
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1  Alat dan Bahan Pengujian

1. Motor bensin 4-langkah 110 cc

Dalam penelitian ini, mesin uji yang digunakan adalah motor bensin 4-langkah

110 cc dengan merk Honda Blade. Adapun spesifikasi mesin uji yang digunakan

adalah sebagai berikut.

Tipe mesin : 4 langkah SOHC

Pendingin : Udara

Diameter x stroke : 50 x 55,6 mm

Displacement : 109,1 cc

Tenaga maksimum : 8,66 dk/7000 rpm

Torsi : 8,42 Nm/5.500 rpm

Rasio Kompresi : 9 : 1

Karburator : Keihin venturi 17

Kopling : Basah, diafragma & sentrifugal

Pengapian : DC CDI

Tahun pembuatan : 2009



33

Gambar 6. Sepeda Motor Honda blade 110 cc

2. Tungku Pembakaran

Tungku pembakaran yang digunakan berbentuk silinder, berasal dari drum

tempat oli bekas yang kemudian dibagi dua agar tidak terlalu besar dan mudah

pada saat proses pembakaran tempurung kelapa.

Dimensi tungku pembakaran sebagai berikut.

Panjang tabung : 45 cm

Diameter tabung : 60 cm

Panjang pengaduk : 80 cm (diusahakan panjang agar tangan tidak

panas)

Tinggi Dudukan tungku : 25 cm ( 4 buah )

Diameter cerobong : 5 cm (berada di permukaan bawah tungku)
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Gambar 7. Tungku pembakaran dan pengaduknya

3. Stopwatch

Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu pada saat pengujian.

Gambar 8. stopwatch

4. Tachometer

Tachometer yang dipakai dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui

putaran mesin (rpm).

Gambar 9. Tachometer

80  cm
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60 cm

25 cm
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5. Perangkat analog

Dalam penelitian ini, speedometer, odometer, sudah berada dalam satu unit

panel analog motor pada dashboard. Speedometer dengan ketelitian 10

km/jam, odometer dengan ketelitian 100 m.

Gambar 10. Perangkat analog

6. Kemasan arang

Arang dikemas dengan menggunakan bahan kawat yang besarnya disesuaikan

dengan ruang filter udara.

Gambar 11. Kemasan Arang

7. Gelas ukur 100 ml

Gelas ukur 100 ml digunakan untuk mengukur volume bahan bakar. Gelas ukur

100 ml dengan ketelitian 1 ml
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Gambar 12. Gelas Ukur 500 dan 100 ml

8. Tangki bahan bakar buatan 250 ml

Digunakan sebagai wadah bahan bakar ketika proses pengambilan data.

Sehingga tidak menggunakan tangki bahan bakar motor agar lebih mudah

dalam proses pengukuran konsumsi bahan bakar.

Gambar 13. Tangki bahan bakar buatan 250 ml

9. Timbangan

Digunakan untuk menimbang massa arang tempurung kelapa dan massa tepung

tapioka (perekat). Timbangan digital dengan ketelitian 0,01 gr

Gambar 14. Timbangan digital
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10. Cetakan

Sebagai alat untuk mencetak hasil campuran tepung tapioka dengan arang yang

sebelumnya telah dihaluskan permukaannya. Ukuran yang digunakan 10 mm

dan 5 mm

Gambar 15. Cetakan 10 dan 5 mm

11.Oven

Digunakan untuk pengaktivasian pellet arang sekam padi dengan pemanasan

pada temperatur 150°C selama 1 jam

Gambar 16. Oven

11. Arang dari tempurung kelapa

Tempurung kelapa  diperoleh dari sisa limbah pemarutan kelapa di pasar.

Tempurung kelapa dibakar sampai menjadi arang.



38

12. Lem Tepung tapioka.

Tepung tapioka yang diperoleh dari pasar kemudian diayak. Lem tepung tapioka

digunakan sebagai perekat.

13. Aquadest

Cairan bening, tidak berwarna, tidak berbau. Air ini dipakai untuk pencampuran

antara bubuk arang dan tepung tapioka agar campuran dapat dibentuk dan dicetak

dengan komposisi tertentu.

Gambar 17. Aquadest

14. Filter udara.

Filter udara standard Honda blade 110 cc

Gambar 18. Filter udara
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3.2 Persiapan Alat dan Bahan

1. Proses pembuatan arang tempurung kelapa

Tempurung kelapa yang telah dikumpulkan dari pasar disiapkan. Tempurung

kelapa kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah

tempurung kelapa kering, tempurung kelapa dibersihkan dari serabut

serabutnya karena menggangu kebersihan dari tempurung kelapa tersebut.

Berikut merupakan langkah kerja proses pembuatan arang dari tempurung

kelapa.

Gambar 19. Tempurung kelapa

Tempurung kelapa kemudian dimasukkan ke dalam tungku pembakaran (gambar

7). Satu goni plastik tempurung kelapa sama dengan satu drum tungku. Tungku

yang digunakan tidak boleh ada lubang sedikit pun. Setelah itu membakar

tempurung kelapa dengan menggunakan karet ban bekas sekitar 20 cm. Tujuan

penggunaan karet ban ini sebagai bahan bakar untuk membakar tempurung agar

apinya tahan lama pada saat pembakaran tempurung, lebih ekonomis, dan arang

tempurung yang dihasilkan lebih baik dibanding dengan menggunakan minyak

tanah atau bahan bakar lain. Proses pembakaran dengan menggunakan bahan

bakar minyak tanah, menghasilkan proses pengarangan yang tidak sempurna.
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Pada proses pembakaran dilakukan dengan perlahan lahan sampai seluruh

tempurung kelapa terbakar, memerah dan memiliki asap yang tebal.

Gambar 20. Proses terbakarnya tempurung kelapa (asap menebal)

Setelah beberapa menit asap dari tungku pembakaran semakin menipis. Asap

menipis sebagai pertanda bahwa pengarangan hampir selesai.

Gambar 21. Asap dari tungku menipis

Setelah semua bahan terbakar, semua lubang ditutup tak terkecuali umtuk

mengurangi oksigen yang masuk ke dalam drum (usahakan ditutup rapat, tidak

boleh bocor sedikitpun agar arang tidak berubah jadi abu). Penutupan tungku

dapat menggunakan kain tebal dan dedaunan yang lebar. Selanjutnya

penutupan terakhir dengan menggunakan tanah. Pendinginan yang baik adalah

secara alami tidak memakai air (bisa mengurangi kualitas arang) selama kurang

lebih 6 jam.
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Gambar 22. Menutup tungku dengan kain tebal dan tanah ( Proses

pendinginan)

Setelah arang dingin, tutup tungku dibuka kemudian arang dikeluarkan,

dibersihkan, dan disortir dari kotoran. Massa arang tempurung ketika sudah

dibersihkan  kira-kira setengah dari tungku sebesar 15 kg. Arang serta disortir

arang yang telah jadi sempurna dengan arang yang belum jadi. Arang yang

sempurna adalah arang yang apabila dipatahkan akan kelihatan mengkilat.

Gambar 23. Arang tempurung kelapa dikeluarkan dari tungku

Proses pembuatan arang tempurung kelapa dilanjutkan ke proses penyaringan.

Tujuan dari penyaringan ini adalah agar didapat arang tempurung yang bersih dan

berkualitas baik
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Gambar 24. Proses penyortiran Arang dari kotoran.

2. Proses pembuatan arang tempurung kelapa menjadi serbuk

Arang tempurung kelapa yang telah dibersihkan dipindahkan ke tempat yang

bersih. Setelah itu digiling dan dihaluskan. Massa arang tempurng kelapa

sebelum di giling sebesar 15 kg kemudian setelah digiling massanya menjadi

10 kg. Serbuk arang tempurung kelapa yang sudah halus disaring dengan

menggunakan saringan 100 mesh. Pada gambar 25 dapat dilihat proses

pembuatan arang menjadi serbuk. Mulai dari arang tempurung kelapa yang

sudah ditiriskan, digiling, dan disaring.

Gambar 25. Proses Pembuatan arang menjadi serbuk

3. Pembuatan arang tempurung kelapa menjadi pelet

Arang batok kelapa yang telah digiling dan diayak dengan ukuran 100 Mesh,

air aquades dipanaskan terlebih dahulu kemudian dicampur dengan tepung

tapioca. Proses pencampuran menggunakan teflon dan kompor. Hal yang harus
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diperhatikan adalah kondisi panas yang stabil agar tidak boleh terlalu panas,

tempat memasaknya harus anti lengket seperti teflon agar tidak lengket pada

permukaan wajan. Proses pencampuran air aquades dengan tepung kira-kira 5

menit sampai menjadi lem.

Adapun komposisi persen (%) massa Tapioka + aquades + bubuk arang

adalah sebagai berikut :

20% + 30% + 50%

15% + 30% + 55%

15% + 25% + 60%

Adonan yang dibuat tidak terlalu encer dan tidak kering sehingga dapat

dibentuk tablet dengan diameter masing-masing 5 mm dan 10 mm dengan

masing-masing ketebalan sebesar 3 mm. Kemudian pelet dipanaskan pada oven

1500C. Jumlah berat arang tempurung kelapa yang dibutuhkan akan

disesuaikan dengan frame arang tempurung kelapa pada filter udara. Pada

gambar 26 dapat dilihat proses pembuatan arang menjadi tablet, mulai dari

proses penimbangan serbuk arang tempurung kelapa, tepung tapioca, setelah

itu proses pembuatan adonan dan pencetakan adonan tempurung kelapa

menjadi pelet dengan ukuran 5 mm dan 10 mm.

Gambar 26. Proses pembuatan arang menjadi tablet
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Gambar 27. Proses pemanasan pelet 1500C

4. Pembuatan frame untuk tempat arang tempurung kelapa pada filter udara

Frame dirangkai dengan menggunakan jalinan kawat lembut yang mudah

dibentuk (kawat strimin), ukurannya disesuaikan dengan ruang yang tersedia

pada filter udara. Di dalam frame, arang dibungkus menggunakan kain halus.

Setelah semua terpasang, arang batok kelapa siap untuk diuji. Pada gambar 28

dapat dilihat frame tempat pelet arang batok kelapa pada filter udara.

Gambar 28. Frame untuk tempat pelet arang tempurung kelapa  pada filter udara

Gambar 29. Peletakan pellet arang ke dalam frame sampai ke filter motor
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3.3 Prosedur Pengujian

Data yang diambil dalam pengujian ini adalah:

1. Pengujian konsumsi bahan bakar (road test) dengan kondisi filter udara tanpa

menggunakan arang.

2. Pengujian konsumsi bahan bakar (road test) dengan kondisi filter udara

menggunakan arang dengan masing-masing ukuran (5 mm dan 10 mm dengan

ketebalan 3 mm).

3. Pengujian akselerasi dengan kondisi filter udara tanpa arang.

4. Pengujian akselerasi dengan kondisi filter udara menggunakan arang dengan

masing-masing ukuran (5 mm dan 10 mm dengan ketebalan 3 mm).

5. Pengujian emisi dengan kondisi filter udara tanpa arang

6. Pengujian emisi dengan kondisi filter udara menggunakan arang dengan

masing-masing ukuran (5 mm dan 10 mm dengan ketebalan 3 mm).

7. Uji komparasi dengan membandingkan media adsorpsi mana yang lebih baik

sebagai filter udara pembakaran.

Pengujian parameter prestasi mesin sepeda motor bensin 4 Langkah adalah

1. Konsumsi bahan bakar

a. Pengujian Berjalan pada kecepatan konstan (50 km/jam)

Pengujian prestasi mesin pada pengujian berjalan ini untuk melihat

perbandingan karakteristik kondisi filter udara tanpa arang serta dengan
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menggunakan arang. 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) pada

kecepatan konstan (50 km/jam) untuk jarak 5 km dengan bukaan gas yang

sama dan data akselerasi dari keadaan diam (detik).

Persiapan yang perlu dilakukan adalah botol berkapasitas 200 ml. Tangki

buatan disambung dengan rapat bersama selang bensin. Tangki buatan diikat di

sisi samping sepeda motor. Setelah itu tangki diisi dengan bensin yang sudah

disiapkan.

Pada pengujian berjalan kecepatan konstan 50 km/jam, jarak tempuh dapat

diukur menggunakan odometer, sedangkan waktu tempuh diukur dengan

menggunakan stopwatch. Kemudian waktu tempuh pada stopwatch dicatat,

pengujian ini dilakukan untuk menentukan kecepatan rata-rata selama

perjalanan. 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. Selanjutnya pengujian

dengan kondisi motor dengan filter udara menggunakan arang. Format

pencatatan data mengenai konsumsi bahan bakar dapat dilihat pada tabel 5.
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Tabel 5. Format data variasi ukuran arang tempurung kelapa  terhadap konsumsi

bahan bakar.

No.

Ukuran

Arang

Pengujian

ke- Konsumsi bahan bakar (ml)

1

1. Tanpa arang 2

3

1

2. 5 mm 2

3

1

3. 10 mm 2

3

b. Pengujian stasioner pada putaran 1500 rpm, 2500 rpm, dan 4000 rpm selama

10 menit.

Pengujian ini untuk melihat perbandingan karakteristik kondisi filter udara tanpa

arang serta dengan menggunakan arang. Pengujian ini dilakukan pada putaran

1500 rpm, 2500 rpm, dan 4000 rpm selama 10 menit dengan membandingkan

konsumsi bahan bakar yang terpakai dengan konsumsi bahan bakar pada keadaan

normal pada kondisi stasioner
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Tabel 6. Data Pengujian konsumsi Bahan Bakar pada kondisi stasioner.

2. Akselerasi dari keadaan diam 0–80 km/jam, dan 40-80 km/jam, (detik).

Pengujian akselerasi juga dilakukan dengan dua kondisi yaitu kondisi filter

tanpa arang tempurung dan menggunakan arang tempurung. Setelah semua

persiapan dilakukan, motor yang telah dinyalakan harus dalam keadaan

Putaran

(rpm)

mesin

Pengambilan

ke-

Konsumsi bahan

bakar (ml)
Rata-rata Persentasi

0
5

mm

10

mm
0

5

mm

10

mm
0

5

mm

10

mm

1500

1

2

3

2500

1

2

3

4000

1

2

3
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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 40

km/jam dan 80 km/jam stopwatch mulai diaktifkan pada kecepatan 40 km/jam

sampai pada kecepatan yang diinginkan 80 km/jam. Karena pengujian

akselerasi ini rentan error maka pengendara melakukan perpindahan gigi yang

teraratur dan pencatatan waktu yang tepat. Pada perpindahan gigi pertama,

kecepatan sepeda motor dari 0-20 km/jam lalu perpindahan gigi kedua pada

kecepatan 20-40 km/jam dan ketika mencapai 40 km/jam langsung melakukan

pergantian gigi ketiga sekaligus mengaktifkan stopwatch.

Tabel 7. Format data akselerasi 0 – 80 km/jam, dan 40-80 km/jam.

Kecepatan

(km/jam)

Variasi Ukuran Arang

0 5 mm 10 mm

Waktu (Detik)

0-80

40-80

2. Pengujian Emisi Gas buang

Pengujian Emisi gas buang dilakukan di bengkel Mitsubishi Budi Berlian Jl. Raya

H. Mena Km 15 Lampung selatan. Pengujian emisi  dilakukan untuk mengetahui

pengaruh penggunaan arang tempurung kelapa pada filter udara terhadap emisi

gas buang. Pengujian emisi ini dilakukan pada putaran 1500, 2500 dan 4000 rpm

pada kondisi stasioner dengan mengikuti prosedur berikut :
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1. Pemanasan mesin

Pemanasan mesin dilakukan untuk mempersiapkan mesin pada kondisi kerja.

2. Kalibrasi gas Analyzer

Setelah mesin berada pada kondisi kerja kemudian dilakukan kalibrasi gas

analyzer. Kalibrasi analyzer ini ditempatkan di dalam saluran pembuagan

sepeda motor (Knalpot). Kalibrasi ini dilakukan secara otomatis setelah tombol

ON pada gas analyzer ditekan. Setelah beberapa menit nilai-nilai kadar gas

buang mulai terbaca pada display gas analyzer.

Gambar 30. Pengujian Emisi

3. Pengujian tanpa menggunakan Filter tempurung kelapa.

Data yang didapatkan dari hasil pengukuran ini digunakan sebagai

pembanding dengan data pada pengukuran menggunakan Filter arang

tempurung kelapa. Langkah-langkah pengukuran sebagai berikut:

Sepeda motor dihidupkan dan dijaga pada putaran 1500 rpm dan probe sensor

sudah dimasukkan dalam knalpot. Selanjutnya Nilai pada fuel gas analizer

muncul lalu diprint datanya setelah 5 menit motor dihidupkan. Kemudian
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dengan langkah yang sama pula, pengukuran dilakukan kembali untuk

putaran mesin yang berbeda yaitu 2500, 4000 rpm.

4. Pengujian menggunakan Filter arang tempurung kelapa

Setelah pengukuran pada kondisi normal selesai maka pengukuran kedua

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Setelah sepeda motor dimatikan, filter arang tempurung kelapa dipasang di

Filter udara. Sepeda motor dihidupkan kembali lalu pengukuran diulang

kembali sesuai urutan pengukuran pertama. Pengukuran dilakukan dengan

pergantian variasi ukuran Filter arang tempurung kelapa.

Tabel 8. Data emisi menggunakan ukuran arang berdiameter 5 mm

Putaran

Mesin( rpm ) Pengulangan ke- Kadar CO, % Kadar HC,

%

Kadar

CO2, %

1500

1

2

2500

1

2

4000

1

2
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Tabel 9.Data emisi menggunakan ukuran arang berdiameter 10 mm

4. Uji Komparasi

Setelah didapatkan hasil terbaik dari pengaruh arang tempurung kelapa sebagai

adsorben udara pembakaran,  melakukan pengujian dengan media adsorpsi lain

seperti arang sekam dengan metode yang sama dan membandingkan media

adsorpsi mana yang paling baik.

3.4 Lokasi Pengujian

Adapun lokasi pengujian emisi gas buang dilakukan di Mitsubishi Budi Berlian

Jl. Raya H. Mena Km 15 Lampung selatan, pengujian konsumsi bahan bakar

dilakukan di Jl. Ryacudu, KORPRI Bandar Lampung dan akselerasi dilakukan

di jalan PKOR Way Halim Bandar Lampung.

Putaran

Mesin( rpm )

Pengulangan ke- Kadar CO, % Kadar HC,

%

Kadar

CO2, %

1500

1

2

2500

1

2

4000

1

2
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3.5 Diagram Alir Penelitian

Untuk diagram alir penelitian ditunjukkan pada gambar 31 di bawah ini.

Gambar 31. Diagram Alir Pengambilan  Data.

Pembuatan arang
Tempurung kelapa

Mengambil Data arang 5
dan 10 mm

Memasukkan pelet arang ke dalam frame (5 mm
dan 10 mm ) dengan ketebalan 3 mm, memasang
frame pada saringan udara, memasang tangki
buatan 200 ml

Konsumsi Bahan BakarAkselerasi Emisi gas buang

Road Test stasioner

Uji Komparasi

Mengambil Data tanpa
arang

Simpulan

Data


