
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Motor Bakar 

Motor bakar adalah salah satu bagian dari mesin kalor yang berfungsi untuk 

mengkonversi energi termal hasil pembakaran bahan bakar menjadi energi 

mekanis. Motor bakar pada umumnya dibedakan menjadi dua yaitu motor 

bensin dan motor diesel.  

1. Motor bensin 

Motor bakar bensin 4-langkah adalah salah satu jenis mesin pembakaran 

dalam (internal combustion engine) yang beroperasi menggunakan udara 

bercampur dengan bensin dan untuk menyelesaikan satu siklusnya 

diperlukan empat langkah piston dan yang menjadi ciri utama dari motor 

bensin adalah proses pembakaran bahan bakar yang terjadi di dalam ruang 

silinder pada volume tetap.  

 

2. Motor Diesel 

Motor diesel memiliki ciri utama yaitu pembakaran bahan bakar di dalam 

silinder berlangsung pada tekanan konstan, dimana gas yang dihisap pada 

langkah hisap yang merupakan udara murni tersebut berada di dalam 

silinder pada waktu piston berada di titik mati atas. Bahan bakar yang 
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masuk kedalam silinder oleh injector terbakar bersama dengan udara oleh 

suhu kompresi yang tinggi. Motor bakar diesel dikenal juga sebagai motor 

penyalaan kompresi (compression Ignition Engines). Berbeda halnya 

dengan motor bakar bensin yang menggunakan busi untuk dapat 

melangsungkan proses pembakaran bahan bakar di dalam silinder, pada 

motor bakar diesel ini proses penyalaan dapat terjadi dengan sendiri (tanpa 

butuh tambahan energi dari busi). Proses pembakaran dapat terjadi di 

dalam silinder motor bakar diesel ini karena bahan bakar solar yang 

dikontakkan dengan udara terkompresi bertemperatur dan bertekanan 

sangat tinggi di dalam silinder, dimasukkan dengan cara disemprotkan 

pada tekanan tinggi, sehingga dihasilkan butir-butir bahan bakar yang 

sangat halus. Akibatnya, panas yang terkandung/diberikan oleh udara 

terkompresi tadi dapat membakar butir-butir halus bahan bakar ini. Oleh 

karena itu, pada motor bakar diesel ini tidak dipergunakan busi untuk 

memantik bahan bakar agar terbakar, seperti halnya pada motor bensin.  

 

Motor Bensin 4-Langkah 

Motor bakar bensin 4-langkah adalah salah satu jenis mesin pembakaran 

dalam (internal combustion engine) yang beroperasi menggunakan udara 

bercampur dengan bensin dan untuk menyelesaikan satu siklusnya diperlukan 

empat langkah piston, seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Siklus motor bakar bensin 4-langkah (wordpress.com, 2013). 

 

 

Untuk lebih jelasnya proses-proses yang terjadi pada motor bakar bensin 4-

langkah dapat dijelaskan melalui siklus ideal dari siklus udara volume 

konstan seperti ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Diagram P-V dari siklus ideal motor bakar  

bensin 4-langkah (Wardono, 2004) 

                                 

Keterangan mengenai proses-proses pada siklus udara volume konstan dapat 

dijelaskan sebagai berikut (Wardono, 2004): 
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a. Proses 01 : Langkah hisap (Intake) 

     Pada langkah hisap campuran udara-bahan bakar dari karburator terhisap 

masuk ke dalam silinder dengan bergeraknya piston ke bawah, dari TMA 

menuju TMB. Katup hisap pada posisi terbuka, sedang katup buang pada 

posisi tertutup. Di akhir langkah hisap, katup hisap tertutup secara 

otomatis. Fluida kerja dianggap sebagai gas ideal dengan kalor spesifik 

konstan. Proses dianggap berlangsung pada tekanan konstan. 

 

b.  1) Proses 12 : Langkah kompresi (Compression) 

Pada langkah kompresi katup hisap dan katup buang dalam keadaan 

tertutup. Selanjutnya piston bergerak ke atas, dari TMB menuju TMA. 

Akibatnya campuran udara-bahan bakar terkompresi. Proses kompresi ini 

menyebabkan terjadinya kenaikan temperatur dan tekanan campuran 

tersebut, karena volumenya semakin kecil. Campuran udara-bahan bakar 

terkompresi ini menjadi campuran yang sangat mudah terbakar. Proses 

kompresi ini dianggap berlangsung secara isentropik. 

2)  Proses 23 : Langkah pembakaran volume konstan 

Pada saat piston hampir mencapai TMA, loncatan nyala api listrik diantara 

kedua elektroda busi diberikan ke campuran udara-bahan bakar 

terkompresi sehingga sesaat kemudian campuran udara-bahan bakar ini 

terbakar. Akibatnya terjadi kenaikan temperatur dan tekanan yang drastis. 

Kedua katup pada posisi tertutup. Proses ini dianggap sebagai proses 

pemasukan panas (kalor) pada volume konstan. 
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c.   Proses 34 : Langkah kerja/ekspansi (Expansion) 

Kedua katup masih pada posisi tertutup. Gas pembakaran yang terjadi 

selanjutnya mampu mendorong piston untuk bergerak kembali dari TMA 

menuju TMB. Dengan bergeraknya piston menuju TMB, maka volume gas 

pembakaran di dalam silinder semakin bertambah, akibatnya temperatur 

dan tekanannya turun. Proses ekspansi ini dianggap berlangsung secara 

isentropik. 

d. 1) Proses 41 : Langkah buang volume konstan (Exhaust) 

Saat piston telah mencapai TMB, katup buang telah terbuka secara 

otomatis sedangkan katup hisap masih pada posisi tertutup. Langkah ini 

dianggap sebagai langkah pelepasan kalor gas pembakaran yang terjadi 

pada volume konstan. 

2) Proses 10 : Langkah buang tekanan konstan 

Selanjutnya piston bergerak kembali dari TMB menuju TMA. Gas 

pembakaran didesak keluar melalui katup buang (saluran buang) 

dikarenakan bergeraknya piston menuju TMA. Langkah ini dianggap 

sebagai langkah pembuangan gas pembakaran pada tekanan konstan. 

 

B.   Proses Pembakaran 

Pembakaran adalah reaksi kimia antara komponen-komponen bahan bakar 

(Karbon dan hidrogen) dengan komponen udara (Oksigen) yang berlangsung 

sangat cepat, yang membutuhkan panas awal untuk menghasilkan panas yang 

jauh lebih besar sehingga menaikkan suhu dan tekanan gas pembakaran. 
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Elemen mampu bakar atau Combustible yang utama adalah hidrogen dan 

oksigen. Sementara itu, Nitrogen adalah gas lembam dan tidak berpartisipasi 

dalam proses pembakaran. Selama proses pembakaran, butiran minyak bahan 

bakar menjadi elemen komponennya, yaitu hidrogen dan karbon, akan 

bergabung dengan oksigen untuk membentuk air, dan karbon bergabung 

dengan oksigen menjadi karbon dioksida. Kalau tidak cukup tersedia oksigen, 

maka sebagian dari karbon, akan bergabung dengan oksigen menjadi karbon 

monoksida. Akibat terbentuknya karbon monoksida, maka jumlah panas yang 

dihasilkan hanya 30 persen dari panas yang ditimbulkan oleh pembentukan 

karbon monoksida sebagaimana ditunjukkan oleh reaksi kimia berikut 

(Wardono, 2004 dalam Sonic 2011). 

reaksi cukup oksigen: kJCOOC 5,39322  ,   

reaksi kurang oksigen: kJCOOC 5,11022

1  .   

Keadaan yang penting untuk pembakaran yang efisien adalah gerakan yang 

cukup antara bahan bakar dan udara, artinya distribusi bahan bakar dan 

bercampurnya dengan udara harus bergantung pada gerakan udara yang 

disebut pusaran. Energi panas yang dilepaskan sebagai hasil proses 

pembakaran digunakan untuk menghasilkan daya motor bakar tersebut. 

Reaksi pembakaran dapat diliat di bawah ini : 

CxHy + (O2 + 3,773N2)               CO2 + H2O + N2 + CO + NOx + HC  

Secara lebih detail dapat dijelaskan bahwa proses pembakaran adalah proses 

oksidasi (penggabungan) antara molekul-molekul oksigen (‘O’) dengan 

molekul-molekul (partikel-partikel) bahan bakar yaitu karbon (‘C’) dan 

hidrogen (‘H’) untuk membentuk karbon dioksida (CO2) dan uap air (H2O) 
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pada kondisi pembakaran sempurna. Disini proses pembentukan CO2 dan 

H2O hanya bisa terjadi apabila panas kompresi atau panas dari pemantik telah 

mampu memisah/memutuskan ikatan antar partikel oksigen (O-O) menjadi 

partikel ‘O’ dan ‘O’, dan juga mampu memutuskan ikatan antar partikel 

bahan bakar (C-H dan/atau C-C) menjadi partikel ‘C’ dan ‘H’ yang berdiri 

sendiri. Baru selanjutnya partikel ‘O’ dapat beroksidasi dengan partikel ‘C’ 

dan ‘H’ untuk membentuk CO2 dan H2O. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

proses oksidasi atau proses pembakaran antara udara dan bahan bakar tidak 

pernah akan terjadi apabila ikatan antar partikel oksigen dan ikatan antar 

partikel bahan bakar tidak diputus terlebih dahulu (Wardono, 2004 dalam 

Sonic 2011).  

 

 

C. Saringan Udara (Air Filter) 

Air filter atau filter udara berfungsi untuk menyaring udara sebelum memasuki 

ruang bakar atau sebelum memasuki karburator (pada motor bensin). Filter 

udara sangat diperlukan terlebih lagi dalam kondisi yang udaranya banyak 

mengandung debu dan pasir, misalnya di tempat pekerjaan batu dan 

pertambangan atau dijalan raya yang padat lalu lintas. Udara perlu disaring 

agar bebas dari debu, kotoran, atau uap air yang berlebihan. Apabila udara 

yang masuk ruang bakar masih kotor maka akan terjadi pembakaran yang 

tidak sempurna dan akibatnya suara mesin terdengar kasar, knalpot akan 

mengeluarkan asap tebal, dan tenaga kendaraan menjadi kurang maksimal. 

Selain itu, aliran udara yang memasuki ruang bakar akan mempengaruhi 
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homogenitas pencampuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar yang 

akan mempengaruhi kinerja pembakaran. (Alfianto, 2006 dalam Hartono, 

2008). Dengan demikian saringan udara (filter) hanya berguna untuk 

menangkap partikel-partikel kasar seperti debu dan kotoran. Akan tetapi gas-

gas yang terkandung di dalam udara seperti nitrogen, oksigen, uap air, dan 

gas-gas lainnya yang berukuran nanometer )10( 9 m masih dapat lolos dari 

filter tersebut. 

 

Adapun jenis-jenis dari filter (saringan udara) ini ialah:  

 

1. Filter Kertas (kering) 

Disebut tipe kertas karena element saringannya terbuat dari kertas, untuk 

beberapa saringan tipe kertas perawatannya bisa dilakukan dengan 

mencucinya dengan air.  

 
Gambar 3. Saringan udara tipe kertas (www.oto-kita.blogspot.com) 

 

Belakangan ini untuk tipe tertentu saringan udara menggunakan tipe axial 

flow seperti diperlihatkan gambar dibawah. Tipe ini memungkinkan 

bentuk saringan lebih kompak dan ringan. 
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Gambar 4. Saringan udara tipe kertas axial flow (www.oto-

kita.blogspot.com) 

 

2. Pre-air cleaner 

Pre-Air cleaner adalah sejenis saringan udara pusaran, ini memanfaatkan 

gaya sentrifugal dari kotoran untuk dipisahkan dengan udara dan 

ditampung dalam dust trap. Tipe ini cenderung sedikit memerlukan 

penggantian elemen, akan tetapi untuk kualitas penyaringan terhadap 

kotoran halus cenderung kurang. 

 
Gambar 5. Saringan udara tipe pre-air cleaner (www.oto-

kita.blogspot.com) 
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3. Tipe oil bath 

Tipe ini selain menggunakan saringan yang terbuat dari baja wol, juga 

memanfaatkan oli untuk menambah proses penyaringan. Oli digunakan 

untuk merendam partikel kotoran yang lebih kasar semisal pasir, 

sedangkan partikel kotoran yang lebih halus selanjutnya disaring oleh 

elemen baja wol.  

 

Gambar 6. Saringan udara tipe oil bath (www.oto-kita.blogspot.com) 

 

4. Saringan udara tipe siklon 

Untuk tipe siklon elemen saringannya terbuat dari kertas dan didesain 

dengan sirip-sirip agar udara yang masuk bisa membentuk pusaran 

sehingga pertikel-partikel besar bisa dipisahkan dengan gaya sentrifugal 

dari pusaran tersebut, selanjutnya partikel kasar tersebut ditampung dalam 

kotak saringan. Selanjutnya partikel yang lebih kecil disaring oleh elemen 

kertas tersebut. (http://oto-kita.blogspot.com/2011/01/saringan-udara.html) 

http://www.oto-kita.blogspot.com/
http://oto-kita.blogspot.com/2011/01/saringan-udara.html
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Gambar 7. Saringan udara tipe cyclone (www.oto-kita.blogspot.com) 

 

 

D. Parameter Prestasi Motor Bensin 4-Langkah 

Prestasi mesin biasanya dinyatakan dengan efisiensi thermal,  th. Karena 

pada motor bakar 4 langkah selalu berhubungan dengan pemanfaatan energi  

kalor, maka efisiensi yang dikaji adalah efisiensi thermal. Efisiensi thermal 

adalah perbandingan energi daya yang berguna dengan energi yang diberikan. 

Prestasi mesin dapat juga dinyatakan dengan daya output dan pemakaian 

bahan bakar spesifik engkol yang dihasilkan mesin. Daya output engkol 

menunjukan daya output yang berguna untuk menggerakan sesuatu atau 

beban. Sedangkan pemakaian bahan bakar spesifik engkol menunjukan 

seberapa efisien suatu mesin menggunakan bahan bakar yang disuplai untuk 

menghasilkan kerja. Prestasi mesin sangat erat hubungannya dengan 

parameter operasi, besar kecilnya harga parameter operasi akan menentukan 

tinggi rendahnya prestasi mesin yang dihasilkan [Wardono, 2004]. 

Untuk mengukur prestasi kendaraan bermotor bensin 4-langkah dalam 

aplikasinya diperlukan parameter sebagai berikut : 
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1. Konsumsi bahan bakar, semakin sedikit konsumsi bahan bakar kendaraan 

bermotor bensin 4-langkah, maka semakin tinggi prestasinya. 

2. Akselerasi, semakin tinggi tingkat akselerasi kendaraan bermotor bensin 4-

langkah maka prestasinya semakin meningkat. 

3. Waktu tempuh, semakin singkat waktu tempuh yang diperlukan pada 

kendaraan bermotor bensin 4-langkah untuk mencapai jarak tertentu, maka 

semakin tinggi prestasinya. 

4. Putaran mesin, putaran mesin pada kondisi idle dapat menggambarkan 

normal atau tidaknya kondisi mesin. Perbedaan putaran mesin juga 

menggambarkan besarnya torsi yang dihasilkan. 

5. Emisi gas bung, motor dalam kondisi statis bisa dilihat emisi gas buangnya 

pada rpm rendah dan tinggi. 

 

E. Zeolit 

Zeolit ditemukan pertama kali oleh Cronstedt pada tahun 1756 di Swedia. 

Zeolit (Zeinlithos) atau berarti juga batuan mendidih. Zeolit merupakan 

mineral hasil tambang yang bersifat lunak dan mudah kering. Warna dari 

zeolit adalah putih keabu-abuan, putih kehijau-hijauan, atau putih kekuning-

kuningan. Zeolit terbentuk dari abu vulkanik yang telah mengendap jutaan 

tahun silam. Sifat-sifat mineral zeolit sangat bervariasi tergantung dari jenis 

dan kadar mineral zeolit. 

 

Zeolit merupakan sekelompok mineral aluminosilikat terhidrasi dari 

alkalin,terutama Natrium (Na),Kalium (K),Kalsium (Ca) dan Magnesium 

(Mg). Hingga saat ini,telah ditemukan paling tidak 50 tipe zeolit alam dan 
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150 tipe zeolit sintetik. Zeolit memiliki kemampuan sebagai absorben,katalis 

dan penukar kation (Wikipedia Indonesia,2008). Zeolit terbentuk dari unit-

unit tetrahedra AlO4 dan SiO4  yang merupakan kerangka dasar struktur zeolit 

dengan atom silikon dan aluminium sebagai pusatnya. Masing-masing 

tetrahedra ini dihubungkan oleh ion-ion oksigen membentuk jaringan 

tetrahedra tiga dimensi.  

 

Rumus kimia zeolit secara empiris ditunjukkan sebagai berikut 

 (Bekkum, 1991 dalam Gunaryo 2010) :  

Mx/n.[(AlO2)x.(SiO2)y].wH2O, 

dimana notasi M adalah kation logam alkali atau alkali tanah, x, y, dan w 

adalah bilangan-bilangan tertentu sedangkan n adalah muatan dari ion logam. 

Dari rumus zeolit diatas dapat dilihat adanya tiga komponen yang merupakan 

bagian dari zeolit, yaitu:  

 kerangka aluminosilikat . [(AlO2)x.(SiO2)y] 

 Logam Alkali (Mx/n) (Be,Mg,Ca,Sr,Ba,Ra) 

 Air (wH2O) 

 

Mineral zeolit yang paling umum ditemui adalah klinoptiloit, yang 

mempunyai komposisi kimia (Na3K3)(Al6Si30O72).24H2O. Ion Na
+
 dan K

+
 

merupakan kation yang dapat dipertukarkan, sedangkan atom Al dan Si 

merupakan struktur kation dan oksigen yang akan membentuk struktur 

tetrahedron pada zeolit (Pusat Penelitian dan Pengembangan Tekonologi 

Mineral dan Batubara, 2005). Karakterisasi dengan difraksi sinar-X 
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menunjukkan bahwa jenis zeolit sidomulyo (Lampung) adalah klinoptilolit 

dengan komposisi kimia adalah 76,95 % SiO2,    8,9 % Al2O3, 0,12%  Fe2O3, 

1,5 % CaO, 1,21 % MgO, 1,88 % K2O, 2,02 % Na2O (Hendri, J. 2000). 

Molekul-molekul air yang terdapat dalam zeolit merupakan molekul yang 

mudah lepas. Akibat dari pemakaian oksigen secara bersama-sama oleh ion 

Al dan ion Si, maka struktur kimia yang terbentuk dari ikatan AlO2 dan SiO2 

menjadi saling terikat satu sama lain. 

 Bentuk zeolit secara umum dapat dilihat pada gambar 8  

 

 

 

Gambar 8. Struktur Bangun Ruang Zeolit Klinoptilolit (ZeoponiX, Inc. and 

Boulder Innovative Technologies, Inc. 2000) 

Mineral ini merupakan kelompok alumino silikat terhidrasi dengan unsur 

utama terdiri dari kation, alkali dan alkali tanah, berstruktur tiga dimensi serta 

mempunyai pori-pori yang dapat diisi oleh molekul air. Kandungan air yang 

terperangkap dalam rongga zeolit biasanya berkisar 10-50 %. Bila terhidrasi 

kation-kation yang berada dalam rongga tersebut akan terselubungi molekul 

air, molekul air ini sifatnya labil atau mudah terlepas. Sifat umum zeolit 

antara lain mempunyai susunan kristal yang agak lunak, berat jenis 2-2,4, 

berwarna kebiruan-kehijauan, putih dan coklat. Bentuk batuan zeolit alam 

dapat dilihat pada Gambar 9 berikut ini : 
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Gambar 9. Zeolit (Pusat Penelitian dan Pengembangan Tekonologi Mineral 

dan Batubara. 2005 

 

 

 

F. Kelebihan Zeolit 

Zeolit banyak digunakan sebagai pengering, katalis, melunakkan air dan 

adsorben (Ribeiro, 1984). Zeolit juga banyak digunakan sebagai bahan baku 

water treatment, pembersih limbah cair dan rumah tangga, untuk industri 

pertanian, peternakan, perikanan, industri kosmetik dll (Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Tekonologi Mineral dan Batubara. 2005).  

Zeolit dengan bentuknya yang menyerupai sarang lebah yang berongga 

mempunyai kemampuan dalam mengadsorbsi, dimana zeolit dapat digunakan 

untuk menyerap bermacam material. Dalam hal ini zeolit digunakan untuk 

menyerap N2 dan H2O. Zeolit dalam mengadsorbsi molekul yang diserapnya 

didasarkan 2 hal, yaitu : ukuran molekul dan selektifitas permukaan (Sifat 

dari molekul yang diadsorbsi).  

a) Ukuran molekul.  

Berdasarkan ukuran molekul artinya apabila ukuran molekul adsorbat 

lebih besar dari ukuran pori zeolit maka molekul adsorbat tersebut tidak 
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bisa melewati pori zeolit. Zeolit jenis klinoptilolit memiliki ukuran 

diameter pori 4 A
0
 sedangkan dalam udara N2 yang berbentuk elips 

memiliki panjang sumbu mayor 4,1 A
0
 dan sumbu minor 3 A

0
. O2 yang 

juga berbentuk elips memiliki panjang sumbu mayor 3,9 A
0
 dan minor 2,8 

A
0
 sehingga  N2 yang berdiameter mayor akan terikat dan tidak dapat 

melewati pori zeolit sedangkan N2 yang berdiameter minor dan O2 dengan 

mudah melewati pori zeolit (Bekkum, dalam Gunaryo 2010). 

 

b) Selektifitas permukaan 

Selektifitas permukaan artinya sifat dari molekul gas seperti gas N2 yang 

mempunyai 4 kutub (quadropole) lebih mudah ditangkap oleh zeolit 

dibandingkan gas O2 yang mempunyai 2 kutub. Kristal zeolit yang telah 

didehidrasi merupakan adsorben yang selektif dan mempunyai efektifitas 

adsorbsi yang tinggi, yaitu dapat memisahkan molekul-molekul 

berdasarkan ukuran dan konfigurasi molekul, dan merupakan adsorben 

yang selektif terhadap molekul yang polar (Bekkum, 1991 dalam Gunaryo 

2010). 

Penyaringan molekul dapat dilustrasikan seperti terlihat pada Gambar 10.  

 

 

(a). Berdasarkan perbedaan ukuran       (b). Sifat zeolit yang selektif      

terhadap molekul polar          molekul   

Gambar 10.  Analogi N2 yang terikat oleh zeolit (MSI. 2005). 
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Disamping zeolit mempunyai kelebihan pada sifatnya, zeolit ini dapat 

dimodifikasi dan dapat digunakan berkali-kali. Dalam hal modifikasi, zeolit 

dapat juga dibuat sesuai kebutuhan baik dari segi ukuran maupun 

kegunaannya. Dari ukurannya zeolit dapat dibuat bentuk serbuk sampai 

bentuk padat lainnya sesuai  keinginan dan kebutuhan. 

Zeolit mempunyai sifat-sifat kimia, diantaranya:  

1. Dehidrasi  

Sifat dehidrasi zeolit berpengaruh terhadap sifat jerapannya. Keunikan zeolit 

terletak pada struktur porinya yang spesifik. Pada zeolit alam didalam pori-

porinya terdapat kation-kation atau molekul air. Bila kation-kation atau 

molekul air tersebut dikeluarkan dari dalam pori dengan suatu perlakuan 

tertentu maka zeolit akan meninggalkan pori yang kosong (Barrer, 1982).  

2.  Penyerapan  

Dalam keadaan normal ruang hampa dalam kristal zeolit terisi oleh molekul 

air yang berada disekitar kation. Bila zeolit dipanaskan maka air tersebut akan 

keluar. Zeolit yang telah dipanaskan dapat berfungsi sebagai penjerap gas 

atau cairan (Khairinal, 2000). 

 

3.  Penukar Ion  

Ion-ion pada rongga berguna untuk menjaga kenetralan zeolit. Ion-ion ini 

dapat bergerak bebas sehingga pertukaran ion yang terjadi tergantung dari 
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ukuran dan muatan maupun jenis zeolitnya. Sifat sebagai penukar ion dari 

zeolit antara lain tergantung dari sifat kation, suhu, dan jenis anion 

(Bambang, 1995).  

4. Katalis  

Zeolit sebagai katalis hanya mempengaruhi laju reaksi tanpa mempengaruhi 

kesetimbangan reaksi karena mampu menaikkan perbedaan lintasan 

molekular dari reaksi. Katalis berpori dengan pori-pori sangat kecil akan 

memuat molekul-molekul kecil tetapi mencegah molekul besar masuk. 

Selektivitas molekuler seperti ini disebut molecular sieve yang terdapat dalam 

substansi zeolit alam (Bambang, 1995).  

5.  Penyaring / pemisah  

Zeolit sebagai penyaring molekul maupun pemisah didasarkan atas perbedaan 

bentuk, ukuran, dan polaritas molekul yang disaring. Sifat ini disebabkan 

zeolit mempunyai ruang hampa yang cukup besar. Molekul yang berukuran 

lebih kecil dari ruang  hampa dapat melintas sedangkan yang berukuran lebih 

besar dari ruang hampa akan ditahan (Bambang, 1995). 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa zeolit alam 

mampu dimanfatkan sebagai adsorben limbah pencemar dari beberapa 

industri. Zeolit mampu menjerap berbagai macam logam, antara lain Ni, Np, 

Pb, U, Zn, Ba, Ca, Mg, Sr, Cd, Cu dan Hg (Kosmulski, 2001). 
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G. Proses Pengaktifasian Zeolit 

Dalam keadaan normal maka ruang hampa dalam Kristal zeolit terisi oleh 

molekul air bebas yang membentuk bulatan di sekitar kation. Bila Kristal 

tersebut dipanaskan selama beberapa jam, biasanya pada temperature 250-

900
0
C, maka kristal zeolit yang bersangkutan berfungsi menyerap gas atau 

cairan. Daya serap zeolit tergantung dari jumlah ruang hampa dan luas 

permukaan. Beberapa jenis mineral zeolit mampu menyerap gas sebanyak 

30% dari beratnya dalam keadaan kering. Pengeringan zeolit biasanya 

dilakukan dalam ruang hampa dengan menggunakan gas atau udara kering 

nitrogen atau metana dengan maksud mengurangi tekanan uap air terhadap 

zeolit itu sendiri. Keuntungan lain dari penggunaan mineral zeolit sebagai 

bahan penyaring adalah pemilahan molekul zat yang terserap, disamping 

penyerapan berdasarkan ukuran garis tengah molekul ruang hampa. Apabila 

ada dua molekul atau lebih yang dapat melintas, tetapi karena adanya 

pengaruh kutub atau hubungan antara molekul zeolit itu sendiri dengan 

molekul zat yang diserap, maka hanya sebuah saja yang diloloskan sedang 

yang lain ditahan atau ditolak. Molekul yang berkutub lebih atau tidak jenuh 

akan lebih diterima daripada yang tidak berkutub atau yang jenuh. (Dwi 

Karsa Agung Rakhmatullah, dkk, 2007) 
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Proses aktivasi zeolit alam dapat dikelompokkan dalam 3 cara, yaitu:  

1. Aktivasi fisik  

Aktivasi fisik yaitu melakukan proses pemanasan zeolit alam dilakukan 

secara kontak langsung (dengan udara panas) maupun secara tidak kontak 

langsung (sistem vakum atau exhauster). Pemanasan ini bertujuan untuk 

menguapkan air yang terperangkap dalam pori-pori kristal zeolit sehingga 

jumlah pori-pori dan luas permukaannya spesifiknya bertambah. 

Pengaktivasian zeolit alam secara fisik dilakukan dengan pemanasan. Proses 

pemanasan zeolit alam dilakukan pada suhu 200-400 
0
C dan waktu 

pemanasan dalam sistem vakum 2-3 jam,sedangkan jika diruang terbuka 

sekitar 5-6 jam. (Suyartono dan Husaini,1992 dalam Satwika 2010). Pada 

penelitiaan Mahdi (2010), kemampuan zeolit aktivasi fisik dalam 

meningkatkan kinerja motor diesel telah dibuktikan melalui penelitian ini. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa peningkatan temperatur aktivasi 

memberikan peningkatan kinerja motor diesel ini, Peningkatan daya engkol 

terbaik diperoleh sebesar 0,215 kW (12,088 %) 

Penurunan konsumsi bahan bakar spesifik terbaik terjadi dengan 

menggunakan zeolit diameter 0,7 mm, berat 200 gram, temperatur aktivasi 

325 °C, waktu pemanasan 2 jam dan putaran 1100 rpm yaitu sebesar 0,0123 

kg/kWh (9,729 %).  
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2. Aktivasi kimia 

Aktivasi kimia adalah pengaktifasian dengan menggunakan bahan-bahan 

kimia, baik berupa asam ataupun basa. Fungsi asam atau basa adalah untuk 

mencuci kation-kation yang mengotori permukaan zeolit. Bahan kimia yang 

dapat digunakan untuk proses aktivasi zeolit alam adalah larutan 

asam(H2SO4, HCl dan HNO3) dan larutan basa (NaOH dan KOH) (Humam, 

1996 dan Husaini, 1992 dalam Satwika 2010). Tujuan aktivasi secara kimia 

adalah membersihkan permukaan pori, melarutkan oksida-oksida pengotor 

termasuk silika dan aluminium bebas serta mengatur kembali letak atom serta 

melarutkan beberapa logam alkali dan alkali tanahsehingga dapat terbentuk 

zeolit-H
+
 atau zeolit-Na

+
 (Satwika 2010 dalam Sonic 2011).    

Proses pertukaran kation pada aktivasi kimia dapat ditunjukkan sebagai 

berikut : 

 Zeolit-Mn   +   H2SO4   Zeolit-H
+
  +  MnSO4 

 Zeolit-Mn   +   NaOH     Zeolit-Na
+
  +  MnOH 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Puad (2001), zeolit alam 

Lampung yang telah diaktivasi dengan larutan basa NaOH (zeolit-NaOH) 

memiliki kemampuan adsorpsi yang lebih besar dibandingkan dengan zeolit 

alam yang tidak diaktivasi. Hal ini terlihat dari luas permukaan zeolit-NaOH 

(36,2460 x 10
-3

 m
2
/gr) yang lebih besar dari zeolit alam (28,5343 x 10

-3
 

m
2
/gr).  zeolit dapat meng-exclude (menahan) semua hidrokarbon, N2, dan 

semua gas-gas yang permanen kecuali ammonia. Sedangkan zeolit sebagai 
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penyerap karena adanya kation-kation di sekitar rongga zeolit, sehingga zeolit 

dapat menyerap molekul yang berbeda muatan. (Yang, 2003 dalam Marlene 

2011). 

 

Ukuran rongga atau pori dalam zeolit dapat diatur sesuai kebutuhan.Besarnya 

pori bergantung pada jenis ion yang terdapat di dalam zeolit. Ion kalium (K
+
) 

memiliki jari-jari ion yang paling besar jika dibandingkan dengan ion 

Na
+
,Mg

2+
, dan Ca

2+
. (Achmad, 2001). Besarnya jari-jari ion kalium 

menyebabkan pori zeolit semakin kecil, sehingga proses penyaringan menjadi 

lebih selektif. Pembuatan pengaktivasian zeolit didasarkan pada prinsip 

pertukaran ion. Zeolit diaktivasi dahulu dengan cara direndam didalam 

larutan basa, misalnya KOH. (Husaini, Marlene, 2011).  

 

Selama proses perendaman terjadi proses pertukaran ion didalam zeolit. Ion 

K
+
 yang berasal dari larutan KOH akan mendorong ion-ion lain yang terdapat 

didalam zeolit. Hal ini disebabkan karena perbedaan selektifitas ion dalam 

zeolit yang disajikan dalam tabel 1. 

 

Tabel 1. Urutan selektifitas pertukaran kation pada berbagai zeolit (Pramono, 

2004) 

Jenis Zeolit  Urutan Selektifitas  Peneliti  

Analsim  K<Li<Na<Ag  Barrer (1950)  

Khabasit  Li<Na<K<Cs  Sherry (1969)  

Klinoptilolit  Mg<Ca<Na<NH4<K  Ames (1961)  
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Heulandit  Ca<Ba<Sr<Li<Na<Rb<K  Filizova (1974)  

Mordenit  Li<Na<Rb<K<Cs  Ames (1961)  

 

Tabel 2. Properti larutan basa NaOH dan KOH  (Sumber: wikipedia Indonesia, 

2012) 

NaOH KOH 

Massa molar 56.1056 g/mol Massa molar 56.1056 g/mol 

Penampilan zat padat putih Penampilan zat padat putih 

Densitas 2.044 g/cm
3
 Densitas 2.044 g/cm

3
 

Titik lebur 406 °C, (679 K) Titik lebur 406 °C, (679 K) 

Titik didih 1327 °C, 

(1600 K) 

Titik didih 1327 °C, 

(1600 K) 

Kelarutan dalam 

air 

 97 g/100 mL (0 

°C) 

121 g/100 mL (25 

°C) 

178 g/100 mL 

(100 °C) 

Kelarutan dalam 

air 

 97 g/100 mL (0 

°C) 

121 g/100 mL (25 

°C) 

178 g/100 mL 

(100 °C) 

(pKb) 13.5 (0.1 M) (pKb) 13.5 (0.1 M) 

 

 

 

 

Tabel 3. Sifat atom Na da K  

Atom Na Atom K 

Bilangan oksidasi +1, -1 (oksida 

basa kuat) 

Bilangan oksidasi 1 (oksida basa 

kuat) 

Elektronegativitas 0.93 (skala 

Pauling) 

Elektronegativitas 0,82 (skala 

Pauling) 

Energi ionisasi 

(lebih lanjut) 

pertama: 495.8 

kJ·mol
−1 

Energi ionisasi 

(lebih lanjut) 

pertama: 418.8 

kJ·mol
−1 

http://id.wikipedia.org/wiki/Massa_molar
http://id.wikipedia.org/wiki/Massa_molar
http://id.wikipedia.org/wiki/Massa_jenis
http://id.wikipedia.org/wiki/Massa_jenis
http://id.wikipedia.org/wiki/Titik_lebur
http://id.wikipedia.org/wiki/Titik_lebur
http://id.wikipedia.org/wiki/Titik_didih
http://id.wikipedia.org/wiki/Titik_didih
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelarutan
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelarutan
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Bilangan_oksidasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Basa
http://id.wikipedia.org/wiki/Bilangan_oksidasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Basa
http://id.wikipedia.org/wiki/Elektronegativitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Elektronegativitas
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Energi_ionisasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Energi_ionisasi_dari_unsur&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Energi_ionisasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Energi_ionisasi_dari_unsur&action=edit&redlink=1
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ke-2: 4562 

kJ·mol
−1 

ke-3: 6910.3 

kJ·mol
−1

 

ke-2: 3052 

kJ·mol
−1 

ke-3: 4420 

kJ·mol
−1

 

Jari-jari atom 186pm Jari-jari atom 227pm 

Jari-jari kovalen 166±9 pm Jari-jari kovalen 203±12 pm 

Jari-jari van der 

Waals 

227 pm Jari-jari van der 

Waals 

275275 pm 

(sumber: wikipedia Indonesia, 2012) 

 

3. Aktivasi gabungan 

Aktivasi gabungan adalah pengaktivasian zeolit alam secara kimia dan 

fisik. Setelah di aktivasi secara kimia kemudian zeolit dilanjutkan dengan 

aktivasi fisik, dimana suhu optimum untuk pemanasan pada aktivasi 

gabungan adalah 225ºC selama 2 jam pada sistem vakum (Hendri, 2000 

dalam Gunaryo Octo 2010). Bahan kimia yang dapat digunakan untuk 

proses aktivasi zeolit alam adalah larutan asam (H2SO4, HCl dan HNO3) 

dan larutan basa (NaOH dan KOH). (Humam 1996 dan Husaini 1992 

dalam Sonic 2011). Pada penelitian zeolit dengan aktivasi gabungan dapat 

meningkatkan daya engkol terbaik sebesar 0,144 kW (4,03%), 

menurunkan konsumsi bahan bakar spesifik terbaik yaitu sebesar 0,012 

kg/kWh ( 8,92 %) pada pengujian laboratorium dengan menggunakan 

mesin diesel 4-langkah (Indrawan, 2007) dan menurut penelitian Nohan 

(2010), pada penggunaan zeolit pellet tekan 2,3 gr yang diaktivasi NaOH-

fisik, peningkatan daya engkol pada mesin motor diesel 4-langkah terbaik 

diperoleh pada putaran 2500 rpm, yakni 11,064 %. Penurunan konsumsi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jari-jari_atom
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=1_E-10_m&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=1_E-10_m&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Jari-jari_atom
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=1_E-10_m&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=1_E-10_m&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jari-jari_kovalen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=1_E-10_m&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jari-jari_kovalen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=1_E-10_m&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jari-jari_van_der_Waals&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jari-jari_van_der_Waals&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=1_E-10_m&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jari-jari_van_der_Waals&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jari-jari_van_der_Waals&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=1_E-10_m&action=edit&redlink=1
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bahan bakar spesifik terbaik terjadi pada putaran 3000 rpm, yakni 

11,194%. 

Zeolit memiliki stabilitas termal yang tinggi, untuk zeolit alam lampung  

yaitu sampai 400 ºC, kerangka zeolit tidak berubah walaupun penggunaan 

zeolit tidak dilakukan pada lingkungan yang bersifat asam dan bersuhu 

tinggi. (Hendri, J. 2000 dalam Gunaryo Octo 2010). Selain itu zeolit 

memiliki afinitas terhadap molekul-molekul baik polar maupun non polar. 

Zeolit dapat digunakan berulang-ulang dengan cara pemanasan untuk 

memindahkan material yang dijerapnya atau diletakkan pada aliran udara 

bertekanan untuk memindahkan material yang ditangkapnya. 

Aktivasi secara kimia dilakukan dengan larutan asam (H2SO4) atau basa 

(NaOH) dengan tujuan untuk membersihkan permukaan pori, membuang 

senyawa pengotor, dan mengatur kembali letak atom yang dapat 

dipertukarkan. Pereaksi kimia ditambahkan pada zeolit yang telah disusun 

dalam suatu tangki dan diaduk selama jangka waktu tertentu. Zeolit 

kemudian dicuci dengan air sampai netral dan selanjutnya dikeringkan. 

Permukaan yang luas ini tersusun oleh banyaknya pori halus pada padatan 

tersebut. Di samping luas spesifik dan diameter pori, distribusi ukuran 

partikel, maupun kekerasannya merupakan sifat karakterisik yang penting 

dari suatu adsorben. Tergantung pada tujuan penggunaannya, adsorben 

dapat berupa granular (biasanya untuk menyerap gas) atau serbuk 

(biasanya untuk adsorpsi campuran cair). (Bernasconi, 1995). 



33 

 

Kondisi optimum pengaktifan zeolit dengan larutan asam adalah dengan 

menggunakan larutan H2SO4 0,2 N dengan lama pengadukan 45 menit 

yang dapat meningkatkan luas permukaan zeolit dari 38,11 m2/g menjadi 

53,23m2/g serta juga meningkatkan daya adsorbsi zeolit dari 82,07 ppm 

menjadi 90,22 ppm (Humam, 1996). Bila larutan H2SO4 makin pekat dan 

perendaman makin lama, maka dapat menyebabkan dealuminasi yaitu 

terlepasnya sejumlah Al dalam kerangka zeolit (Al framework) menjadi 

aluminium di luar kerangka (Al non framework) zeolit. Hal itu disebabkan 

larutan asam H2SO4 dapat bereaksi dengan aluminium sehingga 

Aluminium dalam zeolit dapat terekstrak oleh adanya perendaman dalam 

H2SO4. 

Dari beberapa hal tersebut, kualitas pembakaran di dalam ruang bakar 

dapat lebih diperbaiki dengan memanfaatkan zeolit yang telah diaktivasi. 

Salah satu penerapan secara langsung adalah dengan meletakkan zeolit 

yang telah diaktivasi tersebut di dalam sistem penyaringan udara pada 

suatu kendaraaan bermotor. (Budi, 2008) 

H. Normalitas 

Normalitas yang bernotasi (N) merupakan satuan konsentrasi yang sudah 

memperhitungkan kation atau anion yang dikandung sebuah larutan. 

Normalitas didefinisikan banyaknya zat dalam gram ekivalen dalam satu liter 

larutan. Secara sederhana gram ekivalen adalah jumlah gram zat untuk 

mendapat satu muatan. (http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/kimia-

kesehatan/larutan/normalitas/) 

http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/kimia-kesehatan/larutan/normalitas/
http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/kimia-kesehatan/larutan/normalitas/


34 

 

I. Tepung Tapioka 

 

Salah satu jenis tanaman pangan yang sudah lama dikenal dan banyak 

dibudidayakan oleh petani di Indonesia adalah ubi kayu (Manihot Esculenta 

Crantz). Potensi nilai ekonomis dan sosial ubi kayu merupakan bahan pangan 

yang berdaya guna,bahan baku berbagai industri, dan pakan ternak.(Setyadi, 

1987 dalam Gunaryo 2010) dan mendefinisikan tepung tapioka sebagai hasil 

ekstraksi ubi kayu yang telah mengalami pencucian secara sempurna serta 

dilanjutkan dengan pengeringan dan penggilingan. Komponen utama tepung 

tapioka adalah pati, merupakan senyawa yang tidak mempunyai rasa dan bau. 

(Malau, 2001) 

Bila pati dimasukkan dalam air panas maka molekul-molekul rantai panjang 

akan terurai dan campuran pati atau air akan menjadi kental (Gaman dan 

Sherringtom, 1994 dalam Gunaryo 2010). Bila energi kinetik molekul-

molekul air menjadi lebih kuat dari daya tarik menarik antar molekul pati 

dalam granula, air dapat masuk dalam butir-butir pati. Hal ini akan 

menyebabkan pembengkakan granula yang dikenal dengan istilah gelatinisasi 

(Winarno, 1997).  

Mc Ready (1970) dalam menyatakan bahwa mekanisme gelatinisasi terjadi 

pada suhu 60 – 85
0 

C yang mana pada temperatur inilah pati mengembang 

dan mengental dengan cepat dan pada saat itu tepung tapioka (pati) memiliki 

daya rekat yang cukup tinggi. 


