
ABSTRAK

Pengaruh Pemanfaatan Filter Udara Eksternal Yang Menggunakan Zeolit
Alam Lampung Teraktivasi Basa-Fisik Terhadap Prestasi Mesin Dan

Emisi Gas Buang Sepeda Motor Bensin 4 Langkah

Oleh

Prima Kumbara

Pemanfaatan zeolit alam Lampung untuk meningkatkan prestasi motor bakar
telah dilakukan. Namun, pada penelitian sebelumnya zeolit diletakkan pada filter
udara internal, sehingga filter zeolit tersebut hanya dapat digunakan pada jenis
kendaraan tertentu saja (menyesuaikan dengan bentuk filter udara internal
kendaraan). Supaya zeolit dapat diaplikasikan pada berbagai jenis kendaraan,
perlu dilakukan penelitian menggunakan filter udara eksternal.

Zeolit yang digunakan terlebih dahulu diaktivasi dengan menggunakan
larutan basa (NaOH), zeolit yang telah diaktivasi kimia kemudian diaktivasi fisik
pada temperatur 250oC selama 1 jam dengan tujuan untuk meningkatkan
kemampuan zeolit. Dalam penelitian ini, penulis membuat dua bentuk filter udara
eksternal yaitu bentuk kotak dan tabung. Setiap bentuk filter divariasikan menjadi
empat jenis yaitu (B100%, B75%, K100%, dan K75%), secara keseluruhan filter
yang digunakan pada penelitian ini adalah delapan jenis. Parameter yang
digunakan dalam penelitian ini adalah komsumsi bahan bakar, acceleration dan
emisi gas buang. Pengambilan data, tidak hanya dilakukan pada kondisi cerah,
akan tetapi dilakukan juga pada kondisi mendung.

Secara umum, filter udara eksternal bentuk kotak dengan jenis KB75%
dengan massa zeolit 52,5 gram dapat meningkatkan prestasi mesin paling baik.
Pada pengujian road test konsumsi bahan bakar dapat dikurangi hingga 61,167 ml
(25,56%) dari keadaan normal tanpa zeolit 82,167 ml oleh filter jenis KB75%.
Dengan jenis filter yang sama kadar CO dapat direduksi sebanyak 1,453 (61,18%)
pada putaran 5000 rpm, kadar HC juga dapat direduksi oleh filter jenis KB75%
yaitu 77,00 ppm (56,82%) pada putaran 5000 rpm. Sementara itu, kadar CO2

mengalami peningkatan pada putaran 5000 rpm dengan nilai 5,067 (20,63%).
Untuk filter udara bentuk tabung, hasil yang diperoleh lebih rendah dibandingkan
dengan filter bentuk kotak. Pada pengujian konsumsi bahan bakar penghematan
yang diperoleh  adalah 14,20%. Kadar CO yang dapat direduksi mencapai 15,96%
dan kadar HC hanya 22,38%, untuk kadar CO2 yang diperoleh hanya mengalami
peningkatan 6,25%.
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