
 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan serta diperolehnya data-data dari hasil 

pengujian yang kemudian dibahas dalam pembahasan, maka didapatkan  beberapa 

kesimpulan dari pengujian modifikasi kapasitas cylinder pada sepeda motor honda 

supra 100cc menjadi 125cc dengan menggunakan cylinder dan head cylinder honda 

supra x 125cc  terhadap peningkatan prestasi mesin sepeda motor 4- langkah Honda 

Supra 100 cc. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:  

1. Pengujian konsumsi bahan bakar stasioner (diam), penggunaan komponen 

carburator, cylinder, head cylinder, crankshaft dan  ignation delay (sistem 

pengapian) sepeda motor Honda Supra X 125 yang di aplikasikan pada sepeda 

motor Honda Supra 100cc, secara keseluruhan mampu menurunkan tingkat 

konsumsi bahan bakar sebesar 19,63% dan konsumsi bahan bakar ini sama 

dengan konsumsi bahan bakar sepeda motor Honda Supra X 125. 

2. Untuk pengujian konsumsi bahan bakar berjalan tanpa berboncengan dan 

secara berboncengan pada sepeda motor Honda Supra 100cc yang telah 
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dimodifikasi mampu menurunkan konsumsi bahan bakar sebesar 27,19% 

konsumsi bahan bakar sepeda motor Honda Supra 100cc modifikasi lebih 

hemat 10,1 % dibandingkan konsumsi bahan bakar sepeda motor Honda 

Supra X 125cc. 

3. Hasil pengujian akselerasi 0-80 km/jam pada sepeda motor Honda Supra 

100cc yang telah dimodifikasi mampu menurunkan waktu akselerasi sebesar 

3,91 detik atau sebesar 20,03 % dan 14,5 % dari sepeda motor Honda Supra X 

125cc dan pada hasil pengujian akselerasi 600-80 km/jam diperoleh 

penurunan waktu akselerasi 37% dari kondisi standar dan 9,6% dari sepeda 

motor Honda Supra X 125cc. 

4. Data hasil pengujian putaran dan kecepatan maksimum menunjukkan bahwa, 

semakin tinggi putaran mesin maka semakin besar kecepatan maksimum yang 

di capai. Dari hasil pengujian didapatkan peningkatan putaran dan kecepatan 

maksimum pada sepeda motor Honda Supra 100cc yang telah dimodifikasi  

peningkatan kecepatan sebesar 3,7% dan peningkatan putaran maksimum 

sebesar 1,66% dari kondisi sepeda motor Honda Supra 100cc standar. 

5. Penurunan konsumsi bahan bakar berjalan dan penurunan waktu akselerasi 

pada sepeda motor Honda Supra 100cc yang telah dimodifikasi diperoleh 

karena adanya perbedaan sistem transmisi antara sepeda motor Honda Supra 

100cc dan sepeda motor Honda Supra X 125cc  

6. Pada sepeda motor Honda Supra 100cc menggunakan sistem transmisi dengan 

jarak antar transmisi yang dekat (closed rasio) yang mampu menghasilkan 

perpindahan perseneling yang cepat pada putaran rendah. 
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B. Saran 

Untuk kesempurnaan hasil penelitian, penelitian lanjutan yang disarankan adalah 

sebagai berikut: 

1. Melakukan pengujian akselerasi sebaiknya menggunakan alat dynotest agar 

lebih aman dan memperoleh data yang lebih akurat. 

2. Melakukan pengujian dengan motor yang baru, jadi kondisi mesin masih 

sangat standar dengan pabrikan. 

3. Melakukan penelitian lanjutan penggunaan sistem kopling dari sepeda motor 

Honda Supra X 125 sehingga mendapatkan hasil akselerasi yang lebih 

optimal. 

 

 

 

 


