
 
 

 
 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada pengujian konsumsi bahan bakar dengan kondisi berjalan sejauh 5 km 

dapat diketahui bahwa dengan penambahan kapur barus sebanyak 1 butir 

dalam 3 liter dan waktu pemeraman selama 2 jam merupakan konsentrasi 

terbaik, yaitu dapat menurunkan konsumsi bahan bakar sebesar 8,50% (104 

ml) dibandingkan dengan bensin murni (113,67 ml). 

2. Waktu akselerasi rata-rata 0-80 km/jam terbaik diperoleh pada penambahan 

kapur barus sebanyak 1 butir dalam 1 liter dengan waktu pemeraman 4 jam, 

yaitu dengan waktu rata-rata akselerasi 17,727 detik (3,59%) dibandingkan 

dengan bensin murni (18,387 detik). 

3. Pada pengujian akselerasi 40-80 km/jam, diperoleh waktu akselerasi 

terbaik pada penambahan kapur barus sebanyak 1 butir dalam 1 liter 

dengan waktu pemeraman 2 jam dengan waktu akselerasi rata-rata 13,817 

detik (3,36%) dibandingkan dengan bensin murni yaitu 14,297 detik. 

4. Pengujian konsumsi bahan bakar stationer pada 1000 rpm selama 5 menit 

terbaik diperoleh pada penambahan kapur barus sebanyak 1 butir dalam 1 
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liter dengan waktu pemeraman 2 jam, yaitu sebesar 14,71% (9,667 ml) 

dibandingkan dengan bensin murni yaitu 11,333 ml. 

5. Pengujian konsumsi bahan bakar stationer pada 3000 rpm selama 5 menit 

terbaik diperoleh pada penambahan kapur barus sebanyak 1 butir dalam 1 

liter dengan waktu pemeraman 0 jam, yaitu sebesar 5,79% (29,833 ml) 

dibandingkan dengan bensin murni dengan konsumsi 31,667 ml. 

6. Pengujian konsumsi bahan bakar stationer pada 5000 rpm selama 5 menit 

terbaik diperoleh pada penambahan kapur barus sebanyak 1 butir dalam 1 

liter dengan waktu pemeraman 4 jam, yaitu sebesar 1,57% (52,333 ml) 

dibandingkan dengan bensin murni dengan konsumsi 53,167 ml. 

7. Dengan penambahan kapur barus sebanyak 1 butir dalam 1 liter dapat 

mereduksi emisi gas buang. 

8. Dengan penambahan kapur barus sebanyak 1 butir dalam 1 liter dapat 

mereduksi emisi gas CO pada putaran 1000 dan 3000 rpm. Namun pada 

putaran 5000 rpm gas CO mengalami peningkatan untuk variasi waktu 

pemeraman 0,2, dan 4 jam. 

9. Dengan penambahan kapur barus sebanyak 1 butir dalam 1 liter dapat 

mereduksi gas HC yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar pada 

setiap variasi waktu pemeraman dan putaran mesin. 

10. Penambahan kapur barus pada bensin sebanyak 1 butir dalam 1 liter dapat 

menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna, hal ini ditunjukkan 

dengan meningkatnya kadar gas CO2 pada setiap variasi waktu pemeraman 

dan putaran mesin. 
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B. Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka didapatkan beberapa saran untuk 

memperoleh hasil penelitian yang lebih baik, yaitu: 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut penggunaan kapur barus sebagai zat 

aditif pada mesin sepeda motor dengan sistem injeksi. 

2. Perlu dilakukan penelitian pengaruh penggunaan kapur barus sebagai zat 

aditif pada mesin sepeda motor dengan kapasitas mesin diatas dan dibawah 

125 cc. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut penggunaan kapur barus sebagai zat 

aditif terhadap pembentukan kerak pada komponen mesin. 


