
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Kebutuhan bahan bakar minyak pada saat ini, sudah menjadi kebutuhan pokok 

oleh warga negara Indonesia untuk menjalankan kehidupan ekonomi. 

Kebutuhan akan bahan bakar minyak disebabkan oleh terjadinya peningkatan 

penggunaan kendaraan di Indonesia. Sementara ini, bahan bakar minyak di 

Indonesia masih disubsidi oleh pemerintah. Untuk itu, perlu diadakannya 

penghematan bahan bakar minyak. Pada Januari hingga Februari 2012, terjadi 

lonjakan konsumsi bahan minyak (BBM) dimana konsumsi bahan bakar 

dipatok 40 juta kiloliter dan setelah dilakukan perhitungan akan kebutuhan 

konsumsi mencapai 47,8 juta kiloliter atau terjadi lonjakan (Tempo, 2012). 

 

Kebutuhan masyarakat akan bahan bakar  minyak semakin meningkat dari 

tahun ke tahun. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan, maka cadangan 

minyak bumi pada saat ini tentu akan semakin berkurang. Pengembangan 

sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui menjadi salah satu pilihan 

yang tepat untuk saat ini. Selain itu, upaya penghematan bahan bakar juga terus 

dilakukan untuk mencari  sumber energi alternatif, salah satunya adalah 

pemanfaatan zeolit alam. Ketersediaan akan mineral zeolit pada saat ini di alam 

sangat banyak. Provinisi Lampung mempunyai cadangan zeolit yang sangat 
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banyak dan terdapat dibeberapa daerah. Ketersedian zeolit pada Kecamatan 

Sidolmulyo 4.023.505 ton, Kecamatan Kota Agung 4.950.000 ton, Kecamatan 

Kalianda 17.600.000 ton dan Kecamatan Cukuh Balak 4.600.000 ton (Bkpm, 

2012). 

 

Proses pembakaran merupakan salah satu proses yang terpenting dalam 

kendaraan. Komponen utama dalam pembakaran adalah udara, panas dan 

bahan bakar. Udara lingkungan yang dihisap masuk untuk proses pembakaran 

terdiri atas bermacam-macam gas, seperti nitrogen, oksigen, uap air, karbon 

monoksida, karbon dioksida, dan gas-gas lain. Sementara gas yang dibutuhkan 

pada proses pembakaran adalah oksigen untuk membakar bahan bakar yang 

mengandung molekul karbon dan hidrogen (Wardono, 2004). Udara 

merupakan campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Udara 

mengandung 78 % nitrogen, 21% oksigen dan 1 % adalah uap air, 

karbondioksida dan gas lainnya (Wikipedia, 2012). Pada proses pembakaran, 

oksigen merupakan oxidizier utama pada proses pembakaran untuk 

menghasilkan pembakaran yang sempurna. Oleh karena itu, perlu 

dilakukannnya penyaringan filter udara pada kendaraan untuk menyaring 

nitrogen, uap air dan gas-gas lain agar mendapatkan oksigen sebagi oxidizier 

utama pembakaran. 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tobing M. HL.(2004), 

penggunaan zeolit alam murni (zeolit tidak diaktivasi) pada motor diesel 4-

Langkah dapat meningkatkan daya engkol sebesar 0,123 kW (6,366 %) dan 

menurunkan pemakaian bahan bakar spesifik sebesar 0,008 kg/kWh (5,633 %). 
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Daya adsorb dari zeolit yang digunakan oleh Tobing M. HL belum maksimum 

karena zeolit yang digunakan masih alami (belum teraktivasi) dimana dalam 

pori-pori zeolit masih terdapat H2O, dan partikel-partikel pengotor yang 

mempersempit pori-pori dari zeolit dan menghambat proses penyaringan 

oksigen. 

 

Pada penelitiaan Mahdi (2006), 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 %) pada penggunaan zeolit 

diameter  1,4 mm, berat 200 gram, temperatur aktivasi 325 °C, waktu 

pemanasan 2 jam dan putaran 2000 rpm. 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 %). 

 

Penelitian Doran (2008) penggunaan zeolit pellet perekat yang diaktivasi fisik 

terhadap prestasi mesin diesel 4 langkah. Kemampuan zeolit pellet aktivasi 

fisik dalam meningkatkan kinerja motor diesel juga dibuktikan melalui 

penelitian ini. Peningkatan daya engkol terbaik diperoleh sebesar 0,172 kW 

(11,389 %) pada penggunaan zeolit pellet berat 150 gram, temperatur aktivasi 

225 °C, waktu pemanasan 2 jam dan putaran 2000 rpm. Penurunan konsumsi 

bahan bakar spesifik terbaik terjadi dengan menggunakan zeolit pellet berat 
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150 gram, temperatur aktivasi 225 °C, waktu pemanasan 2 jam pada putaran 

3500 rpm yaitu sebesar 0,028 kg/kWh (14,516 %). 

 

Pada penelitian Susandi (2008), pemanfaatan zeolit alam Lampung dengan 

aktivasi kimia H2SO4 – fisik sebagai adsorben udara dapat meningkatkan 

prestasi motor bensin 4-langkah 1500 cc.  Penghematan konsumsi bahan bakar 

terbaik uji berjalan dengan menggunakan zeolit diameter 2,0 mm pada jarak 

2,5 km sebesar 40ml (15,79 %) untuk jarak 2,5 km sebesar 46,66 ml (10,07 %). 

Pengujian stasioner terbaik pada putaran 3000 rpm sebesar 41,67 ml (7,55 %). 

Pengujian akselerasi 0-100 km/jam sebesar 3,05 detik (8,2 %) dan akselarasi 

70-100 km/jam sebesar 2,01 detik (10,85 %) 

 

Pada penelitian Pandapotan (2012), kemampuan zeolit yang diaktivasi fisik 

dengan menggunakan larutan  H2SO4
 
 dan HCl. Hasil pengujian menunjukkan 

penggunaan zeolit pelet teraktivasi H2SO4 0,3N pada putaran 2500 rpm dapat 

meningkatkan daya engkol sebesar 1,234 kW (0,120 %) dan menurunkan 

konsumsi bahan bakar spesifik sebesar 0,191 kg/kWh (7,414 %). Sedangkan 

pada penggunaan zeolit pelet teraktivasi HCl 0,3N pada putaran 2000 rpm 

dapat meningkatkan daya engkol sebesar 0,951 kW (2,988 %) dan menurunkan 

konsumsi bahan bakar spesifik sebesar 0,189 kg/kWh (8,161 %). 

 

Dengan berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin 

melakukan penelitian zeolit dengan aktivasi asam H2SO4 dan HCl dengan 

normalitas 0,1N ; 0,2N dan 0,3N. Penelitian Susandi (2008) menggunakan 

aktivasi kimia (H2SO4) – fisik dan pengujian menggunakan mobil yaitu motor 

bensin 4–langkah dengan kapasitas mesin 1500 cc. Penelitian Pandapotan 
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(2012) menggunakan aktivasi kimia (H2SO4 dan HCl) – fisik dan pengujian 

menggunakan motor diesel 4-langkah dengan normalitas 0,1N ; 0,2 N; 0,3N 

dan 0,5 N. Pengujian untuk sepeda motor bensin 4-langkah belum pernah 

dilakukan dengan aktivasi kimia (H2SO4 dan HCl) – fisik dengan variasi 

normalitas. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan pengujian pada sepeda 

motor bensin 4-langkah 100 cc, juga pengujian zeolit dengan aktivasi kimia-

fisik  asam klorida (HCl) belum pernah dilakukan. Dengan adanya aktivasi 

aktivasi kimia-fisik  asam klorida (HCl), peneliti akan membandingkan 

hasilnya dengan aktivasi kimia-fisik asam sulfat (H2SO4). Pembatasan 

normalitas pengujian  0,1N ; 0,2 N; 0,3N untuk menjaga struktur kerangka 

zeolit yang akan dipasang di saringan udara. Jika semakin besar normalitas 

yang digunakan akan merusak struktur kerangka zeolit dan akan menggau 

proses pembakaran. Pembatasan normalitas dilakukan untuk membandingkan 

hasil pengujian yang dilakukan Pandapotan (2012) pada motor diesel 4-

langkah dengan hasil pengujian sepeda motor bensin 4-langkah yang akan 

dilakukan. Penggunaan variasi massa 40, 50 dan 60 gram dipilih karena 

penyesuain massa yang digunakan pada kerangka filter buatan. Timbangan 

massa yang diperoleh memenuhi kerangka filter adalah 60 gram, kemudian 

massa 60 gram dikurangi 10 gram kemudian untuk mendapatkan variasi massa 

zeolit (50 dan 40 gram) yang digunakan pada kerangka filter. Pada pengujian 

stasioner, penggunaan variasi putaran mesin 1500, 2500 dan 4000 rpm karena 

putaran mesin ideal untuk terendah yaitu 1500 dan 4000 rpm sedangkan 

penggunaan 2500 rpm untuk membandingkan antara putaran mesin 
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menengahnya. Penulis ingin membandingkan hasil pengujian prestasi mesin 

dan juga uji emisi gas buang. 

B. Tujuan Penelitian 

     

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

aktivator H2SO4 dan HCl serta membandingkan penggunaan aktivatornya pada 

aktivasi asam-fisik zeolit clinoptilolite terhadap emisi gas buang  dan prestasi 

motor bensin  4-langkah yang berdasarkan : 

1. Variasi jenis aktivator asam H2SO4 dan HCl. 

2. Variasi normalitas aktivator asam 0,1 N ; 0,2 N ; 0,3 N dan 0,5 N. 

3. Variasi massa zeolit pellet 40, 50 dan 60 gram. 

4. Variasi putaran mesin 1500, 2500 dan 4000 rpm. 

 

C. Batasan Masalah 

 

Adapun batasan masalah yang diberikan pada penelitian ini adalah : 

1. Mesin yang digunakan adalah motor bensin 4-langkah (110 cc), kondisi 

standar pabrik, dan dilakukan tune up atau servis ringan rutin sebelum 

dilakukan pengujian. 

2. Jenis zeolit yang digunakan adalah zeolit clipnoptilolite yang berasal dari 

Kecamatan sidomulyo, Lampung Selatan setelah diaktivasi kimia akan 

ditumbuk dan disaring dengan ayakan ukuran 100 mesh dibuat tablet 

menggunakan ampia dengan ketebalan 3 mm dan cetakan ukuran diameter 

10 mm. 
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3. Pengaruh penggunaan larutan asam (H2SO4 dan HCl) dan normalitas larutan 

pada aktivasi kimia-fisik terhadap emisi gas buang dan prestasi mesin  

4. Perekat yang digunakan adalah tepung tapioka dicanpur dengan aquades 

dimana komposisi yang digunakan 74% zeolit, 6% tepung tapioka dan 20% 

aquades. 

 

D. Sistematika Penulisan 

 

Adapaun sistematika penulisan dari penelitian adalah : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Terdiri dari latar belakang, tujuan, batasan masalah, hipotesa dan sistematika 

penulisan dari penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang zeolit, sifat-sifat zeolit, aktivasi zeolit, larutan, motor bakar, 

proses pembakaran, saringan udara.   

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi beberapa tahapan persiapan sebelum pengujian, prosedur pengujian, dan 

diagram alir pengujian. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Yaitu berisikan pembahasan dari data-data yang diperoleh pada pengujian 

motor bensin 4-langkah. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan hal-hal yang dapat disimpulkan dan saran-saran yang ingin 

disampaikan dari penelitian ini. 
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DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


