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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

Setelah dilakukan pengujian, maka didapatkan data yang merupakan parameter-

parameter dari daya engkol dan laju pemakaian bahan bakar spesifik yang 

kemudian digunakan untuk perbandingan antara kinerja mesin tanpa zeolit, 

kinerja yang menggunakan zeolit granular dan zeolit pellet yang telah diaktivasi 

NaOH-fisik dengan variasi berat, dan berat zeolit.  

Dari data yang didapat maka dapat dihitung kinerja dari motor diesel yaitu daya 

engkol (bP) dengan menggunakan persamaan (2.1) dan laju pemakaian bahan 

bakar spesifik (bsfc) menggunakan persamaan (2.5), sehingga dari data-data hasil 

perhitungan dapat ditampilkan dalam bentuk grafik. 
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Tabel 2. Data Hasil Pengujian Penelitian 

 
Zeolit                          : 0 gr (Tanpa Zeolit)                   Bahan bakar                    :  Solar 

Putaran Mesin, rpm    : 1500/2000/2500/3000             Spesific grafity                 :  0,839 

Beban                         : 2,5 kg                                       Nilai kalor bahan bakar   :  42.700 kJ/kg 

Diameter zeolit           : - mm                                         

Tebal zeolit                 : - mm                                         

Berat                 

zeolit,                             

gram 

T. udara           

ruangan,°C 

Putaran 

mesin,rpm 
Torsi,Nm 

Waktu 

pemakaian 

b.bakar,detik 

T. gas      

buang,°C 

Bacaan 

manometer, 

mmH2O 

0 gr 25 1513,6 7 168,29 120 9 

  25 1527,9 7,1 163,74 120 9 

  25 1521,8 7,1 161,89 120 9 

Rerata 25 1521,10 7,07 164,64 120,00 9,00 

  25 2023,5 7,5 118,02 150 12 

  25 2019,7 7,7 118,2 150 12 

  25 2017,8 7,6 118,56 150 12 

Rerata 25 2020,33 7,60 118,26 150,00 12,00 

  25 2506,5 8 87,5 180 16 

  25 2501,1 8,1 87,85 180 16 

  25 2502 8 90,65 180 16 

Rerata 25 2503,20 8,03 88,67 180,00 16,00 

  25 3000,3 8,4 68,11 210 18 

  25 2999,4 8,3 69,73 210 18 

  25 2990,9 8,4 68,57 210 18 

Rerata 25 2996,87 8,37 68,80 210,00 18,00 

 

Dari data-data tersebut, maka diperoleh nilai kinerja motor diesel tanpa zeolit, 

yaitu daya engkol dan pemakaian bahan bakar spesifiknya. Hasil perhitungan 

berdasarkan contoh diatas dapat dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3. Hasil Perhitungan 

 
Zeolit                        : 0 gr (Tanpa Zeolit)            Bahan bakar                    :  Solar 

Putaran Mesin, rpm : 1500/2000/2500/3000       Spesific grafity                 :  0,839 

Beban                        : 2,5 kg                                  Nilai kalor bahan bakar   :  42.700 kJ/kg 

Diameter zeolit         : - mm                                         

Tebal zeolit               : - mm                                         

1) Daya Engkol (bP), kW 1,125 1,607 2,105 2,624 

2) Laju pemakaian b.bakar (mf), Kg/jam 0,147 0,205 0,273 0,352 

3) Laju Pemakaian b.bakar Spesifik Daya Engkol 

(Bsfc), kg/kWh 
0,131 0,127 0,130 0,134 

 

Daya engkol dan laju pemakaian bahan bakar spesifik diatas, kemudian 

dibandingkan berdasarkan variasi berat zeolit pellet, berat zeolit pellet yang 

digunakan. Data-data hasil perhitungan diatas disajikan dalam bentuk grafik. 

Contoh perhitungan laju pemakaian bahan bakar spesifik dan daya engkol dapat 

dilihat pada lampiran.  

B. Pembahasan 

Pada penelitian ini, pengaruh dari pemanfaatan zeolit pellet terhadap daya engkol 

dan laju laju pemakaian bahan bakar spesifik daya engkol dilihat dari perbedaan 

berat zeolit pellet yang digunakan, membandingkan zeolit granular dengan zeolit 

pellet yang telah diaktivasi NaOH-fisik terhadap putaran mesin. Dalam hal ini, 

putaran mesin terbagi dua yakni putaran rendah (1500 & 2000 rpm) dan putaran 

tinggi (2500 & 3000 rpm). 
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1. Zeolit Pada Kemasan Sebagai Adsorben 

Pada proses pengambilan data, digunakan 5 (lima) variasi terhadap adsorben atau 

penyaring udara yang diletakkan di saluran udara masuk, sebelum udara 

memasuki ruang pembakaran. Diantaranya sebagai berikut:  

a. Tanpa Zeolit 

Tahap pertama pengambilan data tidak menggunakan zeolit sebagai 

adsorben. Hal ini berarti, udara masuk ke ruang bakar tidak mengalami 

penyaringan. Data pada tahap ini, digunakan sebagai acuan perbandingan 

dengan data yang menggunakan zeolit sebagai adsorben. 

b. Zeolit Granular 

Untuk pengambilan data pada tahap yang kedua, digunakan zeolit granular 

atau zeolit yang berbentuk kerikil dengan ukuran seragam (2,5-3 mm). Hal ini 

dilakukan untuk dibandingkan dengan zeolit yang dibentuk secara buatan dari 

serbuk zeolit. Kemasan zeolit granular menggunakan tiga variasi berat (25, 

50, dan 100 gr) 

c. Zeolit Pellet  Tekan 2 Gram 

Pengambilan data tahap yang ketiga, digunakan zeolit pellet tekan yang 

dibentuk dari serbuk zeolit dengan berat 2 gr sebelum aktivasi dan menjadi 

1,04 - 1,06 gr setelah aktivasi. Zeolit pellet tekan ini berbentuk tablet dengan 

dimensi diameter 16 mm dan tebal 5,5 mm. Kemasan zeolit pellet tekan 2 gr 

menggunakan tiga variasi berat, yaitu:  

1. Kemasan 25 gr yang berisi ± 24 butir pellet   
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2. Kemasan 50 gr yang berisi ± 48 butir pellet   

3. Kemasan 100 gr yang berisi ± 96 butir pellet   

d. Zeolit Pellet  Tekan 2,3 Gram 

Pada tahap yang keempat, pengambilan data menggunakan zeolit pellet tekan 

yang dibentuk dari serbuk zeolit dengan berat 2,3 gr sebelum aktivasi dan 

menjadi 1,12 - 1,15 gr setelah aktivasi. Zeolit pellet tekan ini berbentuk tablet 

dengan dimensi diameter 16 mm dan tebal 5,5 mm. Kemasan zeolit pellet  

tekan 2,3 gr menggunakan tiga variasi berat, yaitu:  

1. Kemasan 25 gr yang berisi ± 22 butir pellet   

2. Kemasan 50 gr yang berisi ± 44 butir pellet   

3. Kemasan 100 gr yang berisi ± 89 butir pellet   

e. Zeolit Pellet  Tekan 2,5 Gram 

Untuk tahap yang terakhir, pengambilan data menggunakan zeolit pellet tekan 

yang dibentuk dari serbuk zeolit dengan berat 2,5 gr sebelum aktivasi dan 

menjadi 1,19 - 1,23 gr setelah aktivasi. Zeolit pellet tekan ini berbentuk tablet 

dengan dimensi diameter 16 mm dan tebal 5,5 mm. Kemasan zeolit pellet 

tekan 2,5 gr menggunakan tiga variasi berat, yaitu:  

1. Kemasan 25 gr yang berisi ± 21 butir pellet   

2. Kemasan 50 gr yang berisi ± 42 butir pellet   

3. Kemasan 100 gr yang berisi ± 84 butir pellet   
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2. Pengaruh Zeolit Pellet yang diaktivasi NaOH-Fisik terhadap Daya 

Engkol (kW) 

 

Zeolit pellet dengan tiga jenis berat (2, 2,3 dan 2,5 gr) dibagi menjadi tiga berat 

zeolit pellet yang digunakan sebagai Adsorben pada motor diesel yaitu 25 gram, 

50 gram dan 100 gr, ditambah zeolit granular 100 gr, dengan demikian ada 10 

(sepuluh) jenis zeolit yang digunakan sebagai Adsorben.  

a. Pengaruh Pemanfaatan Zeolit Pellet dengan Berat 25 gram terhadap 

Daya Engkol (kW) 

Pengaruh dari pemanfaatan zeolit pellet ini, merupakan perbandingan antara 

besaran daya engkol yang menggunakan zeolit (pellet dan granular) dan yang 

tidak menggunakan zeolit berdasarkan putaran mesin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 20.  Pengaruh Berat Zeolit Pellet yang diaktivasi NaOH-Fisik 

terhadap Daya Engkol dengan Berat 25 gr 
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Gambar 20 menunjukkan nilai daya engkol dengan lima variasi (sumbu x): 

1. Daya engkol tanpa zeolit. 

2. Daya engkol dengan zeolit granular sebanyak 25 gr. 

3. Daya engkol dengan zeolit pellet yang berat per pelletnya 2 gr 

sebanyak 25 gr. 

4. Daya engkol dengan zeolit pellet yang berat per pelletnya 2,3 gr 

sebanyak 25 gr. 

5. Daya engkol dengan zeolit pellet yang berat per pelletnya 2,5 gr 

sebanyak 25 gr. 

Berdasarkan gambar 20, terlihat pengaruh zeolit pellet yang diaktivasi NaOH-

Fisik terhadap daya engkol dengan berat 25 gr belum signifikan. Nilai daya 

engkol terbaik masih didominasi oleh granular seberat 25 gr pada setiap 

putaran, kecuali pada satu putaran yakni 2000 rpm. Sedangkan untuk nilai 

daya engkol terendah masih ditunjukkan oleh grafik daya engkol yang normal 

atau tanpa menggunakan zeolit, pada nilai 1,119 kW. Pada gambar 20, dapat 

juga dilihat bahwa peningkatan daya engkol terbaik dimiliki oleh zeolit 

granular 25 gr pada putaran tinggi (3000 rpm), yaitu sebesar 2.753 kW 

(meningkat 4,836 %). Pada zeolit pellet peningkatan terbaik terjadi pada zeolit 

pellet 2,5 gr putaran 3000 rpm, sebesar 2,686 kW (meningkat 2,285 %). 

Tetapi, bila dilihat dari nilai-nilai daya engkol zeolit pellet (2, 2.3, 2.5 gr), 

nilai tersebut masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai-nilai daya 

engkol tanpa zeolit. Meskipun pada gambar 20, nilai terbaik daya engkol 

ditunjukkan pada jenis zeolit granular 25 gr. Hal ini menunjukkan bahwa 
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zeolit pellet berpengaruh pada daya engkol, meskipun berat zeolit yang 

digunakan adalah 25 gr dan mengindikasikan berat zeolit berbanding lurus 

dengan daya engkol. 

b. Pengaruh Pemanfaatan Zeolit Pellet dengan Berat 50 gram terhadap 

Daya Engkol (kW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berbeda halnya dengan nilai-nilai daya engkol zeolit pellet (2, 2.3, 2.5 gr) 

pada berat 25 gr (gambar 20). Pada gambar 21 dengan berat zeolit pellet 50 gr, 

nilai-nilai daya engkol zeolit pellet (2, 2.3, 2.5 gr) menunjukkan hasil yang 

baik. Untuk variasi pellet 2,5 gr menunjukkan hasil terbaik pada setiap 

putaran. Untuk hasil peningkatan daya engkol paling baik terlihat pada 

penggunaan zeolit pellet 2,5 gr putaran 2500 rpm yaitu 2,329 kW (meningkat 

10,589 %). Peningkatan daya engkol yang cukup baik, juga terjadi pada 

Gambar 21.  Pengaruh Berat Zeolit Pellet yang diaktivasi NaOH-Fisik 

terhadap Daya Engkol dengan Berat 50 gr 
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putaran 3000 rpm yaitu 2,812 kW (meningkat 7,083 %) dan masih terjadi pada 

zeolit pellet dengan variasi pellet 2,5 gr. Pada variasi  pellet 2 dan 2,3 gr juga 

menunjukkan hasil yang diharapkan bila dibandingkan dengan zeolit granular 

50 gr. 

c. Pengaruh Pemanfaatan Zeolit Pellet dengan Berat 100 gram terhadap 

Daya Engkol (kW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik dengan berat 100 gr, sangat jauh berbeda dengan grafik 25 gr (gambar 

20) dan grafik 50 gr (gambar 21). Gambar 22 menunjukkan grafik pengaruh 

pemanfaatan zeolit pellet yang diaktivasi NaOH-fisik dengan berat 100 gram. 

Pada grafik yang menggunakan berat yang terbesar ini, menunjukkan 

peningkatan daya engkol terbaik pada variasi pellet 2,3 gr putaran 2500 rpm, 

sebesar 2,339 kW (meningkat 11,064 %). Peningkatan daya engkol terbaik 

Gambar 22.  Pengaruh Berat Zeolit Pellet yang diaktivasi NaOH-Fisik 

terhadap Daya Engkol dengan Berat 100 gr 
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kembali terjadi pada putaran 2500 rpm, hal ini terjadi juga pada grafik yang 

menggunakan berat 50 gr (gambar 21). Peningkatan yang cukup baik juga 

terjadi pada putaran 3000 rpm dan masih pada pellet 2,3 gr, yaitu sebesar 

2,837 kW (meningkat 8,035 %). 

d. Pengaruh Pemanfaatan Zeolit Pellet terhadap Daya Engkol (kW) pada 

Nilai Terbaik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23 menunjukkan grafik pengaruh pemanfaatan zeolit pellet yang 

diaktivasi NaOH-fisik dengan nilai terbaik yang dihasilkan oleh tiap variasi. 

Nilai daya engkol terbaik pada putaran rendah (1500 & 2000 rpm) ditunjukkan 

pada variasi pellet 2,5 gr, sedangkan untuk putaran tinggi (2500 & 3000 rpm) 

oleh variasi pellet 2,3 gr. Putaran rendah, 1500 rpm dengan 1,207 kW dan 

putaran 2000 rpm dengan 1,705 kW.  Sedangkan putaran tinggi, 2500 rpm 

Gambar 23.  Pengaruh Berat Zeolit Pellet yang diaktivasi NaOH-Fisik 

terhadap Daya Engkol (kW) pada Nilai Terbaik 
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dengan 2,339 kW dan daya engkol terbesar pada putaran 3000 rpm sebesar 

2,818 kW terjadi pada jenis zeolit pellet 2,3 gr. Hal ini tidak jauh berbeda 

dengan jenis zeolit pellet 2,5 gr yang memiliki nilai daya engkol terbesar 

kedua pada putaran 2500 dan 3000 rpm. 

Hal ini menunjukkan peran zeolit pellet yang diakfivasi NaOH-fisik sebagai 

Adsorben terhadap daya engkol, terlihat pada putaran rendah (1500 dan 2000 

rpm) pada variasi berat pellet terbesar (2,5 gr). Sedangkan untuk putaran 

tinggi (2500 dan 3000 rpm), daya engkol terbaik dihasilkan variasi berat yang 

medium (2,3 gr). 

e. Persentase Peningkatan Terbaik dari Pengaruh Pemanfaatan Zeolit 

Pellet terhadap Daya Engkol (kW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Persentase Peningkatan Terbaik dari Pengaruh Berat Zeolit Pellet 

yang diaktivasi NaOH-Fisik terhadap Daya Engkol (kW) 
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Pada gambar 24, menunjukkan grafik persentase terbaik dari peningkatan daya 

engkol bila dibandingkan daya engkol yang tidak menggunakan zeolit. Persentase 

peningkatan terbaik terjadi pada variasi pellet 2,3 gr dan putaran 2500 rpm, yakni 

11,064 %. Hal ini mengindikasikan peningkatan yang lebih baik dibandingkan 

zeolit pellet penelitian sebelumnya yang tidak teraktivasi NaOH-fisik sebesar 

5,661 %. 

3. Pengaruh Zeolit Pellet yang diaktivasi NaOH-Fisik terhadap Laju 

Pemakaian Bahan Bakar Spesifik (kg/kWh) 

Lain halnya dengan daya engkol, bila semakin meningkat variasi berat zeolit 

pellet maka nilai daya engkol semakin baik. Nilai laju pemakaian bahan bakar 

kebalikan dengan daya engkol, bila nilainya semakin turun variasi berat zeolit 

pellet berarti semakin baik yang artinya semakin hemat pemakaian bahan 

bakarnya. Pemakaian bahan bakar spesifik engkol (bsfc) besarnya dipengaruhi 

oleh daya engkol dan laju pemakaian bahan bakar yang dihasilkan pada waktu 

pengoperasian motor bakar itu sendiri. 

a. Pengaruh Pemanfaatan Zeolit Pellet dengan Berat 25 gram terhadap 

Laju Pemakaian Bahan Bakar Spesifik (kg/kWh) 

Pengaruh dari pemanfaatan zeolit ini, membandingkan antara besarnya 

penurunan laju pemakaian bahan bakar spesifik yang menggunakan zeolit 

(pellet dan granular) dan yang tidak menggunakan zeolit berdasarkan putaran 

mesin. 

 

 

 

 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan grafik laju pemakaian bahan bakar spesifik pada gambar 25, 

terlihat bahwa penurunan laju pemakaian bahan bakar spesifik pada 

penggunaan zeolit pellet dengan berat 25 gram terbesar terjadi pada putaran 

3000 rpm pada penggunaan zeolit pellet  2,5 gr sebesar 0,119 kg/kWh 

(meningkat 11,194 %). Pada putaran 2500 rpm, penurunan laju pemakaian 

bahan bakar spesifik juga terjadi pada penggunaan zeolit granular 0,124 

kg/kWh (4,614 %). Sedangkan pada 2000 rpm dan 3000 rpm penurunan laju 

pemakaian bahan bakar spesifik tidak terlalu terlihat.  

 

 

 

Gambar 25.  Pengaruh Berat Zeolit Pellet yang diaktivasi NaOH-Fisik 

terhadap Laju Pemakaian Bahan Bakar Spesifik (kg/kWh) dengan 

Berat 25 gr 
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b. Pengaruh Pemanfaatan Zeolit Pellet dengan Berat 50 gram terhadap 

Laju Pemakaian Bahan Bakar Spesifik (kg/kWh)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berbeda dari hasil yang ditunjukkan gambar 25, grafik yang dihasilkan masih 

berfluktuatif. Pada gambar 26, penggunanan zeolit pellet yang diaktivasi 

NaOH-fisik dengan berat 50 gram memperlihatkan garis yang tidak berpola 

pada putaran tinggi (2500 dan 3000 rpm). Sedangkan pada putaran 1500 rpm, 

mengalami penurunan laju pemakaian bahan bakar spesifik terbesar, sebesar 

0,118 kg/kWh (meningkat 10,606 %). Sama halnya pada putaran 1500 rpm, 

pada putaran 2000 rpm diperoleh nilai penurunan laju pemakaian bahan bakar 

spesifik yang sama (0,118 kg/kWh), atau meningkat sebesar 0,009 kg/kWh 

(7,087 %) bila dibandingkan dengan tanpa menggunakan zeolit. 

Gambar 26.  Pengaruh Berat Zeolit Pellet yang diaktivasi NaOH-Fisik 

terhadap Laju Pemakaian Bahan Bakar Spesifik (kg/kWh) dengan 

Berat 50 gr 
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c. Pengaruh Pemanfaatan Zeolit Pellet dengan Berat 100 gram terhadap 

Laju Pemakaian Bahan Bakar Spesifik (kg/kWh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibandingkan gambar 26, yang mengalami peningkatan laju pemakaian bahan 

bakar spesifik pada variasi zeolit pellet, gambar 27 menampilkan penurunan 

laju pemakaian bahan bakar spesifik pada penggunaan zeolit pellet. Penurunan 

terbaik terjadi pada putaran mesin 2000 rpm dengan berat 100 gram untuk 

semua variasi zeolit pellet, sebesar 0,117 kg/kWh (meningkat 7,874 %). Pada 

putaran 2000 rpm, penurunan laju pemakaian bahan bakar spesifik terjadi 

secara drastis oleh granular 100 gr sebesar 0,118 kg/kWh (meningkat 7,087 

%). Sementara itu, pada putaran 1500 dan 3000 rpm memiliki nilai penurunan 

terbaik yang sama, yang terjadi pada penggunaan zeolit pellet 2 gr sebesar 

0,123 kg/kWh (meningkat 7,087 %).  

Gambar 27.  Pengaruh Berat Zeolit Pellet yang diaktivasi NaOH-Fisik 

terhadap Laju Pemakaian Bahan Bakar Spesifik (kg/kWh) 

dengan Berat 100 gr 
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d. Pengaruh Pemanfaatan Zeolit Pellet terhadap Laju Pemakaian Bahan 

Bakar Spesifik (kg/kWh) pada Nilai Terbaik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28, menunjukkan grafik pengaruh pemanfaatan zeolit pellet yang 

diaktivasi NaOH-fisik pada nilai terbaik yang dihasilkan oleh tiap variasi. 

Pada grafik, sama halnya dengan grafik daya engkol terbaik (gambar 23), laju 

pemakaian bahan bakar spesifik terbaik dihasilkan pada putaran rendah (2000 

rpm) ditunjukkan pada  semua variasi pellet, sedangkan untuk putaran tinggi 

(3000 rpm) oleh variasi pellet 2,5 gr. Namun besaran laju pemakaian bahan 

bakar spesifiknya tidak terlalu berbeda, yaitu pada range 0,117 – 0,119 

kg/kWh. Penurunan laju pemakaian bahan bakar spesifik terbaik, terjadi pada 

putaran 3000 rpm pada penggunaan zeolit pellet  2,5 gr sebesar 0,119 kg/kWh 

(meningkat 11,194 %), yang justru terjadi pada variasi berat zeolit terkecil 

Gambar 28.  Pengaruh Berat Zeolit Pellet yang diaktivasi NaOH-Fisik 

terhadap Laju Pemakaian Bahan Bakar Spesifik (kg/kWh) pada 

Nilai Terbaik 
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yakni 25 gr (gambar 25). Pada gambar 28 juga menunjukkan perbandingan 

antara laju pemakaian bahan bakar spesifik yang tidak dipengaruhi oleh 

putaran mesin. 

e. Persentase Peningkatan Terbaik dari Pengaruh Pemanfaatan Zeolit 

Pellet terhadap Laju Pemakaian Bahan Bakar Spesifik (kg/kWh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29. Persentase Peningkatan Terbaik dari Pengaruh Berat Zeolit Pellet yang 

diaktivasi NaOH-Fisik terhadap Laju Pemakaian Bahan Bakar Spesifik 

(kg/kWh) pada Nilai Terbaik 
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Pada gambar 29, menunjukkan grafik persentase terbaik dari peningkatan laju 

pemakaian bahan bakar spesifik bila dibandingkan laju pemakaian bahan bakar 

spesifik yang tidak menggunakan zeolit. Persentase peningkatan terbaik terjadi 

pada variasi pellet 2,5 gr dan putaran 3000 rpm, yakni 11,064 %. Hal ini 

mengindikasikan peningkatan yang lebih baik dibandingkan zeolit pellet 

penelitian sebelumnya yang tidak teraktivasi NaOH-fisik sebesar 7,976 %. 

4. Pengaruh Zeolit Pellet yang diaktivasi NaOH-Fisik terhadap Nilai 

Kekerasan (Hardness Vickers Number) 

 

Pada penelitian ini, zeolit pellet  yang digunakan dibagi tiga jenis berat yaitu berat 

sebesar 2, 2,3 dan 2,5 gr. Ketiga jenis tersebut dibagi menjadi mengalami 

pencampuran dengan NaOH, sebelum dipanaskan pada temperatur 325
o
C selama 

2 jam. 

Tabel 4. Nilai sebaran keempat titik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Sample Titik HVN 

1 2 gr 

1 5 

2 4,3 

3 4,5 

4 5,3 

rerata 4,775 

2 2,3 gr 

Titik HVN 

1 5,2 

2 6 

3 6,1 

4 5,1 

rerata 5,6 

3 2,5 gr 

Titik HVN 

1 4,7 

2 5 

3 4,5 

4 4,7 

rerata 4,725 
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Tabel 4 adalah tabel perbaikan yang disebabkan oleh terdapatnya nilai satu titik 

yang aneh (terlalu besar atau terlalu kecil), sehingga hanya digunakan empat dari 

lima titik yang diperoleh dari laboratorium Metalurgi Fisika dan Keramik, Institut 

Teknologi Bandung. Hal ini cukup mempengaruhi nilai rata-rata yang didapatkan.  

Akibat nilai rerata yang tidak relevan, yang diperoleh dari laboratorium Metalurgi 

Fisika dan Keramik, maka yang digunakan pada grafik adalah data yang terdapat 

pada tabel 4, seperti pada gambar 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dari gambar 30, dapat dilihat bahwa nilai kekerasan terbaik diperoleh sebesar 5,6 

HVN pada penggunaan zeolit pellet 2,3 gr yang diaktivasi NaOH-fisik. 

Sedangkan untuk nilai kekerasan pellet 2 gr dan pellet 2,5 gr adalah 4,775 dan 

4,725 HVN. Untuk nilai kekerasan yang paling kecil dimiliki oleh pellet 2,5 gr. 

Gambar 30.  Pengaruh Berat Zeolit Pellet terhadap Nilai Kekerasan  
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Hal ini menunjukkan bahwa, berat zeolit pellet tidak berbanding lurus dengan 

nilai kekerasan. Pada gambar 30 juga menunjukkan selisih nilai kekerasan antara 

masing-masing variasi berat zeolit pellet. Bila diurutkan dari yang paling besar 

nilai kekerasannya,  maka antara pellet 2,3 gr dengan pellet 2 gr berselisih 0,825 

HVN (meningkat 17,28 %). Sedangkan untuk pellet 2 gr dengan pellet 2,5 gr 

memiliki selisih nilai kekerasan sebesar 0,05 HVN (meningkat 1,06 %). 

5. Pengaruh Variasi Aktivasi terhadap Nilai Kekerasan (HVN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 31 menjelaskan tiga variasi aktivasi perlakuan terhadap nilai kekerasan 

maksimal yang dapat diterima oleh zeolit pellet. Ketiga variasi itu ialah, alami 

(tanpa aktivasi), aktivasi fisik (dengan cara dipanaskan), dan aktivasi NaOH-fisik 

(setelah dicampur bahan kimia yakni NaOH, kemudian zeolit pellet dipanaskan). 

Gambar 31 memang tidak terlalu bagus dengan bentuknya yang tidak berpola. 

Gambar 31.  Pengaruh Variasi Aktivasi terhadap Nilai Kekerasan 
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Diluar hal tersebut, nilai kekerasan terbaik dihasilkan oleh aktivasi NaOH-fisik 

(5,6 HVN). Apabila dibandingkan dengan nilai kekerasan terbaik kedua (5,32 

HVN pada aktivasi fisik), selisihnya dengan yang terbaik, dihasilkan nilai yang 

cukup besar (0,48 HVN).  

Pada gambar 31 terlihat nilai kekerasan terbaik 5,6 HVN dan nilai kekerasan 

terkecil pada perlakuan tanpa aktivasi dengan variasi pellet yang sama (2,3 gr), 

yakni 4,2 HVN. Hal ini menunjukkan, untuk menghasilkan nilai kekerasan yang 

baik digunakan berat maksimal sebesar 2,3 gr dalam membuat zeolit pellet tekan. 

6. Pengaruh Nilai Kekerasan (HVN) terhadap Daya Engkol (kW) pada Nilai 

Terbaik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 32 menunjukkan nilai pengaruh pada daya engkol terhadap kekerasan 

pemanfaatan zeolit pellet yang diaktivasi NaOH-fisik pada nilai terbaik yang 

Gambar 32.  Pengaruh Nilai Kekerasan terhadap Daya Engkol (kW) pada 

Nilai Terbaik 
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dihasilkan oleh tiap variasi. Pada putaran rendah (1500 & 2000 rpm) daya 

engkol terbaik ditunjukkan pada nilai kekerasan 4,725 HVN yaitu dengan 

variasi pellet 2,5 gr. 

Putaran 1500 rpm dengan 1,207 kW dan putaran 2000 rpm dengan 1,705 kW 

Sedangkan untuk putaran tinggi (2500 & 3000 rpm) pada 5,6 HVN (variasi 

pellet 2,3 gr) dihasilkan daya engkol terbesar. Putaran tinggi, 2500 rpm 

dengan daya engkol 2,339 kW dan daya engkol terbesar pada putaran 3000 

rpm sebesar 2,818 kW. Hal ini menunjukkan hubungan antara daya engkol 

dengan nilai kekerasan tidak berbanding lurus, sebab nilai terbesar dari kedua 

parameter tersebut mengalami nilai maksimal yang sama pada variasi berat 

zeolit pellet medium yakni 2,3 gr pada nilai kekerasan 5,6 HVN. 

Bila dibandingkan dengan selisih peningkatan nilai kekerasan pada gambar 30 

dengan selisih peningkatan nilai daya engkol pada gambar 32, hanya terjadi 

pada putaran tinggi (2500 dan 3000 rpm). Peningkatan selisih nilai daya 

engkol terbaik terjadi pada putaran 2500 rpm antara 4,775 HVN dengan 5,6 

HVN yakni sebesar 0,011 kW. Hal ini menunjukkan bahwa, dengan selisih 

nilai kekerasan terbesar 0,825 HVN (meningkat 17,28 %) hanya menghasilkan 

selisih daya engkol sebesar 0,011 kW (meningkat 0,47 %), sehingga dapat 

dikatakan nilai kekerasan tidak berbanding dengan daya engkol. 

 

 

 



70 

 

7. Pengaruh Nilai Kekerasan (HVN) terhadap Laju Pemakaian Bahan 

Bakar (kg/kWh) pada Nilai Terbaik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berbeda halnya dengan grafik pengaruh nilai kekerasan terhadap daya engkol 

(gambar 32), gambar 33 menunjukkan grafik pengaruh nilai kekerasan 

terhadap laju pemakaian bahan bakar spesifik. Bila dibandingkan dengan nilai 

kekerasan, laju pemakaian bahan bakar spesifik terbaik (0,117 kg/kWh) 

dihasilkan pada putaran 2000 rpm untuk semua variasi nilai kekerasan.  

Pada gambar 33, penurunan laju pemakaian bahan bakar spesifik hanya terjadi 

pada putaran 2500 rpm antara 4,775 HVN dengan 5,6 HVN yakni sebesar 

0,001 kg/kWh (meningkat 0,84 %). Bila dibandingkan dengan selisih nilai 

kekerasannya 0,825 HVN (meningkat 17,28 %), maka hanya menghasilkan 

laju pemakaian bahan bakar spesifik sebesar 0,001 kg/kWh. Meskipun 

Gambar 33.  Pengaruh Nilai Kekerasan terhadap Laju Pemakaian Bahan 

Bakar Spesifik (kg/kWh) pada Nilai Terbaik 
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sebenarnya, perbandingan antara nilai kekerasan dengan laju pemakaian bahan 

bakar spesifik dapat dikatakan tidak layak karena tidak terjadi pada semua 

putaran mesin, melainkan hanya terjadi pada satu putaran saja (2500 rpm). 


