
V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

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

kemudian dibahas dalam pembahasan, maka didapatkan beberapa kesimpulan dari

pengujian penggunaan elektroliser dengan menggunakan katalis KOH dan H2SO4 yang

dihubungkan ke karburator terhadap prestasi dan emisi gas buang sepeda motor 4-

langkah 100 cc. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pengujian konsumsi bahan bakar baik yang melalui road test (berjalan) maupun

yang stationer (diam), penggunaan elektroliser secara keseluruhan mampu

menurunkan tingkat konsumsi bahan bakar. Penggunaan katalis KOH dalam

menurunkan konsumsi bahan bakar lebih baik dibandingkan penggunaan katalis

H2SO4. Untuk pengujian stationer (diam), semakin rendah putaran mesin

penggunaan elektroliser disetiap variasi katalis dan kadarnya semakin besar

kemampuanya dalam menurunkan konsumsi bahan bakar. Salah satu contohnya

pada pemakaian 2 gram KOH padaputaran 1000 rpm penurunan konsumsi bahan

bakar mencapai 32,7% sedangkan pada putaran 4500 rpm mencapai 19,2 %.
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Pemakaian 2 ml H2SO4 pada putaran 1000 rpm mencapai 26,9% sedangkan pada

putaran 4500 rpm hanya mencapai 18,18%.

2. Hasil pengujian stationer pada putaran 1000 rpm menunjukkan bahwa, pada

putaran rendah penggunaan katalis KOH semakin sedikit kadar katalis semakin

hemat bahan bakar. Dalam hal ini penggunaan 1 gram KOH  mampu menurunkan

konsumsi bahan bakar sebesar 33,4% sedangkan penggunaan 3 gram KOH hanya

mampu menurunkan konsumsi bahan bakar sebesar 31,8% dari kondisi normal.

3. Data hasil pengujian emisi gas buang menunjukkan bahwa, semakin tinggi putaran

mesin maka semakin besar kandungan CO pada gas sisa pembakaran. Penggunaan

elektroliser dengan katalis KOH pada setiap variasi kadar mampu menurunkan

kandungan gas CO pada gas sisa pembakaran. Sedangkan pada kondisi

penggunaan katalis H2SO4 penurunan gas CO tidak lebih dari 5,5% dari kondisi

normal. Pada kondisi putaran 4500 rpm penggunaan katalis H2SO4 kandungan CO

pada gas sisa pembakaran mengalami peningkatan (tertinggi 6,5% dari kondisi

normal). Semakin banyak katalis KOH maka semakin baik dalam menurunkan

kandungan CO (dalam pengujian ini 3 gram). Pada penggunaan elektroliser,

semakin tinggi putaran mesin maka kemampuan menurunkan kandungan CO

semakin kecil.

4. Semakin tinggi putaran mesin maka kandungan HC pada gas sisa pembakaran

semakin sedikit. Penggunaan elektroliser pada putaran 1000 rpm dan 3000 rpm

dapat menurunkan kandungan HC dari gas sisa pembakaran. Padaputaran 4500
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rpm pengunaan elektroliser menaikan kandungan HC lebih dari 17% dari kondisi

normal (disetiap variasi katalis).

5. Penggunaan elektroliser baik yang menggunakan katalis KOH maupun yang

menggunakan katalis H2SO4 tidak begitu berpengaruh terhadap perubahan

kandungan CO2 pada gas sisa pembakaran.

6. Penggunaan elektroliser meningkatkan tingkat ekselerasi dibandingkan dengan

kondisi normal.

7. Semakin banyak kadar katalis semakin besar arus yang dibutuhkan. Semakin

tinggi putaran mesin maka semakin besar suplai listrik yang dihasilkan.

Penggunaan katalis H2SO4 membutuhkan arus yang lebih besar dibandingkan pada

penggunaan katalis KOH.

B. Saran

Untuk kesempurnaan hasil penelitian lanjutan disarankan sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian dengan menggunkan katalis lainnya yang bersifat basah

kuat.

2. Melakukan pengujian dengan menggunakan KOH dan H2SO4 dengan konsentrasi

kepekatan yang lebih rendah.
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3. Melakukan Pengujian dengan menggunakan plat atau elektroda dengan material

yang berbeda.

4. Melakukan penelitian lanjutan gabungan antara penggunaan elektroliser dengan

penggunaan zeolite atau zat aditif.
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