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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Alat dan Bahan Pengujian

1. Spesifikasi Sepeda Motor 4-Langkah 125cc

Dalam memlakukan penelitian ini, mesin yang digunakan adalah sepeda

motor bensin 4-langkah. Adapun spesifikasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Data Spesifikasi Mesin Uji

Merk dan Tipe Honda/NF125 TR

Tipe mesin 4-langkah ,SOHC

Sistem Pendingin Pendingin Udara

Jumlah Silinder 1 (satu )

Diameter Silinder 52,4 mm

Langkah Piston 57,9 mm

Kapasitas Silinder 124,8 cc

Perbandingan Kompresi 9,0 : 1

Daya Maksimum 9,3 PS/7.500 rpm

Torsi Maksimum 1,03 kgf.m/4000 rpm

Gigi Transmisi Rotary 4 Kecepatan (N-1-2-3-4-N)

Tahun Pembuatan 2008

Kapasitas Tangki 3,7 liter

2. Alat pendukung yang digunakan

Adapun alat-alat pendukung yang digunakan selama penelitian beserta

keterangannya adalah sebagai berikut :
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a. Stopwatch

Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu pemakaian bahan bakar

saat pengujian.

b. Tachometer

Tachometer yang dipakai dalam penelitian ini digunakan untuk

mengetahui putaran mesin. Tachometer yang dipakai adalah

tachometer digital, seperti terlihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Tachometer

c. Termometer Air Raksa

Termometer air raksa ini digunakan untuk mengetahui temperatur

ruangan saat pengujian, seperti terlihat pada Gambar 10.

Gambar 10. Termometer Air Raksa

d. Gelas Ukur Dengan Ukuran 500 ml

Gelas ukur 500 ml yang digunakan untuk mengukur volume aquades

yang digunakan dalam proses pembuatan pelet.
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Gambar 11. Gelas Ukur

e. Timbangan Digital

Timbangan digital digunakan untuk mengukur berat zeolit

sebelum dilakukan pencampuran dengan aquades.

Gambar 12. Timbangan Digital

f. Mixer

Digunakan untuk mencampur aquades dan zeolit alami agar

pencampurannya merata sempurna. Mixer yang digunakan seperti

terlihat pada Gambar 13.

Gambar 13. Mixer
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g. Oven

Digunakan untuk melakukan aktivasi fisik zeolit pelet tekan.

Gambar 14. Oven

h. Wajan

Digunakam sebagai tempat memasak campuran tepung tapioka dan

aquades.

Gambar 15. Wajan

i. Kompor

Digunakan untuk memasak/memanaskan  campuran tepung tapioka

dan aquades.

Gambar 16. Kompor
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j. Cetakan zeolit dengan perekat

Sebagai alat untuk mencetak hasil campuran tepung tapioka dengan

zeolit yang sebelumnya telah dihaluskan permukaannya dengan

ampia dengan diameter 1cm (10mm).

Gambar 17. Cetakan

k. Filter Udara

Filter udara ini akan digunakan sebagai tempat meletakkan zeolit

pellet yang akan digunakan sebagai penyaring udara pada kendaraan.

Dalam membuat filter udara eksternal, alat-alat yang digunakan

adalah sebagai berikut :

1) Torong

Torong yang digunakan adalah torong yang biasanya digunakan

untuk mengisikan bensin ke drum atau jerigen.

Gambar 18 . Torong
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2) Plat tipis yang berlubang

Plat ini digunakan untuk menjepit zeolit pelet supaya lebih rapi

dan  agar pada saat di pasang tidak jatuh.

Gambar 19. Plat tipis berlubang

3) Selang

Selang berfungsi untuk menghubungkan filter udara eksternal

dengna filter udara internal.

Gambar 20. Selang

4) Lem pipa

Lem berfungsi untuk merekatkan selang dengn torong, agar lebih

kuat dan tidak bocor.

Gambar 21. Lem
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l. Mesin Uji

Mesin uji tang digunakan adalah sepeda motor Supra X 125, seperti

ditunjukkan pada gambar 22.

Gambar 22. Mesin Uji

m. Botol (tempat bahan bakar minyak)

Botol ini akan digunakan sebagai tempat bahan bakar yaitu

pengganti tangki. Botol ini digunakan supaya pada saat melakukan

pengukuran bahan bakar yang digunakan lebih mudah.

Gambar 23. Botol

3. Bahan Utama

Adapun bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Zeolit Alam

Zeolit alami yang digunakan untuk pengujian dalam penelitian ini

adalah jenis klinoptilolit dengan komposisi kimia 64,37% SiO2,
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10,93% Al2O3, 1,29%  Fe2O3, 0,16% TiO2, 18,61% L.O.I, 1,31% CaO,

0,68% MgO, 1,54% K2O, 0,75% Na2O (sumber: CV. Minatama

Lampung),

b. Larutan basa NaOH

Larutan NaOH ini digunakan untuk mengaktivasi zeolit secara kimia

pada persiapan bahan. Setiap 1 gram zeolit diaktivasi dengan 1 ml

larutan NaOH (1 : 1)

c. Air Aquades

Air ini dipakai untuk mencampur zeolit alami agar mudah dibentuk

menjadi zeolit pelet tekan. Pada zeolit yang telah diaktivasi

penggunaan aquades juga bertujuan untuk menetralkan kembali zeolit

agar pHnya menjadi seimbang (pH 7).

Gambar 24. Air Aquades

B. Persiapan Penelitian

1. Pembuatan filter udara

Alat-alat yang akan digunakan dalam membuat filter udara ini seperti yang

telah disebutkan diatas. Ukuran filter udara yang akan digunakan dalam

penelitian ini adalah :
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Tabel 2. Data jenis filter

NO Jenis/Bentuk filter Jumlah Zeolit pada filter Massa Zeolit

1 Filter Tabung B100% Penuh 155,99 gram

2 Filter Tabung B75% (¾) dari permukaan  filter 117 gram

3 Filter Tabung K100% Penuh 84,93 gram

4 Filter Tabung K75% (¾) dari permukaan  filter 63,7 gram

5 Filter Kotak B100% Penuh 70 gram

6 Filter Kotak B75% (¾) dari permukaan  filter 52,5 gram

7 Filter Kotak K100% Penuh 40 gram

8 Filter Kotak K75% (¾) dari permukaan  filter 30 gram

Huruf “B” dan “K” pada tabel diatas menunjukkan ukuran filter yang

digunakan. Huruf “B” mempunyai arti “Besar”, filter kotak Besar (KB)

mempunyai dimensi 18 cm (panjang) x 13,5 cm (lebar) dan filter tabung

Besar (TB) mempunyai dimensi 16 cm (diameter) x 14 cm (tinggi).

Sementara itu untuk jenis filter kotak kecil (TK) dimensinya adalah 13 cm

(panjang) x 11,5 cm (lebar), dan filter tabung kecil (TK) mempunyai

dimensi sebagai berikut 8 cm (diameter) x 14 cm (tinggi).

Dalam melakukan penelitian ini jumlah zeolit yang digunakan akan

menyesuaikan dengan bentuk dan ukuran filter. Selain itu variasi juga

akan dilakukan pada jumlah zeolit yang akan digunakan yaitu terisi penuh

(100%) dan tidak penuh, seperti yang telah dijelaskan pada tabel 2. Untuk

filter yang diisi tidak penuh, akan digunakan 75% dari jumlah zeolit saat

terisi penuh atau dikurangi 25%. Hal ini memungkinkan udara yang

melewati filter tersebut dapat mengalir dengan lancar.
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Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

a. Filter udara bentuk tabung

1) Menyiapkan alat-alat, kemudian plat tipis berlubang 2 (dua) buah

di ukur sesuai dengan penutup atas dan penutup bawah atau sesuai

dengan diameternya, setelah itu potong pelat tersebut sesuai

ukuran. Setelah pelat sesuai dengan ukuran buat plat tersebut

membentuk seperti bentuk tabung kemudian kencangkan dengan

baut dan mur agar tidak berubah bentuknya.

2) Memotong corong minyak sesuai dengan kebutuhan,

menyesuaikan dengna diameter pelat berlubang.

3) Memotong selang yang akan digunakan untuk menghubungkan

filter eksternal dengan filter internal, panjang selang menyesuaikan

dengan kondisi kendaraan.

4) Setelah semua lengkap, rangkai pelat berlubang, corong dan

selang. Rekatkan dengan menggunakan lem. Berikut ini adalah

gambar filter yang akan dibuat.

Gambar 25. Filter udara bentuk tabung
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b. Filter udara bentuk kotak

1) Menyiapkan alat-alat, mengukur dan memotong pelat berlubang

sesuai dengan dimensi.

2) Untuk bagian sisi kanan dan kiri akan digunakan pelat yang terbuat

dari bahan plastik.

3) Memotong selang sesuai dengan ukuran yang akan digunakan,

menyesuaikan dengan keadaan kendaraan.

4) Merangkai pelat, sisi kanan dan kiri, selang. Rekatkan dengan

menggunakan lem. Berikut ini adalah gambar filter udara bentuk

kotak.

a). Kotak Kecil (13cm x 11,5cm) b). Kotak Besar (18cm x 13,5cm)

Gambar 26. Filter udara bentuk kotak

Adapun lokasi penempatan filter eksternal ini dapat dilihat pada skema

(Gambar 27) sebagai berikut :
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Gambar 27. Skema Posisi Filter Udara Eksternal

2. Pembuatan Zeolit

Zeolit alami yang digunakan untuk pengujian dalam penelitian ini adalah

jenis klinoptitolit. Penelitian ini akan menggunakan zeolit bentuk pelet

dengan variasi bentuk filter yaitu bentuk tabung dan kotak. Untuk itu

massa zeolit yang akan digunakan pada penelitian ini menyesuaikan dari

bentuk dan ukuran filter udara. Selain itu fariasi juga akan dilakukan pada

jumlah zeolit yang akan digunakan yaitu terisi penuh dan tidak penuh,

seperti yang telah dijelaskan pada tabel 2.

Pada pembuatan zeolit dengan perekat, dimana perekat yang digunakan

adalah tepung tapioka. Perbandingan campuran antara zeolit, aquades, dan

tepung tapioka yaitu 76 % zeolit : 20 % aquades : 4 % tapioka. Langkah

pertama yang dialakukan dalam pembuatan zeolit dengan perekat yaitu

aquades dengan tapioka dimasak terlebih dahulu sampai berubah bentuk

(lengket seperti lem). Kemudian campuran aquades dengan tapioka

dicampur dengan zeolit dengan menggunakan mixer. Selanjutnya

FILTER UDARA
EKSTERNAL

(TABUNG/KOTAK)

FILTER
UDARA

INTERNAL
KARBURATOR

RUANG
BAKARKNALPOT
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campuran tersebut digiling dengan menggunakan ampia hingga

permukaannya rata dengan tebal + 3 mm dan selanjutnya dicetak

menggunakan cetakan seperti pada gambar 17, hingga dihasilkan tablet

zeolit dengan diameter masing-masing 10 mm. Sebelum digunakan zeoilt

ini harus diaktivasi terlebih dahulu, dengan cara sebagai berikut.

3. Aktivasi Zeolit

a. Persiapan aktivasi kimia,

Berikut ini adalah langkah-langkah pengaktivasian NaOH :

1. Mempersiapkan zeolit, larutan NaOH (dalam membuat 1000 ml

larutan NaOH 0,5N digunakan 20 gram kristal NaOH), aquades,

timbangan digital, gelas ukur, mixer, kain saringan.

2. Mencampur larutan NaOH, dan zeolit dengan perbandingan 1:1,

yang berarti 1 gram zeolit : 1 ml larutan NaOH.

3. Mengaduk larutan NaOH dengan zeolit hingga merata dengan

mixer selama 60 menit.

Gambar 28. Pengadukan Menggunakan Mixer

4. Membilas dengan aquades untuk menetralkan pH kembali.

5. Mengeringkan secara alami
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Gambar 29. Pemanasan Dengan Sinar Matahari

6. Melakukan penghancuran zeolit yang diaktivasi basa hingga

menjadi tepung untuk pencetakan zeolit pelet.

b. Pencetakan zeolit dan aktivasi fisik

Pengaktivasian zeolit alam secara fisik dilakukan dengan pemanasan.

Pemanasan ini bertujuan untuk menguapkan air yang terperangkap

dalam pori-pori kristal zeolit sehingga jumlah pori dan luas permukaan

spesifiknya bertambah.

Setelah zeolit dengan perekat selesai dikeringkan, kemudian zeolit

tersebut diaktivasi secara fisik dengan pemanasan pada temperatur

225oC selama 1 jam pada oven. Langkah-langkahnya adalah oven

dipanaskan dari temperatur ruangan sekitar 28oC sampai mencapai

temperatur 225oC selama 10 menit. Saat tercapai temperatur yang

diinginkan, oven dibuka dan memasukkan tablet zeolit yang telah

ditempatkan ke dalam wadah oven berbahan aluminium secara merata.

Waktu yang dibutuhkan dalam pemasukan tablet zeolit ini diusahakan

singkat, sehingga temperatur di dalam oven tidak turun secara
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signifikan. Setelah 1 (satu) jam berlalu, oven dibuka kembali, tablet

zeolit yang telah dipanaskan dikeluarkan yang kemudian diletakkan di

temperatur ruangan (pendinginan secara alami). Zeolit pelet yang

sudah dingin tadi dimasukkan ke dalam plastik kedap udara agar tidak

terkontaminasi oleh udara luar.

Kemudian zeolit dikemas, dengan cara meletakkan zeolit pelet pada

saringan udara yang akan digunakan pada saat pengujian. Zeolit pelet

disusun sedemikian rupa pada pelat berlubang yang terdapat pada filter

udara tersebut. Kemudian saringan udara dipasangkan pada saluran

udara masuk pada filter udara internal  yang ada pada mesin uji dengan

menggunakan selang seperti pada gambar 27.

Lubang saluran udara masuk

Gambar 30. Posisi filter udara eksternal pada kendaraan

C. Prosedur Pengujian

Data yang diambil dalam pengujian ini adalah nilai prestasi mesin dan

pengujian emisi gas buang tanpa zeolit serta  menggunakan zeolit pelet
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perekat yang teraktivasi fisik dengan beberapa variasi massa zeolit pada motor

bensin 4 - langkah.

1. Pengujian Prestasi Mesin

Pengujian prestasi mesin ini dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu

pengujian road test (kondisi berjalan) dan kondisi stasioner.

a. Road Test

Pengujian prestasi mesin pada pengujian berjalan (road test) ini

bermaksud untuk melihat perbandingan karakteristik kedaraan

bermotor tanpa zeolit, dengan zeolit pelet dengan perekat dan zeolit

garanular pada variasi massa tertentu. Data yang diambil tiap

pengujiannya melalui “ROAD TEST” pada cuaca dan lokasi pengujian

yang sama (permukaan kering) dengan beban kendaraan dan cara

berkendara yang juga sama. Data-data yang ditampilkan pada

pengujian road test adalah data konsumsi bahan bakar (liter), data

acceleration dengan perpindahan gigi transmisi dari keadaan diam

(detik), data acceleration tanpa perpindahan gigi transmisi (detik) dan

data waktu tempuh (5 km).

1) Pengujian konsumsi bahan bakar pada kecepatan rata-rata selama

perjalanan (50 km/jam) dengan jarak 5 km.

Persiapan yang perlu dilakukan adalah botol berkapasitas 350 ml.

Kemudian  botol tampung disambungkan dengan rapat bersama

selang bensin dan diikat ke sisi samping sepeda motor, setelah itu

botol tersebut diisi dengan bensin yang sudah disiapkan. Kemudian

dilakukan pengujian pada kondisi motor dengan saringan tanpa
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zeolit. Jarak tempuh dapat diukur pada odometer. Setelah semua

peralatan siap, pengujian dapat dilakukan. Langkah pertama,

menghidupkan mesin, setelah mesin menyala kemudian menginjak

pedal gigi perseneleng pada posisi “gigi 1”, setelah itu putar tuas

gas secara perlahan. Perpindahan dari gigi 1 ke gigi 2 pada saat

odometer menunjukkan angka 20 km/jam, selanjutnya perpindahan

gigi 2 ke gigi 3 pada saat odometer menunjuk pada angka 35

km/jam dan yang terakhir perpindahan gigi 3 ke gigi 4 pada saat

odometer menunjuk angka 50 km/jam. Selanjutnya

mempertahankan kecepatan pada posisi 50 km/jam sampai jarak 5

km. Setelah mencapai jarak 5 km, bensin yang tersisa diukur

dengan gelas ukur, kemudian jumlah bensin awal  dikurangkan

dengan jumlah bensin yang tersisa, maka didapatkan jumlah bensin

yang terpakai pada kondisi normal. Karena tempat pengujian (jalan

yang digunakan) tidak mencapai 5 km, maka pengujian dilakukan

pada jalan yang panjangnya 800 meter. Sehingga untuk mencapai

jarak 5 km, penulis harus berputar-putar kurang lebih tujuh kali

pada jalan tersebut. Pada saat berputar, posisi gigi perseneling

diturunkan sampai pada posisi 2, dan kecepatan pada saat belok

adalah 20 km/jam. Untuk menanggulangi keadaan yang tidak

setabil itu (kecepatannya tidak konstan pada 50 km/jam), maka

pada saat pengujian tersebut jarak yang ditempuh menjadi 5,5 km.

Jarak tempuh ditambah 500 meter, karena pada saat pengujian

terdapat tujuh tikungan, dan disetiap tikungan kecepatan
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diturunkan hingga 20 km/jam, dengan asumsi penambahan jarak

tempuh 500 meter tersebut dapat menanggulangi pengurangan

kecepatan pada saat berputar arah tersebut (belok). Selanjutnya

pengujian dilakukan dengan kondisi motor yang dipasang filter

udara eksternal yang menggunakan zeolit. Pengujian tersebut

dilakukan dengan tiga (3) kali pengulangan untuk masing-masing

variasi filter udara eksternal. Format pencatatan data mengenai

konsumsi bahan bakar dapat dilihat di tabel 3.

2) Acceleration dari keadaan diam 0 – 80 km/jam (detik)

Pengujian acceleration menggunakan kondisi filter tanpa zeolit

dan menggunakan filter yang menggunakan zeolit pelet.  Setelah

semua persiapan dilakukan, sepeda motor yang telah dinyalakan

harus dalam keadaan berhenti (0 km/jam). Ketika gas mulai

ditekan, stopwatch mulai diaktifkan. Setelah sampai pada

kecepatan yang diinginkan (80 km/jam), stopwatch dinon-aktifkan

kemudian dicatat waktu tempuhnya. Untuk mencapai kecepatan

yang diinginkan (80 km/jm), pengendara melakukan perpindahan

gigi yang teratur dan sesuai setiap pengujian. Tabel 4 menampilkan

format data acceleration pada pengujian. Pengujian acceleration

ini, dilakukan dengan tiga (3) kali pengulangan.

3) Acceleration dari keadaan berjalan 40 – 80 km/jam (detik)

Parameter zeolit yang digunakan dan langkah-langkahnya sama

seperti pada pengambilan data acceleration dari keadaan diam,
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hanya saja stopwatch mulai diaktifkan ketika kecepatan awal yaitu

40 km/jam hingga kecepatan akhir yang diinginkan (80 km/jam)

melakukan perpindahan perseneling dari gigi 2 sampai gigi 3. Pada

Tabel 5 ditampilkan salah satu jenis pengujian data acceleration.

Tabel ini menampilkan data acceleration pengujian kecepatan 40

hingga 80 km/jam. Pengujian yang dilakukan hampir sama dengan

pengujian acceleration 0-80 km/jam, yaitu dilakuka tiga (3) kali

pengulangan pengambilan data.

Tabel 3. Format data filter eksternal bentuk tabung variasi
massa zeolit pelet terhadap konsumsi BBM pada (50km/jam)

No. Jumlah zeolit Pengujian

ke-

Konsumsi bahan

bakar (ml)

1

1. Tanpa zeolit 2

3

1

2. Filter B1 2

3

1

3. Filter B2 2

3

1

4. Filter K1 2

3

5 Filter K1

1

2

3
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Tabel 4. Format data filter eksternal bentuk tabung variasi massa
zeolit pelet, acceleration 0–80 km/jam

Pengujian

ke

Variasi massa zeolit

Tanpa

Zeolit
Filter B1

Filter

B2

Filter

K1

Filter

K2

Waktu (detik)

1

2

3

Tabel 5. Format data filter eksternal bentuk tabung variasi massa
zeolit pelet, acceleration 40–80  km/jam

Pengujian

ke

Variasi massa zeolit

Tanpa

Zeolit
Filter B1

Filter

B2
Filter K1

Filter K2

Waktu (detik)

1

2

3

Untuk pengambilan data filter eksternal bentuk kotak cara yang di

gunakan sama dengan pengambilan data filter eksternal bentuk

tabung ,begitu juga dengan format data dan massa zeolit yang

digunakan.
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Tabel 6. Format data filter eksternal bentuk kotak variasi massa
zeolit pelet terhadap konsumsi BBM pada (50km/jam)

No. Massa zeolit Pengujian

ke-

Konsumsi bahan

bakar (ml)

1

1. Tanpa zeolit 2

3

Filter B1

1

2. 2

3

Filter B2

1

3. 2

3

1

4. Filter K1 2

3

5 Filter K2

1

2

3

Tabel 7. Format data filter eksternal bentuk kotak variasi massa
zeolit pelet, acceleration 0–80 km/jam

Pengujian

ke

Variasi massa zeolit

Tanpa

Zeolit

Filter

B1

Filter

B2

Filter

K1

Filter

K2

Waktu (detik)

1

2

3
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Tabel 8. Format data filter eksternal bentuk kotak variasi massa
zeolit pelet, acceleration 40–80  km/jam

Pengujian

ke

Variasi massa zeolit

Tanpa

Zeolit

Filter

B1

Filter

B2

Filter

K1

Filter

K2

Waktu (detik)

1

2

3

b. Stasioner (pengujian diam)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat konsumsi bahan bakar yang

digunakan pada kondisi diam (putaran stasioner) dan membandingkan

karakteristik kendaraan bermotor tanpa zeolit, dengan zeolit pelet yang

teraktivasi fisik pada variasi bentuk fiter eksternal dan massa yang

telah ditentukan. Persiapan pertama yang dilakukan adalah

memanaskan mesin agar kondisi mesin di saat pengujian sudah

optimal. Kemudian putar setelan gas di bagian karburator untuk

menentukan putaran mesin yang dipakai dalam pengujian. Putaran

mesin yang dipakai pada pengujian ini yaitu 1000, 3000 dan 5000 rpm.

Pengujian dimulai dengan mengisi bahan bakar pada botol

berkapasitas 350 ml yang mana bahan bakar tersebut telah diukur

terlebih dahulu melalui gelas ukur. Selanjutnya zeolit diletakkan pada

saringan udara, setelah itu mesin dihidupkan dengan menghitung

waktu pengujian menggunakan stopwatch (5 menit). Setelah waktu

pengujian selesai, mesin dimatikan serta stopwatch dinon-aktifkan.
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Kemudian bahan bakar yang terisi dalam tangki buatan tersebut

sisanya dituangkan kembali ke dalam gelas ukur untuk menghitung

jumlah yang terpakai dalam menit / liter. Pada pengujian ini, dilakukan

tiga (3) kali pengulangan pengambilan data.

Tabel 9 adalah format pencatatan data stasioner konsumsi bahan bakar

tanpa zeolit dan tabel 10 dan tabel 11 adalah format pencatatan data

stationer konsumsi bahan bakar menggunakan zeolit terhadap waktu

pada putaran mesin tertentu.

Tabel 9. Format data stationer konsumsi bahan bakar tanpa zeolit

No Pengujian
Konsumsi Bahan Bakar Tanpa zeolit

1000rpm 3000rpm 5000rpm

1

2

3

rata-rata

Tabel 10. Format data stationer konsumsi bahan bakar filter bentuk
tabung

Pengujian

ke

Variasi massa zeolit

Putaran

Mesin

(rpm)

Tanpa

Zeolit

Filter

B100%

Filter

B75%

Filter

K100%

Filter

K75%

Waktu (detik)

1
1000

2

1
3000

2

1
5000

2
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Tabel 11. Format data stationer konsumsi bahan bakar filter bentuk
kotak

Pengujian

ke

Variasi massa zeolit

Putaran

Mesin

(rpm)

Tanpa

Zeolit

Filter

B100%

Filter

B75%

Filter

K100%

Filter

K75%

Waktu (detik)

1
1000

2

1
3000

2

1
5000

2

2. Pengujian Emisi Gas Buang

Pengujian emisi dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan zeolit

terhadap emisi gas buang. Pengujian emisi dilakukan pada kondisi

stasioner dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:

a. Pemanasan Mesin

Tujuan dilakukannya pemanasan mesin adalah untuk mempersiapkan

mesin pada kondisi kerja.

b. Kalibrasi Gas Analyzer

Setelah mesin berada pada kondisi kerja kemudian dilakukan kalibrasi

gas analyzer. Kalibrasi ini dilakukan secara otomatis.



61

c. Pengujian tanpa menggunakan zeolit

Data yang didapatkan dari hasil pengukuran ini digunakan sebagai

pembanding dengan data pada pengukuran menggunakan zeolit.

Langkah-langkah pengukuran sebagai berikut:

1) Mesin dalam keadaan menyala dalam kondisi idle 1000 rpm dan

probe sensor sudah dimasukkan dalam knalpot.

2) Nilai pada fuel gas analyzer diprint datanya setelah 5 menit motor

dihidupkan.

3) Kemudian dengan langkah yang sama pula, pengukuran dilakukan

kembali untuk putaran mesin yang berbeda yaitu 3000 dan 5000

rpm.

d. Pengujian menggunakan zeolit

Setelah pengukuran pertama selesai maka pengukuran kedua dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Setelah mesin dimatikan kemudian zeolit dipasang di Filter udara

2) Setelah zeolit terpasang, mesin dihidupkan kembali lalu

pengukuran diulang kembali sesuai urutan pengukuran pertama.

3) Pengukuran dilakukan dengan pergantian variasi massa zeolit.

Gambar 31. Skema Pengujian Emisi Gas Buang.
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Untuk tabel pengambilan data emisi diperlihatkan pada table 12.

Tabel 12. Data emisi gas buang

Putaran

mesin, rpm

Pengulangan

Ke-

Kadar

CO, %

Kadar HC,

ppm

Kadar

CO2,%

1000
1

2

3000
1

2

5000
1

2

D. Lokasi Pengujian

Adapun lokasi pengujian emisi di lakukan di PT. Budi Berlian Jl.

Raya H. Mena KM. 15 Natar- Lampung Selatan, untuk pengujian

konsumsi bahan bakar dilakukan di PKOR Way Halim. Sedangkan

untuk pengujian acceleration tempat yang digunakan adalah

lingkungan Universitas Lampung (jalan di samping GSG).

E. Analisa Data

Data–data yaag diperoleh dari hasil pengujian, selanjutnya dianalisa dengan

membandingkan data yang diperoleh menggunakan filter bentuk tabung dan

filter udara bentuk kotak.
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F. Diagram Alir Penelitian

Alur kerja/diagram alir yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Tidak

Ya

Gambar 32. Diagram Alir Pengambilan Data

Mulai Persiapan Alat dan Bahan

Data Zeolit Alami
dan kendaraan
bermotror

Aktifasi Zeolit (Basa-Fisik)

Mengatur Putaran Mesin 1000, 3000 rpm dan 5000
rpm

Penulisan Laporan

Pemasangan Zeolit Pada Filter Udara

Kesimpulan dan saran

Hasil dan Pembahasan

Pengujian
Normal

Filter eskternal bentuk tabung
(B100%,B275%,K1100%,K275%), Filter

eskternal bentuk kotak
(B100%,B75%,K100%,K75%)

Evaluasi
Sesuai/Tidak?

Servis rutin

Laporan Tugas

Akhir

Selesai


