
Trik Mudah Untuk Meningkatkan Performa Mobil Anda 

 
Setiap orang yang memiliki mobil, baik mobil baru atau mobil lama pasti ingin menjaga performa 
mobilnya lebih tahan lama atau bahkan meningkat. Berikut ini, beberapa trik simple agar anda dapat 
meningkatkan performa mobil dengan mudah. 
 

 Perhatikan Kondisi Ban Mobil Anda 

 
 
Hal pertama yang dapat diperhatikan dalam meningkatkan performa mobil ialah ban mobil. Sering 
terjadi ketika sedang berkendara dan saat mengerem atau berjalan di daerah yang berpasir dan licin, 
terkadang mobil kita sedikit tergelincir ataupun terseok-seok. Hal ini sangat mengurangi performa mobil, 
karena dapat dirasakan secara langsung. 
 
Kejadian tersebut disebabkan oleh kondisi ban dimana ulir ban mobil mulai menipis dan habis. Oleh 
karena itu sangat direkomendasikan dilakukannya penggantian ban luar untuk meningkatkan performa 
mobil anda, karena penggantian ban tersebut akan memberikan perbedaan yang sangat signifikan 
dalam performa mobil. 
 

 Mengganti Velg Lama Anda dengan Velg Alloy (aluminium) 
 

 



 
Tujuan dari penggantian velg ini bukan semata mata untuk gaya-gayaan saja. Kita harus ketahui bersama 
bahwa velg alloy mempunyai bobot yang ringan, dengan demikian menyebabkan mobil akan 
bermanuver lebih baik di jalan dan juga mobil dapat dikendalikan dengan mudah, karena bobot velg 
alloy yang ringan memperbaiki gaya gesek maksimal dari mobil. 

 
 
Saat ini salah satu mobil yang menggunakan velg alloy dari versi pabrikannya ialah mobil Nissan Grand 
Livina. mobil MPV (Multi Purpose Vehicle) yang memiliki kapasitas mesin 1.500 cc dan sangat cocok 
untuk keluarga ini memiliki harga yang cukup terjangkau. Untuk varian Grand Livina SV MT dijual 
dengan harga Rp. 200.900.000, mobil ini dapat menjadi pilihan bagi anda yang tak ingin repot-repot 
mengganti velg mobil. 
 

 Rutin Mengganti Oli 
 

Pada mobil baru biasanya penggantian oli dijadwalkan dalam kilometer atau bulan tertentu. Tetapi tidak 

ada salahnya untuk mengganti oli tersebut saat anda merasa tarikan mobil mulai menurun. Jika ingin 

lebih meningkatkan tarikan dan performa mobil, anda dapat coba memakai oli dengan kualitas yang 

lebih tinggi. Walaupun harganya memang lebih mahal daripada oli biasanya, tapi perbedaan yang 

signifikan akan dapat dirasakan mulai dari mulusnya putaran, hingga suhu mesin yang lebih stabil. 

 
 Memperhatikan Beban Bawaan 

Beban yang berlebihan merupakan hal yang kurang baik, bahkan bisa dikatakan musuh bagi mobil yang 
bukan berjenis SUV (Sport Utility Vehicle) atau crossover yang mempunyai daya angkut beban cukup 
tinggi. Beban dikatakan musuh karena dapat memberatkan kinerja mesin, sehingga menurunkan 
performa mesin. Untuk menangani hal tersebut anda tidak perlu mengganti semua part mobil dengan 



bahan ringan. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini ialah dengan mengurangi beban 
bawaan yang tidak diperlukan.  

 

 
Tetapi perlu anda ketahui, pada mobil Nissan Grand Livina juga walaupun berjenis MPV (Multi Purpose 
Vehicle) tetapi mobil ini memiliki daya angkut beban yang cukup tinggi dan juga memiliki ruang yang 
lebih luas. 
Demikianlah trik-trik sederhana yang tentunya dapat dicoba untuk meningkatkan  performa mobil 
menjadi lebih baik. 


