
 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 
A. Simpulan 

 

Setelah melakukan pengujian, pengambilan data, menganalisa dan melakukan 

perhitungan dari data-data yang diperoleh kemudian menampilkannya dalam 

bentuk grafik maka diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Pemakaian zeolit yang teraktivasi secara kimia menggunakan larutan NaOH 

dan KOH kemudian diaktivasi secara fisik dengan temperatur tinggi terbukti 

mampu meningkatkan kinerja dari motor diesel tersebut, yang dapat dilihat 

berdasarkan peningkatan dari daya engkol dan penurunan konsumsi bahan 

bakar spesifik. 

2. Penurunan konsumsi bahan bakar terbaik untuk variasi normalitas terjadi 

pada aktivator KOH dengan persentase penurunan konsumsi bahan bakar 

mencapai 13,49% (0,17 kg/kWh) pada normalitas 1 M dan putaran 3000 rpm.  

3. Peningkatan daya engkol terbesar terjadi pada aktivator KOH dengan 

persentase peningkatan daya engkol sebesar 8,59% (0,72 kW) pada pada 

normalitas 1 M dan putaran 1500 rpm.  

4. Penggunaan zeolit aktivasi basa-fisik efektif digunakan pada putaran tinggi 

yaitu 3000 rpm dengan menggunakan aktivator KOH. Nilai persentase 
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penurunan konsumsi bahan bakar pada konsentrasi 0,25 M, 0,50 M, 0,75 M 

dan 1 M secara berturut-turut adalah 10,62%, 10,25%, 11,30% dan 13,49%. 

5. Pada putaran rendah diaktivator NaOH, berlaku nilai peningkatan daya 

engkol berbanding lurus dengan nilai konsentrasi dari aktivator, ini dapat 

dilihat pada putaran 1500 rpm pada aktivator NaOH bahwa persentase 

penurunan konsumsi bahan bakar cenderung naik. Nilai persentase daya 

engkol secara berturut-turut pada konsentrasi 0,25 M, 0,50 M, 0,75 M dan 1 

M adalah 0,65%, 1,02%, 2,06%, 2,22%. 

6. Pada putaran rendah yaitu 1500 rpm diaktivator NaOH, nilai persentase 

penurunan dari konsumsi bahan bakar spesifik juga berbanding lurus dengan 

kenaikan konsentrasi pada semua jenis aktivator. Ini dapat dilihat pada grafik 

persentase konsumsi bahan bakar. Pada aktivator NaOH nilai persentase 

penurunan konsumsi bahan bakar untuk konsentrasi 0,25 M, 0,50 M, 0,75 M 

dan 1 M secara berturut-turut adalah 0,73%, 1,86%, 2,19% dan 7,04%.  
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B. Saran  

 

Adapun saran-saran yang penulis berikan adalah : 

1. Melakukan pengujian lebih lanjut untuk normalitas yang lebih tinggi lagi, 

sehingga akan diperoleh batas maksimal penyerapan oksigen dalam 

meningkatkan kinerja dari motor diesel. 

2. Untuk meningkatkan proses pengadsorbsian pada zeolit pelet tekan 

dianjurkkan menggunakan temperatur pemanasan di atas 200ºC. 

3. Untuk lebih mengetahui pengaruh penggunaan zeolit terhadap proses 

pembakaran dari pengujian prestasi mesin diesel sebaiknya dilakukan 

pengujian emisi gas buang. 

4. Untuk lebih mengoptimalkan pengadsorbsian pada zeolit terhadap prestasi 

mesin maka perlu dilakukan percampuran zeolit dengan bahan-bahan lain 

yang sudah terbukti dapat meengadsorbsi uap air seperti: arang sekam padi, 

arang batok kelapa dan fly ash batu bara 

 

 


