
 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Setelah melakukan pengujian, pengambilan data, dan melakukan perhitungan 

dari data yang diperoleh berdasarkan prosedur pengujian yang telah dibuat, 

serta menggambarkannya dalam bentuk grafik dan menganalisa grafik tersebut 

maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :  

1. Penggunaan fly ash pelet yang diaktivasi fisik dan NaOH-fisik  pada mesin 

diesel 4-langkah dapat meningkatkan prestasi mesin tersebut berdasarkan 

naiknya daya engkol dan penurunan konsumsi bahan bakar spesifik 

dibandingkan dengan tanpa penggunaan fly ash pelet. 

2. Peningkatan daya engkol rata-rata terbaik 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 normalitas 

0,25N dengan massa 75 gram yaitu sebesar 1,8991 %.  

3. Penurunan konsumsi bahan bakar spesifik terbaik pada penggunaan fly ash 

pelet yang diaktivasi fisik dan NaOH-fisik dengan variasi normalitas yaitu 

terjadi pada penggunaan fly ash pelet aktivasi fisik dengan massa 50 gram 

yaitu sebesar 4,4404 %.  

4. Penurunan konsumsi bahan bakar spesifik rata-rata terbaik pada 

penggunaan fly ash pelet yang diaktivasi fisik dan NaOH-fisik dengan 
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variasi normalitas yaitu terjadi pada penggunaan fly ash pelet aktivasi 

NaOH-fisik normalitas 0,75N yaitu sebesar 3,7425 %, diikuti oleh pelet 

aktivasi NaOH-fisik normalitas 0,50N yaitu sebesar 3,5893 %. 

5. Penggunaan fly ash pelet yang diaktivasi NaOH-fisik dengan normalitas 

0,75N dapat meningkatkan kenaikan daya engkol lebih baik dibandingkan 

dengan normalitas 0,25N; 0,50N dan aktivasi fisik. 

B. Saran 

Adapun  beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu: 

1. Untuk dapat memaksimalkan kemampuan adsorbsi dari fly ash perlu 

dilakukan pengujian dengan variasi bentuk penampang dari filter udara 

tempat menampung fly ash. 

2. Perlu adanya uji coba variasi normalitas diatas 0,75N dari pelet  fly ash  

untuk dapat mengetahui kemampuan adsorbsi terbaik fly ash. 

3. Setelah mengetahui kemampuan fly ash dalam meningkatkan prestasi 

mesin diesel 4-langkah perlu dilakukan uji coba mengenai penggunaan fly 

ash pada jenis-jenis mesin lain dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Perlu adanya penelitian fly ash aktivasi jenis lain  yang memungkinkan 

memiliki kemampuan mengoptimalkan daya adsorbsi pada fly ash jauh 

lebih baik lagi.  

 

 

 


