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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

 

Berdasarkan data hasil pengujian yang diperoleh (data konsumsi bahan bakar pada 

pengujian berjalan dengan kecepatan rata-rata 50 km/jam dan jarak 5 km, data 

konsumsi bahan bakar pada akseslerasi dan stasioner serta data uji emisi gas buang) 

pada motor bensin uji New Jupiter Z 115 cc, didapat beberapa simpulan sebagai 

berikut: 

 

1. Penggunaan pelet fly ash  yang diaktivasi fisik pada pengujian road test (berjalan), 

akselerasi dan stasioner (diam) secara keseluruhan dapat menghemat konsumsi 

bahan bakar.  

2. Massa Pelet fly ash yang paling baik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

15 gram. Penghematannya mencapai 15,13% pada ujian berjalan, kemudian 

15,59% pada uji akselerasi 0-80 km/jam. Sedangkan pada uji akselerasi 40-80 

km/jam bisa lebih hemat sampai 9,28%.  Kemudian bisa menghemat samapi 

17,39%  pada uji Stasioner. 

3. Jenis air yang lebih efisien yang digunakan dalam pembuatan adonan pelet fly ash  

adalah air Aquades. Selisih prestasi menggunakan air aquades dan air zeolit 

adalah 4,6 ml pada uji berjalan, 0,6 ml pada akselerasi 0-80 km/jam, dan 2 ml 

pada uji stasioner. 
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4. Adonan pembuatan pelet fly ash yang terbaik dalam penelitian ini adalah dengan 

komposisi adonan 66 gram fly ash, 12 gram tapioka 40 gram air aquades dan 

kondisi aktivasi pada temperatur 175
0
C dengan massa pelet fly ash 15 gram. Pelet 

ini masih mengalami penyerbukan, tetapi masih dapat digunakan bersama pelet 

yang diaktivasi pada temperatur 150
0
C. Penghematan bahan bakar yang terjadi, 

hingga 17,23% pada road test dan 20,06% pada pengujian stasioner serta 

mempercepat akselerasi sebesar 17,59% pada kecepatan 0-80 km/jam dan sebesar 

13,44%  pada kecepatan 40-80 km/Jam. 

5. Penggunaan pelet fly ash terbukti dapat mereduksi emisi gas buang kendaraan 

bermotor karena oksigen yang masuk ke ruang bakar menjadi lebih banyak. 

Sehingga dapat menurunkan kadar CO sebesar  79,02%  pada putaran mesin 1500 

rpm dan kadar HC sebesar 7,53%  pada putaran mesin 3500 rpm. Selain itu dapat 

meningkatkan kadar CO2 sebesar 15,63%. Sehingga pembakaran yang terjadi di 

ruang bakar menjadi lebih sempurna pada kondisi putaran mesin tersebut.  

 

 

5.2. Saran 

 

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

dikembangkan lagi adalah sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan pengujian dengan variasi komposisi perekat (tapioka) pelet fly 

ash untuk melihat pengaruhnya terhadap prestasi mesin motor karburator 4-

langkah. 

2. Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kemampuan umur pakai fly 

ash dalam menyerap nitrogen dan uap air sampai arang tersebut jenuh 
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3. Dalam penelitian selanjutnya, perlu dilakukan uji kekerasan pelet fly ash  dalam 

menerima tekanan udara yang masuk ke dalam saringan udara 

4. Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai campuran fly ash yang 

dapat membuat umur pakai fly ash lebih lama. 

 

 

 

 

 

 

 

 


