
 

 

Abstrak 

 

AKTIVASI CAMPURAN ZEOLIT ALAM DAN FLYASH BATUBARA 

MENGGUNAKAN MICROWAVE SEBAGAI FILTER UDARA UNTUK 

MENINGKATKAN PRESTASI MESIN SEPEDA MOTOR BENSIN 4 –

LANGKAH 

 

Oleh 

Bintoro Niko Renardy 

 

Pembakaran adalah proses kimiawi antara bahan bakar dan oksigen (O2) dengan panas. Pada udara 

bebas mengandung berbagai macam gas seperti nitrogen,oksigen, dan gas lainnya, menyebabkan 

pembakaran tidak sempurna pada ruang bakar motor bensin 4 langkah. Penggunaan filter udara 

buatan dengan komposisi zeolit dan flyash teraktivasi microwave dapat menyaring udara yang 

masuk kedalam ruang bakar sehingga dapat meningkatkan kualitas pembakaran. Zeolit merupakan 

mineral yang banyak ditemukan di daerah pegunungan kapur, sedangkan Flyash batubara dalah 

limbah dari hasil pembakaran batubara di PLTU, kedua bahan ini memiliki kemampuan untuk  

menyerap  (adsorb) partikel berukuran molecular seperti nitrogen, CO dan uap air di udara bebas, 

sehingga campuran kedua bahan ini sebagai filter udara mampu menghasilkan udara yang kaya 

oksigen. Sebelum digunakan, campuran zeolit-flyash dibentuk menjadi pellet dengan komposisi 

Z0:F100, Z25:F75, Z50:F50, Z75:F25, Z100:F0 dan kemudian diaktivasi fisik menggunakan 

microwave dengan daya aktivasi 100% (400W), 80%. 60% dan waktu aktivasi 9, 6, 3 menit. Massa 

pelet yang digunakan adalah 50%, 75%, 100%.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh daya aktivasi, waktu aktivasi, massa filter dan komposisi zeolit-flyash terhadap prestasi 

mesin sepeda motor. 

 

Peningkatan prestasi mesin bensin 4 langkah dipengaruhi oleh penurunan konsumsi bahan bakar, 

mampu meningkatkan akselerasi, dan mereduksi emisi gas buang yang mengandung CO dan HC. 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, penurunan konsumsi bahan bakar terbaik diperoleh 

pada komposisi Z75:F25 dengan daya aktivasi 80%, waktu aktivasi 6 menit dan massa 75% 

sebesar 29,56% (lebih hemat 4,34 ml) pada uji stationer 1000 rpm dan 13,40% (lebih hemat 9,34 

ml) untuk uji jalan. Pada uji akselerasi filter terbaik pada komposisi Z100:F0 sebesar 7,17% (lebih 

cepat 6,82 detik). Pada uji emisi filter terbaik pada komposisi Z75:F25 mampu mengurangi kadar 

gas CO sebesar 32,94% (selisih 0,84%) pada putaran mesin 1000 rpm dan komposisi Z100:F0 

mampu mengurangi kadar HC sebesar 46,67% (selisih 35 ppm) pada putaran mesin 3000 rpm. 
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