
 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Alat dan Bahan Pengujian 

1.  Motor diesel 4 langkah satu silinder 

Dalam Pengambilan data ini menggunakan motor diesel empat langkah satu 

silinder dengan spesifikasi sebagai berikut : 

Merk/Type    : ROBIN – FUJI DY23D 

Jenis     : Motor Diesel, 1 silinder 

Posisi katup    : Di atas 

Valve rocker clearance  : 0,10 mm (Dingin) 

Volume Langkah Torak  : 230 cm
3
  

Langkah Torak   : 60 mm 

Diameter Silinder   : 70 mm 

Perbandingan Kompresi  : 21 

Torsi Maksimum   : 10,5 Nm pada 2200 revs/min 

Daya Engkol Maksimum  : 3,5 kW pada 3600 revs/min 

Putaran Maksimum   : 3600 revs/min 

Waktu Injeksi Bahan-Bakar  : 23˚ BTDC 

Berat     : 26 kg 
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Gambar 11. Motor Diesel  ROBIN – FUJI DY23D 

 

2.   Instrumentasi penguji 

Instrumentasi penguji pada penelitian ini yaitu sebuah dinamometer hidraulik 

untuk mengukur torsi dan unit instrumentasi TD 114 yang merupakan panel hasil 

pengukuran putaran mesin, torsi, temperatur gas buang, laju pemakaian bahan 

bakar dan laju pemakaian udara pembakaran. Peralatan lain yang digunakan 

adalah tachometer yang digunakan untuk mengukur kecepatan mesin dan 

stopwatch untuk menghitung laju pemakaian bahan bakar. Digunakan juga sebuah 

wadah tempat zeolit yang ditempatkan pada saluran udara masuk  bagian luar.  
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Susunan instalasi peralatan dan instrumentasi penguji tersebut ditunjukkan pada 

Gambar 6 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsimeter 

Tachometer 

Manometer aliran udara 

Termometer gas buang 

Pengatur span dan zero untuk 

torsimeter 

Soket 5-pin (tachometer) 

Soket 4-pin (transduser torsi) 

Input listrik 
utama 

Katup bahan 
bakar dari tangki 

 

Katup bahan bakar ke mesin 

Saklar On/off 

Pipette gelas bahan bakar 

Saluran udara masuk (Wadah 

Penampung Zeolit) 

Gambar 12. Unit Instrumentasi TD 114 
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Adapun rangkaian dari motor diesel fuji DY23D dan Unit Instrumentasi TD 114 

adalah sebagai berikut : 

   

      

   

 

 

 

           

 

 

 

 

Gambar 13. Rangkaian Alat uji dan Unit Instrumentasi 

 

3.   Alat yang digunakan 

Berikut adalah alat-alat yang digunakan selama penelitian beserta keterangannya: 

a. Satu unit Stopwatch 

Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu pemakaian bahan bakar saat 

pengujian. 

b. Tachometer (rpm) 

Tachometer yang dipakai dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

putaran mesin. Tachometer yang dipakai adalah tachometer digital (Gambar 8). 

Wadah Penampung Zeolit Tangki Bahan Bakar 

Unit Intrumentasi TD 114 

Motor Diesel 

Dinamo Meter 
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Gambar 14. Tachometer Digital 

c.   Termometer air raksa 

Termometer air raksa ini digunakan untuk mengetahui temperatur ruangan saat 

pengujian 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Termometer air raksa 

d. Gelas ukur dengan ukuran 1000 ml  

Gelas ukur 1000 ml yang digunakan mempunyai ketelitian 10 ml. Alat ini 

digunakan untuk mengukur air mineral yang digunakan dalam proses pembuatan 

tablet. 

 

 

 

Gambar 16. Gelas ukur 
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e. Mixer 

Mixer digunakan untuk mengaduk campuran zeolit dengan larutan kimia (NaOH 

dan KOH) pada proses aktivasi kimia. 

f. Ember  

Ember digunakan untuk tempat mengaduk zeolit dan larutan atau zeolit dengan 

air mineral. 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Mixer dan ember 

g.  Timbangan digital 

Timbangan digunakan untuk menimbang zeolit-zeolit yang akan 

digunakan dalam pengujian. 

  

 

 

 

 

Gambar 18. Timbangan digital 

 

 

 



40 

 

h. Ampia 

Ampia digunakan untuk memperhalus permukaan dan memadatkan 

campuran zeolit dan tepung tapioka dengan menggunakan ukuran tebal 3 

mm. 

 

 

 

 

Gambar 19. Ampia 

i. Cetakan 

Cetakan digunakan untuk mencetak hasil campuran tepung tapioka dengan 

zeolit yang sebelumnya telah dihaluskan permukaannya dan diseragamkan 

ketebalannya dengan menggunakan ampia. 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Cetakan (diameter 10 mm) 

j. Oven 

Oven digunakan untuk mengeringkan zeolit yang telah diaktivasi kimia 

dan digunakan untuk aktivasi fisik. 
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4.   Bahan 

a.  Zeolit alami 

Zeolit alami yang digunakan untuk pengujian dalam penelitian ini adalah jenis 

klinoptilolit, dengan komposisi kimia 64,37 % SiO2, 10,93 % Al2O3, 1,29 %  

Fe2O3, 0,16 % TiO2, 18,61 % L.O.I, 1,31 % CaO, 0,68 % MgO, 1,54 % K2O, 0,75 

% Na2O (sumber: CV. MINATAMA). 

b. Larutan basa (NaOH dan KOH) 

Larutan NaOH dan KOH ini digunakan untuk mengaktivasi zeolit secara kimia 

pada persiapan bahan. Setiap 1 gram zeolit diaktivasi dengan 1 ml larutan NaOH 

(1 : 1) 

c. Air mineral 

Air ini dipakai untuk mencuci zeolit baik yang alami maupun yang telah 

diaktivasi. Pada zeolit yang telah diaktivasi bertujuan untuk menetralkan kembali 

zeolit agar pHnya menjadi seimbang (pH 7). 

d. Tepung Tapioka 

Tepung digunakan sebagai perekat pelet untuk mempermudah pembuatan tablet 

zeolit. 
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B.  Persiapan Alat dan Bahan 

Zeolit diaktivasi menggunakan larutan basa NaOH dan KOH dengan variasi 

konsentrasi 0,25 N, 0,5 N, 0,75 N dan 1,00 N dengan rasio zeolit-larutan (NaOH 

dan KOH) adalah 1 : 1.  

1. Aktivasi kimia zeolit dengan NaOH 

a. Pertama-tama siapkan zeolit yang akan diaktivasi, jika ingin 

mengaktivasi zeolit dengan berat 1 kg maka siapkan larutan NaOH 

sebanyak 1000 ml karena perbandingan zeolit dengan larutan 1 : 1. 

Lihat pada gambar 21. 

b. Cara membuat larutan NaOH 1000 ml yaitu dengan menghitung 

dahulu berat NaOH yang akan dicampurkan yaitu dengan rumus : 

Berat NaOH (gr) =  
𝑀𝑟  𝑥  𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠  𝑥  𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘  𝑧𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡  (𝑘𝑔)

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑎𝑡𝑜𝑚  𝐻
 

Setelah mendapatkan berat NaOH yang akan dicampur (contoh 

perhitungan dapat dilihat pada lampiran). Langkah selanjutnya yaitu 

memasukkan NaOH tadi kedalam 500 ml air mineral dan 

mengaduknya, setelah tercampur merata tambahkan lagi air mineral 

sehingga volumenya menjadi 1000 ml maka jadilah larutan NaOH 

sebanyak 1000 ml. 

c. Campurkan larutan NaOH yang telah dibuat tadi dengan zeolit yang 

akan diaktivasi ke dalam wadah yang telah disediakan (ember) 

kemudian aduk hingga merata menggunakan mixer selama 2 jam. 

Setelah diaduk selama 2 jam maka proses aktivasi telah selesai. Lihat 

gambar 22. 
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2. Aktivasi kimia zeolit dengan KOH 

Langkah-langkah aktivasi zeolit dengan larutan KOH sama dengan 

aktivasi dengan menggunakan larutan NaOH. 

Zeolit alam yang telah selesai diaktivasi ini dicuci terlebih dahulu dengan 

tujuan untuk menetralkan kembali nilai pH dan menghilangkan kotoran 

yang menempel yaitu dengan mencucinya menggunakan air mineral. 

Setelah itu, zeolit-zeolit tersebut dikeringkan dengan menggunakan panas 

matahari selama 3 jam. Kemudian di panaskan menggunakan oven selama 

1 jam dalam suhu 110
o
C. 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 21.a. zeolit ditimbang      Gambar 21.b. Pengaduk untuk aktivasi 

Gambar 21. Zeolit yang akan diaktivasi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Zeolit yang telah diaktivasi 
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3. Aktivasi Fisik 

Zeolit yang telah teraktivasi basa kemudian ditumbuk sehingga menjadi bentuk 

serbuk, hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses pembuatan bentuk 

tablet. Zeolit yang telah berbentuk serbuk tadi kemudian diayak, sehingga 

ukurannya menjadi 100 mesh. Serbuk zeolit yang sudah ditumbuk  dapat dilihat 

pada gambar 25. Serbuk zeolit kemudian dicampur dengan air dan tepung kanji 

yang berfungsi sebagai perekat. Kemudian dibentuk menjadi tablet dengan tebal 3 

mm dan diameter 10 mm dengan menggunakan alat cetakan. Zeolit yang sudah 

dicetak berbentuk tablet dapat dilihat pada gambar 27. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Oven yang digunakan sebagai aktivasi fisik baik sebelum dan sesudah 

ditumbuk. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Alat yang digunakan untuk menumbuk zeolit 
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Gambar 25.a. Zeolit yang sudah ditumbuk  Gambar 25.b. Ayakan zeolit  

Gambar 25. Zeolit dan alat pengayak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26. Aktivtor NaOH dan KOH 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27. Zeolit yang sudah dicetak 
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Tablet zeolit yang telah selesai dicetak kemudian diaktivasi fisik dengan 

pemanasan pada temperatur yaitu: 200
o
C selama 1 jam pada oven pemanas. 

Langkah-langkahnya adalah oven dipanaskan dari temperatur ruangan 27
o
C ke 

temperatur 200
o
C selama 10 menit. Saat tercapai temperatur 200

o
C, oven dibuka 

dan memasukkan zeolit yang telah ditempatkan ke dalam wadah oven berbahan 

aluminium secara merata. Waktu yang dibutuhkan dalam memasukan zeolit ini 

diusahakan singkat, sehingga temperatur di dalam oven tidak turun secara 

signifikan. Setelah dua jam, oven dibuka kembali, zeolit-zeolit yang telah 

dipanaskan dikeluarkan kemudian diletakkan di temperatur ruangan (pendinginan 

secara alami). Tablet zeolit yang sudah dingin tadi dimasukkan ke dalam stoples 

agar tidak terkontaminasi dengan udara luar, selanjutnya zeolit tablet tersebut siap 

untuk diuji. 
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C.  Prosedur Pengujian 

1.  Pengkalibrasian Torsimeter TD 114 

Sebelum melakukan pengujian mesin, torsimeter harus dinolkan dan dikalibrasi 

terlebih dahulu. Adapun caranya adalah sebagai berikut : 

a. Menghubungkan unit instrumentasi TD 114 ini dengan arus listrik dan  

menghidupkan unit instrumentasi TD 114 tersebut. 

b. Memutar span control hingga posisi maksimum  (searah putaran jarum 

jam). 

c. Dinamometer diguncangkan untuk mengatasi kekakuan seal bantalannya. 

Vibrasi terjadi secara otomatis bila mesin berputar. 

d. Memutar zero control hingga torsimeter terbaca nol. 

e. Dinamometer diguncangkan lagi untuk memeriksa keakuratan posisi nol 

tersebut. 

f. Menggantungkan beban sebesar 3,5 kg pada lengan dinamometer tersebut. 

g. Memutar span control hingga torsimeter TD114 menunjukkan bacaan 8,6 

Nm.  

h. Dinamometer diguncangkan lagi hingga pembacaan torsimeter stabil. 

i. Beban 3,5 kg tadi disingkirkan dan mengulangi langkah-2 hingga langkah-

8 agar penyetelan zero control dan span control benar-benar akurat. 

 

2.  Pengambilan Data 

Setelah proses kalibrasi torsimeter TD 114 selesai, mesin dihidupkan selama 

kurang lebih 10 menit untuk proses pemanasan mesin hingga keadaan stabil. 

Pengambilan data dimulai dengan meletakkan beban pada dinamometer, beban 
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yang digunakan adalah sebesar 1,5 kg. Dan variasi putaran mesin yang digunakan 

adalah 1500, 2000, 2500 dan 3000 rpm. Variasi zeolit yang digunakan dalam 

pengujian adalah komposisi normalitas 0,25, 0,50, 0,75 dan 1,00 pada NaOH dan 

KOH. Proses pengambilan data dilakukan sebanyak dua tahap dalam putaran yang 

sama, tahap pertama merupakan pengambilan data tanpa menggunakan zeolit dan 

tahap kedua adalah pengambilan data menggunakan zeolit yang berbentuk tablet. 

Pengambilan data dilakukan untuk setiap putaran mesin dengan menggunakan 

berat zeolit sebanyak 100 gram.  

Proses pengambilan data diulang sebanyak tiga kali. Data pertama diambil dengan 

menyetel putaran sebesar 1500 rpm, setelah torsi stabil dan putaran mesin stabil 

ambil data tanpa menggunakan zeolit dan dengan menggunakan zeolit, kemudian 

menyetelnya lagi ke putaran 2000 rpm, 2500 rpm dan 3000 rpm sambil 

mengambil data tanpa menggunakan zeolit dan dengan menggunakan zeolit 

seperti pengambilan data sebelumnya. Setelah data pertama didapatkan langkah 

selanjutnya mengambil data kedua. Caranya dengan menurunkan kembali putaran 

mesin ke 1500 rpm dan mengambil data seperti pengambilan data pertama. Pada 

proses pengambilan data dengan menggunkan zeolit, zeolit diletakkan di saluran 

udara masuk sehingga udara yang masuk ke ruang bakar melewati zeolit dan 

mengalami proses absorpsi yang dilakukan oleh zeolit. 

 

 

 

 

 



49 

 

D.  Analisa Data 

Semua data pengujian yang diperoleh, selanjutnya dianalisa menggunakan 

perasamaan 1 sampai 4 untuk mendapatkan daya engkol dan konsumsi bahan 

bakar spesifik yang terjadi. Data-data hasil pengamatan dicatat dalam tabel hasil 

pengujian seperti ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel  5. Data hasil pengujian. 

Putaran Mesin, rpm        : 1500, 2000, 2500 dan 3000    

Bahan bakar            :  Diesel 

Beban                           :  1,5 kg        

Spesific grafity            :  0,84  

Diameter/lebar  zeolit  :  10/ 3 (mm)        

Nilai kalor bahan bakar :  39.000 kJ/kg 

Waktu pemanasan        :  2  jam                               

Tekanan udara ruangan    :  101325 Pa ≈ 1,013 bar                                                                                                                            

Variasi aktifasi  kimia basa   : NaOH dan KOH 

Normalitas 0,25 N 0,50 N 0,75 N 1,00 N 

Pengulangan ke 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Temp. udara ruangan, °C             

Putaran mesin, rpm             

Torsi, Nm             

Waktu pem. b. bakar, det             

Bacaan manometer mmH2O             

Temperatur gas buang, °C             

 

Hasil analisa data ditampilkan dalam bentuk grafik untuk memudahkan 

perbandingan hasil dan pembahasan.  
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Mulai 

Persiapan Motor Diesel 

dan Alat Instrumentasi 

Memasang beban 1,5 kg 

Mengatur Putaran mesin 1500, 

2000, 2500 dan 3000 rpm 

Membuat tablet  zeolit dengan 

diameter 10 mm, tebal 3 mm 

Mengambil data zeolit 

dengan aktivasi NaOH 

normalitas 0,25 N, 0,50 N, 

0,75 N dan 1,00 N 

Mengambil data zeolit 

dengan aktivasi KOH 

normalitas 0,25 N, 0,50 N, 

0,75 N dan 1,00 N 

 

Mengambil data tanpa 

zeolit 

Menganalisis Data 

Kesimpulan 

Selesai 

Alur pengambilan data dan analisis data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


