
 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A.   Simpulan 

 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan serta diperolehnya data-data dari hasil pengujian 

yang kemudian dibahas dalam pembahasan. Kesimpulan yang didapat dari pengujian 

penggunaan zeolit pelet perekat teraktivasi basa-fisik dengan penggunaan larutan NaOH 

maupun KOH sebagai aktivator pada saringan udara terhadap prestasi dan emisi gas buang 

sepeda motor 4 langkah 110cc. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:  

 

1. Pemakaian zeolit yang diaktivasi menggunakan larutan kimia NaOH dan KOH yang 

kemudian dipanaskan dengan temperatur 220
0
C terbukti mampu menurunkan konsumsi 

bahan bakar baik itu pada pengujian road test (berjalan), stasioner (diam) dan pengujian 

emisi gas buang.  

 

2. Pemakain zeolit pelet perekat teraktivasi basa-fisik NaOH dan KOH secara keseluruhan 

mampu mengurangi kadar emisi gas buang, baik itu untuk keluaran kadar gas buang CO, 

HC, dan menaikkan kadar emisi gas buang pada CO2.  
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3. Pada pengujian ini dapat disimpulkan bahwa zeolit teraktivasi basa-fisk dengan 

penggunaan larutan KOH lebih baik dalam menurunkan konsumsi bahan bakar dan dalam 

penurunan kadar gas buang pada motor bensin 4-langkah. 

 

4. Pengaruh normalitas terbaik pada penelitian ini didapat pada aktivator KOH dengan 

ukuran normalitas 0,75 N. Hal ini dikarenakan bahwa larutan ini mampu membersihkan 

pori zeolit yang lebih baik. Sehingga meningkatkan kemampuan menyerap nitrogen dan 

uap air dari udara pembakaran, yang menyebabkan proses pembakaran lebih sempurna. 

 

5. Pada penggunaan aktivator KOH, penurunan konsumsi bahan bakar tertinggi terjadi pada 

normalitas 0,75 N sebesar 24,02 %, disusul normalitas 1 N sebesar 21,62 %, 0,5 N 

sebesar 19,52 % dan yang terendah pada KOH 0,25 N sebesar 17,42 %. 

 

6. Pada penggunaan aktivator NaOH, penurunan konsumsi bahan bakar tertinggi didapat 

pada normalitas 0,75 N sebesar 23,15%, dan disusul pada normalitas 1 N sebesar 20,77%, 

0,5N sebesar 18,4 % dan penurunan konsumsi bahan bakar terendah terjadi pada 

normalitas 0,25 N sebesar 17,21 %. 

 

B. SARAN 

 

Adapun beberapa saran yang ingin disampaikan penulis agar penelitian ini dapat lebih 

dikembangkan lagi adalah sebagai berikut: 
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1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait cara pengemasan zeolit pelet perekat selain 

dengan kawat strimin agar tidak terjadi terkikisnya pelet dengan kawat yang 

mengakibatkan debu zeolit masuk ke ruang bakar. 

2. Untuk memaksimalkan kemampuan adsorben dari zeolit perlu diadakan pengujian untuk 

variasi bentuk zeolit yang sesuai dengan bentuk saringan udara pada sepeda motor. 

3. Melakukan pengujian lebih lanjut untuk pengaplikasian zeolit ini pada kendaraan selain 

motor yaitu mobil.  


