
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Zeolit 

 

Sejak awal tahun 1940-an, ilmuwan Union Carbide telah memulai 

penelitiannya untuk mensintesis zeolit dan mereka berhasil mensintesis zeolit 

A dan X murni pada tahun 1950. Penemuan zeolit di dunia dimulai dengan 

ditemukannya Stilbit pada tahun 1756 oleh seorang ilmuwan bernama A. F. 

Constedt. Constedt menggambarkan kekhasan mineral ini ketika berada 

dalam pemanasan terlihat seperti mendidih karena molekulnya kehilangan air 

dengan sangat cepat.  

 

Sesuai dengan sifatnya tersebut maka mineral ini diberi nama zeolit yang 

berasal dari dua kata Yunani, zeo artinya mendidih dan lithos artinya batuan. 

Diberi nama zeolit karena sifatnya yaitu mendidih dan mengeluarkan uap jika 

dipanaskan . Pada tahun 1784, Barthelemy Faujas de Saint seorang profesor 

geologi Perancis menemukan sebuah formulasi yang cantik hasil 

penelitiannya tentang zeolit yang dipublikasikan dalam bukunya 

“Mineralogie des Volcans”. Akhirnya berkat jasanya, pada tahun 1842 zeolit 

baru tersebut dinamai Faujasit  (Blogspot, 2012).  
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Struktur zeolit dapat digambarkan seperti sarang lebah dengan saluran-

saluran dan rongga-rongga yang dihasilkan oleh sambungan-sambungan kaku 

tetrahedral. Struktur kristal dari mineral zeolit termasuk anggota kelas 

aluminosilikat. Dengan demikian, zeolit merupakan mineral yang terdiri dari 

kristal aluminosilikat terhidrasi yang mengandung kation alkali atau alkali 

tanah dalam kerangka tiga dimensi. Ion-ion logam tersebut dapat diganti oleh 

kation lain tanpa merusak struktur zeolit dan dapat menyerap air secara 

reversible. (Ismaryata. 1999 dalam Andrianus, 2012). Zeolit mempunyai 

struktur berongga dan biasanya rongga ini diisi oleh air dan kation yang dapat 

dipertukarkan dan memiliki ukuran pori yang tertentu. Oleh karena itu zeolit 

dapat dimanfaatkan sebagai penyaring molekular, penukar ion, penyerap 

bahan dan katalisator (Ribeiro, 1984 dalam Tobing, 2004). Umumnya zeolit 

tersusun oleh satuan unit pembangun primer yang merupakan satuan unit 

terkecil tetrahedral SiO4 dan AlO4. Dalam struktur zeolit, atom Si dan O 

tidak memiliki muatan,sedangkan atom Al bermuatan negatif sehingga 

struktur rantai aluminosilika tersebut akan dinetralkan oleh kation (contoh 

Na
+
, Ca

+
, dan K

+
). Klasifikasi zeolit yang merupakan senyawa aluminosilikat 

[AlO4]
-
 dan [SiO4]

-
 saling berhubungan pada sudut-sudut tetrahedralnya 

membentuk Al, Si framework 3D yang berpori. Muatan pada framework 

dinetralkan dengan mengikat kation-kation monovalen atau divalen di dalam 

porinya. 
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Gambar 1. Zeolit 

Pada Provinsi Lampung, Mineral zeolit yang paling umum ditemui adalah 

klinoptilolit, 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. Karakterisasi dengan difraksi sinar-X 

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 dalam 

Octo, 2010). 

 

Rumus kimia zeolit secara empiris ditunjukkan sebagai berikut (Bekkum, 

1991 dalam Mahdi, 2006):  

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

 Air (wH2O) 

Salah satu pemanfaatan zeolit alam ini adalah sebagai adsorben udara. Semakin 

tinggi konsentrasi oksigen dalam udara pembakaran, semakin tinggi mutu 

proses pembakaran yang terjadi, karena panas awal yang tersedia akan banyak 

diserap oleh bahan bakar dan oksigen. 

 

 

 

Gambar 2. Struktur bangun ruang zeolit Klinoptilolit (batan.go.id) 

 

    

B. Sifat-Sifat Zeolit 

 

Zeolit mempunyai sifat-sifat kimia, antara lain : 

1. Dehidrasi 

Sifat dehidrasi zeolit berpengaruh terhadap sifat penyerapanya. Keunikan    

zeolit terletak pada struktur porinya yang spesifik. Pada zeolit alam di 

dalam 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 dalam Andrianus, 2012). 

2. Penyerapan 

Dalam keadaan normal ruang hampa dalam kristal zeolit terisi oleh 

molekul air yang berada di sekitar kation. Bila zeolit dipanaskan maka air 

tersebut akan keluar. Zeolit yang telah dipanaskan dapat berfungsi 
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sebagai penjerap gas atau cairan. Zeolit dalam proses penyerapannya, 

didasarkan pada 2 hal, yaitu : 

a. Ukuran molekul 

Berdasarkan ukuran molekul artinya apabila ukuran molekul adsorbat 

lebih besar dari ukuran pori zeolit maka molekul adsorbat tersebut 

tidak 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, 1991 

dalam Andrianus, 2012). 

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 Andrianus, 2012). 
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(a). Berdasarkan perbedaan ukuran       (b). Sifat zeolit yang selektif 

terhadap   molekul polar              molekul   

Gambar 3.  Analogi N2 yang terikat oleh zeolit (MSI. 2005) 

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 ukuran dan muatan maupun jenis zeolitnya. Sifat sebagai penukar 

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

anion (Poerwadi, B. Dkk., 1995 dalam Pandapotan, 2012). 

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 (Poerwadi, B. 

Dkk., 1995 dalam Pandapotan, 2012). 

5. Penyaring / Pemisah 

Zeolit sebagai penyaring molekul maupun pemisah didasarkan atas 

perbedaan bentuk, ukuran, dan polaritas molekul yang disaring. Sifat ini 
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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. Beberapa 

penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa zeolit alam 

dimanfatkan sebagai adsorben limbah pencemar dari beberapa industri. 

Zeolit mampu menyerap berbagai macam logam, antara lain Ni, Np, Pb, 

U, Zn, Ba, Ca, Mg, Sr, Cd, Cu dan Hg (Kosmulski, 2001 dalan 

Andrianus, 2012). 

 

Zeolit  juga 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 sehingga cara 

kerja zeolit juga dapat dimodifikasi dengan cara dealuminasi, yaitu 

meningkatkan silika dan meningkatkan kandungan alami hydrophilic 

yang diingikan dari zeolit (Ribeiro F.R., Rodrigues A.E., Rollmann L.D., 

Naccache C. 1984 dalam Tobing M.HL. 2004) 

 

C. Aktivasi Zeolit 

 

Zeolit tanpa diaktivasi telah mampu meningkatkan kualitas pembakaran pada 

ruang bakar, namun dengan fungsi tersebut masih lebih rendah 

kemampuannya bila dibandingkan dengan zeolit yang sudah diaktivasi ini 

dikarenakan zeolit alam murni masih mempunyai kandungan unsur-unsur 



16 
 

pengotor yang menutupi permukaan pori-porinya, dan jenis kation penetral 

yang masih beragam. Sehingga untuk lebih meningkatkan kualitas dari 

oksigen yang dibutuhkan dalam pembakaran maka diperlukan zeolit yang 

lebih baik lagi. Proses aktivasi zeolit alam dikelompokkan menjadi 3 cara 

yaitu : 

1. Aktivasi Fisik 

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 di ruang 

terbuka sekitar 5-6 jam (Suyartono dan Husaini, 1992 dalam Pandapotan, 

2012). 

2. Aktivasi Kimia 

Aktivasi kimia adalah pengaktivasian 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). 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 tanah 

sehingga dapat terbentuk zeolit-H
+
 atau zeolit-Na

+
 (Hendri, J. 2000  dan  

Suyartono, 1992 dalam Pandapotan, 2012). Proses pertukaran kation 

pada aktivasi kimia dapat ditunjukkan sebagai berikut : 
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 Zeolit-Mn   +   H2SO4   Zeolit-H
+
  +  MnSO4 

 Zeolit-Mn   +   NaOH     Zeolit-Na
+
  +  MnOH 

Zeolit dapat meng-exclude (menahan) semua hidrokarbon, N2, dan semua 

gas-gas yang permanen kecuali ammonia. Sedangkan zeolit sebagai 

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 dalam 

Pandapotan, 2012). Besarnya jari-jari ion kalium menyebabkan pori 

zeolit semakin kecil, sehingga proses penyaringan menjadi lebih selektif. 

 

D. Larutan  

 

Larutan merupakan campuran yang homogen, yaitu campuran yang memiliki 

komposisi merata atau serba sama diseluruh bagian volumenya. Sedangkan 

konsetrasi larutan merupakan jumlah zat terlarut dalam satuan volume dan 

cara untuk menyatakan hubungan kuantitatif antara zat terlarut dan pelarut, 

semakin encer suatu suatu larutan makin rendah konsentrasinya. 

 Larutan pekat yaitu larutan yang mengandung relatif lebih banyak zat 

terlarut (solute) dibanding pelarut (solvent). 

 Larutan encer yaitu larutan yang relatif lebih sedikit zat terlarut solute 

dibanding pelarutsolvent. 
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Ada beberapa cara dalam menyatakan konsentrasi suatu larutan, yaitu sebagai 

berikut: molaritas, molalitas, normalitas, fraksi mol, persentase massa, ppm. 

Normalitas menyatakan jumlah mol ekivalen zat terlarut dalam 1000 ml 

larutan. 

 

Untuk asam, valensi adalah jumlah mol ion H
+
. 

Untuk basa, valensi adalah jumlah mol ion OH
-.
 

Contoh: 

       NaOH   →   1Na
+
   +   OH

-
 

       1 mol                         1 mol 

Jadi Setiap 1 mol NaOH setara dengan1 mol ekivalen.  

Antara Normalitas dan Molaritas terdapat hubungan: 

   N = M x valensi     (1) 

Jika zat yang akan dicari molaritasnya ada dalam satuan gram dan volumenya 

dalam milliliter, maka molaritasnya dapat dihitung dengan rumus : 

M = 
𝑛

𝑉
 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑀 = 𝑛 𝑥 

1000

𝑚𝐿
    (2) 

Maka, 𝑀 =
𝐺𝑟𝑎𝑚

𝑀𝑟
𝑥

1000

𝑚𝐿
 

Dengan persamaan tersebut dapat diketahui normalitas dan molaritas dari 

suatu larutan yang akan dibuat ( Scrib, 2012 dalam Andrianus, 2012).  

 

1. Larutan  Asam Sulfat (H2SO4) 

Asam sulfat, H2SO4, merupakan asam mineral (anorganik) yang kuat. Zat 

ini larut dalam air pada semua perbandingan. Asam sulfat mempunyai 

banyak kegunaan dan merupakan salah satu produk utama industri kimia. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
http://id.wikipedia.org/wiki/Belerang
http://id.wikipedia.org/wiki/Belerang
http://id.wikipedia.org/wiki/Belerang
http://id.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
http://id.wikipedia.org/wiki/Belerang
http://id.wikipedia.org/wiki/Belerang
http://id.wikipedia.org/wiki/Belerang
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_mineral
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Industri_kimia
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sulfat murni yang tidak diencerkan tidak dapat ditemukan secara alami di 

bumi oleh karena sifatnya yang higroskopis, asam sulfat terbentuk secara 

alami melalui oksidasi mineral sulfida. Reaksi hidrasi asam sulfat 

sangatlah eksotermik. Selalu tambahkan asam ke dalam air daripada air ke 

dalam asam. Air memiliki massa jenis yang lebih rendah daripada asam 

sulfat dan cenderung mengapung di atasnya, sehingga apabila air 

ditambahkan ke dalam asam sulfat pekat, ia akan dapat mendidih dan 

bereaksi dengan keras. Reaksi yang terjadi adalah pembentukan ion 

hidronium: 

H2SO4 + H2O → H3O
+
 + HSO4

-
 

HSO4
-
 + H2O → H3O

+
 + SO4

2- 

Asam sulfat merupakan komoditas kimia yang sangat penting, dan 

sebenarnya pula, produksi asam sulfat suatu negara merupakan indikator 

yang baik terhadap kekuatan industri negara tersebut. Kegunaan utama 

(60% dari total produksi di seluruh dunia) asam sulfat adalah dalam 

"metode basah" produksi asam fosfat, yang digunakan untuk membuat 

pupuk fosfat dan juga trinatrium fosfat untuk deterjen (Wikipedia, 2012). 

2. Larutan Asam Klorida  

Asam klorida adalah larutan akuatik dari gas hidrogen klorida (HCl). Ia 

adalah asam kuat, dan merupakan komponen utama dalam asam lambung. 

Senyawa ini juga digunakan secara luas dalam industri. Asam klorida 

harus ditangani dengan baik-baik demi keselamatan yang tepat karena 

merupakan cairan yang sangat korosif. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Higroskopis
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Reaksi_hidrasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Eksotermik
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Massa_jenis
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hidronium&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asam_fosfat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pupuk
http://id.wikipedia.org/wiki/Fosfat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Trinatrium_fosfat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hidrogen_klorida
http://id.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
http://id.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
http://id.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asam_kuat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asam_lambung&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Cairan
http://id.wikipedia.org/wiki/Korosif
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Asam klorida pernah menjadi zat yang sangat penting dan sering digunakan 

dalam awal sejarahnya. Ia ditemukan oleh alkimiawan Persia Abu Musa Jabir 

bin Hayyan sekitar tahun 800. Senyawa ini digunakan sepanjang abad 

pertengahan oleh alkimiawan dalam pencariannya mencari batu filsuf, dan 

kemudian digunakan juga oleh ilmuwan Eropa termasuk  Glauber, Priestley, 

dan Davy dalam rangka membangun pengetahuan kimia modern (Wikipedia, 

2012). 

 

E. Motor Bakar 

 

Motor bakar adalah alat yang berfungsi untuk mengkonversikan energi termal 

dari pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanis, dimana proses 

pembakaran berlangsung di dalam silinder mesin itu sendiri sehingga gas 

pembakaran bahan bakar yang terjadi langsung digunakan sebagai fluida 

kerja untuk melakukan kerja mekanis (Wardono, 2004).  Motor bakar pada 

umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu motor bensin dan motor diesel. 

Motor bensin juga terbagi dua yaitu motor bensin 4-langkah dan motor bensin 

2-langkah. 

1. 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 4. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Alkimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Persia
http://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Musa_Jabir_bin_Hayyan
http://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Musa_Jabir_bin_Hayyan
http://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Musa_Jabir_bin_Hayyan
http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_pertengahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_pertengahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_pertengahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Batu_filsuf
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmuwan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Rudolf_Glauber&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Joseph_Priestley
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Humphry_Davy&action=edit&redlink=1


21 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Siklus motor bakar bensin 4-langkah (Heywood, 1998 dalam 

Pandapotan, 2012). 

 

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 4. 

 

 

 

 

Gambar 5. 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) : 

a. Proses 0 1 : Langkah hisap (Intake) 

     Pada langkah hisap campuran udara-bahan bakar dari karburator 

terhisap masuk ke dalam silinder dengan bergeraknya piston ke bawah, 

(a) Langkah hisap (b) Langkah kompresi (c) Langkah ekspansi (d) Langkah buang 

Katup keluar Katup masuk    busi 

Kepala piston 

Batang piston 

Poros engkol 
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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 1 2 : 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 2 3 : 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. 

c.    Proses 3 4 : Langkah kerja/ekspansi (Expansion) 

Kedua katup masih pada posisi tertutup. Gas pembakaran yang terjadi 

selanjutnya mampu mendorong piston untuk bergerak kembali dari 
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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 4 1 : 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 1 0 : 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. 

 

F. Parameter Prestasi Mesin 

 

Parameter prestasi mesin bagian yang paling penting dalam kinerja motor 

bakar. Parameter prestasi motor bensin 4-langkah dapat ditentukan dengan : 

1. Konsumsi bahan bakar dengan uji berjalan pada kecepatan konstan pada 

jarak yang ditentukan. Parameter ini, dapat dilakukan dengan 

membandingkan jumlah konsumsi bahan bakar pada kondisi normal 
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dengan menggunakan zeolit pada filter saringan udara pada jarak yang 

telah kita tentukan. 

2. Pengujian stasioner pada putaran yang ditentukan. Parameter pengujian 

dilakukan pada saat kondisi diam, kemudian kita akan meningkatkan 

putaran mesin pada kondisi yang ditentukan beberapa saat setelah itu 

dilakukan pengukuran konsumsi bahan bakar pada kondisi normal dengan 

menggunakan zeolit pada filter saringan udara. 

3. Uji akselerasi dari keadaan diam sampai kecepatan yang ditentukan. 

Pengujian parameter dilakukan uji akselerasi kendaraan mulai dari 

keadaan sampai kecepatan yang ditentukan kemudian mencatat waktu 

yang dibutukan dan membanding hasil yang didapat pada kondisi normal 

dengan menggunakan zeolit pada filter saringan udara. 

4. Uji emisi gas buang, parameter dilakukan dengan menguji emisi gas buang 

pada alat uji emisi gas buang pada putaran tertentu dan membandingkan 

hasil yang didapat pada kondisi normal dengan menggunakan zeolit pada 

filter saringan udara. 

 

G. 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. 

Elemen mampu bakar atau Combustible yang utama adalah karbon dan 
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oksigen. Oksigen yang diperlukan untuk pembakaran diperoleh dari udara, 

yang merupakan campuran dari oksigen dan nitrogen. 

 

Nitrogen adalah gas lembam dan tidak berpartisipasi dalam proses 

pembakaran. Selama proses pembakaran butiran-butiran halus minyak bahan 

bakar yang terdiri dari karbon dan hidrogen akan beroksidasi dengan oksigen 

membentuk air (H2O) dan karbon dioksida (CO2). Tetapi bila oksigen yang 

disuplai tidak cukup, maka partikel karbon tidak akan seluruhnya beroksidasi 

dengan partikel oksigen untuk membentuk CO2, akibatnya terbentuklah 

produk pembakaran yang lain seperti karbon monoksida (CO), dan gas buang 

yang lain seperti UHC (unburned hydrocarbons) (Maleev, 1995 dalam 

Mahdi, 2006).  

 
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% dari panas yang ditimbulkan oleh pembentukan karbon monoksida 

sebagaimana ditunjukkan oleh reaksi kimia berikut (Wardono, 2004). 

reaksi cukup oksigen: kJCOOC 5.39322  , 

reaksi kurang oksigen: kJCOOC 5.11022
1  . 
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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 Campuran Stoikiometri : 

C16H34   +  24,5 ( O2 + 3,76 N2 )    16 CO2   +  17 H2O  +  92,1 N2 

 

Reaksi Campuran Miskin-Bahan bakar :  

C16H34   + (1,2) 24,5 ( O2 + 3,76 N2 )  16 CO2  + 17 H2O  + 4,9 O2  

                                                                 +  110,6 N2 

 

Reaksi Campuran Kaya-Bahan bakar :  

C16H34 + (0,8) 24,5 ( O2 + 3,76 N2 )  9 CO2 + 14,2 H2O + 7 CO  

                                                               + 2,8 H2 + 73,7 N2 

 

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) 

pada kondisi pembakaran sempurna. Di sini 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‟ 
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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). 

 

H. 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 

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 masih dapat lolos dari filter 

tersebut. 
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Gambar 6. Fiter udara Sepeda Motor Honda Revo 


