pelumasan yang 

menggunakan tangki oli pada bak engkol sehingga ruang bak engkol selalu basah. 

Pada pelumasan ini proses pelumasannya lebih sempurna, karena dalam tangki oli 

selalu basah oleh oli dan pada bak engkol selalu terkena oli sehingga proses kerja 

mesin lebih baik. Kebanyakan mobil menggunakan sistem ini karena sistem ini 

dianggap lebih baik proses pelumasannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Sistem Pelumasan Basah 

(Daryanto Reparasi Sistem Pelumasan Mobil, 2004 : 9) 

Sistem pelumasan basah terbagi menjadi tiga buah sistem pelumasan yaitu 

sistem pelumasan percik, sistem pelumasan tekan, dan sistem pelumasan 

kombinasi. 

a. Sistem Pelumasan  Percik 

  Sistem pelumasan percik minyak pelumas ditampung pada karter, 

dipercikkan ke bagian mesin yang bergerak dengan sebuah alat yang disebut oil 

spoon atau sendok oli. Oil spoon adalah alat pemercik minyak pelumas yang 

berbentuk tuas seperti sendok yang terdapat pada bagian bawah batang torak. 
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Gambar 5. Sistem Pelumasan Percik 
(New Step 2 Training manual, 1995:1-30) 

Keterangan: 

1. Kepala silinder 

2. Silinder blok 

3. Batang torak 

4. Poros engkol  

5. Oil spoon 

6. Karter 

   

  Mesin dengan konstruksi karter yang dangkal atau permukaan minyak 

pelumas di dalam karter cukup dekat dengan poros engkol, maka apabila mesin 

dihidupkan dan poros engkol berputar, ujung dan oil spoon akan menyentuh 

permukaan minyak pelumas dalam karter dan memercikan minyak pelumas 

tersebut ke bagian mesin di atasnya misalnya dinding silinder, unit torak, 

Crankshaft journal dan crankpin pada poros engkol serta poros nok kemudian 

minyak pelumas tersebut akan kembali ke karter. 

  Mesin dengan konstruksi karter yang dalam atau permukaan minyak 

pelumas dalam karter agak jauh dengan poros engkol, maka harus ada penampung 

minyak pelumas berbentuk seperti cawan yang ditempatkan di dekat poros engkol 

agar oil spoon dapat memercikan minyak pelumas tersebut. 

  Sistem pelumasan percik mempunyai konstruksi yang sangat sederhana, 

minyak pelumas yang dipercikan cukup memadai untuk melumasi bagian poros 



22 

 

nok dan dinding silinder, tetapi sistem pelumasan semacam ini kurang baik untuk 

memberikan pelumasan ke bagian poros engkol dan pena engkol beserta 

bantalannya karena minyak pelumas yang dipercikan sulit masuk ke celah yang 

sempit dan jumlah maupun arah dari percikan itu tidak stabil serta pada waktu 

mesin menerima beban berat jumlah minyak pelumas yang diberikan tidak 

mencukupi sehingga mesin cepat aus dan panas. 

Tabel 1. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pelumasan Percik 

No KELEBIHAN KEKURANGAN 
1. 
 

2. 

Konstruksi sederhana 
 

Pada sumbu engkolnya tidak 
mendapat lubang pengaliran minyak 

Pelumasan tidak sesuai dengan 
jumlah berputarnya motor 
 
Pembagian minyak pelumas tidak 
sama banyaknya pada masing-
masing bagian tertentu 

 
b. Sistem Pelumasan Tekan 

  Sistem pelumasan tekan minyak pelumas didistribusikan ke bagian-bagian 

yang memerlukan dengan cara ditekan oleh pompa minyak pelumas dengan 

tekanan tertentu. Minyak pelumas di dalam karter akan dihisap oleh pompa 

melalui saringan pelumas dan disalurkan ke bagian-bagian yang memerlukan 

antara lain poros engkol, poros nok, timing system, dan rocker arm. Untuk 

pelumasan dinding silinder dan roda gigi pada poros engkol, poros nok dilakukan 

dengan cara disemprot dengan nosel. Penggunaan sistem pelumasan tekan minyak 

pelumas mampu melumasi bagian-bagian mesin secara lebih baik sampai 

kebagian yang lebih sempit dan rumit, karena pada sistem pelumasan ini 

mempunyai komponen atau alat yang bekerja atas dasar putaran mesin, sehingga 
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Karter 
 

Poros engkol Timing sistem Pelumasan ke 
poros engkol 

Pelumasan 
ke poros nok 

Pelumasan ke 
kepala silinder 

Poros nok 

akhir-akhir ini sistem pelumasan tekan menjadi sistem pelumasan standar untuk 

mesin-mesin mobil.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gambar 6. Sistem Pelumasan Tekan 
(Pedoman Reparasi Mesin Seri K 1996 :4-2) 

Keterangan: 

1. Aliran minyak pelumas ke kepala silinder 

2. Poros nok 

3. Aliran minyak pelumas ke poros nok 

4. Aliran minyak pelumas ke poros engkol 

5. Poros engkol 

6. Timing sistem 

7. Karter 

 

  

 

 

 

Gambar 7. Bagan Sistem Pelumasan Tekan 
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Tabel 2. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pelumasan Tekan 

No KELEBIHAN KEKURANGAN 
1. 

 

 

2. 

Aliran minyak pelumas dapat berjalan 

teratur 

 

Pelumasan dapat diatur dengan baik 

dengan jalan membuat alur-alur pada 

metal dudukannya 

Jika salah satu bantalan rusak 

maka pelumasan akan 

terganggu 

Jika saringan rusak maka 

minyak pelumas yang mengalir 

akan tidak tersaring sehingga 

kotor 

 

c. Sistem Pelumasan Kombinasi 

  Sistem pelumasan kombinasi adalah gabungan antara sistem pelumasan 

percik dan sistem pelumasan tekan. Mesin dengan konstruksi karter dangkal 

minyak pelumas dapat dipercikan dari karter ke bagian dinding silinder, unit 

torak, batang torak dan poros nok dan untuk pelumasan poros engkol dengan 

sistem pelumas dipercikkan dengan pompa ke sebuah penampung semacam 

cawan yang letaknya berdekatan dengan poros engkol. 

 
Gambar 8. Sistem Pelumasan Kombinasi 

(New Step 2 Training manual, 1995 : 1-30) 
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Katerangan: 

1. Alat ukur tekanan pelumas 

2. Pipa aliran pelumas ke alat ukur 

3. Pipa aliran pelumas ke bantalan utama 

4. Pompa pelumas model roda gigi 

5. Saluran keluar 

6. Saluran masuk 

7. Lubang pembuangan 

8. Pipa filter pelumas 

9. Oil spoon 

10. Cawan 

11. Kran batas atas 

12. Kran batas bawah 

   

  Komponen-komponen pada sistem pelumasan kombinasi merupakan 

gabungan dari kedua sistem pelumasan sebelumnya yaitu oil spoon, cawan, filter 

minyak pelumas dan pompa minyak pelumas pada sistem pelumasan kombinasi 

juga dilengkapi dengan alat ukur tekanan minyak pelumas yang berfungsi sebagai 

penunjuk tekanan minyak pelumas pada waktu mesin hidup. 

 

 

Tabel 3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pelumasan Kombinasi 

No KELEBIHAN KEKURANGAN 
1. 

 

 

2. 

Sistem pelumasan kombinasi ini lebih 

sempurna daripada sistem pelumasan 

tekan dan sistem pelumasan percik 

Komponen-komponen mesin akan 

mendapatkan pelumasan yang sempurna 

sehingga umurnya akan lebih lama 

Digunakan pada mesin-mesin 

stasioner 

 

Jarang digunakan pada mesin-

mesin mobil 
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D. Komponen Sistem Pelumasan pada Mesin Toyota Kijang Seri-

5K 

Sebuah sistem pelumasan tidak dapat bekerja tanpa adanya komponen-

komponen yang bekerja didalamnya. Oleh karena itu sebuah sistem pelumasan 

membutuhkan komponen-komponen yang dapat bekerja secara terus menerus dan 

berkesinambungan pada waktu mesin hidup sehingga sistem pelumasan dapat 

bekerja dengan baik dan komponen pada mesin dapat terlumasi secara sempurna, 

maka pada mesin Toyota Kijang Seri 5K menggunakan sistem pelumasan dengan 

tekanan penuh.  

Komponen-komponen yang bekerja pada sistem pelumasan Toyota Kijang 

5K adalah:  

1. Pompa Oli 

 Pompa ini adalah bagian dari sistem pelumasan yang berfungsi 

mengalirkan minyak pelumas dengan cara membuat perbedaan tekanan antara 

saluran dari bak minyak pelumas dengan saluran sistem pelumasan. Pompa 

minyak pelumas ada yang digerakkan oleh nok (cam shaft), poros engkol, dan 

timing belt. Pompa minyak pelumas yang digerakkan oleh sumbu nok, membran 

yang terdapat dalam pompa minyak pelumas digerakkan dengan bantuan nok 

melalui semacam lengan, yang kemudian akan mempompa oli masuk dalam 

sistem pelumasan. Pompa oli yang digerakkan oleh poros engkol adalah suatu 

pompa oli yang proses kerjanya dibantu dengan putaran poros engkol, jadi 

membran yang terdapat pada pompa oli digerakkan dengan bantuan poros engkol. 

Pompa oli yang digerakkan digerakkan dengan timing belt adalah suatu pompa oli 
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yang proses kerjanya dibantu dengan perantara timing belt (sabuk) yang 

dihubungkan dengan puli, sehingga pompa oli akan bekerja jika puli berputar. 

  Pompa oli mempunyai prinsip yang sama, tetapi yang membedakan antara 

jenis pompa oli yang satu dengan yang lainnya adalah sistem yang membantu 

bekerjanya pompa oli dalam melakukan tugasnya untuk memompa masuk dalam 

sistem pelumasan.  

  Jenis-jenis pompa oli yang biasa digunakan pada mesin-mesin antara lain: 

a. Pompa oli model roda gigi 

  Pompa oli model roda gigi terdiri dari roda gigi penggerak (drive gear) 

dan gigi yang digerakkan (driven gear) berputar secara bersamaan untuk 

menghisap dan memompakan oli keluar. Roda gigi terdapat didalam pompa oli 

dan harus selalu terendam oli. Pompa model roda gigi terdiri atas dua roda gigi 

yang sama besarnya dan ditempatkan pada satu rumah pompa. Poros roda gigi 

yang satu berhubungan dengan poros penggerak sedangkan yang lainya hanya 

sebagai pengantar. Kedua roda gigi tersebut berputar bersama pada arah yang 

berlawanan. Karena putaran roda gigi tersebut terjadilah kevakuman diruang 

pompa dimana gigi-gigi yang membatasi ruangan tersebut bergerak kearah luar. 

Akibatnya minyak pelumas terhisap ke ruangan tersebut kemudian minyak 

pelumas tersebut dialirkan ke ruengan lainya pada rumah pompa. Karena minya 

pelumas selalu didesak terus akibatnya minyak pelumas mengalir ke pipa-pipa 

saluran pelumasan.  

 Pompa oli model roda gigi ada dua tipe, yaitu : 
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1) Pompa oli tipe Internal Gear 

  Roda gigi yang digerakkan (driven gear) pada pompa oli digerakkan oleh 

gigi penggerak yang dihubungkan langsung ke crankshaft. Ruang volume 

dibentuk oleh dua gigi yang berubah-ubah pada saat berputar. Oli dihisap ke 

dalam pompa oli bila volume bertambah. Pompa model ini memilki konstruksi 

yang sederhana dan kemampuannya dapat diandalkan karena dapat mensuplai 

cairan pelumas ke komponen-komponen mesin lebih merata dibandingkan dengan 

yang lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Pompa Oli Internal Gear 
(New Step 1 Training Manual, 1996 : 3-26) 

 

2) Pompa oli tipe external gear 

       Pompa tipe external gear terdiri dari dua roda gigi, yaitu roda gigi 

penggerak (drive gear) yang digerakkan oleh camshaft dan roda gigi yang 

digerakkan (driven gear). Oli tertekan keluar dari housing ke saluran keluar saat 

gigi berputar oleh karena tidak adanya ruangan didalam housing seperti halnya 

Housing 

Driven Gear 

Discharge 

Suction 

Drive Gear 

Driven Gear
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dengan inlet dan saluran keluar (discharge opening) serta kecilnya ruangan antara 

gigi dengan housing,. Pompa tipe ini sudah lama digunakan karena konstruksinya 

yang lebih sederhana dibandingkan tipe External Gear. 

                                                         

 

 

 

 

Gambar 10. Pompa Oli External Gear 
(New Step 1 Training Manual, 1996 : 3-26) 

  

b. Pompa oli model trocoid 

  Pompa oli model trocoid dilengkapi dua rotor (rotor penggerak dan rotor 

yang digerakkan) yang terletak didalam rumah pompa. Pompa ini digunakan pada 

mesin Toyota Kijang 5K. Komponen-komponen yang terdapat di dalamnya 

adalah : 

1) Bodi pompa 

  Bodi pompa berfungsi sebagai tempat rotor penggerak dan rotor yang 

digerakkan, sebagai tempat berlangsungnya pemompaan oli. Pada bodi pompa 

juga terdapat alat pengatur tekanan, serta saluran keluar oli dari pompa. 

2) Rotor 

  Pompa oli jenis trocoid terdapat dua buah rotor yaitu rotor penggerak dan 

rotor yang digerakkan dan kedua rotor tidak terletak pada satu poros. Rotor 

penggerak bergerak bersamaan dengan berputarnya poros distributor, cara 
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kerjanya bila poros penggerak berputar maka secara otomatis poros yang 

digerakkan juga berputar, oli terhisap masuk ke pompa saat ruangan yang 

dibentuk oleh kedua rotor membesar dan oli ditekan ketika ruangan mengecil 

untuk masuk ke alat pengatur tekanan.  

3) Tutup pompa  

  Tutup pompa digunakan sebagai tutup bodi pompa dan bersama dengan 

bodi pompa membentuk ruangan untuk menghisap oli serta sebagai tempat  

saluran masuk oli yang terhisap oleh pompa. 

4) Baut pengikat 

  Terdapat tiga buah baut pangikat yang digunakan sebagai pengikat tutup 

pompa dengan bodi pompa. 

  Cara kerja dari pompa oli model ini adalah pada waktu rotor penggerak 

berputar, rotor yang digerakkan langsung ikut sama-sama berputar. Poros 

penggerak letaknya tidak satu titik pusat dengan rotor yang digerakkan, oleh 

karena itu besarnya ruangan yang dibentuk tergantung oleh dua rotor yang 

berputar. Oli terhisap dari karter ke pompa oli saat ruangan pompa oli  membesar, 

oli terhisap dari karter kemudian masuk ke pompa melalui tutup pompa, pada 

waktu ruangan yang dibentuk oleh kedua rotor mengecil oli akan di tekan keluar 

menuju ke alat pengatur tekanan oli. Keuntungan dari pompa oli model trocoid 

bentuknya sederhana dibandingkan model roda gigi, selain itu volume oli yang 

keluar lebih besar untuk setiap kali berputar. 
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Gambar 11. Komponen Pompa Oli Model Trocoid 
(Pedoman Reparasi Mesin 5K, 7K, 1996 : EG-161) 

2. Alat Pengatur Tekanan Oli (Relief Valve) 

  Alat pengatur tekanan oli letaknya menjadi satu dengan pompa oli. Alat ini 

berfungsi untuk mengendalikan jumlah dan tekanan minyak pelumas yang 

dipompa agar tidak terjadi tekanan yang berlebihan apabila mesin bekerja pada 

putaran tinggi, karena dapat menyebabkan kerusakan pada filter oli. Alat ini 

terdiri dari: 

 
 

Gambar 12. Komponen Alat Pengatur Tekanan Oli 
 (Dokumentasi 2007) 
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a. Relief valve 

  Relief valve berbentuk seperti piston yang berfungsi sebagai penutup 

lubang bypass  yang kembali ke karter. Cara kerjanya, bila tekanan oli 4.0 kg/cm2 

maka katup akan tertekan dan melawan pegas sehingga lubang bypass terbuka 

untuk mengalirkan oli kembali ke karter. 

b. Pegas katup 

  Pegas katup berfungsi untuk menahan relief valve dan mengembalikannya 

pada posisi semula bila mendapat tekanan dari oli. Cara kerjanya, bila relief valve 

tidak mendapat tekanan atau tekanan masih dibawah 4.0 kg/cm2 pegas katup akan 

menahan relief valve agar tetap menutup lubang bypass bila tekanan melebihi 4.0 

kg/cm2 maka pegas akan tertekan relief valve dan bila tekanan sudah berada 

dibawahnya maka pegas katup akan mengembalikan relief valve  pada posisi 

semula. 

c. Penahan pegas (spring retainer) 

  Penahan pegas berfungsi sebagai tumpuan dan penahan pegas ketika pegas 

tertekan relief valve. 

  Cara kerja relief valve adalah ketika oli mengalir melalui lubang masuk (1) 

dan tekanan aliran oli pada lubang masuk (5) masih dibawah batas tekanan 

maksimum, lubang bypass tertutup oleh relief valve karena tekanan belum mampu 

melawan pegas, tetapi bila putaran mesin naik maka jumlah pelumas yang 

mengalir bertambah, maka tekanan akan naik melebihi batas maksimum            

4.0 kg/cm2 sehingga relief valve akan melawan pegas akibatnya lubang bypass (6) 

terbuka dan sebagian pelumas kembali ke karter dan bila tekanan sudah berada 



33 

 

dibawah tekanan maksimum pegas katup akan mengembalikan relief valve (8)    

ke posisi semula dan oli mengalir kelubang keluar (3). Jumlah minyak pelumas 

yang mengalir kembali ke karter tergantung dari besar kecilnya lubang bypass (6) 

membuka pada saat katup mendapat tekanan minyak pelumas. 

 

 

Gambar 13. Alat Pengatur Tekanan Minyak Pelumas 
(New Step 1 Training Manual, 1995 : 3-27) 

Keterangan: 

1. Aliran oli ke lubang keluar  5. Aliran oli pada lubang masuk 

2. Bodi pompa    6. Lubang bypass 

3. Lubang keluar    7. Pegas tekan 

4. Lubang masuk    8. Relief valve 
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3. Indikator Tekanan Oli  

  Alat ini berfungsi menunjukkan ada tidaknya tekanan oli. Alat ini 

terpasang pada  dashboard dan sensor pada lubang oli utama, dan alat ini 

dihubungkan dengan  kunci kontak. Alat ini terdiri dari : 

a. Bodi  

  Bodi digunakan sebagai tempat dari diafragma, blok islator, sensor, pegas 

sensor, terminal. Pada bodi sender terdapat ulir penyambung yang berfungsi 

sebagai pengikat bodi sender dengan blok silinder.  

b. Diafragma 

  Cara kerjanya adalah bila diafragma tidak mendapat tekanan oli atau 

tekanan oli kurang dari tekanan minimum (pada putaran idle) yaitu 0,35 kg/cm2 

maka dia akan turun sehingga blok isolator tidak lagi menekan kontak sensor 

sehingga kontak sensor yang satunya terhubung dengan kontak sensor yang 

berhubungan dengan terminal sehingga terminal menyalakan lampu sebagai tanda 

tidak ada tekanan oli. Bila sudah tekanan oli diafragma akan terdorong sehingga 

blok isolator akan mendorong kontak dan pegas sehingga masing-masing kontak 

tidak berhubungan dan terminal mematikan lampu. 

c. Kontak sensor 

  Kontak sensor bekerja bersamaan dengan bekerjanya difragma. Bila 

kontak terdorong karena diafragma mendapat tekanan maka kontak tidak saling 

berhubungan sehingga arus dari terminal tidak diteruskan, bila diafragma tidak 

mendapat tekanan maka diafragma akan turun dan blok isolator tidak menekan 

kontak dan kontak saling berhubungan sehingga arus dari terminal dimasakan 

sehingga lampu menyala. 



35 

 

d. Pegas kontak 

  Pegas kontak berfungsi sebagai penahan kontak dan mengembalikannya 

bila sudah tidak ada tekanan dari blok isolator. 

e. Blok isolator 

  Blok isolator bekerja menekan kontak untuk melawan pegas. Bila 

diafragma mendapat tekanan maka blok akan mendorong kontak melawan pegas, 

bila diafragma tidak mendapat tekanan akan turun sehingga blok tidak lagi 

menekan kontak. 

f. Terminal  

  Terminal bekerja berdasarkan sensor pada sender, bila sensor tidak 

mendapat tekanan maka terminal akan menyalakan lampu indikator dan bila 

sensor sudah mendapat tekanan maka terminal akan mematikan lampu sebagai 

tanda sudah ada tekanan oli. 

  Cara kerja indikator tekanan oli adalah bila diafragma tidak mendapat 

tekanan atau tekanan oli masih dibawah tekanan minimum 0,35 kg/cm2 maka 

akan turun sehingga blok isolator tidak lagi menekan kontak sensor melawan 

pegas, sehingga kontak sensor yang satunya terhubung dengan kontak sensor yang 

berhubungan dengan terminal, maka pegas mengembalikan kontak sehingga 

kontak saling berhubungan dan terminal menyalakan lampu sebagai tanda tidak 

ada tekanan oli. Bila sudah ada tekanan oli, diafragma akan terdorong sehingga 

blok isolator akan mendorong kontak melawan pegas sehingga masing-masing 

kontak tidak berhubungan dan terminal mematikan lampu. 
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Gambar 15. Indikator Tekanan Oli 

(Daryanto Reparasi Sistem Pelumasan Mobil, 2004 : 51) 

4. Saringan Oli 

  Saringan minyak pelumas berfungsi menyaring minyak pelumas dari 

kotoran, debu, karbon dan pengaruh proses pembakaran terhadap minyak pelumas 

sebelum minyak pelumas bersirkulasi untuk melumasi bagian-bagian mesin yang 

membutuhkan pelumasan. Mesin Toyota Kijang Seri 5K menggunakan dua buah 

saringan oli yaitu satu buah dipasang dibawah pompa minyak pelumas yang 

disebut oil strainer yang berfungsi untuk menyaring kotoran besar atau kasar yang 

terdapat pada oil pan. 

 
Gambar 16. Saringan Minyak Pelumas Tahap Pertama (Oil Strainer) 

Mesin Toyota Kijang Seri 5K. 
(Dokumentasi 2007) 

oil strainer 
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  Saringan oli yang kedua atau saringan oli tahap kedua dipasangkan setelah 

pompa minyak pelumas, saringan ini disebut oil filter yang berfungsi untuk 

menyaring kotoran-kotoran yang lebih halus. Mesin Toyota Kijang Seri 5K 

penyaringan tahap kedua menggunakan saringan oli jenis kertas, cara penyaringan 

secara langsung yang dilengkapi dengan katup pembebas (by pass valve).  

Elemen-elemen yang terdapat di dalamnya adalah kasa, kain katun, kertas, juga 

terdapat by-pass valve.   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Filter oli 
(New Step 2 Training Manual, 1995 : 1-32 dan www.google.co.id/filter oil) 

 

 
Gambar 18. Filter Oli Toyota Kijang Seri 5K 

(Dokumentasi 2007) 

6 

1 2 

3

4 

5 

Filter oli Toyota 
Kijang Seri 5K 



38 

 

Keterangan gambar 17: 

1. Aliran oli ke lubang keluar 

2. Aliran oli ke lubang masuk  

3. Kasa  

4. Kain katun 

5. Kertas 

6. Katup bypass    

Cara kerja saringan tahap kedua adalah mula-mula oli yang dipompa oleh 

pompa oli kemudian masuk ke lubang masuk saringan oli (2) kemudian disaring 

melalui kasa (3), kain katun (4) yang terakhir kertas (5) kemudian mengalir ke 

lubang keluar (1) dari saringan kemudian mengalir ke bagian-bagian mesin yang 

membutuhkan. Bila saringan oli tersumbat oleh kotoran-kotoran maka akan terjadi 

perbedaan tekanan antara saluran masuk dan saluran keluar, bila perbedaan 

tekanan melebihi 1kg/cm2  katup bypass (6) akan membuka dan menyalurkan oli 

keluar dari saringan langsung kebagian-bagian yang membutuhkan. 

 
5. Karter 

Alat ini berfungsi sebagai tempat penampung oli yang terletak pada bagian 

bawah mesin yang dipasang menggunakan mur dan diberi gasket dan dilengkapi 

dengan penyekat untuk menjaga agar permukaan oli tetap rata pada waktu 

kendaraan miring atau jalan tidak rata. Lubang dengan penutup sebagai penguras 

dipasang pada bagian terdalam dari bak penampung agar oli yang diganti terbuang 

semua melalui lubang tersebut. 
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Gambar 19. Karter 

(Pedoman Reparasi Mesin 5K, 7K 1996 : EG-160) 

 
Gambar 20. Karter Toyota Kijang Seri 5K 

(Dokumentasi 2007) 

6. Alat Pengukur Ketinggian Oli 

Batang pengukur ketinggian oli berupa potongan logam panjang yang 

pada bagian bawahnya dibuat bergaris-garis dan terdapat huruf L dan F, huruf L 

menunjukkan kapasitas oli minimal sedangkan huruf F menunjukan kapasitas oli 

maksimal. Alat ini berfungsi untuk mengukur kedalaman oli pada bak 

penampung. Alat ini dipasang pada sebuah lubang bak poros engkol atau 

penampung oli, pada bagian pangkalnya diberi penyekat sehingga pada waktu 

dipasang debu tidak masuk dan uap oli yang ada di ruang mesin tidak keluar.  
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Gambar 21. Alat Pengukur Ketinggian Oli 

(Daryanto Pemeliharaan Sistem Pendinginan dan pelumasan Mobil, 2004 : 21) 

7. Tutup Oli 

Tutup oli merupakan suatu penutup yang digunakan untuk memungkinkan 

pengisian oli pada mesin. Tutup ini terletak pada tutup kepala silinder. Cara 

kerjanya pada waktu akan mengisikan oli baru buka tutup oli kemudian masukkan 

oli baru yang akan diisikan ke dalam mesin kemudian tutup kembali. 

 
Gambar 22. Tutup Oli 

(Daryanto Reparasi Sistem Pelumasan Mobil, 2004 : 11) 

8.  Poros Engkol 

Poros engkol berfungsi merubah gerakan bolak-balik yang diterima dari 

torak menjadi tenaga putar. Poros engkol menerima beban dari torak dan batang 

torak serta berputar dengan kecepatan tinggi, oleh karena itu seluruh bagian poros 
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engkol harus terlumasi. Konstruksi dari poros engkol ditentukan oleh banyaknya 

silinder dan urutan pengapiannya, poros engkol dilengkapi lubang pada setiap 

bagian yang bergesekan yang berfungsi sebagai tempat sirkulasi oli. Oli dari 

saringan oli kemudian mengalir melumasi bantalan poros engkol selanjutnya 

melalui lubang pada poros engkol melumasi metal batang torak bantalan poros 

dan keluar dari oil jet kemudian menyemprot ke dinding silinder dan torak. 

 

Gambar 23. Aliran Oli Pada Poros Engkol 
(New Step 2 Training Manual, 1995) 

9.  Batang Torak 

Batang torak menghubungkan torak ke poros engkol, selanjutnya 

meneruskan tenaga yang dihasilkan torak ke poros engkol. Pelumasan pada 

batang torak dimulai dari oli dari saringan oli mengalir melumasi poros engkol 

selanjutnya oli masuk melalui lubang pada poros engkol untuk melumasi metal 

batang torak melalui celah pada metal tersebut oli melumasi seluruh bagian big 

end dan oli keluar melalui oil jet untuk melumasi dinding silinder dan 

mendinginkan torak 

Aliran dari 
saringan oli 
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Gambar 24. Batang Torak 
(New Step 1 Training Manual, 1995 : 3-16) 

10. Torak dan Silinder 

Torak dan silinder merupakan komponen dari ruang bakar, silinder 

digunakan sebagai tempat torak dan tempat berlangsungnya pembakaran. Pada 

torak dipasang ring dalam alur ring pada torak. Pada umumnya terdapat tiga atau 

empat ring. Pada mesin Toyota Kijang 5K mempunyai tiga ring torak, terdiri dari 

dua ring kompresi dan satu ring oli. Fungsi dari ring torak mencegah kebocoran 

campuran udara dan bahan bakar, gas pembakaran masuk kedalam bak engkol 

pada langkah kompresi dan usaha, mencegah oli yang melumasi torak masuk ke 

ruang bakar, memindahkan panas dari torak ke dinding silinder untuk 

mendinginkan torak. Ring oli dipergunakan untuk membuat lapisan oli antara 

torak dengan dinding silinder, selain itu juga untuk mengikis kelebihan oli agar 

tidak masuk ke ruang bakar. 

 Pelumasan pada silinder dan torak dimulai dari oli yang keluar melalui  

oil jet menyemprot ke silinder, karena gerakan torak naik turun maka pada waktu 

Aliran oli dari metal 
batang torak 
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torak naik lapisan oli terbentuk dari oli yang menyemprot melalui oil jet, pada 

waktu torak turun maka ring oli akan mengikis kelebihan oli agar tidak masuk ke 

ruang bakar dan menyalurkan masuk kebagian dalam torak untuk 

mendinginkannya dan melumasi piston pin (bagian big end) kemudian kembali  

ke karter. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Torak dan Silinder 
(New Step 1 Training Manual, 1995 : 3-12) 

11. Kepala Silinder  

Kepala silinder ditempatkan dibagian atas blok silinder. Pada bagian 

bawah kepala silinder terdapat ruang bakar dan katup-katup serta sebuah gasket. 

Kepala silinder harus tahan terhadap temperatur dan tekanan yang tinggi selama 

mesin bekerja. Pada kepala silinder juga terdapat gasket yang mencegah air 

pendingin dan oli masuk ke ruang bakar.  

Pelumasan pada kepala silinder meliputi pelumasan pada rocker arm and 

shaft assembly, katup, serta push rod. Oli yang keluar dari lubang blok silinder 

menyemprot keatas kemudian melumasi rocker arm and shaft assembly, katup-

katup, kemudian turun melumasi push rod, pengangkat katupdan poros nok. 
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Gambar 26. Kepala Silinder 

(Pedoman Reparasi Mesin 5K, 7K, 1996 : EG-14) 

12. Sumbu Nok (Camshaft) 

Sumbu nok dilengkapi dengan sumbu nok yang sama yaitu untuk katup 

hisap dan katup buang, dan nok ini membuka dan menutup katup sesuai saat yang 

ditentukan. Gigi penggerak distributor, pompa oli dan nok penggerak pompa 

bensin juga dihubungkan dengan sumbu nok. Oli yang turun dari kepala silinder 

akan masuk melalui lubang pushrod kemudian akan melumasi sumbu nok 

tersebut. 

13. Pengangkat Katup (Valve Lifter) 

Pengangkat katup adalah komponen yang berbentuk silinder yang 

digunakan pada mesin OHV, masing-masing dihubungkan dengan katup melalui 

batang penekan. Pengangkat katup bergerak naik turun pada pengantarnya yang 

terdapat pada blok silinder saat sumbu nok berputar dan juga membuka dan 

menutup katup. Pengangkat katup juga akan dilumasi oli yang turun dari kepala 

silinder ke poros nok. 

Rocker arm and shaft
assembly 

gasket 

Aliran dari blok 
silinder 

Aliran oli dari 
kepala silinder 

Aliran 
kembali 
ke kepala 
silinder 
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14. Batang Penekan (Pushrod) 

Batang penekan berbentuk batang yang kecil masing-masing dihubungkan 

dengan pengangkat katup dan rocker arm pada mesin OHV. Batang ini 

meneruskan meneruskan gerakan dari pengangkat katup ke rocker arm. Setelah 

oli meluasi rocker arm dan shaft maka oli akan melumasi batang penekan 

kemudian turun melumasi pengangkat katup dan poros nok. 

15. Rocker Arm dan Shaft 

Rocker arm dipasang pada rocker arm shaft. Bila rocker arm ditekan ke 

atas oleh batang penekan, katup akan tertekan dan membuka. Rocker arm 

dilengkapi dengan skrup dan mur pengunci untuk penyetelan katup pada 

pengangkat katup konvensional tetapi tidak pada pengangkat katup hidrolis. 

Pelumasannya dimulai dari oli yang menyemprot dari lubang blok silinder naik ke 

kepala silinder kemudian melumasi rocker arm dan shaft serta katup sebelum 

turun untuk melumasi batang penekan, pengangkat katup serta poros nok. 

 

Gambar 27. Mekanisme Katup 
(New Step 1 Training Manual, 1995 : 3-23) 

 



46 

 

16. Timing Chain 

Pada mesin Toyota  Kijang 5K menggunakan timing chain untuk 

menghubungkan sumbu nok dengan poros engkol dengan roda gigi sprocket yang 

terdapat pada sumbunya, keduanya dilumasi oli. Tegangan rantai diatur oleh 

tensioner, chain vibration (getaran rantai) diserap oleh chain vibration damper. 

Oli keluar melalui tensioner untuk melumasi timing chain dan gigi sprocket 

setelah itu oli kembali ke karter. 

 

 

 

 

Gambar 28. Timing Chain 

(Pedoman Reparasi Mesin 5K, 7K, 1996 : EG-36) 
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E. Sistem Pelumasan pada Mesin Toyota Kijang Seri-5K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29. Diagram Aliran Oli Pada Sistem Pelumasan Tekan Penuh 
(New Step 1 Training Manual, 1995 : 3-25) 
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Gambar 30. Aliran Oli Sistem Pelumasan Mesin Toyota Kijang Seri-5K 
(PIONIR JAYA Pedoman Memperbaiki Mesin Mobil Bekerja Efisien, 2004 : 49) 

 

Gambar 29 diambil dari buku New Step 1 Training Manual, 1995 guna 

untuk memperjelas aliran sistem pelumasan dengan cara tekanan penuh, karena 

pada mesin toyota kijang seri 5K menggunakan sistem pelumasan tekanan penuh. 

Tetapi aliran sistem pelumasan yang digunakan pada Mesin Toyota Kijang Seri 

5K yang sesungguhnya seperti pada gambar 30 yang diambil dari buku pedoman 

memperbaiki mesin mobil bekerja efisien , 2004 terbitan PIONIR JAYA. 

Prinsip dari sistem pelumasan adalah mensirkulasikan oli ke seluruh 

bagian-bagian mesin yang membutuhkan, selain itu juga berfungsi sebagai 

perawatan terhadap komponen-komponen mesin yang dilumasi. Fungsi dari 

pelumas adalah pemberian minyak pada mesin dengan tujuan untuk mengurangi 

Oli dari oil strainer 
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Aliran oli ke pushrod 
dan valve lifter 
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gesekan, menghindarkan keausan, membuang panas yang timbul, memberikan 

perlindungan terhadap timbulnya karat dan untuk membersihkan permukaan 

benda yang saling bergesekan. 

Sistem pelumasan yang digunakan pada mesin Toyota Kijang 5K adalah 

sistem pelumasan tekan penuh dan cara penyaringan minyak pelumas secara 

langsung. Dalam sistem tekan ini, oli ditekan oleh pompa mekanik, dari pompa oli 

dan disalurkan kebagian mesin yang bergerak.  Aliran pelumasan pada Toyota 

Kijang 5K dimulai dari karter oli dihisap oleh pompa oli melalui oil strainer 

kemudian ditekan masuk ke alat pengatur tekanan kemudian masuk ke saringan 

oli, dari saringan oli baru di alirkan ke poros engkol, unit torak, unit katup baru 

kembali ke karter. 

Penyaluran minyak pelumas pada mesin Toyota Kijang Seri 5K di mulai 

dari : oli pada karter dihisap oleh pompa oli masuk melalui oil strainer masuk ke 

pompa oli pada waktu rotor penggerak berputar dan rotor yang digerakkan 

langsung ikut sama-sama berputar. Poros penggerak tidak satu titik pusat dengan 

rotor yang digerakkan, oleh karena itu besarnya ruangan dibentuk oleh dua rotor 

yang berputar. Oli terhisap ke pompa oli saat ruangan membesar, oli masuk 

melalui tutup pompa dan oli ditekan ketika ruangan mengecil untuk disalurkan ke 

alat pengatur tekanan. Keuntungan dari pompa oli model trocoid bentuknya 

sederhana dibandingkan model roda gigi, selain itu volume oli yang keluar lebih 

besar untuk setiap kali berputar. Selanjutnya oli masuk ke alat pengatur tekanan, 

oli mengalir melalui lubang masuk bila tekanan aliran oli pada lubang masuk 

masih dibawah batas tekanan maksimum, lubang bypass pembatas tekanan 
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tertutup oleh relief valve, tetapi bila putaran mesin naik maka jumlah pelumas 

yang mengalir bertambah, tekanan akan naik mencapai 4.0 kg/cm2 sehingga relief 

valve akan melawan pegas akibatnya lubang bypass terbuka dengan tekanan 4.0 

kg/cm2 dan sebagian pelumas kembali ke karter dan bila tekanan sudah berada 

dibawah tekanan maksimum pegas katup akan mengembalikan relief valve ke 

posisi semula dan oli mengalir kelubang keluar. Jumlah minyak pelumas yang 

mengalir kembali ke karter tergantung dari besar kecilnya lubang bypass 

membuka pada saat katup mendapat tekanan minyak pelumas. Bila tekanan oli 

masih di bawah tekanan maksimum oli mengalir kelubang keluar, oli yang 

dipompa oleh pompa oli kemudian masuk ke lubang masuk saringan oli kemudian 

disaring melalui kasa, kain katun yang terakhir kertas kemudian mengalir ke 

lubang keluar dari saringan. Bila saringan oli tersumbat oleh kotoran-kotoran 

maka akan terjadi perbedaan tekanan antara saluran masuk dan saluran keluar, 

bila perbedaan tekanan melebihi 1 kg/cm2 katup bypass akan membuka dan 

menyalurkan oli keluar dari saringan kemudian oli mengalir melewati indikator 

tekanan oli, apabila diafragma tidak mendapat tekanan oli atau tekanan masih 

dibawah tekanan 0.35 kg/cm2 maka dia akan turun sehingga blok isolator tidak 

lagi menekan kontak sensor melawan pegas sehingga kontak sensor yang satunya 

terhubung dengan kontak sensor yang berhubungan dengan terminal, maka pegas 

mengembalikan kontak sehingga kontak saling berhubungan dan terminal 

menyalakan lampu sebagai tanda tidak ada tekanan oli. Bila sudah ada tekanan oli 

maka diafragma akan terdorong dan blok isolator akan mendorong kontak 
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melawan pegas sehingga masing-masing kontak tidak berhubungan dan terminal 

mematikan lampu.  

Oli yang keluar dari filter oli kemudian mengalir sebagian melumasi 

bantalan poros engkol selanjutnya melalui lubang pada poros engkol melumasi 

metal batang torak bantalan poros dan keluar dari oil jet kemudian menyemprot ke 

dinding silinder dan torak. Karena gerakan torak naik turun maka pada waktu 

torak naik lapisan oli terbentuk dari oli yang menyemprot melalui oil jet , pada 

waktu torak turun maka ring oli akan mengikis kelebihan oli agar tidak masuk ke 

ruang bakar dan menyalurkan masuk kebagian dalam torak melalui ring oli untuk 

mendinginkannya dan melumasi piston pin kemudian kembali ke karter. Sebagian 

oli yang keluar dari saringan juga melumasi poros nok. Sebagian lagi oli naik ke 

kepala silinder. Oli yang keluar dari lubang blok silinder menyemprot keatas 

kemudian melumasi rocker arm and shaft assembly, katup-katup, kemudian turun 

melumasi push rod, pengangkat katup dan sebagian kembali ke karter, dan 

sebagian lagi oli dari filter mengalir melalui lubang pada tensioner untuk 

melumasi timming chain baru kembali ke karter begitu seterusnya selama mesin 

hidup. 

F. Analisis Gangguan pada Sistem Pelumasan Mesin Toyota Kijang Seri 5K 

dan Cara Mengatasinya 

Agar kendaraan selalu dalam kondisi yang sebaik-baiknya dapat bekerja 

dengan baik dan dapat diandalkan, maka salah satu sistem yang harus 

diperhatikan adalah sistem pelumasannya. Sistem pelumasan memegang peranan 

yang penting dalam proses kerja mesin, apabila terjadi kerusakan pada sisitem 
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pelumasan maka kerja mesin akan terganggu. Dalam proses kerjanya komponen-

komponen dalam sistem pelumasan dapat mengalami gangguan-gangguan atau 

masalah setelah digunakan dalam waktu yang lama. Gangguan-gangguan yang 

sering terjadi pada sistem pelumasan diantaranya : 

a. Tekanan Oli Rendah 

Tekanan minyak pelumas yang diberikan haruslah kuat karena hal ini 

sangat menentukan mengalirnya minyak pelumas ke komponen-komponen mesin 

yang memerlukan pelumasan. Tekanan oli yang rendah menyebabkan aliran 

minyak pelumas tidak seluruhnya dapat melumasi komponen-komponen   mesin  

yang  bergerak,    akibatnya komponen-komponentersebut akan terkikis dan aus 

atau mengalami kerusakan. Pemeriksaan tekanan oli yang rendah dapat dilakukan 

dengan menggunakan alat oil pressure gauge dan tanda-tandanya biasanya lampu 

indikator akan menyala dan diikuti dengan suara mesin agak kasar. 

Penyebab tekanan oli rendah :       

1. Kekurangan minyak pelumas. 

2. Kekentalan minyak pelumas terlalu tinggi sehingga tidak terhisap oleh pompa 

(sering terjadi dalam keadaan dingin). 

3. Saat pemasangan roda gigi dan rumah pompa lupa tidak diberi minyak pelumas 

terlebih dahulu. 

4. Saringan minyak pelumas tersumbat karena kotoran atau gram-gram akibat 

gesekan metal. 

5. Terdapat celah yang melebihi batas pada driven rotor dan drive rotor. 

6. Oil strainer tersumbat. 

7. Katup pengatur tekanan minyak pelumas (relief valve) macet dalam keadaan 

membuka. 
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Cara mengatasinya : 

1. Tambahkan minyak pelumas sesuai dengan kapasitas mesin. 

2. Ganti oli dengan kekentalan yang sesuai beban dan umur mesin. 

3. Berikan minyak pelumas saat pemasangan roda gigi dan rumah pompa. 

4. Saringan oli dapat dibersihkan, tetapi untuk saringan oli dengan tipe kertas 

dengan cara penyaringan secara langsung seharusnya diganti pada 10.000 km 

atau dua kali penggantian oli. 

5. Lakukan penggantian pada driven rotor atau pada drive rotor, dapat juga 

dengan penggantian pompa oli assembly. 

6. Lakukan pemeriksaan pada oil stainer dengan melepaskannya dari bawah 

pompa oli, dan membersihkan saringan dengan sikat atau udara bertekanan. 

7.  Lakukan penggantian pada katup relief valve dengan yang baru.  
   
 
b. Tekanan Oli Terlalu Tinggi 

Tekanan oli yang terlalu tinggi dapat disebabkan oleh tersumbatnya atau 

macetnya katup relief valve dalam keadaan menutup. Hal ini dapat menyebabkan 

oli yang bertekanan tinggi seharusnya ke katup relief tidak dapat melewati relief 

valve, sehingga tekanan oli yang tinggi langsung menuju filter oli, ini dapat 

menyebabkan kerusakan pada saringan oli atau filter element sobek akibat tekanan 

terlalu tinggi. Cara mengatasi masalahtekanan oli terlalu tinggi ini adalah dengan 

mengganti katup relief valve denagan yang baru. 
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c. Pemakaian Oli Boros 

Berkurangnya jumlah oli pada suatu mesin dalam jangka waktu yang 

terlalu singkat, akan memaksa kita untuk menambah oli tersebut sampai batas 

yang ditenyukan, ini berarti pemakaian minyak pelumas yang boros. Borosnya 

pemakaian oli biasanya diindikasikan dengan warna gas buang yang berwana 

putih dan tenaga mesin berkurang. Adapun penyebab dan cara perbaikan minyak 

pelumas boros adalah sebagai berikut :  

1. Oli keluar dari blok silinder dan silinder head 

Keluarnya oli dari blok silinder dan silinder head dapat disebabkan oleh 

kurang kencangnya baut pengikat blok silinder dan silinder head serta cara 

pengencangan baut pengikat yang salah, keadaan paking yang sudah rusak juga 

dapat memungkinkan terjadinya kebocoran oli pada blok silinder dan silinder 

head, selain itu dengan ketidak rataan permukaan antara blok silinder dan silinder 

head juga dapat menyebabkan kebocoran oli. Kebocoran oli ini dapat diatasi 

dengan cara mengencangkan baut pengikat dengan cara prosedur pengencangan 

yang benar yaitu pengencangan cara silang, mengganti paking bila telah 

mengalami kerusakan. Tetapi jika terjadi ketidakrataan permukaan silinder blok 

sulit untuk diperbaiki hanya bias dilakukan pembubutan. 

2. Kebocoran terjadi pada saringan oli 

Kebocoran sering terjadi pada bagian sambungan antara rumah saringan 

oli dengan blok mesin. Yang disebabkan oleh pemasangan saringan oli kurang 

kencang dan seal yang sudah rusak. cara perbaikanya adalah dengan 
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mengencangkan baut pengikat saringan oli dan gantilah seal oli yang rusak 

apabila terjadi kebocoran pada saringan oli. 

 
Gambar 31. Filter Oli pada Mesin Toyota kijang seri 5K 

(Dokumentasi 2007) 

3. Kebocoran pada baut pembuangan oli 

Kebocoran pada baut pembuangan dapat disebabkan oleh kurang 

kencangnya saat pemasangan setelah melakukan pembuangan oli dan umur mesin 

yang sudah tua, juga dapat disebabkan ulir baut yang rusak (larut). Cara 

mengatasinya dapat dilakukan dengan cara mengencangkan baut sesuai spesifikasi 

agar tidak terjadi kebocoran pada baut oli, dengan mengganti baut yang rusak 

dengan yang baru karena jika dibiarkan pemakaian oli akan boros/cepat habis. 

 

Gambar 32. Baut Pembuangan Oli pada Mesin Toyota kijang seri 5K 
(Dokumentasi 2007) 

 

Baut pembuangan oli 

Filter oil 
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4. Kebocoran oli ke ruang bakar 

Masuknya minyak pelumas keruang bakar dapat disebabkan ausnya 

komponen-komponen mesin seperti dinding silinder, torak, dan cincin torak, 

buhsing katup, dan telah rusaknya seal katup yang melebihi batas limit. Keausan 

tersebut dapat menyebabkan oli masuk ke ruang bakar dan akan ikut terbakar saat 

terjadi pembakaran. Hal ini mengakibatkan tenaga mesin yang dihasilkan menjadi 

berkurang karena kerugian kompresi dan menimbulkan kerak pada torak dan 

kepala silinder karena pembakaran yang tidak sempurna. Langkah yang diambil 

dalam mengatasi hal ini adalah : jika torak telah aus harus dilakukan penggantian 

torak dengan yang baru, cincin torak harus diganti dengan yang baru, jika pada 

katup-katupnya dapat dilakukan penyekuran pada katup hisap dan katup buang 

serta penggantian seal katup yang telah rusak. akan tetapi jika terjadi keausan 

pada dinding silinder hanya dapat dikorter/di oversize. 

 
d. Oli Berubah Menjadi Encer 

Minyak pelumas setelah mengalami beberapa kali pemakaian atau jauhnya 

jarak tempuh maka akan berubah menjadi encer atau jenuh. Tetapi apabila oli 

encer dengan cepat sebelum mencapai jarak tempuh yang diijinkan maka pada 

sistem pelumasan terdapat beberapa kemungkinan masalah. Penyebab terjadinya  

hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah : 
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Tabel 4. Prosedur pemeriksaan gangguan oli berubah encer. 

no masalah Penyebab gangguan Cara mengatasi 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

Tercampurnya air dengan 

minyak pelumas 

 

 

 

Terdapatnya bahan bakar 

dalam minyak pelumas 

 

 

 

Suhu mesin terlalu tinggi 

 

 

 

 

Oli jenuh  

 

1. Packing kepala silinder 

sobek atau rusak 

2. Keretakan pada dinding  

silinder, blok mesin, dan 

kepala silinder 

 

Keausan dinding silinder, 

torak, dan cincin torak, 

kesalahan dalam 

menjalankan mesin, dan 

penyetelan karburator tidak 

tepat 

 

Kerusakan pada sistem 

pendingin 

 

 

 

Karena kotoran yang 

terlalu banyak dan lamanya 

waktu pemakaian oli 

 

1. Ganti packing 

kepala silinder 

2. Ganti dinding 

silinder, blok 

mesin,  dan 

kepala silinder 

Ganti dengan 

yang baru, stel 

karburator 

dengan tepat, 

dan jalankan 

kendaraan 

dengan benar 

 

Perbaiki sistem 

pendingin dan 

atur saat 

pengapian 

 

Ganti oli 

dengan yang 

baru 

 

  

 

Analisis pemeriksaan gangguan pada tabel 3 adalah : 
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7. Tercampurnya air dengan minyak pelumas 

Tercampurnya air dengan minyak pelumas jarang terjadi, tetapi hal 

tersebut bisa terjadi dikarenakan adanya air pendingin yang masuk ke dalam 

ruang engkol. Masuknya air pendingin keruang engkol disebabkan oleh : 

1). Keretakan pada dinding silinder, blok mesin, atau kepala silinder. 

2). Paking kepala silinder rusak. 

Saat hal ini terjadi, maka permukaan minyak pelumas di dalam ruang 

engkol dapat menjadi terlalu tinggi karena perubahan dari minyak pelumas yang 

kental menjadi encer yang bertambah dengan air, sedangkan pada batang 

pengukur minyak pelumas menempel bintik-bintik air yang berwarna keputih-

putihan. Cara mengatasi hal tersebut sebagai berikut : karena dinding silinder, 

blok mesin, dan kepala silinder yang retak merupakan kerusakan yang berat, maka 

sebaiknya dilakukan penggantian terhadap komponen tersebut dengan yang baru. 

Hal ini akan menghabiskan biaya yang sangat mahal untuk memperbaikinya. 

Untuk packing kepala silinder yang telah rusak dapat dilakukan penggantian 

dengan yang baru. 

8. Terdapat bahan bakar dalam minyak pelumas 

 Hal ini sering terjadi pada mesin-mesin kendaraan yang umurnya sudah tua, 

selain itu terdapat bahan bakar dalam minyak pelumas dapat disebabkan sebagai 

berikut : 

1) Keausan atau kerusakan pada dinding silinder, torak, cincin torak dan lain 

sebagainya. 
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Keausan atau kerusakan pada dinding silinder, torak, cincin torak dan lain 

sebagainya dapat menyebabkan tercampurnya minyak pelumas dengan bahan 

bakar. Keausan-keausan yang terjadi pada mesin dapat menyebabkan terjadinya 

pembakaran yang tidak sempurna yang dikarenakan tekanan kompresi yang 

rendah. Sisa gas hasil pembakaran yang tidak sempurna tersebut akan masuk ke 

dalam ruang engkol melalui sisi-sisi torak dan dinding silinder yang telah aus. 

Cara memperbaiki hal tersebut dengan cara melakukan penggantian pada cincin 

torak dan torak, tetapi untuk dinding silinder karena menghabiskan biaya yang 

cukup mahal, maka biasanya dilakukan oversize. 

2) Penyetelan karburator kurang baik. 

Terlalu banyaknya bensin (campuran gemuk) yang masuk ke dalam silinder 

maka pembakaran tidak akan sempurna, dikarenakan bensin tidak dapat terbakar 

dan bensin dapat masuk ke ruang engkol melalui sisi torak atau saat ring oli saat 

melakukan pengikisan oli pada dinding silinder yang akan bercampur dengan 

minyak pelumas dan mengencerkan minyak pelumas. Apabila hal tersebut terjadi 

berulang-ulang dan dibiarkan terlalu lama, maka jumlah bensin yang ada di dalam 

minyak pelumas akan bertambah banyak. Pemeriksan kekentalan penambahan 

ketinggian kapasitas minyak pelumas dalam mesin hendaknya sering diperiksa 

dengan melihat pada batang pengukur apakah menunjukkan penambahan tinggi 

minyak pelumas. Perubahan kekentalan minyak pelumas dapat merusak sifat-sifat 

pelumasnya. Cara mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan 

penyetelan karburator dengan tepat, dan diusahakan perbandingan udara dan 



60 

 

bahan bakar tepat baik pada putaran idle, sedang, dan tinggi. Cara penyetelanya 

dengan menggunakan tachometer dan set pada 750 rpm pada putaran idle. 

3) Kesalahan dalam menjalankan kendaraan. 

Kesalahan dalam menjalankan kendaraan dapat terjadi pada waktu 

kendaraan sering distart  dan dimatikan, kendaraan dijalankan pada waktu mesin 

masih dalam keadaan dingin, dan melakukan penekanan pedal gas yang berulang-

ulang saat mesin mati. Karena sering distart dan dimatikan maka konsumsi bahan 

bakar yang masuk kedalam ruang bakar akan terkumpul menjadi banyak. Jika 

percikan api yang dihasilkan busi kecil maka campuran bahan bakar yang kaya 

tersebut tidak akan terbakar dengan sempurna sehingga bensin yang tidak terbakar 

dapat masuk ke ruang engkol. Bahaya dari melakukan hal diatas juga dapat 

menyebabkan terjadinya ledakan pada karburator yang menyebabkan kebakaran. 

 
e. Tidak Terdapat Aliran Minyak Pelumas Sama Sekali Saat Mesin Bekerja 

 Sistem pelumasan adalah cara penyaluran minyak pelumas kebagian-

bagian mesin yang bergerak, karena pada mesin terdapat banyak bagian-bagian 

yang bergerak dan saling bergesekan. Tidak terdapatnya aliran minyak pelumas 

sama sekali saat mesin bekerja, maka akan mengakibatkan : mesin menjadi cepat 

panas, mesin bersuara kasar, tenaga mesin berkurang banyak, lampu indikator 

tekanan minyak pelumas menyala pada waktu kunci kontak ON dan mesin hidup, 

mesin mati pada waktu mesin panas. 

1) Penyebab kerusakan: 

a) Volume minyak pelumas dalam karter berkurang banyak, sehingga pompa 

minyak pelumas tidak mampu menghisapnya. 
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b) Baut pengikat bodi pompa minyak pelumas dengan silinder blok kendor, 

sehingga terjadi kebocoran karena tidak rapat. 

c) Katup bypass tidak dapat menutup atau macet karena tersumbat oleh 

kotoran. 

2) Cara memperbaiki: 

a) Tambahkan minyak pelumas sampai batas maksimal. 

b) Kencangkan baut pengikat bodi pompa. 

c) Bersihkan katup bypass .  

 

f. Oli Cepat Kotor dan Bercampur dengan Serbuk Logam 

 Minyak pelumas baru saja diganti dengan yang baru tetapi waktu 

pemakaian yang tidak begitu lama minyak pelumas sudah kotor atau berubah 

warnanya dan bercampur dengan serbuk logam setelah dilakukan pengecekan. Hal 

ini sering terjadi pada mesin kendaraan, karena  minyak pelumas juga berfungsi 

untuk membersihkan, bagian permukaan dinding silinder terhadap karbon dan 

kerak-kerak hasil pembakaran, maka selain melumasi bantalan-bantalan minyak 

pelumas juga membawa kotoran-kotoran yang ada di dalamnya, jadi minyak 

pelumas mempunyai kemampuan untuk membersihkan kotoran-kotoran dalam 

mesin tersebut. Sehingga kita tidak perlu khawatir meskipun minyak pelumas 

menjadi kotor dengan cepat, karena minyak pelumas masih dapat di gunakan asal 

kekentalannya tidak berubah banyak. 

Untuk minyak pelumas yang mengandung serbuk logam atau butiran-

butiran mengkilap biasanya terjadi pada mesin yang masih baru, ini dikarenakan 

mesin masih baru maka serbuk-serbuk logam dari komponen mesin yang belum 

pernah dijalankan ikut terbawa oli. Langkah yang paling baik adalah dengan 

mengganti oli dengan yang baru. Penyebab minyak pelumas kotor yang lainnya 



62 

 

adalah karena terjadi blow by gas yaitu terjadinya kebocoran gas dari ruang bakar 

ke ruang poros engkol. Kebocoran gas tersebut disebabkan oleh ausnya dinding 

silinder atau ring piston. Disamping itu karena mesin tidak pernah dibersihkan 

sehingga lumpur-lumpur atau endapan oli dan aditief tetap saja menumpuk pada 

komponen mesin dan bak oli. Jika terjadi hal tersebut maka cara perbaikannya 

adalah dengan cara mengganti ring piston, over size silinder, dan membersihkan 

saluran-saluran pipa oli dalam mesin dengan cara over houle mesin. 

 
g. Penambahan Oli dengan Yang Lebih Kental 

Penambahan oli dengan kekentalan yang berbeda sebaiknya dihindari 

karena dapat mengurangi kualitas dari minyak pelumas serta berpengaruh 

terhadap kerja pelumas untuk melumasi mesin. Penambahan oli yang lebih kental 

juga merugikan karena poros engkol mendapat hambatan yang lebih besar, 

disamping itu oli juga sulit melumasi bagian-bagian yang sempit atau lubang-

lubang kecil, maka gunakan oli yang sesuai kekentalanya dengan menyesuaikan 

kerja mesin. 

 
h. Penambahan Oli dengan Merk Yang Tidak Sama 

Penambahan oli dengan merk yang tidak sama sebaiknya jangan dilakukan, 

kecuali dalam keadaan sangat terpaksa tetapi kekentalannya harus sama. 

Penambahan oli dengan merk yang tidak sama dapat menyebabkan kerusakan oli 

karena setiap oli mempunya kwalitas dan kandungan unsur kimia yang berbeda. 

 
i. Filter Oli Tersumbat 
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Saringan minyak pelumas berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran 

yang terbawa minyak pelumas dari karter sebelum masuk ke dalam mesin,  

misalnya debu, serbuk logam dan endapan-endapan karbon. Kotoran-kotoran 

tersebut apabila tidak disaring dapat  merusak minyak pelumas dan mempercepat 

kotornya minyak pelumas dan menyebebkan keausan pada bagian-bagian mesin 

yang bergerak. Elemen pada saringan minyak pelumas dapat tersumbat oleh 

kotoran setelah jangka waktu pemakaian yang lama sebaiknya diganti yang baru 

dan penggantian saringan yang baru dilakukan setelah menempuh jarak 10.000 

km atau setiap dua kali penggantian oli dan saat penggantian filter oli harus 

bertepatan saat penggantian oli. 

Apabila saringan minyak pelumas telah lama digunakan maka pada saringan 

tersebut akan tersumbat oleh kotoran dan partikel logam yang terdapat pada 

minyak pelumas setelah proses penyaringan. Cara mengetahui saringan minyak 

pelumas yang tersumbat adalah dengan cara melepas saringan oli kemudian 

diperiksa secara visual apakah terdapat kotoran pada saluran masuk ke filter, 

disamping itu bisa dilakukan penyemprotan saringan oli dengan tekanan udara 

kompresor dari bagian out let jika saringan terbuat dari cartridge, tetapi jika 

saringan  terbuat dari kertas harus diganti dengan yang baru. 
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Gambar 33. Membersihkan Saringan Oli 

(Daryanto Reparasi Sistem Pelumasan Mesin Mobil, 2004 : 23) 

 

G. Pemeriksaan Sistem Pelumasan Toyota Kijang Seri 5K 

Sebelum melakukan langkah perbaikan dan menyatakan untuk dilakukan 

penggantian pada komponen yang mengalami kerusakan, maka langkah pertama 

yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap komponen-

komponen sistem pelumasan maupun pada bagian-bagian mesin lain yang 

berkaitan dan pemeriksaan tersebut antara lain: 

1. Pemeriksaan Bagian Pompa Minyak Pelumas 

Pemeriksan bagian-bagian pompa minyak pelumas meliputi pemeriksaan 

baut-baut pengikat rumah pompa, relief valve,  packing set dan seal, pemeriksaan  

inner rotor dan outer rotor pompa minyak pelumas dan pemeriksaan keausan 

rotor dalam poros pompa minyak pelumas. 

a.)  Pemeriksaan inner rotor dan outer rotor 

Besar kecilnya out put pompa minyak pelumas tergantung juga dari 

kelonggaran bagian-bagian pompa minyak pelumas misalnya kelonggaran antara 
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inner rotor dan  outer rotor pompa, kelonggaran antara outer dengan bodi pompa 

dan kelonggaran rotor dengan cover pompa. Semakin besar terjadinya 

kelonggaran dari komponen-komponen pompa maka semakin kecil out put pompa 

minyak pelumas tersebut. 

i. Pemeriksaan celah ujung rotor 

 
Gambar 34. Pemeriksaan Celah Ujung Rotor 

(Pedoman Reparasi Mesin 5K, 7K 1996 : EG-163) 

Keterangan :  

Jika celah ujung rotor sudah melebihi limit, maka lakukan penggantian terhadap 

rotor pompa oli baik inner rotor maupun outer.  

STD : 0,04-0,16 mm 

Limit : 0,2 mm 

 
ii. Pemeriksaan celah rotor dengan bodi 

 
Gambar 35. Pemeriksaan Celah Rotor dengan Bodi Pompa Oli 

(Dokumentasi 2007) 

Keterangan : 

Jika telah melebihi batas limit, ganti rotor dan bodi pompa. 
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STD : 0,10-0,16 mm 

Limit : 0,2 mm 

iii. Pemeriksaan kerataan celah samping rotor dengan bodi pompa  

 
Gambar 36. Pemeriksaan Kerataan Celah Samping Rotor dengan Bodi Pompa 

(Dokumentasi 2007) 

Keterangan :  

Jika celah melebihi batas limit maka ganti rotor pompa oli atau bodi pompa, 

karena dengan celah yang besar akan terjadi kebocoran pada antara cover dan 

bodi pompa yang mengakibatkan kemampuan tekanan pompa melemah. 

STD : 0,03-0,09 mm 

Limit : 0,15 mm 

iv. Pemeriksaan katup relief valve / katup pengatur tekanan minyak pelumas 

Periksa katup relief valve dengan cara lapisi katup dengan oli mesin dan 

periksa bahwa ia jatuh dengan lembut kedalam lubang katup dengan beratnya 

sendiri, bila katup tidak jatuh dengan lembut maka ganti katup atau rakitan 

pompa. Lakukan juga pemeriksaan pada pegas katup pembebas pompa oli 

kemungkinan pegas sudah lemah, jika pegas lemah ganti pegas dengan yang baru. 
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Gambar 37. Pemeriksaan Katup Bypass 

(Pedoman Reparasi Mesin 5K, 7K 1996 : EG-162) 

b.) pemeriksaan bekerjanya pompa oli 

 
Gambar 38. Pemeriksaan Bekerjanya Pompa Oli 

(Dokumentasi 2007) 

 Setelah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan pada setiap komponen 

pompa oli maka langkah terakhir yang harus dilakukan adalah dengan memeriksa 

kerja pompa oli, apakah pompa oli mampu bekerja normal setelah dilakukan 

perbaikan. Cara pemeriksaannya dengan cara mengguakan obeng (-) dan celupkan 

ujung penghisap lalu putarkan poros searah jarum jam, oli harus keluar dari 

lubang pengeluaran. Setelah itu masih dengan cara yang sama tetapi lakukan 

penutupan pada lubang pengeluaran dengan ibu jari dan putar poros searah jarum 

jam, poros harus susah untuk diputar. 

 
c.) Pemeriksaan kekuatan baut pengikat cover 

Terdapat tiga buah baut pengikat cover yang harus dikencangkan. Apabila 

baut tersebut kendor maka tenaga hisapan pompa akan menghisap udara melalui 

celah antara cover  dengan bodi pompa minyak pelumas, sehingga tidak dapat 
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menghisap minyak pelumas melalui saluran masuk karena yang dipompa adalah 

udara maka tidak terjadi pemberian minyak pelumas pada bagian mesin yang 

memerlukan. Momen pengencangan : 6,9 N.m 

 
Gambar 39. Pemeriksaan Baut Pengikat Cover 

(Dokumentasi 2007) 

d.) Pemeriksaan kekuatan baut pengikat bodi pompa 

Lakukan pemeriksaan terhadap baut pengikat bodi pompa dengan silinder 

blok, apabila baut tersebut kendor maka hasil pemompaan minyak pelumas tidak 

dapat mengalir ke bagian-bagian mesin yang perlu dilumasi, tetapi sebagian atau 

bahkan semua hasil pemompaan akan keluar melalui sambungan antara bodi 

pompa dengan silinder blok yang kendor tersebut. 

Keterangan : 

Momen pengencangan baut pengikat bodi pompa oli : 19 N.m / 195 kgf-cm. 

 
e.) Pemeriksaan packing set maupun  oil seal  pada unit pompa 

Packing set pada sambungan-sambungan pompa minyak pelumas harus 

selalu dalam keadaan baik, karena pengaruh panas dan pelumasan packing set 

yang terbuat dari kertas dan seal  perapat sambungan yang terbuat dari karet lama 

kelamaan akan mengalami kerusakan. Jika terjadi kerusakan pada komponen 

tersebut akan menyebabkan kebocoran minyak pelumas sehingga kerja system 

Baut pengikat 
cover 
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pelumasan tidak optimal. Untuk menghindari hal tersebut maka perlu adanya 

pemeriksaan berkala pada komponen packing set dan oil seal pada unit pompa oli.  

 
2. Pemeriksaan Sambungan pada Bagian Mesin 

Volume miyak pelumas di dalam karter dapat berkurang selama mesin 

dihidupkan, hal ini dapat disebabkan jika terdapat kebocoran-kebocoran  pada 

bagian mesin. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi 

sambungan-sambungan bagian mesin agar tidak terjadi kebocoran minyak 

pelumas. Adapun bagian-bagian yang perlu dilakukan pemeriksaan adalah: 

a.)  Pemeriksaan bagian atas silinder blok dan permukaan bagian bawah kepala 

silinder serta kekuatan baut pengikatnya. 

Pengaruh korosi dan temperatur mesin yang sangat tinggi dapat membuat 

permukaan bagian atas silinder blok dan permukaan bagian bawah kepala silinder 

akan terjadi kerusakan yang akan mengakibatkan saluran minyak pelumas pada 

kepala silinder dan silinder blok tidak rapat, sehingga terjadi kebocoran minyak 

pelumas. Oleh kerena itu, perlu dilakukan pemeriksaan kerataan permukaan 

silinder blok dan kerataan permukaan kepala silinder. Selain ketidakrataan 

permukaan, kebocoran juga dapat timbul dari pengencangan baut kepala silinder 

yang tidak merata. Jika terjadi kebengkokan pada kepala silinder dan silinder blok 

yang melampaui limit, lakukan pembubutan atau ganti kepala silinder dan blok 

silinder dan kencangkan baut kepala silinder sesuai dengan momen 

pengencangan. 

Spesifikasi kebengkokan kepala silinder : 0.05 mm 

Spesifikasi kebengkokan silinder blok : 0,05 mm 
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Momen pengencangan baut kepala silinder : 5,4-6,6 kg-m 

 
Gambar 40. Pemeriksaan Kerataan Blok Silinder 
(Pedoman Reparasi Mesin 5K, 7K 1996 : EG-47) 

 

 

b.)  Pemeriksaan kelonggaran ring torak dengan dinding silinder 

Gesekan antara ring torak dengan dinding silider akan menimbulkan 

keausan pada dinding silinder dan pada ring torak tersebut. Apabila keausan 

tersebut bertambah besar, maka jarak ujung ring torak akan semakin besar pula 

dan apabila jarak ujung ring torak telah melebihi batas pemakaian maka ring torak 

harus diganti dan dinding silindernya harus diperbaiki, karena akan terjadi 

kebocoran minyak pelumas melalui dinding silinder dan ring torak yang aus 

tersebut. 

Untuk mengukur jarak ujung ring torak, dilakukan dengan cara 

memasukkan ring torak kedalam lubang silinder bawah. Tekan ring torak dan 

Pemeriksaan 
kerataan 
blok silinder 

Pemeriksaan 
kerataan kepala 
silinder 
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torak agar diperoleh sudut yang tepat dengan dinding silinder kemudian ukur 

jarak ujung ring torak dengan menggunakan feeler gauge. 

Bila diperoleh ukuran  gap yang melebihi batas pemakaian maka 

dilakukan penggantian ring torak. Geser ring torak sampai pada dinding silinder 

yang paling besar keausannya kemudian ukur jarak ujung ring torak bila hasil 

pengukuran kedua lebih besar dari pengukuran yang pertama menandakan bahwa 

dinding silinder juga sudah aus dan perlu dilakukan perbaikan. 

Spesifikasi service batas limit celah ujung ring : 

Ring No. 1 : 0,23-0,52 mm   

Ring No.2 : 0,20-0,44 mm  

Ring Oli : 0,10-0,79 mm 

 

 

3. Pemeriksaan Kwalitas Oli 

Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa oli dari berubah warna atau 

sudah encer sekali. Biasanya oli berubah warna menjadi hitam sekali padahal oli 

baru, kekentalan oli encer sekali, dan oli bercampur dengan butiran-butiran 

mengkilap. Bila kualitas oli buruk maka gantilah oli sesuai dengan spesifikasi oli.  
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Gambar 41. Pemeriksaan Kwalitas Oli 

(Daryanto Reparasi Sistem Pelumasan Mesin Mobil, 2004 : 22) 

 

4. Pemeriksaan Ketinggian Oli 

Pemeriksaan ketinggian oli mesin dilakukan dengan memanaskan mesin 

terlebih dahulu hingga mencapai suhu normal. Setelah mencapai suhu  normal 

matikan mesin kurang lebih 5-10 menit agar oli yang bersirkulasi turun kekarter 

dan periksalah ketinggian oli dengan melihat dipstick (batang pengukur). 

Ketinggian oli harus berada antara L dan F pada tangki pengukur (dipstick) oli. 

Bila terlalu rendah, periksa dan perhatikan kemungkinan terjadi kebocoran atau 

tidak. Tambahkan oli yang mempunyai kekentalan yang sama dan merk yang 

sama jika oli berkurang banyak. 

 
Gambar 42. Pemeriksaan Ketinggian Oli 

(Daryanto Reparasi Sistem Pelumasan Mesin Mobil, 2004 : 21) 
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5. Pemeriksaan Tekanan Oli 

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan Oil Pressure Gauge 

dihubungkan dengan switch tekanan oli. Hidupkan mesin dan panaskan sampai 

temperatur kerja normal. Pada putaran idle tekanan oli standar mesin Toyota 

Kijang Seri 5K lebih dari 0.35 kg/cm2, sedangkan pada putaran 3000 rpm tekanan 

oli standar mesin Toyota Kijang Seri 5K lebih dari 3.0 kg/cm2. Bila hasil 

pengukuran tidak sesuai dengan spesifikasi, periksa dan perbaiki pompa oli. 

  
Gambar 43. Pemeriksaan Tekanan Oli 

(Daryanto Reparasi Sistem Pelumasan Mesin Mobil, 2004 : 57) 

 
6. Pemeriksaan Saringan Oli 

Periksalah saringan oli dari terjadinya penyumbatan, dengan cara melepas 

saringan oli dengan menggunakan alat khusus (SST) dan kendorkan filter oli 

dengan jalan berlawanan jarum jam. Pemeriksaan saringan oli sebaiknya dilakukan 

setiap akan ganti oli, guna untuk mengantisipasi terjadinya penyumbatan. Jika 

terjadi penyumbatan pada saluran oli yang masuk ke filter oli dapat dibersihkan 

dengan menggunakan tekanan udara kompresor. Bersihkan saringan oli atau bila 

Oil Pressure Gauge 
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perlu gantilah  saringan oli dengan yang baru bila terjadi penyumbatan. Lakuka 

penggantian oli setiap 10.000 km atau setiap dua kali ganti oli. 

 
Gambar 44. Pemeriksaan Saluran Filter Oli 

(Dokumentasi 2007) 

 
Gambar 45. Membersihkan Saringan Oli 

(Daryanto Reparasi Sistem Pelumasan Mesin Mobil, 2004 : 23) 

Out put 

Input 
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BAB III 

PENUTUP 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut : 

1. Fungsi minyak pelumas antara lain mengurangi terjadinya gesekan dan 

keausan, sebagai pendingin atau membuang panas, melindungi dan mencegah 

kerusakan metal akibat oksidasi dan korosi, membersihkan dari kotoran-

kotoran, sebagai peredam getaran, dan mencegah terjadinya karat. 

2. Komponen-komponen pada sistem pelumasan Toyota Kijang Seri 5K adalah 

karter, oil strainer, pompa oli, alat pengatur tekanan oli, indikator tekanan oli, 

filter oli, bypass valve, dan alat pengukur ketinggian oli. 

3. Cara kerja sistem pelumasan Toyota Kijang Seri 5K adalah minyak pelumas 

ditekan oleh pompa oli, sebelum didistribusikan miyak pelumas disaring 

terlebih dahulu oleh filter oli dan disalurkan ke bagian-bagian yang 

memerlukan antara lain poros engkol, poros nok, timing system, dan rocker 

arm. Untuk pelumasan dinding silinder dan roda gigi pada poros engkol, poros 

nok dilakukan dengan cara disemprotkan oleh nosel. 

4. Gangguan-gangguan yang sering terjadi antara lain tekanan oli rendah, 

tekanan oli terlalu tinggi, pemakaian oli boros, oli berubah encer, tidak ada 

aliran minyak pelumas sama sekali, oli cepat kotor, dan filter oli tersumbat. 
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5. Cara melakukan pemeriksaan dan mengatasi gangguan-gangguan yang terjadi 

pada sistem pelumasan Toyota Kijang Seri 5K adalah dengan menganalisa 

kemungkinan kerusakan sehinggga dapat mengatasi gangguan-gangguan yang 

terjadi dengan sebaik-baiknya secara efektif. 

 
B. Saran 

Adapun saran penulis yang ingin disampaikan antara lain: 

1. Lakukan pengecekkan volume minyak pelumas dalam karter, karena jumlah 

minyak pelumas yang  kurang dari batas yang ditentukan akan mengakibatkan 

mesin mengalami over heating. 

2. Lakukan penggantian komponen-komponen pada sistem pelumasan, misalnya 

oil filter harus dilakukan penggantian ketika batas waktu pemakainnya telah 

habis (10.000 km), karena kemungkinan elemen filternya telah tersumbat oleh 

kotoran sehingga sudah tidak dapat lagi menjalankan fungsinya untuk 

menyaring kotoran. 

3. Lakukan penggantian minyak pelumas secara teratur sesuai jangka waktu 

yang ditentukan, jika penggunaannya dalam 5000 km maka lakukan 

penggantian setiap 5000 km. 

4. Jika minyak pelumas mengandung campuran serbuk-serbuk logam, maka 

lakukan segera penggantian minyak pelumas meskipun batas waktu yang 

ditentukan belum habis.  

5. Untuk mengatasi gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pelumasan 

Toyota Kijang Seri 5K harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang 

ditentukan buku manual service. 
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SERVIS BERKALA PADA SISTEM PELUMASAN  
TOYOTA KIJANG SERI-5K 

 

Pompa Oli 

Tekanan oli saat putaran idle 

Tekanan oli saat putaran 3000 rpm 

lebih dari 0.35 kg/cm2 (5.0 psi, 34 kPa) 

lebih dari 3.0 kg/cm2 (42.7 psi, 294 kPa) 

 

Filter Oil 

Penggantian filter oli 

 

10.000 KM 

 

 

Minyak Pelumas 

Penggantian minyak pelumas 

 

Volume minyak pelumas tanpa 

mengganti filter oli 

Volume minyak pelumas dengan 

mengganti filter oli 

5.000 KM ( API Service SG Multi 

Grade 20 W 50) 

3,0 Liter 

 
 
3,5 Liter   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 1  
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Foto engine stand Toyota Kijang Seri-5K 
 
 

 
 

 
 

Foto engine stand Toyota Kijang Seri-5K tampak samping 
 
 

Lampiran 2. Foto-Foto Engine Stand Toyota Kijang Seri-5K 
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Foto engine stand Toyota Kijang Seri-5K tampak depan 
 
 

 
 

 

 
 

Foto proses pembuatan engine stand Toyota Kijang Seri-5K 
 

 


