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BAB IV 

HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Pengujian Penambahan Oil cooler  

Hasil dari pengujian penambahan oil cooler pada motor Megapro 160 cc 

dengan melakukan pengujian temperatur panas oli pada kondisi 1 (tanpa oil cooler) 

dan kondisi 2 (menggunakan oil cooler) menggunakan alat pengukur panas 

thermocople  yang di pasang di beberapa titik, uji konsumsi bahan bakar dan dyno 

test  juga dilakukan pengujian, guna mengetahui pengaruh penambahan oil cooler 

terhadap unjuk kerja mesin sepeda motor Mega Pro 160 cc. Berikut ini merupakan 

proses pemgumpulan data, perhitungan, dan pembahasan. Pengujian kinerja sepeda 

motor Megapro 160 cc dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara kondisi 1 

(tanpa oil cooler) dengan kondisi 2 (menggunakan oil cooler). 

4.2 Hasil Pengujian Temperatur Oli Pada Mesin  

Uji temperatur dilakukan untuk mengetahui perbandingan suhu oli yang 

digunakan dengan dan tanpa penambahan oil cooler. Hasil dari pengambilan data 

panas oli dengan dan tanpa penambahan oil cooler selama empat hari guna 

mendapatkan temperatur lingkungan yang sama dan hasilnya dapat dilihat pada 

Tabel 4.1 dan Tabel 4.2. 

Tabel 4.1 Pengujian Temperatur Oli Kondisi 1 (sebelum dipasang oil cooler) 

No 
Jarak Tempuh 

(km) 

Temperatur 

lingkungan (°C) 

Temperatur 

awal  (°C) 

Temperatur 

akhir (°C) 

1 4 27 50 58,5 

2 4 27 50 58,8 

3 4 27 50 57,9 

4 4 27 50 59 

5 4 27 50 58,9 
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Tabel 4.2 Pengujian Temperatur Oli Kondisi 2 (sesudah dipasang oil cooler) 

No 

Jarak 

Tempuh 

(km) 

Temperatur 

lingkungan 

(°C) 

Temperatur awal (°C) Temperatur akhir (°C) 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 

1 4 28 30,1 30,7 50 34,6 31,8 57,7 

2 4 28 30,6 30,4 50 32,5 30,3 56,9 

3 4 28 30,5 30,2 50 35,7 34 57,2 

4 4 28 30,9 29,7 50 36,1 34,9 57,9 

5 4 28 30,2 30,2 50 34,3 32,1 57,8 

 

Keterangan Tabel 4.2 dan 4.3:  

T1  : Temperatur oli sebelum masuk ke dalam oil cooler 

T2  : Temperatur oli keluar dari oil cooler 

T3  : Temperatur oli di dalam mesin  

Hasil dari pengujian temperatur Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 dirata – rata dan 

bisa dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Rata – rata temperatur pengujian temperatur 

keterangan 

Jarak 

Tempuh 

(km) 

Temperatur 

lingkungan 

(°C) 

Temperatur awal (°C) Temperatur akhir (°C) 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 

kondisi 1 4 27 - - 50 - - 58,62 

kondisi 2 4 27 30,46 30,24 50 34,64 32,62 57,5 

 

Hasil pengujian temperatur dalam bentuk tabel, kemudian di olah menjadi 

bentuk grafik perbandingan temperatur kondisi 1 dengan temperatur kondisi 2 dapat 

dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.1 Perbandingan temperatur akhir dengan hasil rata-rata 

Gambar 4.1 menunjukkan perbandingan temperatur yaitu kondisi 1 (tanpa oil 

cooler) dengan kondisi 2 (menggunakan oil cooler). Hasil diatas menghasilkan data 

bawa kondisi 2 (menggunakan oil cooler) lebih rendah temperaturnya dibandingkan 

kondisi 1 (tanpa oilcooler) di karenakan adanya penambahan sistem pendingin oil 

cooler dan bisa dilihat pada Tabel 4.2 kondisi 2 (menggunakan oil cooler) di 

temperatur akhir adanya penurunan pada T1 selang masuk ke T2 selang keluar. 

Honda Megapro 160 cc dengan menempuh jarak yang sama dan temperatur 

awal yang sama maka di dapatkan hasil temperatur akhir T3 kondisi 1 58,62 °C, 

sedangkan temperatur akhir T3 kondisi 2 57,5°C terjadi penurunan sebesar 1,12°C. 

Data di atas sama dengan penelitian Irawan dkk (2016) yaitu variasi pendinginan 

standar (udara) memiliki suhu rara-rata lebih besar di bandingkan variasi pendingin 

oli sistem radiator.  
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4.3 Hasil Pengujian Dynotest 

Pengujian pada dynotest untuk mengetahui kemampuan daya dan torsi sepeda 

motor jenis Honda Megapro 160 cc, pada pengujian dynotest dimulai pada ±4000 

rpm. Pada hasil akan terlihat maximal power dan maximal torque yang terbaca. 

Kelembaban ruangan diukur menggunakan unit digital yang terhubung dengan PC 

computer. Pada masing-masing pelumas dilakukan pengujian sebanyak 5 kali guna 

mendapatkan hasil power dan torque yang terbaik.  

4.3.1 Hasil pengujian Daya 

Pada pengujian dynotest ini menggunakan media uji sepeda motor Honda 

Megapro 160 cc tahun 2003, dan menggunakan 2 jenis kondisi yang berbeda. Jenis 

kondisi 1 adalah kondisi standar yang belum di pasang oil cooler dan kondisi 2 

adalah kondisi yang sudah di modifikasi dengan menambahkan oil cooler dan 

merubah sistem pelumasan standar. Perbedaan daya pada masing-masing kondisi 

dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 

Gambar 4.2 Perbandingan daya kondisi 1 dengan daya kondisi 2 
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Gambar 4.2 menunjukkan grafik pengaruh dari dua kondisi yaitu kondisi 1 

(tanpa oil cooler) dan kondisi 2 (mengunakan oil cooler) terhadap daya mesin 

sepeda motor Honda Megapro 160 cc dengan kecepatan putar. Grafik di atas 

menunjukkan bahwa kondisi 2 (menggunakan oil cooler) memiliki daya puncak 

sebesar 13,4 HP pada putaran 7666 rpm, yang lebih tinggi di bandingkan dengan 

kondisi 1 (tanpa oil cooler) yang hanya mendapatkan daya puncak sebesar 13,2 

pada putaran 7910 rpm. Selisih antara daya kondisi 1 dengan kondisi 2 adalah 0,2 

HP.  

Dilihat dari kemampuan mesin menghasilkan daya maksimum, menunjukkan 

bahwa kondisi 2 (menggunakan oil cooler) atau yang sudah di modifikasi 

menambahkan sistem pelumasan oil cooler lebih baik dibandingkan kondisi 1 

(tanpa oil cooler). Hal tersebut sesuai dengan peryataan Prabawa (2008) yaitu 

menunjukkan bahwa dengan penambahan sistem pendingin oil cooler diperoleh 

adanya peningkatan daya di bandingkan daya standar. Tetapi penilitian ini valid 

jika di bandingkan juga dengan penelitian Mastur dkk (2015) yaitu menambahkan 

sudu kipas pada radiator terhadap performansi mesin pendingin pada mobil Toyota 

K3-VI 1300cc adanya peningkatan daya di bandingkan daya standar.  

Hal ini dikarenakan oleh adanya penurunan temperatur oli yang masuk ke 

mesin akibat dari oil cooler tersebut. Oil cooler disini adalah untuk menjaga 

temperatur oli agar tidak terlalu tinggi. Temperatur oli yang terlalu tinggi dapat 

menyebabkan oli terlalu encer sehingga dapat menganggu fungsi pelumasan oli. 

Dengan temperatur yang tidak terlalu tinggi maka pelumasan didinding silinder 

lebih maksimal, otomatis kerja mesin pun lebih baik. Inilah yang membuat nilai 

dari daya modifikasi oil cooler lebih besar dari daya standar. 

4.3.2 Pengaruh Jenis Kondisi terhadap Torsi   

Seperti halnya pada pengujian daya, maka pengujian dynotest juga 

mendapatkan data pada torsi sepeda motor Honda Megapro 160 cc. Data ini 

didapatkan dari pengujian dua jenis kondisi yaitu kondisi 1 adalah kondisi standar 

yang belum dipasang oil cooler dan kondisi 2 adalah kondisi oil cooler atau yang 
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sudah dimodifikasi dengan menambahkan oil cooler dan merubah sistem 

pelumasan standar. Untuk melihat perbandingan pengujian torsi pada masing-

masing kondisi bisa dilihat pada gambar berikut. 

 

 

Gambar 4.3 Grafik Pengaruh Jenis Kondisi terhadap Torsi 

Gambar 4.3 Menunjukkan grafik pengaruh dari dua jenis kondisi yaitu 

kondisi 1 (standar) dan kondisi 2 (oil cooler) terhadap daya mesin sepeda motor 

Honda Megapro 160 cc dengan kecepatan putar. Pada Gambar 4.3 terlihat bahwa 

kondisi 2 (oil cooler) mempunyai torsi maksimum yang paling tinggi dibandingkan 

dengan kondisi 1 (standar) pada kisaran putararan 6500 – 7250 rpm. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa penambahan oil cooler pada Honda Megapro 160 cc terjadi 

perubahan torsi dengan nilai yang lebih tinggi. Pada kondisi 2 memiliki torsi 

maksimal 12,86 N.m dan pada kondisi 1 memiliki torsi maksimal 12,75 Nm. 

perbedaan selisih nilai torsi kondisi 1 dengan kondisi 2 yaitu sekitar 0,11 Nm. Hal 

ini sama dengan peryataan Prabawa (2008) yang menyatakan bahwa dengan 
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penambahan oil cooler diperoleh peningkatan nilai torsi dibandingkan dengan torsi 

standar.  

4.4 Hasil Pengujian Konsumsi Bahan Bakar    

Pengujian uji jalan untuk mendapatkan data pengaruh jenis kondisi terhadap 

jenis bahan bakar dilakukan dengan media uji sepeda motor Honda Megapro 160 

cc dengan jarak tempuh sejauh 4 km, kecepatan rata-rata yang dilakukan pada 

pengujian ini 38 km/jam – 43 km/jam. Alat untuk mengetahui kecepatan sepeda 

motor dengan bantuan speedometer sepeda motor dan dengan aplikasi GPS 

Spedometer-Odometer. Pengujian konsumsi bahan bakar pada uji jalan 

menggunakan bahan bakar jenis Pertalite ron 90-91, dari kedua jenis kondisi yaitu 

kondisi 1 adalah kondisi standar yang belum dipasang oil cooler dan kondisi 2 

adalah kondisi oil cooler atau yang sudah dimodifikasi dengan menambahkan oil 

cooler dan merubah sistem pelumasan standar. 

Perhitungan data konsumsi bahan bakar: 

 

Kbb = 
S

v
 

s  = Jarak Tempuh (km) 

v  = Volume bahan bakar yang digunakan (liter) 

Jika : 

s  = 4 km  (Dapat dilihat pada tabel 4.4) 

v   = 0.100 liter 

 

Maka : 

Kbb  = 
4 km

0,100 liter
 

  = 40 km/liter 

 

 

 

 

 



51 
 

Tabel 4.4 Data Konsumsi Bahan Bakar 

Jenis Kondisi 
Jarak 

Tempuh 

Volume 

(liter) 

Konsumsi 

BBM (km/liter) 

Rata-rata Konsumsi 

BBM (km/liter) 

Kondisi 1 

(standar) 

4 0,100 40 

39,62 

4 0,098 40,81 

4 0,099 40,40 

4 0,105 38,09 

4 0,103 38,83 

Kondisi 2 (Oil 

cooler) 

4 0,101 39,60 

40,57 

4 0,097 41,23 

4 0,097 41,23 

4 0,098 40,81 

4 0,100 40 

 

Dari Tabel 4.4 diketahui bahwa terdapat dua kondisi yaitu kondisi 1 dan 

kondisi 2. Dari Tabel 4.4 diatas maka didapatkan diagram sebagai berikut. 

 

 

Gambar 4.4 Diagram Perbandingan Konsumsi Bahan Bakar 

Gambar 4.4 menunjukkan perbandingan jenis kondisi 1 (standar) dan kondisi 

2 (oil cooler) terhadap konsumsi bahan bakar minyak jenis pertalite ron 90-91. 

Hasil pengujian diatas menghasilkan data bahwa kondisi 2 (oil cooler) lebih hemat 

bahan bakar dibandingkan dengan kondisi 1, hal tersebut dikarenakan jenis kondisi 
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2 lebih baik dalam menaikan nilai daya yang dihasilkan oleh mesin kendaraan 

bermotor karena lebih sempurna dalam melumasi komponen mesin.  

Hal ini juga sama dengan pernyataan Hidayat (2015) yang menyatakan Hasil 

dari pelaksanaan penelitian dengan judul “Modifikasi Sistem Pendingin (Sirip dan 

Air) Pada Saluran Pelumas Guna meningkatkan Efisiensi Bahan Bakar Bensin” 

dengan hasil terjadinya peningkatan efisiensi tingkat pemakaian bahan bakar 

bensin, baik dengan oil cooler sirip dan non sirip. 

Dari hasil yang telah didapat Adapun hasil perbandingan dengan penelitian 

terdahulu yang ditunjukan pada Tabel 4.5 

Tabel 4.5 Perbandingan Hasil Penambahan Oil cooler pada motor Megapro 

160 cc Penelitian Sekarang dengan Penelitian Terdahulu 

Bahan 

bakar 
Kondisi 

Temperatur 

(ºC) 
Daya (HP) 

Torsi 

(Nm) 

Konsumsi 

bahan bakar 

(km/liter) 

Pertalite 
Standar 58,62 13,2 12,75 39,62 

Oil cooler 57,5 13,4 12,86 40,57 

Pertamax 
Standar 59,1 13,5 13,5 37,45 

Oil cooler 58,2 13,9 13,8 41,54 

 

 Dapat dilihat pada Tabel 4.5 perbandingan dari penelitian Hardanu (2017) 

yang menyatakan hasil dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Penambahan Oil 

Cooler Eksternal Terhadap Unjuk Kerja Mesin Sepeda Motor Megapro 160 cc 

dengan Bahan Bakar Pertamax” terjadi penurunan temperatur yang mendapatkan 

selisih 0,9ºC sedangkan penurunan temperatur pada pertalite mendapatkan selisih 

sebesar 1,12ºC. Daya pada mesin Megapro 160 cc meningkat dari 13,5 HP menjadi 

13,9 HP, sedangkan pada penelitian ini mendapatkan peningkatan daya dari 13,2 

HP menjadi 13,4 HP. Sama halnya dengan daya pada torsi juga mendapatkan 

peningkatan torsi pada pertamax dari 13,5 N.m menjadi 13,8 N.m dan pada pertalite 

mendapatkan 12,75 N.m menjadi 12,86 N.m. Pada konsumsi bahan bakar 
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mendapatkan hasil dari pertamax 37,45 km/liter pada kondisi setandar dan 41,54 

km/liter pada kondisi menggunakan oil cooler, hasil dari pengujian pertalite 

mendapatkan 39,62 km/liter menjadi 40,57 km/liter setelah dipasangkan oil cooler. 

 


