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ABSTRAKSI  

Salah satu cara untuk mendapatkan efisiensi volumetris yang 
maksimal sehingga dapat menghasilkan tenaga seoptimal mungkin adalah 
dengan melakukan modifikasi pada camshaft. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui perbandingan pengaruh penggunaan camshaft 
standard dengan camshaft racing terhadap unjuk kerja motor bensin 
empat langkah.  

Dalam pengujian ini menggunakan objek sepeda motor Honda 
Tiger. Pengujian unjuk kerja sepeda motor dilakukan dengan 
menggunakan dynotest seri V3.3 Rextor Pro Dyno jenis Inertia 
dynamometer. Pengujian dilakukan secara bergantian untuk masing-
masing variasi camshaft guna memperoleh perbandingan torsi, daya, dan 
konsumsi bahan bakar spesifik pada tingkat putaran mesin 5500 rpm – 
8000 rpm. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan camshaft racing 
menghasilkan unjuk kerja yang lebih baik, yaitu daya dan torsi yang lebih 
besar serta lebih irit dalam mengkonsumsi bahan bakar, daripada 
camshaft standard. Pada camshaft racing menghasilkan daya maksimal 
sebesar 14,77 kW dan torsi maksimal sebesar 19,05 Nm pada putaran 
7500 rpm dengan konsumsi bahan bakar spesifik 0,0830534 kg/kWh, 
sedangkan pada camshaft standard hanya mampu menghasilkan daya 
maksimal sebesar 14,11 kW pada putaran 8000 rpm dengan konsumsi 
bahan bakar spesifik 0,126552 kg/kWh dan torsi maksimal sebesar 18,72 
Nm pada putaran 6500 rpm dengan konsumsi bahan bakar spesifik 
0,090752 kg/kWh.  

Kata Kunci : standard, racing, camshaft, unjuk kerja, motor bensin        
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1. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 
Dunia otomotif  (khususnya sepeda motor) berkembang 

semakin pesat dewasa ini, yang mana juga diikuti oleh 
perkembangan dari berbagai komponen pendukungnya. Selain 
sebagai alat transportasi, sepeda motor juga digunakan untuk 
kepentingan kompetisi performance.  

Untuk menghasilkan sepeda motor dengan performa yang 
tinggi salah satunya  yang paling penting adalah dengan 
melakukan modifikasi pada bagian engine. Modifikasi yang 
umum dilakukan adalah dengan melakukan pemasangan parts 
racing, dimana hal tersebut dilakukan untuk memperoleh 
efisiensi volumetris dan thermal semaksimal mungkin sehingga 
dapat menghasilkan tenaga seoptimal mungkin. 

Salah satu cara yang dilakukan untuk mendapatkan 
tenaga seoptimal mungkin adalah dengan melakukan modifikasi 
pada camshaft. 

Memodifikasi atau mengganti camshaft standard dengan 
camshaft racing bertujuan untuk memperoleh performa yang 
tinggi sehingga dapat digunakan sehari-hari. Oleh sebab itulah 
perlu dilakukan penelitian tentang sejauh mana perbedaan 
pengaruh penggunaan camshaft standard dan camshaft racing 
pada sepeda motor harian, dimana selanjutnya dapat diperoleh 
perbedaan daya, torsi dan konsumsi bahan bakar spesifik  

1.2. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

Mengetahui kinerja engine yaitu daya mesin (P), torsi (T), dan 
konsumsi bahan bakar (SFC) pada variasi camshaft.   

2. TINJAUAN PUSTAKA 
Peter Burgess and David Gollan (2003), dalam bukunya “How 

To Build, Modify And Power Tune Cylinder Head”, menjelaskan bahwa 
fungsi camshaft adalah untuk mengatur waktu membuka dan menutup 
katup pada saat yang tepat, dimana hal ini bertujuan untuk mengisi 
silinder dengan campuran bahan bakar dan udara sebelum terjadi 
pembakaran dan mengosongkan silinder setelah terjadi proses 
pembakaran.  Hal tersebut terdengar cukup sejalan, tetapi bagaimana 
fungsi ini dilakukan akan memiliki efek yang besar terhadap torsi, 
daya, jangkauan kerja dan kemampuan engine. 

Yudhi Prabowo (2006), dalam penelitian mengenai Pengaruh 
Pemotongan Kepala Silinder terhadap Unjuk Kerja dan Konsumsi 
Bahan Bakar pada Mesin Sepeda Motor Honda Astrea, menyatakan 
bahwa jumlah perbandingan kompresi akan sangat berpengaruh 
terhadap unjuk kerja mesin. Hasil penelitiannya menunjukan pada 
pemotongan kepala silinder 0.8 mm, menghasilkan daya yang lebih 
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baik serta konsumsi bahan bakar lebih irit dibandingkan dengan 
pemotongan kepala silinder 0.5 mm atau dalam kondisi standard tidak 
mengalami pemotongan baik pada putaran mesin 4000 rpm, 6000 
rpm, dan 8000 rpm. 

Hanang Sapto Aji (2010), dalam penelitiannya Study Pengaruh 
Aplikasi Membran Racing Terhadap Unjuk Kerja Mesin Sepeda Motor 
Bensin 2 Langkah 135 cc dengan Variasi Bahan Bakar Premium dan 
Pertamax. Dari hasil penelitiannya menunjukkan daya motor, torsi dan 
BMEP yang dihasilkan dengan membran racing lebih tinggi dari 
membran standard, dengan selisih daya maksimum ± 1 kW dan torsi 1 
Nm. Daya dan torsi maksimum yang dicapai terdapat pada variasi 
penggunaan membran V-Force – pertamax, yaitu sebesar 13,199 kW 
dan 15,763 Nm pada putaran 8000 rpm. Selain itu penggunaan 
membran racing dapat lebih menghemat konsumsi bahan bakar 
daripada membran standard. Pada putaran 8000 rpm konsumsi bahan 
bakar pertamax 0,86739 kg/jam, sedangkan dengan bahan bakar 
premium adalah 1,12065 kg/jam. 

Ardianto Argo Busono (2010), dalam penelitiannya Analisis 
Variasi Intake Manifold Standard dan Porting pada Piston Standard 
dan Racing Terhadap Kinerja Sepeda Motor Honda GL 100, 
memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan aplikasi intake 
manifold porting pada piston standard maupun racing dapat 
menghasilkan daya dan torsi lebih tinggi pada putaran bawah dan 
selanjutnya pada putaran atas perubahan tersebut berubah seiring 
dengan konsumsi bahan bakar yang semakin meningkat sampai 
dengan berhentinya pasokan campuran bahan bakar – udara karena 
keterbatasan suplai bahan bakar dari karburator. Pada putaran 5000 
rpm aplikasi intake manifold porting baik pada piston standard maupun 
racing konsumsi bahan bakar yang digunakan lebih rendah 
dibandingkan dengan aplikasi intake manifold standard.  

2.1. Dasar teori 
Motor bakar adalah salah satu mesin kalor yang bekerja 

mengubah energi thermal menjadi energi mekanik. Energi 
thermal ini diperoleh dari hasil pembakaran antara bahan bakar 
dan udara didalam ruang bakar. Gas hasil proses pembakaran 
ini kemudian digunakan untuk mendorong piston yang 
dihubungkan dengan poros engkol melalui perantaraan sebuah 
batang penghubung (connecting rod), sehingga gerak translasi 
dari piston diubah menjadi gerak rotasi pada poros engkol. 

Ditinjau dari proses pembakarannya, motor bakar dapat 
dibagi menjadi dua golongan yaitu :  

1. Compression Ignition  Engine 
Compression Ignition Engine atau biasa disebut motor 

bakar diesel. Pada motor diesel mesin dinyalakan dengan 
menyemprotkan bahan bakar kedalam ruang bakar yang 
berisi udara bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi 
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sehingga terjadi pembakaran. Udara bertekanan dan 
bertemperatur tinggi tersebut dihasilkan dari kompresi udara 
pada langkah hisap, karena itu pada motor bakar diesel 
digunakan perbandingan kompresi yang tinggi, berkisar 
antara 12 sampai 25.   

2. Spark Ignition Engine 
Spark Ignition Engine atau motor bakar bensin, mesin 

ini dinyalakan dengan percikan bunga api dari busi. 
Campuran bahan bakar dari karburator yang masuk kedalam 
ruang bakar terbakar oleh percikan bunga api dari busi 
sehingga terjadi kenaikan energi kalor dalam ruang bakar 
dan diubah menjadi energi mekanik untuk menggerakkan 
poros engkol.  

Berdasarkan jumlah langkah tiap siklusnya motor bakar 
dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu:  

1. Motor Bakar 4 Langkah 
Proses kerja motor empat langkah diperoleh dalam 

empat langkah berturut-turut dalam dua putaran poros 
engkol.  

2. Motor Bakar 2 Langkah 
Pada prinsipnya motor bakar 2 langkah adalah motor 

bakar yang pada setiap proses kerjanya dihasilkan dari satu 
kali putaran poros engkol.  

2.2. Kepala Silinder Mesin Empat Langkah 
Kepala silinder mesin empat langkah bentuknya lebih 

besar bila dibandingkan dengan kepala silinder mesin dua 
langkah, yang mana pada konstruksi kepala silinder mesin 
empat langkah terdapat komponen-komponen sebagai berikut : 
1. Katup (Valve) 
2. Camshaft 
3. Sirip Pendingin (Fin) 
4. Ruang Bakar (Combustion Chamber) 
5. Dudukan Busi 
6. Lubang Masuk (Inlet Port) dan Lubang Pembuangan 

(Exhaust Port)  

2.3. Camshaft 
Fungsi dari camshaft ini adalah sebagai pengatur waktu 

pembukaan dan penutupan katup masuk/hisap dan katup buang. 
Menurut Des Hammill (How To Choose Camshaft And 

Time Them For Maximum Power, 1998), ada beberapa bagian 
lobe pada individu camshaft yang harus jelas dibedakan antara 
satu dengan yang lain, karena lobe dibagi menjadi masing-
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masing bidang yang berbeda, yaitu : heel (tumit), nose (hidung), 
base circle (lingkaran dasar), opening and closing ramps (titik 
waktu buka dan tutup) dan flanks (sayap).                

Gambar 1. Bagian-Bagian Camshaft  

Istilah-istilah yang dipakai pada camshaft menurut Des 
Hammill (How To Choose Camshaft And Time Them For 
Maximum Power, 1998), yaitu : 
a. Duration 

Duration atau durasi adalah angka derajat yang 
menunjukkan lama katup membuka atau saat dimana katup 
terangkat dari dudukan katupnya di dalam mesin empat 
langkah. Derajat durasi camshaft selalu diukur dalam derajat 
putaran crankshaft.   

b. Phasing 
Phasing adalah lobe centre angle (LCA) atau lobe 

separation angle (LSA), yaitu sudut antara titik angkat penuh 
katup hisap dan titik angkat penuh katup buang.  

c. Valve Lift 
Valve lift yaitu maksimum tinggi angkatan katup (jarak 

maksimum antara katup dan dudukan katup). Hal ini sangat 
bervariasi antara profil camshaft satu dengan yang lainnya, 
dari tipe mesin satu dengan tipe mesin lainnya.  

d. Camshaft Lobe Lift 
Camshaft lobe lift adalah maksimum tinggi angkatan 

pada camshaft. Tinggi angkatan pada camshaft (Camshaft 
Lobe Lift) tidak sama dengan tinggi angkatan katup (valve 
lift), walaupun untuk tipe-tipe tertentu ada yang sama, 
dikarenakan adanya sistem rasio pada rocker arm.  

4 



   

8

e. Overlap 
Overlap adalah waktu dimana posisi katup hisap dan 

katup buang terbuka bersamaan. Overlap terjadi pada saat 
katup buang akan menutup dan katup hisap mulai membuka, 
yaitu disaat akhir langkah buang dan disaat awal langkah 
hisap.  

f. Lift Rate 
Lift rate adalah kecepatan rata-rata katup terangkat 

dari dudukannya dan kemudian kembali pada dudukannya 
per derajat putaran crankshaft.  

g. Valve Clearance 
Valve clearance adalah jarak yang terjadi antara 

camshaft dengan rocker arm.   

h. Full Lift 
Full lift adalah tinggi angkat penuh camshaft. Apabila 

dilihat dari profil camshaft maka tinggi angkat penuh 
camshaft berada pada titik tengah nose (hidung). Tinggi 
angkat penuh camshaft berhubungan dengan tinggi angkat 
penuh katup.  

i. Camshaft Profile 
Camshaft profile atau bentuk camshaft merupakan 

satu hal yang mempunyai peranan penting dalam unjuk kerja 
mesin. Hal ini dikarenakan profil atau bentuk camshaft 
adalah semacam rel tempat berjalannya rocker arm. 
Sehingga jika dilihat dalam bentuk grafik, profil camshaft 
merupakan pembentuk kurva durasi buka tutup katup.  

2.4. Prestasi Mesin 
Prestasi / kinerja mesin adalah kemampuan mesin ditinjau 

dari daya (P), torsi (T) dan konsumsi bahan bakar spesifik (SFC). 

 

Gambar 2. Grafik Hubungan Antara Torsi, Daya, Konsumsi 
Bahan Bakar Spesifik Dengan Putaran Mesin  
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a. Torsi (T) 
Torsi adalah perkalian antara gaya dengan jarak. 

Untuk mengetahui besarnya torsi adalah dengan 
menggunakan dynamometer atau dengan rumus :  

T  = F . l 
    = m .g . l ………......…….(1)  

dimana : 
T  = Momen Torsi (Nm) 
m = Massa yang terukur dalam dynamometer (kg) 
g = Percepatan gravitasi (m/s2) 
l = Panjang lengan pada dynamometer (m)  

b. Daya (P) 
Daya adalah kerja yang dihasilkan sebuah mesin, 

pada putaran tertentu, dalam suatu percobaan. Besarnya 
daya diketahui dengan menggunakan dynamometer atau 
dengan rumus :  

)(
60000

...2
kW

Tn
P ………… (2)  

dimana : 
P = Daya mesin (kW) 
n = Putaran mesin (rpm) 
T = Torsi (Nm)  

c. Konsumsi Bahan Bakar Spesifik (SFC) 
SFC adalah jumlah bahan bakar yang diperlukan 

untuk menghasilkan daya efektif sebesar satu kW selama 
satu jam, dirumuskan :  

)/(.
1000

3600
.

)/(

hkg
t

b
mf

kWhkg
P

mf
SFC

bb

  

dimana : 
mf = Konsumsi bahan bakar (kg/h) 
P = Daya (kW) 
b = Volume buret yang dipakai dalam pengujian 

(cc) 
t = Waktu yang diperlukan untuk mengosongkan 

buret (s) 
?bb = Massa jenis bahan bakar (kg/l) 

................. (3)

 

................. (4)
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3. METODE PENELITIAN    

Gambar 3. Diagram Alir Penelitian  

Penelitian ini menggunakan desain eksperimen dimana dalam 
desain ini suatu perlakuan yaitu penggunaan Camshaft Racing 
dikenakan pada suatu obyek penelitian yaitu mesin sepeda motor 
Honda Tiger 2000.  

3.1. Alat-alat Penelitian 
1. Dynotest / dynamometer 
2. Tool set 
3. Alat ukur : 

a. Tachometer, untuk mengatur putaran mesin. 
b. Buret, untuk mengukur volume bahan bakar. 
c. Stopwatch, untuk mengukur waktu dalam setiap 

perlakuan.  

3.2. Sampel/Spesimen Uji 
Dalam penelitian ini spesimen uji yang digunakan adalah : 

1. Mesin 
Mesin yang digunakan adalah mesin sepeda motor 

Honda Tiger 2000. 
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Gambar 4. Sepeda Motor Honda Tiger   

2. Camshaft Standard 
Camshaft dengan durasi 260°, yaitu katup masuk 

akan membuka pada titik 30° sebelum TMA dan akan 
menutup pada titik 50° sesudah TMB dan katup buang akan 
membuka pada titik 50° sebelum TMB dan akan menutup 
pada titik 30° setelah TMA. Camshaft ini memiliki camshaft 
lobe lift 6,5 mm untuk katup hisap dan 6 mm untuk katup 
buang.  

3. Camshaft Racing 
Camshaft dengan durasi 300°, yaitu katup masuk 

akan membuka pada titik 50° sebelum TMA dan akan 
menutup pada titik 70° sesudah TMB dan katup buang akan 
membuka pada titik 50° sebelum TMB dan akan menutup 
pada titik 30° sesudah TMA. Camshaft ini memiliki camshaft 
lobe lift 7,5 mm untuk katup hisap dan 6 mm untuk katup 
buang. 

Gambar 5. Camshaft Standard dan Camshaft Racing 
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Gambar 6. Diagram Camshaft Durasi 260°  

Gambar 7. Diagram Camshaft Durasi 300°   

3.3. Jalannya Penelitian 
Untuk memperlancar dan mempermudah proses 

percobaan dan pengambilan data, maka perlu dilakukan 
persiapan, yaitu : 
a. Mempersiapkan semua alat ukur lengkap dengan 

pendukungnya : speedometer, tachometer, dynamometer, 
thermometer, dan stopwatch. 

b. Menaikan motor diatas alat dynotest, posisikan roda 
belakang pada roller yang terdapat pada dynotest, pasang 
dan kencangkan tiedown sehingga motor dalam posisi tegak.         
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Gambar 8. Posisi Motor Pada Dynotest  

c. Mengisi bensin kedalam tangki bahan bakar, dalam 
percobaan ini hanya menggunakan bahan bakar premium. 

d. Mengontrol saluran bahan bakar dari tangki ke karburator 
dan jangan sampai terjadi kebocoran, kebocoran dapat 
mengakibatkan pengambilan data kurang akurat. 

e. Memasang alat pengukur rpm (tachometer) pada kabel busi 
sehingga dapat diterjemahkan oleh komputer melalui monitor 
dalam bentuk analog dan angka. 

f. Memeriksa blower / exhaust fan / kipas pembuangan, alat ini 
bertujuan membuang gas sisa pembakaran dari knalpot agar 
udara didalam ruang dynotest tetap aman. 

g. Memeriksa instrumen- instrumen pengukur pada monitor 
seperti speedometer, tachometer harus menunjukan pada 
angka nol ( 0 ) dan thermometer.  

Setelah semua tahap persiapan percobaan telah 
dilakukan, maka percobaan dapat dimulai dengan langkah-
langkah sebagai berikut : 
a. Hidupkan blower pembuangan gas dari knalpot. 
b. Mesin dihidupkan. 
c. Tekan saklar 1 kali untuk memunculkan Gauges Windows / 

Dyno Run. 
d. Atur putaran mesin sampai kondisi stasioner, kemudian 

biarkan beberapa saat untuk pemanasan. 
e. Gigi perseneling dimasukkan pada gigi 3. Atur putaran mesin 

menjadi 5500 rpm, putaran mesin dapat dilihat pada 
tachometer yang terdapat pada monitor. 

f. Putaran mesin dinaikkan dengan memutar throtle secara 
spontan (cepat) sampai putaran mesin maksimal, dengan 
demikian dapat dilakukan pengambilan data antara lain : 
daya (hp), torsi (Nm), kecepatan (km/jam), suhu udara 
ruang/kamar (oC) yang langsung tertera dalam monitor. 

g. Untuk mengakhiri percobaan ini putaran mesin diturunkan 
secara perlahan dan turunkan gigi hingga posisi normal, 
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kemudian matikan mesin untuk persiapan pengambilan data 
konsumsi bahan bakar. 

h. Isikan bahan bakar pada buret sampai penuh. 
i. Nyalakan mesin dan atur putaran mesin konstan pada 

putaran 5500 rpm. 
j. Saat bahan bakar pada buret menunjukkan pada posisi nol 

(0) maka stopwatch mulai dihidupkan untuk mengukur waktu 
konsumsi bahan bakar.  

k. Lihat dan catat waktu konsumsi bahan bakar (detik) dengan 
cara menghentikan stopwatch pada saat putaran mesin 
tersebut menghabiskan bahan bakar 5 cc. Langkah ini 
dilakukan pada putaran mesin 5500 rpm, 6000 rpm, 6500 
rpm, 7000 rpm, 7500 rpm dan 8000 rpm. 

l. Akhiri percobaan ini dengan menurunkan putaran mesin 
secara perlahan dan kemudian matikan. 

m. Ganti variasi camshaft yang akan diteliti dan ulangi langkah 
percobaan dari awal, yaitu dari a sampai l.  

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Gambar 9. Grafik Hubungan Antara Daya Dengan Putaran Mesin  

Dari grafik hubungan Daya terhadap Putaran mesin (gambar 9) 
menunjukkan bahwa besarnya Daya akan meningkat sebanding 
dengan naiknya putaran mesin. Dari grafik juga dapat diketahui bahwa 
Camshaft Racing tetap menghasilkan Daya yang lebih baik 
dibandingkan Camshaft Standard. Pada putaran 5500 rpm daya yang 
dihasilkan camshaft standard adalah 8,89 kW sedangkan daya yang 
dihasilkan camshaft racing adalah 10,06 kW. Pada putaran 6000 rpm 
camshaft standard menghasilkan daya sebesar 11,46 kW dan 
camshaft racing menghasilkan daya sebesar 11,68 kW. Pada putaran 
6500 rpm daya yang dihasilkan camshaft standard meningkat lagi, 
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yaitu sebesar 12,56 kW, begitu pula dengan camshaft racing yang 
menghasilkan daya sebesar 12,86 kW. Pada putaran 7000 rpm, 
camshaft standard menghasilkan daya sebesar 13,45 kW dan 
camshaft racing menghasilkan daya sebesar 13,67 kW. Pada putaran 
7500 rpm daya yang dihasilkan oleh camshaft standard adalah 
sebesar 13,96 kW sedangkan daya yang dihasilkan camshaft racing 
sebesar 14,77 kW. Sedangkan pada putaran mesin 8000 rpm, 
camshaft standard menghasilkan daya sebesar 14,11 kW dan 
camshaft racing menghasilkan daya sebesar 14,47 kW.   

Gambar 10. Grafik Hubungan Antara Torsi dengan Putaran Mesin  

Dari grafik hubungan antara Torsi terhadap Putaran mesin 
(gambar 10) menunjukkan bahwa penggunaan Camshaft Standard 
menghasilkan torsi yang lebih rendah dibandingkan dengan hasil torsi 
penggunaan Camshaft Racing. pada putaran 5500 rpm torsi yang 
dihasilkan oleh camshaft racing lebih besar daripada torsi yang 
dihasilkan oleh camshaft standard, camshaft racing menghasilkan 
torsi sebesar 17,68 Nm sedangkan camshaft standard menghasilkan 
torsi sebesar 15,07 Nm. Pada putaran 6000 rpm torsi yang dihasilkan 
oleh camshaft standard meningkat yaitu sebesar 18,46 Nm, begitu 
juga dengan camshaft racing yang menghasilkan torsi sebesar 18,41 
Nm. Pada putaran mesin 6500 rpm torsi yang dihasilkan oleh masing-
masing camshaft meningkat lagi, yaitu 18,72 Nm untuk camshaft 
standard dan 19,04 untuk camshaft racing. Pada putaran 7000 rpm 
torsi yang dihasilkan oleh masing-masing camshaft turun kembali, 
yaitu 18,47 Nm untuk camshaft standard dan 18,85 Nm untuk 
camshaft racing. Pada putaran 7500 rpm terjadi penurunan besar torsi 
untuk camshaft standard, yaitu sebesar 18 Nm, sedangkan besar torsi 
untuk camshaft racing kembali meningkat yaitu sebesar 19,05 Nm. 
Yang terakhir untuk putaran mesin 8000 rpm, torsi yang dihasilkan 
oleh camshaft standard turun lagi, yaitu sebesar 17,08 Nm, 
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sedangkan untuk camshaft racing torsi yang dihasilkan juga turun 
yaitu sebesar 17,49 Nm.   

Gambar 11. Grafik Hubungan Antara KBBS dengan Putaran Mesin  

Dari grafik hubungan antara Konsumsi Bahan Bakar Spesifik 
dengan Putaran Mesin (gambar 11) menunjukkan bahwa penggunaan 
Camshaft Racing mengkonsumsi bahan bakar lebih irit jika 
dibandingkan Camshaft Standard. Pada putaran 5500 rpm KBBS 
terendah dihasilkan oleh camshaft racing, yaitu sebesar 0,056255 
kg/kWh, sedang camshaft standard sebesar 0,064317 kg/kWh. Pada 
putaran mesin 6000 rpm KBBS camshaft standard meningkat menjadi 
0,067912 kg/kWh, sedangkan pada camshaft racing turun menjadi 
0,052424kg/kWh. Pada putaran 6500 rpm KBBS camshaft standard 
kembali meningkat yaitu sebesar 0,090752 kg/kWh, sedangkan pada 
camshaft racing cenderung tetap atau turun menjadi 0,05238 kg/kWh. 
Pada putaran 7000 rpm KBBS masing-masing camshaft sama-sama 
meningkat, yaitu 0,122825 kg/kWh untuk camshaft standard dan 
0,081497 kg/kWh untuk camshaft racing. Pada putaran 7500 rpm 
KBBS camshaft standard meningkat secara drastis menjadi 0,171042 
kg/kWh, sedangkan pada camshaft racing juga meningkat menjadi 
sebesar 0,083053 kg/kWh. Terakhir pada putaran mesin 8000 rpm 
KBBS kedua camshaft sama-sama turun, yaitu menjadi 0,126552 
kg/kWh untuk camshaft standard dan 0,076883 kg/kWh untuk 
camshaft racing.        
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5. SIMPULAN DAN SARAN  

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan 
perhitungan dapat diambil kesimpulan bahwa : 
1. Pada camshaft standard menghasilkan daya maksimal 

sebesar 14,11 kW pada putaran 8000 rpm dengan konsumsi 
bahan bakar spesifik 0,126552 kg/kWh dan torsi maksimal 
sebesar 18,72 Nm pada putaran 6500 rpm dengan konsumsi 
bahan bakar spesifik 0,090752 kg/kWh. 

2. Penggunaan camshaft racing mampu menghasilkan daya 
maksimal sebesar 14,77 kW dan torsi maksimal sebesar 
19,05 Nm pada putaran 7500 rpm dengan konsumsi bahan 
bakar spesifik 0,0830534 kg/kWh. 

3. Pada penelitian ini, dari keseluruhan data memperlihatkan 
bahwa camshaft racing lebih unggul/baik daripada camshaft 
standard.  

5.2. Saran 
1. Sebelum mengganti camshaft harus diperhatikan terlebih 

dahulu tujuan dari penggantian camshaft tersebut karena 
penggantian camshaft dapat merubah karakter unjuk kerja 
engine dan tiap-tiap engine berbeda satu dan yang lainnya, 
sehingga dapat memilih camshaft yang paling sesuai untuk 
mencapai tujuan tersebut. Bila perlu lakukan penelitian atau 
pengetesan unjuk kerja engine untuk mengetahui apakah 
dengan penggantian part tersebut sudah sesuai dengan 
tujuan. 

2. Sebaiknya lebih cermat dalam pemilihan dan pembelian 
camshaft, karena banyak sekali macam camshaft yang dijual 
di pasar tetapi belum tentu sesuai dengan tujuan dan 
keinginan masing-masing. 

3. Apabila diperlukan, lakukan perubahan settingan yang lain 
pada engine untuk mencapai tujuan tersebut.              
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