
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

5.1. kesimpulan  

Penelitian pengaruh perubahan Lobe Separation Angle dan beban terhadap 

performa mesin vixion 150cc terhadap unjuk kerja motor bensin empat langkah, 

memperoleh hasil sebagai berikut :  

1. LSA yang telah dimodifikasi menghasilkan torsi yang lebih baik 

dibandingkan camshaft standar. Torsi maksimal yang dihasilkan adalah 

13,7 Nm dihasilkan oleh camshaft dengan LSA 1020. Perubahan sudut lobe, 

diperkecil ataupun diperbesar yang diaplikasikan di mesin vixion 150cc 

dapat meningkatkan torsi yang dihasilkan. Perbandingan daya maksimum 

yang dihasilkan mesin sepeda motor dengan LSA camshaft 1020, camshaft 

1050 dan camshaft 1080 yaitu : pada camshaft 1020 daya yang dihasilkan 

oleh mesin sebesar 14,8 PS pada putaran 9300 rpm. Pada camshaft 1050 

daya maksimum yang dihasilkan sebesar 12,6 PS pada putaran 7600 rpm. 

Pada camshaft 1080 daya maksimum yang dihasilkan sebesar 16,4 PS pada 

putaran 9300 rpm. Berdasarkan hasil pengujian daya diketahui bahwa pada 

camshaft dengan LSA 1080 dapat mengahsilkan daya lebih baik 

dibandingkan dengan camshaft standar dan camshaft 1020. Pengaruh 

perubahan LSA terhadap suhu mesin. Berdasarkan hasil pengujian, LSA 

yang telah dimodifikasi mempengaruhi suhu mesin. Mesin yang 

menggunakan camshaft modifikasi akan menjadi lebih panas dibandingkan 

dengan mesin yang menggunakan camshaft standart. Namun perubahan 

suhu tidak melebihi suhu kerja mesin masih dibawah nilai 950c. sehingga 

masih aman jika menggunakan camshaft modifikasi.  

2. Beban yang diberikan kepada kendaraan mempengaruhi performa mesin. 

Semakin besar beban yang diberikan, torsi dan daya menjadi menurun, 

sedangkan konsumsi bahan bakar semakin banyak. 

3.  Untuk camshaft dengan LSA 1020 dapat digunakan untuk mendongkrak 

torsi dan daya jika pemilik kendaraan ingin mendapatkan tenaga yang lebih 

besar, sehingga metode ganti piston lebih besar tidak wajib dilakukan. Cara 

simpel untuk mendongkrak hanya perlu merubah LSA camshaft. 

 

5.2. Saran  
Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian unjuk kerja motor 4 

langkah dengan melakukan penambahan sistem pendingin untuk lebih mendinginkan 

mesin kendaran agar lebih irit dan merubah cam lobe untuk menghaluskan suara 

mesin agar suara tidak kasar.  

 


