
54 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil data dan pengolahan yang telah dilakukan dalam penelitian 

pengaruh penambahan oil cooler eksternal terhadap unjuk kerja mesin sepeda motor 

megapro 160cc, dapat di simpulkan sebagai berikut: 

1. Dari data yang diperoleh setelah menambahkan pendingin oil cooler dengan 

mengubah sistem pelumasan terjadi penurunan temperatur oli sebesar 1,12°C, 

dengan penurunan temperatur tersebut mengakibatkan adanya peningkatan 

nilai unjuk kerja mesin motor Honda Megapro 160 cc. 

2. Pada pengujian dynotest terjadi peningkatan performasi pada motor Honda 

Megapro 160 cc. Peningkatan terjadi pada nilai daya yang mendapatkan selisih 

0,2 HP lebih tinggi pada kondisi 2 ( menggunakan oil cooler) dan pada torsi  

juga mendapatkan selisih yang libih besar pada kondisi 2 juga yaitu sebesar 

0,11 Nm. Hal ini dipengaruhi oleh penambahan pendingin oil cooler dengan 

mengubah sistem pelumasan, oleh karena itu, oli yang tidak terlalu tinggi 

temperaturnya akan lebih baik melumasi, sehingga kerja mesin pun lebih baik 

dan mencegah overheating.  

3. Pengaruh penambahan oil cooler pada Honda Megapro 160 cc pada pengujian 

konsumsi bahan bakar ini cukup efisien dengan konsumsi 40,57 km/l, 

sedangkan pada kondisi standar mendapatkan nilai 39,62 km/l. Berarti efisiensi 

konsumsi bahan bakar penambahan oil cooler lebih baik sebesar 2,34 %  

dibandingkan masih dalam kondisi standar. 
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5.2 Saran 

Dari penelitian yang dilakukan didapat beberapa saran untuk peneitian 

berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik, saran tersebut diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Perlu dilakukan pengujian tambahan untuk mengukur viskositas oli yang 

terdapat pada mesin sebelum dan sesudah ditambahkan oil cooler. sehingga 

dapat mengetahui nilai kekentalan oli pada saat kondisi sebelum dan 

sesudah dipasang oil cooler. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih pada ukuran dimensi oil cooler terhadap 

pengaruh-pengarunya. Karena sudah banyak merek-merek lain yang 

bermunculan dengan berbagai ukuran. 

3. Sebaiknya pihak kampus menyediakan alat untuk dynotest karena banyak 

mahasiswa yang mengambil tema motor bakar. Sehingga penelitian dapat 

berjalan lebih baik.  

4. Sebaiknya jika akan memasang oil cooler pada motor disarankan untuk 

mengganti oil pump yang lebih bagus, agar sirkulasi oli dalam mesin lebih 

kuat/lancar dalam melumasi bagian-bagian mesin. 


