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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga ilmiah yang 

melaksanakan pendidikan, pengajaran dan penelitian yang diharapkan mampu 

mencetak sarjana-sarjana yang menguasai ilmu pengetahuan secara praktis, 

teoritis dan aplikatif. Ilmu yang diperoleh mahasiswa di kampus adalah 

penjelasan teori dan belum terwujud dalam aplikasinya, sehingga diperlukan 

suatu kegiatan yang dapat membantu mahasiswa untuk berpikir kritis, tanggap 

serta dapat memberikan wacana bagi mahasiswa tentang dunia kerja. Oleh 

karena itu diperlukan suatu terobosan yang mampu membantu mahasiswa 

untuk dapat memahami dunia kerja nantinya, sehingga mahasiswa dapat 

menjadi salah satu sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan era 

globalisasi. Salah satu contoh terobosan yang mampu membantu adalah Praktik 

Kerja Lapangan. 

 Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu mata kuliah wajib di 

Jurusan Fisika Universitas Airlangga Surabaya yang berbobot 2 SKS. Oleh 

sebab itu, kami sebagai Mahasiswa Prodi program Studi S1 Fisika Universitas 

Airlangga melakukan Praktik Kerja  Lapangan yang dilaksanakan di PT. 

PERTAMINA. Mengingat kondisi obyektif Indonesia sebagai negara 

berkembang, dimana teknologi masuk dan diaplikasikan oleh industri terlebih 

dulu, maka kami berharap bisa lebih mengenal perkembangan dunia industri 

melalui Praktik Kerja Lapangan di PT. PERTAMINA. 
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Dengan syarat kelulusan yang ditetapkan, mata kuliah Praktik Kerja 

Lapangan telah menjadi pendorong utama bagi setiap mahasiswa untuk 

mengenal kondisi di lapangan kerja. Mahasiswa dituntut memiliki wawasan 

yang luas, kemampuan dan keterampilan mengimplementasikan ilmu yang 

dimiliki. Selain itu, dengan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan 

diharapkan dapat memberi pengalaman yang berkaitan dengan ilmu yang 

dipelajari dan diaplikasikan di bidang industri, khususnya yang berbasis 

instrumentasi optis yang merupakan bidang minat kami. Pemahaman dan 

pengetahuan tentang permasalahan instrumentasi optis di PT. PERTAMINA 

diharapkan dapat menunjang pengetahuan kami tentang keselarasan antara 

ilmu pengetahuan secara teoritis dengan apliksi praktis di dunia kerja, 

sehingga kami sebagai mahasiswa dapat menjadi salah satu sumber daya 

manusia yang unggul di bidang teori dan aplikasi untuk menghadapi era 

globalisasi saat ini. 

1.2.Rumusan Masalah 

1) Instrumen optis berdasarkan komputer apasajakah yang digunakan sebagai 

alat uji mutu pelumas di PT. Pertamina? 

2) Bagaimana cara kerja instrumen optis berbasis komputer sebagai alat uji 

mutu pelumas? 

1.3.Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

1) Mengetahui instrumen optis berbasis komputer yang digunakan sebagai 

alat uji mutu pelumas di PT Pertamina. 

2) Mengetahui cara kerja instrumen optis berbasis komputer yang digunakan 

sebagai alat uji mutu pelumas di PT Pertamina. 
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1.4. Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

1) Bagi Mahasiswa: 

Memberikan pengalaman mengenai cara pengujian mutu pelumas dan 

pengetahuan tentang instrumen yang digunakan. 

2) Bagi Perusahaan: 

Memberikan timbal balik berupa kritik dan saran yang membangun 

mengenai perawatan alat uji mutu pelumas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 
 

BAB II  

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Sejarah PT. Pertamina (Persero) 

Pada tahun 1945 Jepang disaksikan pihak sekutu menyerahkan Tambang 

Minyak Sumatera Utara kepada Indonesia. Daerah perminyakan ini adalah 

bekas daerah konsesi BPM sebelum Perang Dunia II. Pada masa revolusi 

fisik, tambang minyak ini hancur total. Lapangan-lapangan minyak di daerah 

lain di Indonesia dapat dikuasai kembali oleh Belanda dan pihak asing 

berdasarkan hak konsesi, namun lapangan minyak Sumatera Utara dan Aceh 

dapat dipertahankan bangsa Indonesia. 

Pasal 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu hak untuk 

mengelola industri perminyakan jatuh ke tangan pemerintah. 

Pemerintah Indonesia membentuk PT. PERMINA (PT. Perusahaan 

Minyak Nasional) yang sebelumnya bernama PT. ETMSU (PT. Tambang 

Minyak Sumatera Utara) untuk menegaskan bahwa minyak bumi di 

Indonesia adalah milik nasional. Setelah berjalan kurang lebih tiga setengah 

tahun, PT. PERMINA dilebur menjadi PN. PERMINA kemudian dibentuk 

lagi PN PERTAMINA (Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional) 

yang bergerak dalam lapangan minyak dan gas bumi. Sebagai pelaksana 

usaha pertambangan, kegiatan PN PERTAMINA meliputi eksplorasi, 

eksploitasi, pemurnian, pengolahan, pengangkutan, dan penjualan hasil 

tambang minyak dan gas bumi. 
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Pada Oktober 1957, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jendral A.H. 

Nasution menunjuk Kolonel Dr. Ibnu Sutowo untuk membentuk perusahaan 

minyak yang berstatus hukum perseroan terbatas. Pada tahun 1960, Dewan 

Perwakilan Rakyat mengeluarkan kebijakan yang menyatakan bahwa 

penambangan minyak dan gas bumi hanya boleh dilaksanakan oleh negara 

melalui perusahaan negara. Semenjak itu pihak asing yang terlibat di 

dalamnya berdasarkan kontrak saja. Perusahaan-perusahaan asing juga 

sepakat menjual secara bertahap tempat penyulingan minyak dan aset lainnya 

di bidang pemasaran dan distribusi kepada pihak Indonesia dalam jangka 

waktu lima sampai lima belas tahun. 

Sebagai sebuah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang usaha 

minyak dan gas bumi beserta kegiatan usaha terkait lainnya baik di dalam 

maupun luar negeri, Pertamina senantiasa berupaya untuk memberikan apa 

yang terbaik serta kontribusi nyata bagi kesejahteraan bangsa dan negara 

dalam memanfaatkan setiap potensi yang dimiliki Indonesia.  

Upaya perbaikan dan inovasi sesuai tuntutan kondisi global merupakan 

salah satu komitmen Pertamina dalam setiap kiprahnya menjalankan peran 

strategis dalam perekonomian nasional. Semangat terbarukan yang 

dicanangkan saat ini merupakan salah satu bukti komitmen Pertamina dalam 

menciptakan alternatif baru dalam penyediaan sumber energi yang lebih 

efisien dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Dengan inisatif 

dalam memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk 

mendapatkan sumber energi baru dan terbarukan di samping bisnis utama 

yang saat ini dijalankannya, Pertamina bergerak maju dengan mantap untuk 
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mewujudkan visi perusahaan, menjadi perusahaan energi nasional kelas 

dunia. 

Mendukung visi tersebut, Pertamina menetapkan strategi jangka panjang 

perusahaan, yaitu “Aggressive in Upstream, Profitable in Downstream”, 

dimana Perusahaan berupaya untuk melakukan ekspansi bisnis hulu dan 

menjadikan bisnis sektor hilir migas menjadi lebih efisien dan 

menguntungkan. 

Pertamina menggunakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan 

kiprahnya untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan dengan menerapkan 

tata kelola perusahaan yang sesuai dengan standar global best practice, serta 

dengan mengusung tata nilai korporat yang telah dimiliki dan dipahami oleh 

seluruh unsur perusahaan, yaitu Clean, Competitive, Confident, Customer-

focused, Commercial dan Capable. Seiring dengan itu Pertamina juga 

senantiasa menjalankan program sosial dan lingkungannya secara terprogram 

dan terstruktur, sebagai perwujudan dari kepedulian serta tanggung jawab 

perusahaan terhadap seluruh stakeholder-nya. 

Sejak didirikan pada 10 Desember 1957, Pertamina menyelenggarakan 

usaha minyak dan gas bumi di sektor hulu hingga hilir. Bisnis sektor hulu 

Pertamina yang dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia dan luar 

negeri meliputi kegiatan di bidang-bidang eksplorasi, produksi, serta 

transmisi minyak dan gas. Untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan 

produksi tersebut, Pertamina juga menekuni bisnis jasa teknologi dan 

pengeboran, serta aktivitas lainnya yang terdiri atas pengembangan energi 

panas bumi dan Coal Bed Methane (CBM). Dalam pengusahaan migas baik 
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di dalam dan luar negeri, Pertamina beroperasi baik secara independen 

maupun melalui beberapa pola kerja sama dengan mitra kerja yaitu Kerja 

Sama Operasi (KSO), Joint Operation Body (JOB), Technical Assistance 

Contract (TAC), Indonesia Participating/ Pertamina Participating Interest 

(IP/PPI), dan Badan Operasi Bersama (BOB). 

Aktivitas eksplorasi dan produksi panas bumi oleh Pertamina sepenuhnya 

dilakukan di dalam negeri dan ditujukan untuk mendukung program 

pemerintah menyediakan 10.000 Mega Watt (MW) listrik tahap kedua. Di 

samping itu Pertamina mengembangkan CBM atau juga dikenal dengan gas 

metana batubara (GMB) dalam rangka mendukung program diversifikasi 

sumber energi serta peningkatan pasokan gas nasional pemerintah. Potensi 

cadangan gas metana Indonesia yang besar dikelola secara serius yang 

dimana saat ini Pertamina telah memiliki 6 Production Sharing Contract 

(PSC)-CBM. 

Sektor hilir Pertamina meliputi kegiatan pengolahan minyak mentah, 

pemasaran dan niaga produk hasil minyak, gas dan petrokimia, dan bisnis 

perkapalan terkait untuk pendistribusian produk Perusahaan. Kegiatan 

pengolahan terdiri dari: RU II (Dumai), RU III (Plaju), RU IV (Cilacap), RU 

V (Balikpapan), RU VI (Balongan) dan RU VII (Sorong). 

Selanjutnya, Pertamina juga mengoperasikan Unit Kilang LNG Arun 

(Aceh) dan Unit Kilang LNG Bontang (Kalimantan Timur). Sedangkan 

produk yang dihasilkan meliputi bahan bakar minyak (BBM) seperti 

premium, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel, minyak bakar dan Non 

BBM seperti pelumas, aspal, Liquefied Petroleum Gas (LPG), Musicool, 
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serta Liquefied Natural Gas (LNG), Paraxylene, Propylene, Polytam, PTA 

dan produk lainnya. 

2.2. PT. Pertamina Production Unit Gresik (PUG) –  Lubricants 

Lube Oil Blending Plant (LOBP) Production Unit Gresik merupakan 

proyek penggantian atau modernisasi LOBP Surabaya, dibangun mulai April 

2007 s.d. Juli 2008 dan mulai beroperasi pada bulan Agustus 2008. LOBP 

Gresik memproduksi pelumas untuk kebutuhan industri, marine dan 

otomotif. LOBP Gresik merupakan LOBP termodern yang dibangun PT. 

Pertamina dibanding LOBP lainnya di Jakarta, Cilacap dan Surabaya.  

Adapun Visi dan Misi dari Unit Bisnis LOBP Production Unit Gresik 

(PUG) yaitu sebagai berikut: 

Visi 

“To be The Best Lubricating Solution Partner” – Menjadi Partner Solusi 

Pelumasan yang Terbaik 

Misi 

Memasarkan produk Pelumas, Base Oil dan Parafinic di pasar dalam negeri serta 

secara selektif di pasar Internasional (ASEAN), melalui penciptaan nilai tambah 

pada konsumen dan perusahaan. 

Keunggulan LOBP Production Unit Gresik antara lain karena adanya 

sistem-sistem otomatis sebagai berikut: 

1. Pigging System: 

Berfungsi agar tidak terjadi interaksi antar additive, base oil maupun 

produk jadi di dalam pipa sehingga dapat meminimalisir kontaminasi 
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menggunakan Automatic Pigging “LUBCEL” dengan ketelitian sisa fluida 

maksimal 50 mikron. 

2. Automatic Manifold: 

Mengatur agar produk jadi terkirim sesuai tangki yang dikehendaki. 

3. Modern Blending System: 

a. ILB (In-line Blending) untuk kapasitas 20-60MT 

b. ABB (Autiomatic Batch Blending) untuk kapasitas < 20MT 

4. Automatic Process Control 

Merupakan sebuah pengontrolan otomatis yang berfungsi untuk 

menghasilkan blending produk dengan tingkat akurasi sebesar 99%. 

Selain memiliki keunggulan pada sistem yang modern, LOBP Gresik 

dilengkapi dengan sarana pendukung yang membantu kinerjanya, yaitu : 

1. Unloading Tanker 

a. Unloading Base Oil dan Additive dari tanker, menggunakan dermaga 

sendiri dengan kapasitas sampai dengan 10.000 DWT, dengan 

kedalaman alurt (draft)>7 meter. 

b. Unloading menggunakan Marine Loading Arm(MLA) 

2. Blending Plant 

a. Kapasitas Blending yaitu sebesar 13.000MT/bulan (2 shift/hari, 25 

hari/bulan) 

b. Automatic Batch Blending (ABB) dengan kapasitas maksimal 20MT. 

c. In-Line Blending (ILB) dengan kapasitas maksimal 60MT/jam. 

3. Drum Decanting Plant (DDU) 
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Merupakan sebuah unit untuk doosing aditif dalam drum, serta 

menghindari pelumas dari kontaminan luar. 

4. Tanki-tanki yang telah dilengkapi Level Transmitter (LT) 

a. 8 Unit Tanki Base Oil dengan kapasitas total 10.500 m
3
 

b. 9 Unit Tanki Aditif dengan kapasitas total 3.500 m
3
 

c. 11 Unit Tanki TMB (Tanki Mini Bulk) berfungsi untuk additive tank. 

d. 8 Unit Tanki Holding dengan total kapasitas 106 m
3
 

e. 3 Unit Tanki Swing dengan total kapasitas 155 m
3
 

f. 4 unit Tanki Finis Product dengan total kapasitas  1.500 m
3
 

5. Utilities 

a. 2 unit steam boiler sebagai pemanas aditif untuk proses blending dan 

1 unit RO untuk water treatment 

b. 2 unit compressor untuk supply udara ke peralatan instrument. 

c. 2 unit air dryer untuk mengeringkan udara agar bebas dari kandungan 

air yang digunakan untuk supply ke peralatan instrument. 

6. Bahan Baku 

Terdapat gudang material untuk penyimpanan material pembantu yang 

tersusun dalam rak. 

a. Drum Yard Additive 

Gudang ini dapat menampung lebih dari 5.000 drum. 

b. Classified Area 

Gudang ini dibangun untuk bahan baku yang sifatnya mudah terbakar 

(KERO/LAWS) dilengkapi dengan water sprinkle dan alat pemadam 

kebakaran 
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7. K3LL (Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lindungan Lingkungan) 

a. Pompa Fire Hydrant 

b. Mobil fire (Jeep) 

c. Pengujian ambang batas sesuai dengan peraturan perundangan dan 

persyaratan lingkungan 

8. Filling 

Merupakan sebuah fasilitas pengisian baik dalam drum atau lithos. 

a. 4 unit line pengisian drum dengan kapasitas produksi (20, 30, 50, 50) 

drum/jam. 

b. 4 unit line pengisian lithos dengan kapasitas produksi (280, 280, 400, 

600) dos/jam. 

c. 2 unit pengisian curah 

9. Gudang Finish Product 

Merupakan sebuah gudang yang digunakan sebagai tempat hasil produk 

sebelum dipasarkan. Finish product akan ditimbun di Gudang Nusantara 

Bandaran atau Gudang Pasar Turi, untuk kemasan lithos disimpan di 

gudang finish product  dan kemasan drum ditimbun di Drum Yard. 

10. Laboratorium 

Bertugas untuk memeriksa mutu pelumas yang akan dipasarkan, baik 

produk dan kemasannya. Didukung dengan peralatan laboratorium yang 

modern, mutu Pertamina berstandar internasional dan bermutu tinggi. 

Beberapa laboratorium di Pertamina adalah : 
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a. Laboratorium Produk 

Merupakan sebuah laboratorium dimana semua produk pelumas 

Pertamina yang akan dipasarkan harus lolos uji Laboratorium yang 

berstandar Internasional. 

b. Laboratorium Material 

Merupakan sebuah laboratorium dimana semua material pembungkus 

lithos dan Drum sebelum dipakai dilakukan pengujian terlebih dahulu 

di Laboratorium ini. Pengujian-pengujian tersebut di antaranya: 

1. Peralatan Bursting Test 

Dilakukan untuk menguji kekuatan kemasan box karton serta 

ditimbang (balance) untuk mengetahui beratnya, agar sesuai 

dengan spesifikasi yang diharapkan oleh Pertamina. 

2. Alat Ukur Dimensi 

Dilakukan untuk mengetahui volume pada kemasan lithos, dengan 

mengukut panjang, lebar dan tinggi kemasan tersebut. 

3. Alat Uji Jatuh 

Dilakukan untuk mengetahui kekuatan Drum, sehingga mutu dan 

kuantitas pelumas Pertamina kemasan drum tetap terjaga. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1. Pelumas  

Minyak pelumas adalah salah satu produk minyak bumi yang sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat karena minyak pelumas merupakan sarana 

pokok dari suatu mesin. Fungsi dari minyak pelumas (Anton L, 1985) antara 

lain : 

a. Mengurangi gesekan  

b. Mengurangi keausan 

c. Menurunkan suhu 

d. Sebagai isolasi 

e. Membentuk sekat 

f. Membersihkan kotoran 

Minyak pelumas yang digunakan mempunyai jangka waktu pemakaian 

tertetu, tergantung dari kerja mesin. Berbeda dengan bahan bakar selama 

pemakainanya minyak pelumas tidak akan habis, hanya mutunya menjadi 

lebih rendah, karena terjadi oksidasi pengotoran logam, penguraian dan 

sebagainya. Secara garis besar jenis pelumas berdasarkan jenis mesinnya 

dibagi menjadi tiga, yaitu : 

a. Pelumas untuk Otomotif, contohnya Prima XP dan Meditran 

b. Pelumas untuk kelautan (Marine), contohnya Salik dan Medripal 

c. Pelumas untuk Industri, contohnya Turalik dan Rored 

Minyak pelumas yang digunakan mesin – mesin industri atau kendaraan 

berasal dari lube oil stock. Lube oil stock adalah fraksi dari minyak mentah 
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yang mempunyai titik didih yang tinggi   700 
0
F. Fraksi ini diperoleh 

dengan jalan melakukan destilasi vakum terhadap residu yang berasal dari 

minyak mentah pada tekanan atmosfir. Berdasarkan sifat hidrokarbonnya 

minyak pelumas termasuk golongan minyak berat yang mempunyai Sg 

60/60
0
F 0,8654 atau API gravity <32 (Sani, 2010). 

Untuk dapat menentukan jenis pelumas yang tepat digunakan pada suatu 

sistem mesin, perlu diketahui beberapa parameter mesin, antara lain : kondisi 

kerja, suhu, dan tekanan di daerah yang memerlukan pelumas. Daerah yang 

bersuhu rendah tentu akan menggunakan pelumas yang lain dengan daerah 

yang bersuhu tinggi, demikian pula dengan daerah yang berkondidi kerja 

berat akan menggunakan pelumas yang lain pula dengan daerah yang 

berkondisi kerja ringan (Anton.L,1985). 

3.2. Karakteristik Uji Mutu Pelumas 

Sebelum suatu pelumas dipasarkan atau didistribusikan maka setiap hasil 

produksi suatu pelumas harus melalui uji mutu pelumas. Tujuan dari uji ini 

adalah untuk mengetahui apakah pelumas tersebut sudah memenuhi 

standarisasi mutu atau belum. 

Diantara uji mutu yang penting dilakukan terhadap suatu pelumas adalah: 

a. Viskositas 

Viskositas pelumas merupakan kekentalan atau ukuran ketahanan 

suatu pelumas untuk mengalir. Pengukuran kadar viskositas ini biasanya 

dinyatakan dalam waktu yang diperlukan untuk mengalir pada jarak 

tertentu. Jika viskositas tinggi maka tahanan untuk mengalir akan 
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semakin tinggi. Karakteristik ini sangat penting karena mempengaruhi 

kerja pelumas pada mesin. 

b. Viskositas Indek 

Viskositas indek adalah ukuran perubahan viskositas tehadap 

perubahan suhu, kenaikan suhu akan menyebabkan turunnya harga 

viskositas. Pada pengujian ini dilakukan dengan beberapa suhu yang 

berbeda. Alat yang dapat membantu pengujian ini adalah Viscosity 

Kinematic ASTMD 445. 

c. Water Content (kandungan air) 

Kandungan air yang terdapat pada pelumas dapat menggangu kinerja 

pelumas saat dialirkan pada mesin. Selain itu keberadaan air dalam 

pelumas dapat menyebabkan korosi dan pertumbuhan mikroorganisme 

yang dapat menghambat laju aliran pelumas. Pengujian water content 

dapat menggunakan alat Water Content of Karl Fischer Volumetri ASTM 

D 6304. 

d. Total Base Number (TBN) 

Pengujian ini untuk mengetahui nilai basa total dari sebuah pelumas. 

Nilai basa total suatu pelumas perlu diketahui karena hal ini berkaitan 

dengan kerja mesin yang menghasilkan asam sehingga perlu adanya basa 

untuk menetralkannya. Untuk pengujian TBN ini dapat menggunakan alat 

Titrator DL 50 ASTM D 2896. 

e. ASTM Colour 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetaui warna dari sebuah pelumas. 

Kadar warna sangat penting diketahui karena hal ini berkaitan dengan 
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strategi pemasaran atau penarikan konsumen. Pengujian warna ini dapat 

menggunkan alat yang bernama Automatic Colour Comparator 

(Tintometer) ASTM D 1500. 

f. Metal Content 

Kandungan logam dalam sebuah pelumas merupakan komposisi dari 

bahan pelumas, namun logam – logam tersebut mempunyai batasan 

tertentu. Kandungan logam yang terdapat pada sebuah pelumas antara 

lain Ca, Zn, S, dan P.Pengujian kandungan logam ini dapat dilakukan 

dengn menggunakan alat Lab-X3500 (X-Ray Flourosense Spectrometer). 

g. Pour Point (Titik Tuang) 

Titik tuang adalah titik temperatur dimana mulai terbentuk kristalisasi 

paraffin yang dapat menyumbat saluran pelumas. Titik tuang ini 

dipengaruhi oleh derajat ketidak jenuhan (angka iodim), semakin tinggi 

ketidak jenuhan maka titik tuang semakin rendah. Selain itu juga 

dipengaruhi oleh panjang rantai karbon, semakin panjang rantai karbon 

semakin tinggi titik tuang. Pengujian untuk mengetaui titik tuang ini 

dapat dilakukan dengan menggunakan alat Automatic Pour Point 

Comparator ASTM D 97. 

h. Viskositas Ekstrim 

Pengujian viskositas khusus pada suhu ekstrim (-15
0
C) dilakukan 

hanya pada jenis pelumas yang multi grade. Nilai viskositas ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan alat Automatic Cold Crangking 

Simulator ASTM D 5293. 
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i. Foaming Point Test 

Foaming point test adalah pengujian yang bertujuan untuk melihat 

kadar busa dari suatu pelumas. Kadar busa perlu diketahui karena 

berkaitan dengan kinerja pelumas pada sebuah mesin. Pengujian ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan Foaming Test ASTM D 892.  

j. Density 

Densitas merupakan perbandingan antara densitas bahan yang diukur 

pada suhu tertentu (t1=30
0
C) dengan densitas air pada suhu referensi 

(t2=15
0
C). Pengujian densitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

Densitometer. 

k. Flash Point 

Flash point adalah suhu terendah dimana uap air minyak dengan 

campuran udara menyala bila didekati api. Hal ini penting diuji karena 

berkaitan dengan keamanan dalam penyiapan dan penanganan pelumas. 

l. Acid Number 

Nilai keasaman suatu pelumas juga perlu diketahui karena berkaitan 

dengan lapangan atau kinerja pelumas pada mesin tertentu. Untuk 

mengetahui nilai keasaman suatu pelumas dapat digunkan alat Acid 

Number ASTM D 664. 

3.3. Zat Aditif dalam pelumas 

Untuk memperbaiki mutu minyak pelumas tidak saja dengan 

pemurnian dan proses pengolahan, melainkan juga karena penambahan 

bahan kimia yang disebut additive, yang biasanya ditambahkan dalam 

jumlah kecil. Penambahan zat aditif pada pelumas juga tergantung jenis 
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pelumas tersebut. Menurut Subardjo P, 1985 additive minyak pelumas 

mempunyai 2 fungsi utama yaitu: 

a. Mengurangi keausan dan korosi 

b. Mencegah terbentuknya deposit lumpur 

Jenis – jenis dari bahan additive diantarnya adalah : 

a. Detergent dipersants 

Bahan ini digunakan untuk mengikat kontaminan dan untuk 

mencegah mengendapnya bahan padat di dalam mesin pada suhu 

tinggi. Jenis – jenisnya adalah : senyawa phenat, senyawa sulfonat, 

dan senyawa fosfonat. 

b. Pour – point depressant 

Additive ini untuk meningkatkan titik tuang (pour point) dari sebuah 

pelumas. 

c. Foam Inhibitors 

Bahan ini diperlukan untuk menghindari pembentukan buih atau foam 

akibat tergeseknya minyak pelumas dalam mesin. Jenis – jenisnya 

adalah : senyawa polimer silikan, senyawa polimer meta crylat. 

d. Anti oksidan 

Bahan ini dipakai pada banyak pelumas beraditif untuk mencegah 

terjadinya oksidasi. Oksidasi adalah aksi utama yang akan merubah 

sifat – sifat minyak dan menyebabkan kesulitan dalam pemakaian. 

Panas akan mempercepat oksidasi.  

Jenis – jenis antioksidan pada pelumas adalah : 
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i.  senyawa phenol,  

ii. senyawa amina,  

iii. senyawa aromatis  

iv. senyawa zinc dialkyl dithipospat. 

e. Inhibitor Korosi 

Korosi merupakan hasil proses oksidasi atau dapat juga disebabkan 

oleh atmosfer. Korosi dapat dikurangi dengan penambahan inhibitor 

korosi. Jenis – jenisnya adalah senyawa metal diorgano dithiopospat 

dan senyawa alkyl poli sulfide (Subardjo P, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 
 

BAB IV  

HASIL PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

4.1. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Waktu   : 17 Januari – 1 Februari 2013 

Tempat  : Laboratorium Pelumas Production Unit Gresik 

Alamat  : Jl. Harun Tohir Desa Pulo Pancikan Gresik 

4.2. Jadwal Praktik Kerja Lapangan 

Praktik kerja lapangan yang dilakukan kurang lebih selama empat 

minggu. Jadwal kegiatan selama praktik kerja lapangan tersaji dalam 

Tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :    : Kegiatan yang dilaksanakan 
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4.3. Pembahasan Instrumentasi Optis Berbasis Komputer untuk Pengujian 

Mutu Pelumas 

4.3.1. Automatic Colour Comparator (Tintometer) Lovibond 

PFX995/950 

Alat Automatic Colour Comparator (Tintometer) Lovibond 

PFX995/950 ini digunakan untuk mengetahui nilai intensitas warna 

dari suatu pelumas atau yang sering disebut colour ASTM.  

Warna perlu diketahui untuk menandai spesifikasi pelumas. Warna 

juga menjadi salah satu strategi pemasaran untuk menarik konsumen. 

Hal ini dikarenakan orang awam cenderung melihat produk dari 

warnanya, tanpa mengecek viskositas, pour point, kandungan logam 

dan lain-lain yang tidak bisa langsung dilihat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alat Automatic Colour Comparator (Tintometer) 

Lovibond PFX995/950 

a) Komponen dari alat ini adalah sebagai berikut : 

1. Sumber cahaya  
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Sumber cahaya yang digunakan pada alat ini adalah lampu 

tungsen Halogen dengan tegangan 5 Volt dan berdaya 10 watt. 

2. Sistem deteksi 

Detektor pada alat ini adalah sebuah area yang luas dari pin - pin 

Fotodioda yang berwarna biru. 

3. Unit Pemanas. 

Unit pemanas yang digunakan pada alat ini memiliki suhu 

maksimum 90
0
C 

4. Observer 

Observer yang digunakan adalah 2
0
 dan 10

0
 

5. Display 

Hasil pengukuran ditampilkan pada sebuah LCD Display 

6. Keypad 

Tombol – tombol yang digunakan untuk pengoprasian alat ini 

adalah : 

a. ZERO untuk melakukan baseline measurement (mengenolkan) 

alat 

b. READ untuk melakukan analisis 

c. MENU untuk mengakses menu yang disediakan 

d. ESC untuk menutup aplikasi atau membatalkan proses yang 

sedang berlangsung 

e. PRINT untuk mencetak hasil analisis Colour ASTM 

f. Tombol angka 0 – 9 dibutuhkan untuk memasukkan 

pengaturan tertentu, misalnya memasukkan password 
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7. Sample requirements 

Sampel yang bisa dianalisis oleh alat ini adalah sampel cairan atau 

padatan yang transparan. Untuk pengujian sampel digunakan 

sebuah gelas optik yang berbentuk kotak. 

b) Spesifikasi teknis Automatic Colour Comparator (Tintometer) 

Lovibond PFX995/950 

1. Prinsip analisisnya adalah interferensi dielektrik filter high pass 

bandhwidth (20   0,5) nm 

2. Respon spektrum : 420 – 710 nm 

3. Panjang gelombang filter : 420, 445, 460, 510, 530, 550, 570, 595, 

605, 630, 645, 670, 685, 710 nm 

4. Waktu analisis : kurang dari 25 detik 

c) Cara pengoperasian alat ini cukup sederhana sebagaimana langkah – 

langkah berikut : 

1. Menyalakan alat dengan menekan tombol ON/OFF Switch 

2. Ketika dinyalakan, alat akan menampilkan parameter operasi yang 

dipilih pada penggunaan sebelumnya. Untuk itu, harus dinolkan 

menggunakan baseline measurement dengan menekan tombol 

ZERO pada keypad. Ketika melakukan baseline measurement ini 

harus dipastikan ruang sampel dalam keadaan kosong 

3. Menyiapkan sampel: memasukkan sampel ke dalam kotak sampel, 

kotak harus dipastikan bersih, sampel tidak mengandung 

gelembung udara dan tidak ada pergerakan pada sampel. 
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4. Meletakkan kotak sampel pada bagian kanan ruang sampel, lalu 

menutup ruang sampel. 

5. Menekan tombol READ dan sistem akan melakukan perhitungan, 

setelah 25 detik akan ditampilkan hasil ASTM Color.  

6. Mengeluarkan kotak sampel dari ruang sampel, kemudian 

menutup kembali ruang sampel dan menekan tombol ZERO. 

d) Pembahasan Automatic Colour Comparator (Tintometer) Lovibond 

PFX995/950 

Prinsip kerja alat ini berdasarkan metode ASTMD 1500. Sebelum 

melakukan pengukuran langkah awal yang perlu dilakukan adalah 

pengkalibrasian alat. Pengkalibrasian pada alat ini ada dua macam 

yaitu kalibrasi untuk setiap akan melakukan pengukuran yaitu dengan 

menekan tombol ZERO dan kalibrasi setiap tiga bulan sekali untuk 

kalibrasi secara keseluruhan agar keakuratan alat tetap   terjaga. Cara 

mengkalibrasi alat secara keseluruhan sebagai berikut:  

Menyalakan alat, memilih skala warna sebagaimana diindikasikan 

pada Certificate of Conformity yang disediakan dengan filter set, lalu 

meletakkan sebuah filter pada alat dan menekan tombol READ, 

kemudian memastikan bahwa hasil yang ditampilkan pada layar LCD 

sesuai dengan batas toleransinya, lalu mengulangi dengan filter yang 

berbeda dan mencatat hasilnya pada tabel hasil pengujian. 

Tintometer peka terhadap cahaya dan dapat  mengukur berapa 

banyak warna yang diserap oleh objek atau substansi. Alat ini 

menentukan warna berdasarkan komponen dari cahaya yang diserap 
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objek. Sehingga alat ini bekerja berdasarkan prinsip spektrofotometri. 

Alat ini menggunakan spektrofotometer sebagai instrument 

analisisnya. Spektrofotometer terdiri dari dua bagian, yaitu 

spektrometer yang berfungsi memproduksi cahaya dengan warna atau  

panjang gelombang tertentu dan fotometer yaitu bagian yang 

mengukur intensitas cahaya atau detektor cahaya yang kemudian akan 

memberikan sinyal ke display. Pada tintometer ini spektrometer yang 

digunakan adalah lampu tungsten halogen sedangkan fotometer yang 

digunakan adalah fotodioda. Prinsip kerjanya perubahan intensitas 

yang terjadi akibat serapan cahaya oleh material dibaca oleh sensor 

cahaya (fotodioda). Sensor ini berfungsi mengubah besaran intensitas 

cahaya menjadi besaran listrik yang kemudian  ditampilkan dalam 

sebuah display LCD. Keakuratan alat bergantung pada kebersihan 

kotak sampel dan jendela optik serta keadaan lampu tungsten halogen. 

 Untuk mengetahui kinerja alat ini secara jelas kami mencoba 

melakukan analisis terhadap tiga jenis pelumas yang berbeda yaitu 

pelumas A, B dan C sebagaimana tersaji pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Sampel pada uji ASTM Colour 
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Hasil analisis dengan menggunakan alat ini terdapat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Analisis dengan Automatic Colour Comparator 

(Tintometer) Lovibond PFX995/950 

 

Hasil pengujian menunjukkan semakin pekat warna suatu pelumas, 

semakin besar nilai ASTM colournya. Berdasarkan tabel 3 terdapat 

perbedaan nilai ASTM colour pada sampel yang sama. Hal ini terjadi 

karena beberapa faktor, antara lain adanya debu dan kotoran pada 

gelas sampel maupun raknya, kotoran pada lensa dan correction filter, 

warna lampu yang semakin redup, dan persiapan sampel yang kurang 

baik (sampel terkontaminasi dengan zat lain). 

 

4.3.2. Automatic Pour Point Comparator 

Alat Automatic Pour Point Comparator digunakan untuk 

mengetahui titik tuang suatu pelumas. Titik tuang adalah suhu 

terendah dimana pelumas masih dapat dituang atau mengalir apabila 

 

No 

Sampel ASTM Color 

Pengujian ke- 1 2 3 4 5 6 

1. A 2,8 

(L 3,0) 

2,9 

(L 3,0) 

2,9 

(L 3,0) 

2,9 

(L 3,0) 

2,9 

(L 3,0) 

2,9 

(L 3,0) 

2. B 1,5 

(L 2,0) 

1,5 

(L 2,0) 

1,5 

(L 2,0) 

1,5 

(L 2,0) 

1,5 

(L 2,0) 

1,5 

(L 2,0) 

3. C 4,5 

(L 5,0) 

4,6 

( L 5,0) 

4,6 

( L 5,0) 

4,6 

( L 5,0) 

4,6 

( L 5,0) 

4,6 

( L 5,0) 
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didinginkan pada kondisi tertentu. Desain dari alat ini terdapat pada 

Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Desain Alat Automatic Pour Point Comparator dan 

PC processing data 

a) Komponen dari Automatic Pour Point Comparator adalah sebagai 

berikut : 

1. Analyzer 

Analyzer yang digunakan pada alat ini membutuhkan tegangan 

220V dengan frekuensi maksimum 150 Hz. Analyzer ini terdiri atas 1 

stage compressor yang terhubung dengan operating software yaitu 

Lab Link.Untuk menginstall software Lab Link dibutuhkan PC yang 

dilengkapi layar VGA, keyboard dan mouse, CD-ROM driver, 

software Windows ® 95/98/2000/NT dan Excel ®, prosesor 

minimum Pentium III 800 MH, RAM 64/128 MB, Hard disk 2 GB, 

dan Sound card. 
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2. Could and Pour Point Head (1300) 

Could and Pour Point Head (1300) merupakan bagian yang berisi 

komponen-komponen penting untuk pengujian. Bagian ini 

disajikan dalam Gambar 4.  

 

 

 

 

 

Gambar 4. Could and Pour Point Head (1300) 

Pada Could and Pour Point Head (1300) terdapat : 

a. Moving arm system yaitu lengan yang bisa bergerak ke atas dan 

ke bawah. 

b. Test jar fixing support yaitu tempat untuk memasang tes jar 

atau gelas sampel 

c. Cooling jacket yaitu bagian yang berfungsi sebagai sistem 

pendingin 

3. Cord cable without plug 220 V 

Komponen ini berfungsi untuk menghubungkan analayser dengan 

jaringan yang sesuai spesifikasi. 

4. Interface cable 

Komponen ini menghubungkan antara analyzer dengan PC. 

 

 

b 

a 

c 



29 

 
 

5. Test jar 

Tabung untuk menempatkan sampel yang akan dianalisis. Test jar 

disajikan dalam gambar 5. 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Test jar  

6. Probe 

Komponen probe tediri dari beberapa serat yang  berfungsi sebagai 

detektor.  

1. detektor suhu sampel PT 100 product PP (white) LAB 

300/008-12s 

2. detektor suhu sampel PT 100 detection (brown) LAB 300/008-

13 

3. detektor gerakan sampel  yang terdiri dari Fiber optic lab 

100/008-06 

4. detektor suhu PT 100 product CP (blue) LAB 1300/008-12 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Probe detektor 

1.PT 100 product PP 

(white) LAB 300/008-12s 

2.PT 100 detection 

(brown) LAB 300/008-13 

3.Fiber optic lab 

100/008-06 4. PT 100 product CP 

(blue) LAB 1300/008-12 
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b) Cara pengoprasian alat : 

a. Persiapan: 

1. Menghidupkan peralatan dengan menekan tombol power switch 

on  

2. Menghidupkan komputer-komputer dan menjalankan program 

Lablink 

3. Mengambil test jar dan mengisinya dengan sampel kemudian 

memasangnya kembali pada pour point head 

b. Proses: 

1. Mengklik nomor 2 pada Main Windows 

2. Pada menu analisa, mengisikan data: operator dan nama file 

3. Memilih metode yang digunakan ASTMD 97/ ISO 3016 (int) 

4. Menekan tombol start untuk memulai pengujian secara otomatis 

c. Mematikan: 

1. Membersihkan test jar dan probe, memasang kembali test jar 

pada pour point head 

2. Mengklik kotak menu (gambar lup) no.2 menyala kuning  

TBath Arm Positif (kolom 1)  mematikan alat dengan menekan 

tombol “Power Switch” 

3. Menutup program Lablink dan mematikan computer 

c) Pembahasan alat Automatic Pour Point Comparator 

Alat Automatic Pour Point Comparator berfungsi untuk 

menentukan besar titik tuang suatu pelumas. Titik tuang adalah suhu 

terendah dimana pelumas tidak dapat mengalir lagi.  
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Prinsip kerja alat ini berdasarkan metode ASTM D 97. Langkah 

awal yang dilakukan adalah menghidupkan alat dan komputer. 

Setelah itu membuka aplikasi Lablink yang di dalamnya terdapat 

Panel Analysis seperti Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Jendela Lablink Panel Analysis 

Pada panel Analysis tersebut kolom operator dan data ujicoba diisi, 

kemudian memilih standar ujicoba yang digunakan yaitu pour point 

dengan ASTMD 97/ISO3016 (int) serta mengisikikan T Bath (suhu) 

sesuai keinginan. Semakin kecil T Bath semakin cepat analisis yang 

dilakukan karena pendinginannya berlangsung lebih cepat. Posisi Arm 

akan naik secara otomatis pada posisi pengisian. Setelah itu, test jar 

diambil dan diisi sampel sesuai takaran yang telah ditentukan lalu 

dipasang kembali pada pour point head. Setelah lampu indikator 

menyala, tombol START ditekan untuk melakukan analisis. Posisi 

Arm akan turun secara otomatis ke cooling jacket.  
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Pada alat Automatic Pour Point Comparator terdapat serat optik 

koaksial yang dilalui emisi cahaya pada spektrum hijau. Cahaya 

dipantulkan oleh reflektor di bagian bawah test jar melalui sebuah fast 

light detector. Connection box merupakan kotak berisi port-port untuk 

menghubungkan komponen pour point head dengan detektor dan 

komputer. Sinyal dari detector cahaya kemudian diolah oleh software.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Connection box 

Sistem pendingin melakukan pendinginan pada bath dan sampel. 

Komponen pendeteksi perubahan suhu yang terjadi dilakukan oleh 

probe detektor suhu sedangkan yang mendeteksi pergerakan sampel 

adalah serat optik detektor gerakan (pergeseran). Suhu dimana terjadi 

kristalisasi pertama pada sampel di dasar test jar adalah cloud point 

dari sampel yang diuji. Setelah cloud point tercapai, Arm naik secara 

otomatis  untuk melakukan analisis apakah permukaan sampel masih 

bergerak atau tidak, jika permukaan sampel masih bergerak atau 
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sampel masih bisa mengalir artinya pour point belum tercapai. Arm 

akan turun kembali dan pendinginan dilanjutkan. Setiap penurunan 

suhu 3
0
 C Arm akan naik secara otomatis dan analisis akan dilakukan 

kembali. Suhu dimana permukaan sampel tidak bisa bergerak lagi 

merupakan pour point sampel. Setelah selesai, secara otomatis data 

pour point akan ditampilkan pada layar komputer. 

Untuk mengetahui kinerja alat ini, dilakukan pengujian tiga sampel 

pelumas yang hasilnya sebagaimana terdapat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Analisis Pour Point Menggunakan Automatic Pour 

Point Comparator 

N

No 

Sampel Pour Point 

Pengujian ke- 1 2 3 

1. A -18,00 ˚C -18,00 ˚C -18,00 ˚C 

2. B -15,00 ˚C -15,00 ˚C -15,00 ˚C 

3. C -27,00 ˚C -27,00 ˚C -27,00 ˚C 

Tabel 3 menunjukkan bahwa pour point B < A < C.  Hal ini 

menunjukkan bahwa daerah kerja sampel C bisa mencapai suhu yang 

lebih dingin dibandingkan sampel A dan B. Artinya sampel C bisa 

digunakan sebagai pelumas yang bekerja di suhu rendah, misalnya 

sebagai pelumas mesin kelautan. 

4.3.3. Lab –X3500 (X-Ray Fluorescence Spectrometer) EDX-900HS 

Alat X-Ray Fluorescence Spectrometer digunakan untuk menguji 

kandungan logam kalsium (Ca), seng (Zn), sulfur (S) dan fosfor (P) 
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pada pelumas. Komponen dari X-Ray Fluorescence Spectrometer 

adalah analyzer dan PC pemroses data.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Alat X-Ray Fluoresense Spectrometer 

Analyzer berfungsi menembakkan sinar-X pada sampel dan 

mendeteksi fluoresensi sinar-X, sedangkan PC processing data 

melakukan pengolahan data dari analyzer sehingga mudah dipahami 

oleh user. 

A. Analyzer 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Analyzer  
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Analyzer terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam dan 

bagian luar. Fungsi dari masing-masing bagian adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagian dalam 

Bagian dalam analyzer menjalankan tugas utama alat Fluorescence 

X-Ray Spectrometer yaitu meradiasikan sinar-X dan melakukan 

analisis terhadap sampel yang diradiasi. Skema pengujian 

kandungan logam menggunakan X-Ray Fluorescence (XRF) 

Spectrometer disajikan pada Gambar 11. 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Skema Kerja XRF 

Di bagian dalam analyzer terdapat komponen-komponen berikut 

ini: 

a. X-Ray tube : meradiasikan sinar-X pada sampel 

b. Silicon drift chamber detector: mendeteksi fluoresensi 

sinar-X dari sampel 

c. High speed pulse signal processing unit: merekam 

spektrum fluoresensi sinar-X dengan fluorescent X-Ray 

pulse signal processing circuit menggunakan pengolah 

sinyal digital dengan kecepatan tinggi. Komponen ini juga 
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mensuplai daya pada detektor dan mengontrol pendinginan 

pada detektor. 

2. Bagian luar: 

Bagian luar analyzer berfungsi sebagai komponen input 

Fluorescence X-Ray Spectrometer. Pada bagian ini terdapat 

komponen-komponen sebagai berikut: 

a. Cover of the sample chamber : tutup ruang sampel, untuk 

membuka dan menutup digunakan tombol OPEN dan 

CLOSE. Cover ini otomatis menutup saat analisis dimulai 

dan membuka saat analisis selesai. 

b. Sample plate: untuk meletakkan sampel 

c. Indication/operation panel: berisi indikasi status analyzer 

dan tombol operasi 

Fungsi tombol-tombol operasi adalah sebagai berikut: 

i. START: memulai analisis 

ii. STOP: mengakhiri analisis 

iii. OPEN: membuka penutup ruang sampel 

iv. CLOSE: menutup penutup ruang sampel 

Fungsi lampu indikasi adalah sebagai berikut: 

ii. POWER: mengindikasikan bahwa power 

dinyalakan 

iii. X-RAY: mengindikasikan bahwa X-Ray dihasilkan 

/ diradiasikan 
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iv. SHUTTER CLOSE: mengindikasikan bahwa 

penembak X-Ray tertutup 

v. READY: mengindikasikan bahwa instrumen siap 

digunakan untuk analisis 

vi.  LIQUID MODE: mengindikasikan bahwa liquid 

sample table atau liquid sample turret terpasang 

vii. ERROR: mengindikasikan bahwa terjadi kesalahan 

d. Liquid nitrogen filling port: untuk mengisikan nitrogen cair 

sebagai pendingin alat. 

B. PC pemroses data pada X-Ray Fluorescence Spectrometer 

Pengolahan data dari X-Ray Fluorescence Spectrometer 

dilakukan oleh software Energy Dispersive X-Ray 

Spectrometer (EDX). 

Tampilan jendela main menu EDX sebagai berikut :  

 

 

 

Gambar 12. Jendela Main Menu EDX 

Main Menu berisi menu-menu sebagai berikut: 

1. Analysis: melakukan analisis dengan mencatat sampel 

untuk analisis. Setelah memerincikan sebuah Analytical 

Group dengan menginputkan nama sampel, kemudian 

memulai analisis. Proses selama analisis dan  
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hasil analisis juga ditampilkan pada menu ini. User juga 

bisa melakukan analisis secara berkelanjutan dengan 

memasukkan nama sampel secara beruntun.  

2. Condition: membuat dan mengedit kondisi analisis untuk 

analisis kual- kuantitatif dan analisis kuantitatif. Dengan 

software EDX, kondisi analisis dianggap sebagai  

Analytical Group atau Group. Sebagai pengaturan analisis 

ada dua tipe kondisi, yaitu untuk analisis satu elemen dan 

untuk analisis semua elemen. 

3. Data: memeriksa dan memproses ulang data analisis yang 

tersimpan. User bisa memilih sebuah data target dari data 

kuantitatif yang sepadan atau data kualitatif untuk 

membuat beberapa jenis pemrosesan. 

4. Report: membuat laporan data analisis kuantitatif  yang 

disesuaikan data kuantitatif pada grup yang sama. User 

bisa  membuat print out laporan harian dan bulanan serta 

menyimpan laporan tersebut dalam bentuk file.  

5. Monitor: menampilkan status alat (proses yang sedang 

berlangsung pada alat). 

6. Maintenance: mengontrol unit utama alat, seperti 

menyalakan dan mematikan alat.  

7. Extras: mengatur perangkat keras dan pemroses data. 

Menu ini juga menampilkan File Management dan 

konstanta-konstanta Fisika yang  
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dibutuhkan. Untuk menyimpan data digunakan pilihan File 

Management.  

8. Matching: membandingkan hasil dari analisis kuantitatif 

dari sampel dengan data yang sudah ada pada library. 

C. Cara mengoperasikan X-Ray Fluorescence Spectrometer 

a. Persiapan:  

1.Menghidupkan alat dengan cara meng-ON-kan tombol 

ON/OFF 

2.Melakukan penyesuaian alat selama 1 jam agar stabil 

3. Menyiapkan perangkat secondary safety window (lihat 

Gambar 13) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Secondary Safety Window 

b. Proses: 

1.Membuka valvo gas dan mengatur regulator sehingga 

tekanan gas yang masuk ke alat 0,5 kgcm
3
   

2.Memasukkan sample yang telah disiapkan dalam wadah 

(sample cup) lihat gambar 14 
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Gambar 14. Sample Plate 

3.Memasukkan sample cup ke dalam lumtable 

4.Pada tampilan layar awal, tekan enter lalu masuk ke 

dalam main menu lalu tekan  angka 1 analyzer kemudian 

pilih jenis pengujian high sulfur,  low sulfur sesuai 

dengan kandungan sulfur sampel.  

5.Sampel yang telah dianalisa segera dikeluarkan dari 

lumtable  

c. Mematikan: 

1.Meng-OFF-kan tombol ON/OFF 

2.Menutup valvo gas 

D. Pembahasan X-Ray Fluorescence Spectrometer 

Alat EDX ini merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk 

mengetahui kandungan metal dalam sebuah bahan misalnya pelumas. 

Prinsip kerja alat ini secara umum menggunakan prinsip flouresensi 

dari sinar-X tehadap suatu bahan. Sebelum menggunakan alat ini 

terlebih dahulu dicek heliumnya dan nitrogen cair yang berguna untuk 

mendinginkan mesin. Setelah kedua hal tersebut dinyatakan fix maka 

selanjutnya menyiapkan sampel uji. Karena sampel uji berupa cairan 

yaitu pelumas maka diperlukan sebuah wadah untuk meletakkannya 

yaitu sample cup disajikan pada Gambar 15.  
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Gambar 15. Sampel uji metal content 

Setelah sampel dimasukkan ke dalam analyzer, langkah 

selanjutnya adalah membuka jendela analysis. Pada jendela analysis 

ini sudah tersimpan data base spectrum dari kandungan logam-logam 

tertentu. Jadi, user tinggal menentukan kandungan zat apa yang akan 

dideteksi, misalnya Ca, Zn, S, dan P dan di sana sudah ada kurva 

spektrumnya. Analysis yang terjadi selama proses ini berdasarkan 

deteksi spektrum dari analisis kualitatif. Di dalam alat ini telah 

disediakan standar kandungan logam dalam sebuah bahan yaitu dalam 

satuan CRM. Setelah pengukuran selasai jendela analysis 

menampilkan hasil secara otomatis yang menampilkan hasil kualitatif 

dan kuantitatif. Hasil tersebut bisa langsung diprint dan otomatis 

tersimpan pada data file. Setelah pengukuran selesai, tutup dari 

analyzer (cover of the sample chamber) secara otomatis akan 

membuka dan sampel dapat dikeluarkan. 

Teknik analisis alat ini berdasarkan pada panjang gelombang dan jumlah 

sinar x yang dipancarkan kembali setelah suatu material ditembaki sinar x 

berenergi tinggi. Ketika radiasi sinar x mengenai sampel maka elektron 

sampel pada kulit K akan memiliki energi kinetik yang cukup untuk 

melepaskan diri dari ikatan inti sehingga elektron itu akan terpental keluar. 

Untuk setiap atom di dalam sampel, intensitas dari sinar x tersebut 

sebanding dengan jumlah (konsentrasi) atom di dalam sampel.  Intensitas 
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sinar x karakteristik dari setiap unsur dibandingkan dengan suatu standar 

yang diketahui konsentrasinya, sehingga konsentrasi unsur dalam sampel 

bisa ditentukan.  

Untuk mengetahui kinerja alat ini secara langsung, dilakukan pengujian 

kandungan logam beberapa pelumas.  

Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Pengujian Kandungan Logam pada Pelumas  

menggunakan Alat X-Ray Fluorescence Spectrometer 

 

Dari Tabel 4 di atas terdapat perbedaan hasil pengujian karena 

beberapa faktor antara lain volume nitrogen yang kurang sehingga 

sample chamber terlalu panas. Sampel chamber yang terlalu panas 

mengakibatkan pendeteksian tidak bisa optimal. 

 

 

 

Pengujian 

ke- 

Kandungan Ca (%) Kandungan Zn (%) 

Sampel A Sampel B Sampel C Sampel A Sampel B Sampel C 

1 0,1642 0,0023 0,8400 0,0937 0,0296 0,0391 

2 0,1640 0,0023 0,8428 0,0932 0,0284 0,0345 

3 0,1619 0,0024 0,8426 0,0931 0,0287 0,0369 

4 0,1613 0,0023 0,8403 0,0926 0,0282 0,0394 

5 0,1632 0,0024 0,8408 0,0941 0,0289 0,0378 

6 0,1623 0,0023 0,8440 0,0942 0,0288 0,0382 
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BAB V 

IMPLEMENTASI HASIL PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

Berdasarkan hasil praktik kerja lapangan yang telah dilakukan pada 

Laboratorium Pelumas LOBP PUG, beberapa saran yang dapat kami berikan 

untuk kemajuan prodi S1-Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 

Airlangga khususnya Laboratorium Optik dan Aplikasi Laser mengenai aplikasi 

sensor berbasis instrument optis sebagai berikut: 

1. Automatic Colour Comparator (Tintometer) 

Alat ini dibutuhkan untuk mengetahui warna material.  Alat ini 

bekerja sesuai dengan prinsip polarimeter. Di laboratorium Optik dan 

Aplikasi Laser Departemen Fisika sudah ada polarimeter 

konvensional. Ternyata perkembangan polarimeter sudah cukup pesat 

sampai pada tahap otomatisasi. Oleh karena itu, kami menyarankan 

mahasiswa Fisika bisa diarahkan untuk mengembangkan software 

yang dapat dimanfaatkan untuk otomatisasi polarimeter di 

Laboratorium Optik dan Aplikasi Laser. Hal ini pun dapat menjadi 

salah satu topik skripsi atau tugas akhir. 

2. Pour Point Comparator 

Alat ini digunakan untuk menentukan titik tuang suatu cairan.  

Prinsip kerjanya menggunakan sensor suhu dan sensor pergeseran. 

Laboratorium Optik dan Aplikasi Laser telah memiliki set up alat 

sensor pergeseran. Untuk pengembangan pemanfaatan sensor yang 

sudah ada mahasiswa Fisika bisa diarahkan untuk membuat suatu set 
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up yang mengkombinasikan pemanfaatan dua sensor serta software 

untuk melengkapi kerja sensor tersebut. 

3. X-Ray Fluorescence Spectometer  

Di Laboraturium LOBP PUG terdapat sebuah alat yang 

digunakan untuk mengidentifikasi kandungan logam dalam pelumas. 

Alat ini adalah X-Ray Fluorescence Spectometer. Prinsip kerja alat ini 

secara umum menggunakan prinsip flouresensi dari sinar-X tehadap 

suatu bahan. Dalam kuliah Fisika Zat Padat dan Spektroskopi telah 

dipelajari teori tentang difraksi sinar X pada suatu material. Saran kami 

di dalam mata kuliah Fisika Zat Padat atau Spektroskopi ditambahkan 

pembahasan tentang fluoresensi dan absorbsi, karena pada dasarnya 

fenomena yang terjadi saat suatu gelombang elektromagnetik 

mengenai suatu material bisa berupa difraksi, absorpsi, fluoresensi, 

transmisi dan refleksi. 

4. Departemen Fisika dapat menindak lanjuti hasil PKL ini dengan 

membuat MOU kepada perusahaan tersebut untuk mengirimkan para 

mahasiswanya dalam ranggka pengambilan data untuk skripsi. 
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BAB VI  

PENUTUP 

5.1.  KESIMPULAN 

1. Pengujian mutu pelumas menggunakan beberapa instrumen optis, tiga 

diantaranya adalah tintometer, pour point comparator dan fluorescence x 

ray spectrometer.  

2. Tintometer digunakan untuk menguji warna pelumas. Prinsip kerjanya 

berdasarkan spektrofotometri, yakni pengukuran kuantitatif dari 

karakteristik refleksi atau transmisi suatu bahan sebagai fungsi dari 

panjang gelombang.  

3. Pour point comparator digunakan untuk menentukan titik tuang. Prinsip 

kerjanya menggunakan sensor suhu dan sensor pergeseran.  

4. Fluorescence x ray spectrometer untuk menguji kandungan logam pada 

pelumas. Prinsip kerjanya berdasarkan panjang gelombang dan jumlah 

sinar x yang dipancarkan kembali setelah mengenai sampel.  

5.2.  SARAN 

Sebagai bahan pertimbangan dari hasil analisa dan pengamatan selama 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan menyarankan : 

1. Perawatan dan pemeliharaan rutin harus dilakukan secara berkala sesuai 

dengan manual operation alat yang digunakan. 

2. Diupayakan setiap akan menggunakan timbangan, water pass dicek 

keadaannya apakah sudah pada posisi datar. 

3. Untuk meminimalisir troble pada software, sebaiknya setelah result 

display muncul dan dicatat hasilnya jendela result display segera 
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ditutup, cukup membuka jendela utama saja jika alat sedang tidak 

dioperasikan.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Tanda Terima PKL 
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Lampiran 2. Presensi Kehadiran PKL 
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Lampiran 3. Alat Automatic Colour Comparator (Tintometer) 

 

 

 

 

Lampiran 4.  Alat Automatic Pour Point Comparator 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5. Alat Flourosence X-Ray Spectrometer EDX-900HS 
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Lampiran 6. Spektrum kandungan logam dalam pelumas dengan Flourosence X-

Ray Spectrometer EDX-900HS 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Spektrum Ca dalam pelumas Prima XP 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Spektrum Zn dalam pelumas Prima XP 
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1. Principle measurement : Fluoresense X-ray analysis 

2. Method  mesurement : energy dispersive type 

3. Sample type : solid, liquid and powder 

4. Range of measurement : Na to U 

5. Sample size : max 300mm x 150 mm 

6. X-ray generator 

a. X-ray tube : Rh target 

b. Voltage : 5 to 50 kv 

c. Current : 1 to 1000uA 

d. Cooling method : Air cooling (with fan) 

e. Irradiation area : 10 mm standard 

f. Primary filter : 5 type automatic replacement (Al, Ni, Ti, Zr, Mo) 

7. Detector : 

a. Type :Si drift chamber semiconductor detector 

b. Cooling method: electronic cooling method 

c. Counting method: digital filtered 

8. Sample chamber: 

a. Atmosphere : Air, vacuum , He 

b. Sample change : 8 sample turret 

c. Sample observation : CCD camera 

9. Evacuation system 

a. Evacuation : oil rotary pump direcly connected 

b. Vacuum monitor : pirani gauge 

c. Atmosphere pressure monitor : with a pressure sensor 

10. Data processing unit  

a. Computer : IBM PC/AT compatible 

b. Memory : 128MB or more 

c. HDD: 20GB or more 

d. FDD: 3,5 inch, 1,44MB, 1 drive 

e. Optical device: CD ROM 

f. Display : resolution 1024x768 or more 

g. Printer : colour ink jet printer 

h. OS : windows XP 

i. Interface :SCSI-2 

11. Soft ware 

a. Qualitative analysis : measurement / analysis software 

b. Quantitative analysis: calibrations curve method, matrix correction, FP method, Film FP 

method, BG-FP method 

c. Matching software : intensity / content 

d. Utility : automatic calibrations function  

 

Lampiran 7. Spesifikasi Alat Flourosence X-Ray Spectrometer EDX-900HS  
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Lampiran 8. Dokumentasi kegiatan PKL 

 

 

 

 

 

Pengenalan alat Pour Point Comparator 

 

 

 

 

 

 

Persiapan sampel pada pengujian Pour Point  


