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5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan data dan analisa yang diperoleh setelah melakukan penelitian 

terhadap tiga produk minyak pelumas beserta pengaruhnya terhadap sepeda motor 

Honda Megapro 150 cc, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Nilai viskositas oli sintetis SAE 10W-40 (BM 1 dan Motul 3100) lebih 

tinggi dibanding oli mineral SAE 10W-30 (MPX 2), hal ini sesuai dengan 

sepesifikasi yang tercantum pada kemasan produk tersebut. Tetapi 

ketahanan viskositas terhadap perubahan temperatur oli MPX 2 lebih baik 

dibandingkan oli BM 1 dan Motul 3100 hal ini karena penurunan nilai 

viskositas oli MPX 2 dari Temperatur kamar sampai Temperatur  ± 60 
o
C 

lebih rendah dibanding oli BM 1 dan Motul 3100. 

2. Konduktivitas termal oli sintetis (BM 1 dan Motul 3100) lebih baik dari oli 

mineral (MPX 2) karena oli sintetis memiliki kesetabilan yang lebih tinggi 

dibanding oli mineral tetapi perbedaannya tidak signifikan. Semakin tinggi 

nilai konduktivitas termal maka kemampuan oli meradiasikan panas yang 

terbuang keluar semakin baik. 

3. Pengaruh oli sintetis terhadap daya mesin Honda Megapro 150 cc lebih 

baik dibanding oli mineral, hal ini karena oli sintetis memiliki zat-zat 

adiktif yang dapat meningkatkan fungsi dari oli pada saat beroperasi yaitu 

mampu mengurangi panas yang berlebihan yang berdampak pada kinerja 

mesin yang semakin ringan. Torsi yang tertinggi didapat oleh oli mineral 

(MPX 2) tetapi perbedaan dengan oli sintetis (BM 1 dan Motul) tidak 

signifikan. Sedangkan konsumsi bahan bakar oli Sintetis (BM 1 dan Motul 

3100) cenderung lebih hemat dibanding oli mineral (MPX 2). 

 

 

 



3.2 Saran  

1. Pada proses pengujian gelas tahan panas yang digunakan harus diberi 

isolator yang cukup, hal ini bertujuan agar suhu oli tidak mudah 

terpengaruh oleh udara luar. 

2. Pada proses pengujian daya dan torsi diatas Dynamometer sebaiknya 

pengujian dilakukan pada saat kondisi mesin tidak terlalu panas hal ini 

bertujuan agar kinerja mesin optimal dan data yang diperoleh lebih akurat. 

3. Pada saat pengujian bahan bakar kecepatan putar mesin (rpm) diusahakan 

stabil karena akan berpengaruh pada hasil pengukuran konsumsi bahan 

bakar dan juga dilakukan pengukuran temperatur mesin pada sesaat setelah 

selesai melakukan pengujian, karena tinggi rendahnya temperatur mesin 

dan udara sangat berpengaruh pada konsumsi bahan bakar yang diperoleh. 

4. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variasi pengujian pada 

standarisasi SAE yang sama atau jenis minyak pelumas yang sama. 

 


