
 

 

ABSTRAK 

PERBANDINGAN PEMANFAATAN FLY ASH BATUBARA  
YANG DIAKTIFASI SECARA FISIK DAN NaOH-FISIK  

DENGAN VARIASI NORMALITAS TERHADAP PRESTASI MESIN 
MOTOR DIESEL 4-LANGKAH 

 
Oleh 

Setia Wasis 
 

Pada proses pembakaran, oksigen adalah gas yang paling diperlukan untuk 
melangsungkan proses pembakaran. Semakin tinggi kadar oksigen dalam udara, 
maka proses pembakaran akan semakin optimal. Fly ash merupakan senyawa 
alumina silikat yang secara fisik dan kimia  mempunyai  kemampuan sebagai 
penyerap (adsorben). 
 
Dalam penelitian ini kemampuan fly ash sebagai adsorben dimanfaatkan untuk 
menyaring udara pada saat proses pembakaran agar  meningkatkan prestasi motor 
diesel 4-langkah, fly ash diberikan dua proses aktivasi yaitu aktivasi fisik dan  
kimia-fisik menggunakan NaOH dengan normalitas 0,25N; 0,50N; dan 0,75N dan 
aktivasi fisik dengan temperatur 150oC selama 1 jam serta variasi massa 25 gram, 
50 gram dan 75 gram, yang bertujuan membersihkan permukaan pori dan 
membuang senyawa pengotor pada fly ash. Sehingga udara yang telah tersaring fly 
ash lebih kaya oksigen dan membuat proses pembakaran motor diesel 4-langkah 
menjadi lebih baik, yang mengakibatkan meningkatnya prestasi mesin.  
 
Dari hasil pengujian dan analisa didapatkan bahwa dengan menggunakan fly ash 
yang diaktivasi fisik dan NaOH-fisik dapat meningkatkan prestasi mesin. 
Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan daya engkol rata-rata terbaik terjadi 
pada penggunaan fly ash pelet yang diaktivasi fisik dan NaOH-fisik dengan 
variasi normalitas yaitu terjadi pada penggunaan fly ash pelet aktivasi NaOH-fisik 
normalitas 0,50N dengan massa 75 gram yaitu sebesar 2,2446 %, diikuti oleh 
pelet aktivasi NaOH-fisik normalitas 0,25N dengan massa 75 gram yaitu sebesar 
1,8991 %. Dan penurunan konsumsi bahan bakar spesifik terbaik yaitu terjadi 
pada penggunaan fly ash pelet aktivasi fisik dengan massa 50 gram yaitu sebesar 
4,4404 %, namun secara rata-rata penurunan konsumsi bahan bakar spesifik 
terbaik yaitu terjadi pada penggunaan fly ash pellet aktivasi NaOH-fisik 
normalitas 0,75N yaitu sebesar 3,7425 %, diikuti oleh pelet aktivasi NaOH-fisik 
normalitas 0,50N yaitu sebesar 3,5893 %, sedangkan aktivasi fisik yaitu sebesar   
2,9275 %. 

Kata kunci: fly ash aktivasi fisik, NaOH-fisik, adsorben, prestasi motor diesel. 
 
 

 


