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Peningkatan konsumsi bahan bakar pada saat ini disebabkan oleh pertumbuhan 

kendaraan bermotor yang meningkat. Usaha untuk menggunakan kendaraan tanpa 

menggunakan bahan bakar minyak belum banyak. Maka diperlukan usaha untuk 

menghemat bahan bakar tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu 

dengan penggunaan zeolit alam. Penggunaan zeolit dilakukan karena fungsi zeolit 

yang sangat baik sebagai adsorben. Fungsi zeolit sebagai adsorben dapat 

ditingkatkan dengan cara aktivasi kimia - fisik. Aktivasi kimia berfungsi untuk 

meningkatkan selektifitas permukaan zeolit tersebut. 

 

Aktivasi kimia dilakukan dengan memvariasikan normalitas yang digunakan. 

Untuk mendapatkan nornalitas, massa aktivator larutan dihitung terlebih dahulu, 

kemudian ditambahakan air. Zeolit dicampur ke larutan aktivator dengan 

perbandingan 1 : 7 dimana 1 1kg zeolit dicampurkan dengan 7000 ml larutan 

aktivator. Perendaman dilakukan selama 1 jam kemudian diaduk selama 45 menit. 

Setelah itu air larutan dibuang. Zeolit yang sudah teraktivasi kimia kemudian 

dicuci dengan air mineral hingga pH 7. Sesudah itu, zeolit diaktivasi fisik dalam 

oven pada suhu 200 
0
C selama 2 jam. Setelah itu, zeolit ditumbuk sehingga 

diperoleh ukuran 100 mesh dan dibentuk menjadi pelet dengan diameter 10 mm 

dan tebal 3 mm. Zeolit pellet yang sudah dicetak dimasukkan dan disusun rapi 

pada frame kerangka dengan variasi massa 40, 50 dan 60 gram pada setiap 



 

 

normalitasnya. Frame kemudian diletakkan di casing filter udara sepeda motor. 

Pengujian dilakukan dengan cara pengujian stasioner, berjalan dengan jarak 5 km, 

pengujian akselerasi dan pengujian emisi gas buang. Untuk emisi gas buang 

dilakukan dengan menggunakan alat gas analyzer. Adapun normalitas yang 

digunakan adalah 0,1 N, 0,2 N, 0,3 N dan 0,5 N serta dipadukan dengan variasi 

massa 40, 50 dan 60 gram pada setiap normalitasnya. 

 

Setelah dilakukan percobaan, didapat hasil bahwa penggunaan zeolit aktivasi 

asam HCl dan H2SO4 dapat meningkatkan prestasi mesin kendaraan tersebut, 

pengurangan terhadap konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang buang 

kendaraan. Zeolit massa 50 gram memberikan hasil yang lebih baik daripada 40 

dan 60 gram. Untuk normalitasnya, 0,3 N memberikan hasil lebih baik dibanding 

zeolit normalitas 0,1 N, 0,2 N dan 0,5 N. pada pengunaan aktivator asam HCl 

hasil pengujian konsumsi bahan bakar pada pengujian berjalan jarak 5 km 

diperoleh sebesar 117,66 ml (22,41%) dan pengujian stasioner pada putaran 2500 

rpm sebesar 18,67 ml (28,20 %), terjadi pada penggunaan normalitas 0,3 N massa 

50 gram. Sementara itu, pada aktivator asam H2SO4 diperoleh sebesar 18,67 ml 

(28,20 %) pada penggunan normalitas 0,3 N massa 50 gram, dan pengujian 

berjalan jarak 5 km sebesar 111 ml (26,81 %) terjadi pada penggunaan normalitas 

0,2 N dengan massa 50 gram. Penurunan emisi gas buang pada aktivator HCl 

untuk kandungan gas CO diperoleh sebesar 0,36 % (72,20 %), kandungan gas HC 

sebesar 82 ppm (64,73 %) dan kandungan gas CO2 sebesar 4,3 % (10,41 %), 

sedangkan pada aktivator H2SO4 untuk kandungan gas CO diperoleh sebesar 0,46 

% (64,47 %), kandungan gas HC sebesar 76 ppm (67,31 %) dan kandungan gas 

CO2 sebesar 4,5 % (6,25 %). 

 

Kata kunci : zeolit aktivasi HCl dan H2SO4, normalitas aktivator, dan emisi gas  

                    buang. 

 

 

 


