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Abstrak

Polusi udara dan kelangkaan bahan bakar kendaraan bermotor merupakan permasalahan
yang cukup penting yang dihadapi oleh dunia khususnya Indonesia. Untuk mereduksi emisi gas
buang dan menurunkan konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor dapat memanfaatkan campuran
zeolit dan arang sekam padi yang berbentuk pelet sebagai adsorben yang diletakkan pada saluran
emisi gas buang. Lampung memiliki potensi zeolit dan sekam padi yang cukup besar. Penelitian ini
bertujuan untuk memanfaatkan campuran sekam padi dan zeolit untuk melihat prestasi mesin yang
terjadi terhadap akselerasi, konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang motor bensin 4-Langkah.

Sebelumnya sekam padi diarangkan pada temperatur 240oC selama 2 jam lalu sekam padi
dan zeolit diayak dengan ukuran 100 mesh yang dibuat menjadi adsorben dengan komposisi A dan
B kemudian diaktivasi pada temperatur oven sebesar 150oC, 200oC dan 250oC selama 1 jam.
Adsorben dibentuk seperti pipa panjang berukuran 15cm dan kemudian diaplikasikan pada saluran
gas buang. Pengujian yang dilakukan yaitu uji akselerasi 0-60km, uji konsumsi bahan bakar
stasioner 1500 rpm, 3000 rpm dan 4500 rpm. U
ji konsumsi bahan bakar berjalan dengan kecepatan rata-rata 40km/jam dan uji emisi gas buang
dengan putaran mesin sebesar 3500 rpm.

Hasil dari penelitian ini didapatkan adsorben terbaik yaitu A200 dengan proses uji
akselerasi mendapatkan penurunan akselerasi mesin sebesar 9%. Untuk proses uji konsumsi bahan
bakar berjalan mendapatkan nilai sebesar 100ml dengan jarak tempuh 4km. Untuk proses uji
konsumsi bahan bakar stasioner pada putaran 1500 rpm sebesar 10 ml, pada putaran 3000 rpm
sebesar 29 ml dan pada putaran 4500 rpm sebesar 48,3 ml. Untuk proses pengujian emisi gas
buang mereduksi kadar CO sebesar 19%, mereduksi kadar HC sebesar 3% dan mereduksi kadar
CO2 sebesar 16%. Proses aktivasi terbaik yang mampu meningkatkan prestasi mesin adalah
temperatur 200oC dan komposisi campuran terbaik yaitu pada komposisi adsorben zeolit 50% serta
arang sekam padi 50%.

KataKunci: : Emisi Gas Buang, Zeolit, Arang Sekam Padi, Prestasi Mesin, Adsorben.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya jumlah kenaikan kendaraan yang dilansir pada data yang

diperoleh dari MABES POLRI, jumlah kendaraan yang terdaftar di

Indonesia per tanggal 1 Januari 2018 mencapai 111 Juta, atau tepatnya

111.571.239 unit kendaraaan. Angka tersebut termasuk jumlah sepeda

motor yang memberikan kontribusi terbesar sebesar 82% atau 91.085.532

unit sepeda motor. Menyusul mobil pribadi dengan kontribusi 12% atau

sebanyak 13.253.143 unit mobil. Sisanya kontribusi dari mobil bus, mobil

barang, dan kendaraan khusus.

Dengan meningkatnya jumlah kendaraan khususnya roda dua maka hal

yang berkaitan adalah meningkat pula jumlah konsumsi bahan bakar yang

terpakai. Dengan jumlah konsumsi bahan bakar yang meningkat maka

akan berdampak kepada hasil pembakaran kendaraan yaitu meningkatnya

emisi gas buang sehingga memberikan dampak buruk pada lingkungan

berupa polusi udara yang tinggi. Data yang dipaparkan oleh pengkajian

ozon dan polusi udara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

(LAPAN), sumbangan pencemaran udara terbesar dihasilkan dari hasil

emisi gas buang kendaraan bermotor yang jumlahnya sekitar 85%.
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Oleh sebab itu perlunya dilakukan peninjauan dan upaya untuk

mengurangi polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor

khususnya pada kendaraan roda dua. Upaya yang dapat dilakukan adalah

dengan cara memodifikasi filter (saringan) udara di dalam mesin atau pada

saluran gas buang sehingga dapat membantu mengurangi emisi gas buang

yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor.

Disamping itu upaya yang dilakukan untuk mengurangi emisi gas buang

ada beberapa material yang dapat digunakan untuk menghemat  bahan

bakar dan mampu mereduksi emisi gas buang pada kendaraan contohnya

seperti material yang berasal dari zeolit alam, sekam padi, fly ash,serbuk

gergaji kayu, tempurung kelapa dan lain-lain.

Usaha dalam mengurangi emisi gas buang pada kendaraan roda dua telah

banyak dilakukan contohnya penelitian tentang pemanfaatan zeolit yang

dicampur oleh bahan lain, khususnya di lingkungan Teknik Mesin

Fakultas Teknik Universitas Lampung, yaitu pengaruh variasi komposisi,

jenis air, kondisi  aktivasi, dan cara pembuatan arang dari adsorben arang

sekam terhadap prestasi mesin dan kandungan emisi gas buang sepeda

motor karburatot 4 langkah. Dian (2013) menyatakan bahwa komposisi

pembuatan pelet terbaik pada komposisi air 18%, tapioka 11%, dan arang

sekam padi 71% dengan kondisi aktivasi pada temperatur 150°C dan

waktu aktivasi selama 2 jam menghemat bahan bakar 15,72% pada road

test dan 18,55% pada pengujian stationer serta mempercepat akselerasi (0-
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80 km/jam) sebesar 7,02% dan dapat mereduksi emisi gas buang

kendaraan bermotor dengan menurunkan kadar CO sebesar 85,71% dan

kadar HC sebesar 37,45% serta meningkatkan kadar CO2 sebesar 6,70%

sehingga pembakaran lebih sempurna. Selain itu penelitian tentang

pengaruh variasi bentuk dan posisi penempatan filter zeolit kimia-fisik

ekternal terhadap prestasinmesin dan emisi gas buang sepeda motor

karburator 4 langkah yang di lakukan oleh Jasendo (2013) menyatakan

bahwa penggunaan filter zeolit eksternal terbukti efektif mereduksi emisi

gas buang kendaraan bermotor pada putaran 1000 rpm, mampu

menurunkan kadar CO pada penempatan depan dan belakang masing-

masing 76,389% dan 33,571% dan menurunkan kadar HC hingga

83,065% (turun hingga 618 ppm) pada posisi penempatan belakang.

Penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti dkk (2015) juga menyatakan

bahwa arang sekam padi teraktivasi dapat menurunkan konsentrasi emisi

CO, NO, dan NOx secara signifikan, potensi arang sekam padi yang

diaktivasi sebagai adsorben dan peninjauan potensi arang sekam padi

teraktivasi yang telah dilakukan menghasilkan semakin tinggi suhu

aktivasi arang sekam padi, maka semakin besar daya serapnya. Suhu

400°C merupakan suhu aktivasi terbaik bagi arang sekam padi karena

memiliki daya serap tertinggi terhadap gas, yaitu 52,5% untuk gas CO;

76,2% untuk gas NO; 77,3% untuk gas NOx.
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Knalpot adalah suatu komponen pada sepeda motor yang berfungsi

sebagai peredam hasil ledakan di ruang bakar dan mengatur aliran gas-gas

hasil pembakaran agar mengalir dengan teratur. Knalpot juga berfungsi

untuk mengelurkan gas buang. Gas buang adalah sisa hasil pembakaran

yang dihasilkan oleh pembakaran di dalam mesin kendaraan bermotor,

setelah campuran bahan bakar dengan udara yang berada di dalam silinder

dibakar dengan nyala api dari busi dan telah menghasilkan tenaga, maka

gas tersebut harus dikeluarkan dari dalam silinder untuk dibuang

(Arrasyid, 2016).

Komposisi gas asap yang dihasilkan dan akan kembali pada mesin akan

mempengaruhi prestasi mesin salah satunya yaitu dapat mengurangi

tenaga yang dihasilkan oleh motor, maka dari itu diusahakan tidak ada

tekanan balik yang berlebihan sehingga menghambat keluarnya gas bekas

dari dalam silinder. Apabila tekanan balik ini timbul pada saluran

pembuangan maka akan menghambat keluarnya gas buang dalam silinder

sehingga gas bekas tidak dapat keluar secara keseluruhan dan

mengakibatkan adanya sisa gas bekas di dalam silinder, dengan adanya

sisa gas bekas didalam silinder maka akan mempengaruhi ruangan untuk

gas baru yang masuk kedalam silinder artinya akan mengurangi efesiensi

volumetrik dari motor dan menghasilkan tenaga motor menjadi menurun.

Dengan meletakkan filter pada knalpot maka akan dapat diamati pengaruh

gas asap yang dihasilkan pada proses pembakaran yang dikeluarkan
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melalui saluran gas buang. Komposisi gas asap yang masuk kedalam

mesin akan lebih bersih karena zeolit mampu menangkap gas CO2.

Pemanfaatan arang yang berasal dari sekam padi ini juga dilatar belakangi

berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik bahwa

produksi gabah kering giling (GKG) di Indonesia per Januari sampai

September 2018 sebesar 49,65 juta ton. Data tersebut merupakan

kenyataan yang  menunjukkan bahwa kesediaan GKG masih berlimpah

dan pemanfaatan limbah sekam padi belum maksimal. Jika hal ini

dibiarkan maka limbah tersebut dapat menimbulkan kerusakan

lingkungan, selain itu sekam padi juga tersedia dalam jumlah banyak

dengan harga yang sangat murah. Dilandaskan oleh data pada penjelasan

tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian tentang campuran

antara arang sekam padi dan zeolit yang diaktivasi secara fisik yang

diletakkan pada saluran gas pembuangan (knalpot) sehingga diupayakan

campuran dari kedua bahan ini dapat dipergunakan untuk mengurangi

emisi gas buang dan meningkatkan prestasi pada mesin sepeda motor

bensin 4 langkah.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan campuran sekam padi dan zeolit untuk melihat prestasi

mesin yang terjadi terhadap akselerasi, konsumsi bahan bakar dan

emisi gas buang.
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2. Mengetahui variasi aktivasi suhu dan waktu terbaik pada sampel uji

campuran zeolit dan arang sekam padi.

3. Mengetahui hasil variasi komposisi terbaik dari campuran zeolit-

sekam padi teraktivasi yang dipasang pada saluran gas buang

(knalpot).

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dengan batasan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Prestasi mesin yang diuji pada penelitian ini adalah uji akselerasi, uji

konsumsi bahan bakar dan uji emisi gas buang.

2. Sepeda motor yang digunakan sebagai penelitian yaitu sepeda motor

bensin 4 langkah (110 cc) dengan merk yamaha mio sporty.

3. Peletakan campuran zeolit dan arang sekam padi dipasang pada

saluran gas buang (knalpot) kendaraan sepedah motor.

4. Variasi yang digunakan adalah variasi komposisi pencampuran

persentase atau perbandingan komposisi komposisi A (zeolit dan arang

sekam padi 50%) dan komposisi B ( zeolit 25% dan arang sekam padi

75%).

5. Suhu aktivasi yang digunakan yaitu pada suhu 150°C, 200°C dan

250°C selama 1 jam.

D. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menjadi lima bab, adapun sistematika penulisannya

adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Tujuan, Batasan Masalah

dan Sistematika Penulisan.
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang motor bakar, sistem pembakaran, reaksi

pembakaran, sistem pembuangan, emisi gas buang,

saluran gas buang (knalpot), arang, zeolit dan sekam padi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode-metode yang digunakan dalam

penelitian, seperti tahapan persiapan sebelum pengujian,

prosedur pengujian dan diagram alir pengujian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang data-data penelitian dan pembahasan yang

diperoleh dari pengujian

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Berisi hal-hal yang dapat disimpulan dan saran-saran yang

ingin disampaikan dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Motor Bakar

Motor bakar adalah salah satu bagian dari mesin kalor yang berfungsi untuk

mengkonversikan energi termal hasil pembakaran bahan bakar menjadi energi

mekanis. Berdasarkan jenis bahan bakar yang digunakan pada umumnya,

motor bakar dibedakan menjadi dua yaitu motor  bensin dan motor diesel

(Wardono, 2004).

1. Motor Bensin

Motor bakar bensin 4-langkah adalah salah satu jenis mesin pembakaran

dalam (internal combustion engine) yang beropersai menggunakan udara

bercampur dengan bensin dan untuk menyelesaikan satu siklusnya

diperlukan empat langkah piston.

Yang menjadi ciri utama dari motor bensin adalah proses pembakaran

bahan bakar yang terjadi didalam ruang silinder pada volume tetap. Proses

pembakaran pada volume tetap ini disebabkan pada waktu terjadi

kompresi, dimana campuran bahan bakar dan udara dalam keadaan siap

terbakar dan busi meloncatkan bunga api sehingga terjadi pembakaran

dalam waktu singkat sehingga campuran tersebut terbakar habis seketika

dan menimbulkan kenaikan suhu dalam ruang bakar.
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Prinsip kerja motor bensin 4-langkah dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Prinsip kerja motor bensin 4-langkah.

Untuk lebih jelasnya proses-proses yang terjadi pada motor bakar bensin

4-langkah dapat dijelaskan melalui siklus udara volume konstan seperti

ditunjukkan pada gambar 2.

Gambar 2. Diagram P-v dari siklus ideal motor bakar bensin 4-

langkah.
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Keterangan mengenai proses-proses pada siklus udara volume konstan

dapat dijelaskan  sebagai berikut (Wardono, 2004) :

a. Proses 0 – 1 : Langkah hisap (Imtake)

Campuran udara-bahan bakar dari karburator terhisap masuk kedalam

silinder bersamaan dengan bergeraknya piston bergerak dari TMA

(Titik Mati Atas) menuju TMB (Titik Mati Bawah). Posisi katup hisap

terbuka dan katup buang tertutup. Akibat gerakan piston volume

didalam silinder membesar sehingga tekanan turun. Turunnya tekanan

di dalam silinder menyebabkan adanya perbedaan tekanan diluar

silinder dengan didalam silinder sehingga campuran bahan bakar

terhisap masuk ke dalam silinder. Diakhir langkah hisap, katup hisap

tertutup secara otomatis.

b. Proses 1 – 2: Langkah kompresi (Compression)

Langkah kompresi piston bergerak dari TMB menuju TMA. Posisi

katup hisap dan katup buang tertutup. Gerakan piston menyebabkan

volume didalam silinder mengecil memampatkan/ mengkopresi

campuran bahan bakar didalam silinder sehingga tekanan dan

temperatur naik. Campuran udara – bahan bakar terkompresi sehingga

menjadi campuran yang sangat mudah terbakar. Proses kompresi ini

dianggap berlangsung secara isentropik.

c. Proses 2 – 3 : Langkah pembakaran volume konstan

Saat piston hampir mencapai TMA, loncatan nyala api listrik diantara

kedua elektroda busi diberikan kecampuran udara–bahan bakar

terkompresi, sehingga campuran udara bahan bakar ini terbakar.
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Akibatnya terjadi kenaikan temperatur dan tekanan yang drastis.

Kedua katup pada posisi tertutup. Proses ini dianggap sebagai proses

pemasukan panas (kalor) pada volume konstan.

d. 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

TMA menuju TMB. Dengan bergeraknya piston menuju TMB, maka

volume gas pembakaran di dalam silinder semakn bertambah,

akibatnya temperatur dan tekananya turun. Proses ekspansi ini

dianggap berlangsung secara isentropik.

e. 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.

f. Proses 1 – 0 : Langkah buang tekanan konstan

Selanjutnya piston bergerak dari TMB menuju TMA. Posisi katup

hisap tertutup dan katup buang terbuka. Gerakan piston menyebabkan

piston mendoron gas buang ke luar menuju knalpot melalui katup

buang. Langkah ini dianggap sebagai langkah pembuangan gas

pembakaran pada tekanan konstan.



12

B. Sistem Pembakaran

Secara umum pembakaran didefinisikan sebagai reaksi kimia atau reaksi

kesenyawaan bahan bakar dengan oksigen. Mekanisme pembakaran sangat

dipengaruhi oleh keadaan dari keseluruhan proses pembakaran, sebagaimana

diketahui bahwa bensin mengandung unsur-unsur karbon dan hidrogen.

Ada 3 teori mengenai terbentuknya hidrogen tersebut (Yaswaki, K,  1994) :

a. Hidrokarbon terbakar bersama-sama dengan oksigen sebelum karbon

bergabung dengan oksigen.

b. Karbon terbakar lebih dahuu daripada oksigen.

c. Senyawa hidrokarbon terlebih dahulu bergabung dengan oksigen dan

membentuk senyawa (hidroxilasi) yang kemudian dipecah secara thermis.

Dalam pembakaran hidrokarbon tidak terjadi gejala apabila kondisinya

memungkinkan untuk proses hidroxilasi, hal ini akan terjadi apabila campuran

terdahulu (premixture) antara bahan bakar dengan udara mempunyai waktu

yang cukup, sehingga memungkinkan masuknya oksigen ke dalam senyawa

hidrokarbon (Yaswaki,K, 1994).

Bila oksigen dan hidrokarbon ini tidak tercampur dengan baik, maka akan

terjadi proses cracking dimana akan timbul asap, pembakaran semacam ini

disebut pembakaran tidak normal.

Ada 2 kemungkinan yang dapat terjadi pada pembakaran motor bensin :

a. Pembakaran normal, dimana bahan bakar dapat terbakar seluruhnya pada

saat dan keadaan yang dikehendaki.
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b. Pembakaran tidak normal, dimana bahan bakar tidak ikut terbakar atau

tidak terbakar sama-sama pada saat dan keadaan yang dikehendaki.

1. Reaksi Pembakaran

Reaksi pembakaran adalah reaksi kimia antara unsur bahan bakar dengan

oksigen. Oksigen didapat dari udara luar yang merupakan campuran dari

beberapa senyawa kimia antara lain oksigen (O), nitrogen (N), argon (Ar),

karbondioksida (CO2) dan beberapa gas lainnya. Dalam proses pembakaran

maka tiap macam bahan bakar selalu membutuhkan sejumlah udara tertentu

agar bahan bakar dapat dibakar secara sempurna.

Bensin + udara produk

C8H18 + (O2 + N2 ) CO2 + H2O + N2

Jika reaksi pembakaran setara dengan produk tanpa sisa bahan bakar, maka

disebut reaksi ideal atau stoikiometrik. Pembakaran sempurna atau

pembakaran stoikiometri adalah ketika proses pembakaran semua karbon

dalam bahan bakar membentuk karbon dioksida dan semua hidrogen

membentuk air di dalam produk. Persamaan di atas jika disetarakan

menjadi:

C8H18 + 12,5 (O2 +3,76N2 ) 8CO2 + 9H2O + 45,12 N2

Motor bakar dalam yang baik mempunyai komposisi gas buang berupa CO2,

H2O, N2 seperti reaksi di atas, namun adakalanya terjadi pembakaran yang

kurang sempurna sehingga akan menghasilkan emisi gas berupa CO, HC,

gas tersebut juga bersifat beracun. Agar dapat terjadi pembakaran yang
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sempurna diperlukan perbandingan yang tepat antara massa bahan-

bakar/massa udara (Air Fuel Ratio). AFR ideal adalah 14,7:1 (Syahrani,

2006: 263).

C. Sistem Pembuangan

Kegunaan sistem pembuangan (exhaust system) ialah mengeluarkan gas-gas

bekas yang dikumpulkan dari ruang bakar. Sistem pembuangan ini terdiri dari

exhaust manifold, exhaust pipe (pipa buang), dan muffler (peredam suara).

Fungsi exhaust manifold (saluran buang) ialah mengumpulkan gas-gas buang

dari ruang bakar ke satu tempat dan disalurkan melalui pipa buang (exhaust

pipe). Exhaust manifold ini dipasangkan pada tiap exhaust port yang terdapat

pada setiap silinder. Gas buang yang keluar dari motor masih mempunyai

tekanan sebesar 3-5 kg/cm2 dan suhunya kira-kira 600-800 °C, masih pula

terkandung panas sebesar 35-39% dan gas hasil pembakaran. Bila pada tekanan

dan suhu yang tinggi langsung dibuang ke atmosfir, maka ekspansi yang

mendadak dari gas tersebut akan menimbulkan ledakan yang keras. Untuk

mencegah hal ini maka gas buang disalurkan melalui muffler agar tekanan dan

suhunya turun sehingga ledakan keras tadi tidak akan terjadi.

1. Knalpot

Knalpot adalah suatu komponen pada sepeda motor yang berfungsi sebagai

peredam hasil ledakan di ruang bakar dan mengatur aliran gas-gas hasil

pembakaran agar mengalir dengan teratur. Ledakan pembakaran campuran

bahan bakar dan udara berlangsung begitu cepat di ruang bakar. Ledakan ini

menimbulkan suara yang sangat bising. Untuk meredam suara gas sisa hasil
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pembakaran yang keluar dari klep buang tidak langsung dilepas ke udara

terbuka. Gas buang disalurkan terlebih dahulu ke dalam peredam suara atau

muffler di dalam knalpot.

Menurut Lovinska (2012) bahwa perkembangan teknologi terhadap knalpot

khususnya pada knalpot 4 tak berfungsi untuk menurunkan suhu akibat

kompresi. selain itu knalpot pada mesin 4 tak berfungsi sebagai pengatur

turbulensi yang akan menghasilkan tekanan balik untuk membantu

kompresi bahan bakar walau hanya sedikit peranya. Knalpot mesin 4 tak

dan 2 tak berbeda sistem kerja dan fungsinya, dalam mesin 2 tak knalpot

sangat penting peranya. Turbulensi dalam knalpot 2 tak berperan penting

untuk membantu kompresi bahan bakar di ruang bakar karena turbulensi ini

akan menghasilkan tekanan balik ke ruang bakar, tetapi perhitungan

turbulensi udara dalam knalpot ini tidak sembarangan harus ada perhitungan

yang tepat. Seperti komponen pada mesin 4 tak seperti diameter klep, lama

waktu klep membuka dan menutup.

(a)



16

(b)

Gambar 3. Jenis Knalpot (a) Bobokan Knalpot. (b) Desain Umum Knalpot.

(sumber Http : //K2otomotif.blogspot.com)

2. Bagian-bagian knalpot (Exhaust System)

Knalpot pada kendaraan bermesin secara umum dibagi dari :

a. Header , downpipe atau manifold.

Header Bagian pertama dari exhaust yang berhubungan langsung dengan

mesin. Fungsinya adalah menerima pembuangan pertama dari tiap

silinder untuk disalurkan menjadi satu kepada bagian selanjutnya. Bila

mesin memiliki 4 silinder, maka jumlah pipa header akan berjumlah 4

pipa, yang menjadi 1 sebelum masuk kebagian selanjutnya yaitu

resonator ataupun catalytic converter.

b. Resonator.

Resonator adalah bagian yang berada setelah header ataupun catalytic

converter yang berfungsi sesuai namanya yaitu meresonansi suara dari

gas buang yang memekakan telinga karena berbenturan dengan atmosfir.

c. Muffler.
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Muffler adalah bagian yang meneruskan fungsi resonator dalam meredam

suara.

d. Dan keseluruhan bagian tersebut dihubungkan oleh piping.

Pada kendaraan roda empat biasanya ditambahkan catalytic converter

(cc) yang berfungsi untuk meredam emisi gas buang agar tidak terlepas

secara bebas ke atmosfir. Tujuannya demi terjaganya kebersihan udara

yang dihirup makhluk hidup dan biasanya ditempatkan setelah header,

downpipe atau manifold.

3. Macam-macam knalpot

Menurut jenisnya macam knalpot dibsgi menjadi 2, yaitu knalpot chamber

(knalpot menggunakan sekat) dan knalpot free flow. Adapun kelemahan dan

kelebihan dari ke 2 jenis knalpot tersebut, yaitu (Seto, 2013):

a. Dengan menggunakan knalpot free flow akan lebih bertenaga pada

putaran atas, akan tetapi kurang baik pada putaran bawah.

b. Dengan menggunakan knlapot free flow konsumsi bahan bakar lebih

banyak.

c. Pada knalpot chamber bertenaga pada putaran bawah, akan tetapi kurang

pada putaran atas.

d. Pada knalpot chamber konsumsi bahan bakar lebih sedikit.

4. Emisi dan Gas Buang

Emisi dan gas buang pada kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor

penyebab tercemarnya lingkungan hidup. Maka dari itu pemerintah
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menetapkan peraturan tentang emisi dan gas buang sebagai dasar hukum

pemeriksaan emisi :

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan.

2. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/MENLH/8/2006 tentang

Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

4. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2005 Tentang

Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

5. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 12 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang

Perhubungan.

6. Peraturan Walikota Bandung No. 572 Tahun 2010 Tentang

Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

D. Arang

Arang Adalah sisa abu-abu gelap yang terdiri dari karbon dan setiap sisa abu,

yang diperoleh dengan menghapus air dan konstituen yang mudah menguap

lainnya dari hewan dan vegetasi zat. Arang juga merupakan suatu padatan

berpori yang mengandung 85-95% karbon, dihasilkan dari bahan-bahan yang

mengandung karbon dengan pemanasan pada suhu tinggi” (Sembiring dan

Tuti, 2003: 1). Ketika pemanasan berlangsung, diusahakan agar tidak terjadi

kebocoran udara di dalam ruangan pemanasan sehingga bahan yang
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mengandung karbon tersebut hanya terkarbonisasi dan tidak teroksidasi. Arang

dilakukan aktifasi dengan faktor bahan-bahan kimia ataupun dengan

pemanasan pada temperatur tinggi. Dengan demikian, arang akan mengalami

perubahan sifat-sifat fisika dan kimia.

Gambar 4. Arang Sekam Padi.

(Sumber Http://MediatanamSekambakararangsekam.com)

E. Sekam Padi

Sekam padi yang berasal dari tanaman padi atau dengan nama lain Oryza

sativa L merupakan tanaman penghasil pangan utama di Asia.  Padi tergolong

tanaman C3 dan toleran terhadap kondisi pengairan.  Padi bisa ditanam pada

kondisi tanah darat (tegal) dan tanah tergenang (sawah).  Pada iklim tropis,

tanaman padi tertentu ditanam pada musim hujan (tersedia cukup air) (Siregar,

1981 yang dikutip oleh Hutomo, 2011). Sekam padi merupakan lapisan keras

yang meliputi kariopsis, terdiri dari belahan lemma dan palea yang saling

bertautan, umumnya ditemukan di areal penggilingan padi. Dari proses
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penggilingan padi, biasanya diperoleh sekam 20 – 30%, dedak 8 – 12 %, dan

beras giling 50 – 63,5% dari bobot awal gabah (Sipahutar, 2012).

Gambar 5. Sekam Padi.

(Sumber http://Sekam-Padi-Styrofoam-Ramah-Lingkungan.com)

Ketika bulir padi digiling, 78% dari beratnya akan menjadi beras dan akan

menghasilkan 22% berat kulit sekam. Kulit sekam ini dapat digunakan

sebagai bahan bakar dalam proses produksi. Kulit sekam terdiri 75% bahan

mudah terbakar dan 25% berat akan berubah menjadi abu. Abu ini dikenal

sebagai Rice Husk Ash (RHA) yang memiliki kandungan silika reaktif sekitar

85%- 90%. Dalam setiap 1000 kg padi yang digiling akan dihasilkan 220 kg

(22%) kulit sekam.

F. Zeolit

Mineral zeolit adalah senyawa alumina silika hidrat dengan logam alkali yang

merupakan kelompok mineral yang terdiri dari beberapa jenis mineral. Nama

zeolit berasal dari bahasa Yunani yang berarti batuan mendidih (membuih)

yaitu airnya akan terlepas apabila dipanaskan. Secara empiris mempunyai

rumus sebagai berikut Mx/N[{AlO2}x{SiO2}y]. zH2O dimana Mx/N : kation
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golongan IA dan IIA dalam sistem periodik, n: valensi logam alkali, x:

bilangan tertentu alumina dari 2-10, y: bilangan tertentu silika dari 2-7, z:

jumlah molekul air. Selain itu zeolit adalah batuan mineral yang terdiri kristal

alumino silikat terhidrasi yang mengandung kation alkali atau alkali tanah

dalam kerangka tiga dimensi. Pada kerangka zeolit, atom Al bersifat negatif

dan akan dinetralkan oleh kation yang bersifat positip sehingga mudah

dipertukarkan. Kondisi ini akan berpengaruh dalam proses adsorpsi dan sifat-

sifat thermal zeolit (Ozkan dan Ulku, 2008). Zeolit alam memang merupakan

komoditas mineral industri yang mempunyai prospek pasar yang baik untuk

dikembangkan dan diusahakan.

Gambar 6. Zeolit.

1. Jenis Zeolit

Berdasarkan proses pembentukannya zeolit dapat dibagi menjadi dua jenis

yaitu zeolit alam dan zeolit sintetis
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a. Zeolit alam

Zeolit alam adalah zeolit yang terbentuk melalui proses alam yaitu

proses hidrotermal pada batuan beku basa. Kebanyakan zeolit alam

memiliki perbandingan Si/Al yang rendah. Dua zeolit alam yang

ditemukan memiliki kegunaan yang sangat baik adalah klonoptilolit

dan mordenit sebagai penukar ion dalam bidang agrikultur dan

adsorben.

b. Zeolit sintesis

Zeolit sintesis biasanya dibuat untuk mendapatkan zeolit dengan

kemurnian yang lebih baik dengan mengatur perbandingan Si/Al yang

diinginkan. Zeolit sintesis diklasifikasikan menurut jumlah Si da Al

yang terkandung didalamnya yaitu :

a) Zeolit kadar Si rendah atau kadar Al tinggi

Milton dan breck dari union carbide melapokan pengamatan dari

zeolit A dan X pada tahun 1959. Zeolit ini mempunyai pori,

komposisi, dan saluran rongga optimum dan sangat baik sebagai

agen penukar ion.

b) Kadar Si sedang

Breck melaporkan sintesis zeolit Y pada tahun 1964, dimana

perbandingan Si/Al 1,5-3,8 dan memiliki kerangka yang hampir

sama dengan zeolit X dan mineral faujasit. Dengan menurunkan Al

akan menyebabkanstabilitas pada asam dan panas sehingga zeolit Y

dapat dikembangkan untuk transformasi hidrokarbon.

c) Kadar Si tinggi
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Zeolit dengan perbandingan Si/Al mencapai 10-100 (atau lebih)

telah dilaporkan oleh mobil research and development laboratories

di tahun 1960 dan 1970-an sebagai contohnya ZSM-5. Walaupun

kandungan Al nya rendah namun zeolit ini sangat baik untuk reaksi

katalis hidrokarbon.

2. Aktivasi Zeolit

Zeolit alam adalah zeolit yang ditambang langsung dari alam sehingga

harganya jauh lebih murah dari pada zeolit sintesis. Namun zeolit alam

memiliki beberapa kelemahan diantaran mengandung banyak pengotor

serta kristalisasinya kurang baik. Untuk memeperbaiki karakter zeolit alam

sehingga dapat digunakan sebagai katalis, adsorben atau aplikasi lainnya

adalah dengan upaya aktivasi dan modifikasi terlebih dahulu. Aktivasi

zeolit ini dapat dilakukan secara fisik maupun secara kimia.

Secara fisik aktivasi dilakukan melalui pengecilan ukuran butir,

pengayakan dan pemanasan pada suhu tinggi. Adapun aktivasi secara

kimia bertujuan untuk menghilangkan pengotor-pengotor organik,

memperbesar pori dan memperluas permukaan.

a. Aktivasi Fisik

Aktivasi secara fisikawi dilakukan dengan pemanasan pada suhu tinggi.

Pemanasan ini akan melepakan air yang tertangkap pada pori-pori

kristal zeolit. Akivasi secara fisikawi ini akan meninggalkan luas

permukaan pori-pori zeolit.

b. Aktivasi Kimia
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Aktivasi kimia bertujuan untuk membersihkan permukaan pori,

membuang senyawa pengotor, mengatur kembali letak atom yang

dipertukarkan. Prinsip aktivasi secara kimiaawi ini adlah penambahan

perekasi tertentu hingga didapatkan pori-pori zeolit yang bersih (aktif)

(Afandi & Hadisi, 2011). Serta didasarkan pada prinsip pertukaran ion,

zeolit di rendam dengan larutan basa (Rini, 2010). Sedangkan tujuan

pengativasian zeolit dengan larutan basa adalah menurunkan rasio

Si/Al.

3. Sifat-Sifat Kimia Zeolit

a. Penukaran Ion

penukaran ion pada dasarnya terjadi dalam suatu cairan yang

mengandung anion, kation dan molekul air dimana salah satu atau

sebagian ion yag terikat pada matriks mikropori berfase padat. Molekul

air dapat berada dalam mikropori bersama ion (kation dan anion) dengan

muatan yang berlawanan dengan ion matriks sehingga terjadi

keseimbangan muatan untuk mencapai keadaan netral sehingga ioan

yang beradda dalam cairan dapat bergerak bebas didalam matriks

mikropori, karena zeolit mengandung kation alkali atau alkali tanah

dengan rumus empiris x/n Mn+[(AlO2)x (SiO2)y.zH2O dimana Mn+

sebagai sumber kation yang dapat bergerak bebas dan dapat

dipertukarkan secara sebagian atau secara sempurna oleh kation lain.
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b. Katalis

Zeolit dapat menyaring ion, molekul, maupun atom karena mempunyai

saluran dan rongga dalam struktur zeolit bila oxygen window dari rongga

lebih kecil dari ion, molekul atau atom. Zeolit mempunyai pori sehingga

dapat juga digunakan sebagai katalis untuk menpercepat reaksi dalam

proses kimia.

c. Dehidrasi

Zeolit akan megurangi kelembapan ruang disekitar dengan mengadsorpsi

molekul air dan melepaskan kembali molekul air yang diserap dan

tersimpan dalam kanal-kanal zeolit apabila dipanaskan .

d. Penyerapan (adsorbsi)

Zeolit merupakn adsorben yang banyak terdapat di alam. Zeolit juga

dapat digunakan sebagai adsorben karena merupaan polimer anorganik

berongga yang tersusun dari satuan berulang berupa tetrahedral SiO2 dan

Al2O3. Adsorben menggunakan zeolit dapat memurnikan pengeringan,

penyerapan CO2 memisahkan senyawa sulfur, serta memurnikan polutam

(auerbach, 2003). Pada keadaan normal dalam kristal zeolit terisi oleh

molekul air bebas yang berada di sekitaran kation. Apabila zeolit

dipanaskan maka air tersebut akan keluar sehingga zeolit dapat berfungsi

sebagai penyerap gas atau cairan. Dehidrasi menyebabkan zeolit

mempunyai struktur pori yang sangat terbuka dan mempunyai luas

permukaan internal yang luas sehingga mampu ngadsobsi sebagian besar

substansu selain air (Prasetyo, 2013).



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Alat dan Bahan Penelitian

1. Alat Penelitian

a. Sepeda Motor

Dalam penelitian ini, mesin yang digunakan untuk pengujian adalah

motor bensin 4-langkah. Adapun spesifikasi mesin uji yang digunakan

adalah sebagai berikut :

Merek : Yamaha Mio Sporty

Tipe mesin : 4 langkah, SOHC 2 katup

Sistem Pendingin : Pendinginan Kipas

Diameter x langkah : 50,0 x 57,9 mm

Volume silinder : 113,7 cm3

Perbandingan kompresi : 8,8 : 1

Daya maksimum : 7.14 kW / 8000 rpm

Torsi maksimum : 7,84 N.m (0,88 kgf.m) /7000 rpm
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Sistem Starter : Electric Starter and Kick Starter

Sistem Pelumasan : Basah

Sistem Suplai B. Bakar : Injeksi (YMJET-FI / Fuel Injection)

Tipe Kopling : Kering, Kopling Sentrifugal Automatic Type

Tipe Transmisi : V-belt Otomatis

Pola Peng. Transmisi : Otomatis

Kapasitas Oli Mesin : 0,9 Liter

Kapasitas tangki : 3,7 Liter

Tahun pembuatan : 2008

Gambar 7. Sepeda Motor.
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b. Alat Uji Emisi Stargas 898 Tecnotest

Dalam penelitian ini, mesin yang digunakan untuk pengujian adalah alat uji

emisi stargas 898 tecnotest. Adapun spesifikasi mesin uji yang digunakan

adalah sebagai berikut :

Power : 270V 50-60Hz

Battery : 16V (5A fuse)

Remote IR keyboard : 3 x AAA

Max consumption : 70W

Display : LCD 320x240

Keyboard : Silicone rubber, coated

Printer : Thermal bi-colour (black/red, 24 columns)

Serial ports : COM1, COM2, RS232, RS485

Video plug : VGA, (PAL or NTSC)

Port COM : Ground connection

Parameters : Ambient temp -40 - +60 celcius

Ambient pressure 750 - 1060 hPa

Ambient relative humidity 0% - 100%

Refresh Rate : 20 times per second

Flow Rate : < 10 liter per minute

Working temperatur : +5 - +40 celcius.

Features : clock, date & time print

Size : 400 x 180x 450 mm

Weight : 8,6 kgs
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Gambar 8. Alat Uji Emisi Stargas 898 Tecnotest.

c. Stopwatch.

Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu saat pengujian.

Gambar 9. Stopwatch.

d. Cetakan

Cetakan digunakan sebagai alat untuk mencetak hasil campuran zeolit

bubuk, aquades dan tapioka yang sebelumnya diaduk.
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Gambar 10. Cetakan

e. Oven

Oven digunakan untuk mengeringkan dan mengaktivasi zeolit yang telah

dibentuk pelet secara fisik.

Gambar 11. Oven.

f. Timbangan Digital

Timbangan digital digunakan untuk menimbang dan mengukur massa

zeolit dan arang sekam padi ayang akan dibuat menjadi pelet.



31

Gambar 12. Timbangan Digital.

g. Kompor Listrik

Kompor listrik digunakan untuk memanaskan dan memasak campuran

tepung tapioka dan aquades.

Gambar 13. Kompor Listrik.

h. Penumbuk Zeolit

Penumbuk zeolit digunakan untuk menumbuk zeolit sampai menjadi

bubuk kemudian diayak dengan menggunakan ayakan mesh.
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Gambar 14. Penumbuk zeolit.

i. Kawat Strimin.

Kawat strimin digunakan untuk membungkus campuran sekam dan

zeolit.

Gambar 15. Kawat Strimin.

j. Ayakan 100 mesh

Ayakan 100 mesh digunakan untuk menyaring zeolit yang telah menjadi

bubuk.

Gambar 16. Ayakan 100 mesh.
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k. Loyang.

Loyang digunakan untuk tempat campuran zeolit dan sekam padi yang

telah dicetak.

Gambar 17. Loyang.

l. Mesin Penggiling Adonan.

Mesin adonan digunakan untuk memipihkan adonan campuran zeolit dan

sekam padi sebelum dicetak.

Gambar 18. Mesin Penggiling Adonan.

m. Tangki Bahan Bakar Buatan.

Tangki buatan ini digunakan sebagai wadah bahan bakar ketika proses

pengambilan data dengan ketelitian 10 ml. Sehingga pada saat pengujian

tidak menggunakan tangki bahan bakar motor agar lebih mudah dalam

proses pengukuran konsumsi bahan bakar.
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Gambar 19. Tangki Bahan Bakar Buatan.

n. Rpm Meter (Tachometer).

Rpm meter dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur dan mengetahui

putaran mesin (rpm).

Gambar 20. Tachometer.

m. Filter Uji

Filter ini digunakan untuk menyaring udara yang melewati saluran gas buang.

Berikut merupakan bentuk dari filter serta pengaplikasian yang digunakan pada

penelitian ini.
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Gambar 21. Filter Uji.

2. Bahan Penelitian

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

a. Zeolit Alam

Zeolit alam yang digunakan untuk pengujian dalam penelitian ini adalah

jenis klinoptilolit dengan komposisi kimia 63,37% 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 Lampung).

b. Arang sekam padi

Arang sekam padi yang digunakan adalah arang sekam padi yang

diarangkan dengan suhu 240°C selama 2 jam.

c. Tapioka

Tepung tapioka merupakan pati yang diekstra dari singkong, tepung ini

memiliki daya rekat yang tinggi sehingga tepung tapioka digunakan

sebagai perekat pada campuran zeolit dan arang sekam padi dalam

pembuatan pelet.
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B. Persiapan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan filter yang akan diletakkan pada knalpot

standar modifikasi yang dapat di buka sehingga filter dapat dimasukkan dengan

mudah. Dalam penelitian ini akan menggunakan variasi persentase campuran

antara komposisi zeolit dan arang sekam padi serta temperatur aktivasi

campuran zeolit-sekam padi. Berikut adalah persiapan dari penelitian ini :

1. Membuat dimensi filter agar sesuai ketika di letakkan kedalam knalpot.

2. Memotong kawat strim dengan dimensi yang telah diketahui. Kawat strim

berfungsi sebagai rangka pada filter sekaligus menahan campuran zeolit-

sekam padi teraktivasi pada saat diletakkan pada knalpot.

3. Persiapan pengarangan sekam padi dengan cara :

a. Mencuci sekam padi dengan air bersih.

b. Mengeringkan dibawah terik matahari.

c. Mengarangkan sekam padi pada suhu 240° C selama 2 jam didalam

oven.

d. Mengayak arang sekam padi dengan ukuran pengayak 100 mesh.

4. Persiapan zeolit, dengan  cara :

a. Menghancurkan zeolit.

b. Mengaktivasi secara fisika yaitu dengan dipanaskan selama 1 jam

dengan suhu 100° C.

c. Mengayak zeolit dengan ukuran 100 mesh.

5. Pembuatan pelet campuran zeolit-sekam padi teraktivasi dengan cara :

a. Mencampur zeolit dan arang sekam padi teraktivasi dengan persentase

atau perbandingan komposisi A dan komposisi B, yaitu :



37

 Komposisi A : adsorben 50% (zeolit 50% dan sekam padi 50%),

tapioka 5% dan air 45%.

 Komposisi B : adsorben 50% (zeolit 25% dan sekam padi 75%),

tapioka 5% dan air 45%.

b. Menambahkan tapioka yang telah dipanaskan dengan campuran  air

hingga seperti lem.

c. Mencampur seluruh bahan dan mengaduk hingga menjadi adonan yang

tercampur rata.

d. Menggiling adonan dengan menggunkan mesin penggiling adonan

sehingga memperoleh ketebalan 3 mm.

e. Mencetak menggunakan cetakan berdiameter 7 mm dengan ketebalan 3

mm.

6. Aktivasi fisik pelet.

Setelah pelet terbentuk selanjutnya pelet diaktivasi fisik dengan cara

memasukkan dalam oven yang bersuhu 150° C, 200° C dan 250° C selama

± 1 jam. Setelah selesai diaktivasi kemudian pelet dikeluarkan dari oven

dan didinginkan dengan suhu ruang dan memasukkan pelet kedalam pastik

kedap udara agar tidak terkontaminasi dengan udara luar.

7. Pembuatan Frame untuk penempatan zeolit-sekam padi teraktivasi.

Frame dibuat dengan menggunakan kawat lembut yang mudah dibentuk

(kawat strimin) yang berukuran lebar 10cm dan panjang 20cm sebanyak 4

buah, kemudian menyusun pelet kedalam kawat strimin tersebut, seperti

gambar 22.
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Gambar 22. Bagian Dari Filter Uji.

Setelah itu, kawat strimin tersebut diatas digulung hingga membentuk

lingkaran berukuran 15cm, kemudian diikat dengan kawat agar pelet tidak

bergerak saat disatukan dengan bagian yang lain. Pada saat menyatukan

bagian satu sampai bagian keempat dilapisi kembali dengan kawat strimin

yang sedikit kaku agar tidak mudah bergerak saat diaplikasikan pada

knalpot (saluran gas buang). Filter zeolit-sekam padi teraktivasi siap untuk

di uji seperti gambar 23.

Gambar 23. Hasil Pembuatan Filter Uji.

8. Pemasangan knalpot.

Knalpot standar asli sebelumnya harus diganti dengan knalpot standar

yang telah dimodifikasi, ketika kenalpot telah diganti pada sepeda motor
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lalu filter uji siap untuk dimasukkan kedalam knalpot standar

termodifikasi.

9. Pemasangan frame pada knalpot.

Setelah filter uji selesai lalu filter diletakkan didalam knalpot untuk

melakukan pengujian dengan cara membuka baut yang ada pada bagian

knalpot, menarik tutup knalpot lalu memasukkan filter uji kedalam

knalpot.

Setelah filter uji terpasang dengan baik pada saluran gas buang, kemudian

ditutup kembali dan memasang baut kembali untuk menguatkan knalpot.

Seperti gambar 24.

Gambar 24. Proses Pemasangan Filter Pada Knalpot.

C. Prosedur Pengujian

1. Uji Emisi Gas Buang

Pengujian emisi gas buang ini menggunakan alat uji emisi stargas 898

tecnotest, sepeda motor dioprasikan dengan putaran mesin 3500 rpm.

Prosedur pengujian sebagai berikut :
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1) Pemanasan mesin.

Tujuannya adalah mempersiapkan mesin agar dalam kondisi kerja.

2) Kalibrasi Gas Analyzer.

3) Pengujian knalpot yang  berfilter zeolit-sekam padi teraktivasi.

4) Nilai yang terbaca lalu di print out untuk mendapatkan hasil pengujian.

Tabel 1. Data Uji Emisi.

No. Variasi

pengujian

(Komposisi

pencampuran

dan aktivasi)

Putaran

Mesin

(rpm)

Pengul

angan

ke -

Kadar

CO (%)

Kadar

HC

(ppm)

Kadar CO2

(%)

1. Tanpa 3500 1

2

3

2. Adsorben

A150

3500 1

2

3

3. Adsorben

B150

3500 1

2

3

4. Adsorben

A200

3500 1

2
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3

5. Adsorben

B200

3500 1

2

3

6. Adsorben

A250

3500 1

2

3

7. Adsorben

B250

3500 1

2

3

2. Uji Konsumsi Bahan Bakar Stationer

Uji konsumsi bahan bakar secara stationer ini dilakukan pada putaran mesin

1500 rpm, 3000 rpm dan 4500 rpm. Pengujian ini dilakukan untuk melihat

konsumsi bahan bakar yang digunakan pada kondisi diam (putaran

stationer) dan membandingkan karakteristik kendaraan bermotor tanpa filter

knalpot dan dengan filter knalpot. Persiapan pertama yang dilaukan adalah

memanaskan mesin agar kondisi mesin disaat pengujian sudah optimal.

Kemudian putar setelan gas di bagian karburator untuk menentukan putaran

mesin yang dipakai dalam pengujian. Putaran mesin yang dipakai pada

pengujian ini adalah 1500, 3000 dan 4500 rpm.

Pengujian dimulai dengan mengisi bahan bakar pada tangki buatan yang

telah diukur terlebih dahulu melalui skala yang ada pada tangki buatan,
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selanjutnya pelet zeolit diletakkan pada knalpot kemudian mesin dihidupkan

dengan menghitung waktu pengujian dengan stopwatch ( 5 menit). Ketika

waktu pengujian selesai, mesin dimatikan serta menonaktifkan stopwatch.

Kemudian sisa bahan bakar yang terisi dalam tangki buatan tersebut dapat

diitung. Format pencatatan data mengenai konsumsi bahan bakar dapat

dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Data Uji Konsumsi Bahan Bakar Stationer.

No

.

Variasi

pengujian

(Komposisi

pencampuran

dan aktivasi)

Pengujian

ke -

Rpm 1500

Konsumsi

bahan

bakar (ml)

Rpm 3000

Konsumsi

bahan

bakar (ml)

Rpm 4500

Konsumsi

bahan

bakar (ml)

1. Tanpa filter 1

2

3

Rata-rata

2. Adsorben

A150

1

2

3

Rata-rata

3. Adsorben

B150

1

2

3

Rata-rata
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4. Adsorben

A200

1

2

3

Rata-rata

5. Adsorben

B200

1

2

3

Rata-rata

6. Adsorben

A250

1

2

3

Rata-rata

7. Adsorben

B250

1

2

3

Rata-rata

3. Uji Konsumsi Bahan Bakar Berjalan

Uji konsumsi bahan bakar dengan kedaan berjalan ini dilakukan dengan

kecepatan rata-rata selama perjalanan (40km/jam) dengan jarak 4 km.

Persiapan yang perlu dilakukan adalah botol berkapasitas 240ml, kemudian

botol tersebut disambungkan dengan rapat bersama selang bensin menuju

saluran masuk karburator, setelah itu botol tangki buatan tersebut diisi dengan
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bahan bakar (pertamax) yang telah disiapkan. Pengujian dilakukan dengan

keadaan filter telah terpasang dalam saluran gas buang, jarak yang ditempuh

dapat diamati dengan odometer yang ada pada sepeda motor. Bensin yang

tersisa dari hasil pengujian langsung dibaca dan kemudian dicatat pada tabel

pengamatan.

Tabel 3. Data Uji Konsumsi Bahan Bakar Berjalan.

No

.

Variasi pengujian

(Komposisi pencampuran

dan aktivasi)

Pengujian ke - Konsumsi bahan

bakar (ml)

1. Tanpa filter 1

2

3

Rata-rata

2. Adsorben A150 1

2

3

Rata-rata

3. Adsorben B150 1

2

3

Rata-rata

4. Adsorben A200 1

2

3
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Rata-rata

5. Adsorben B200 1

2

3

Rata-rata

6. Adsorben A250 1

2

3

Rata-rata

7. Adsorben B250 1

2

3

Rata-rata

4. Uji Akselerasi

Pengujian akselerasi (0-60 km/jam) menggunakan kondisi knalpot berfilter

dan tanpa filter campuran zeolit sekam padi. Setelah semua persiapan

dilakukan, motor yang dinyalakan harus dalam keadaan berhenti (0 km/jam).

Ketika gas mulai dipacu, stopwatch mulai di aktifkan, setelah sampai pada

kecepatan yang diinginkan (60 km/jam) stopwatch di hentikan kemudian

dicatat waktu tempuhya. Untuk mencapai kecepatan yang diinginkan (60

km/jam). Format data waktu pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
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Tabel 4. Data Uji Akselerasi.

No. Variasi pengujian

(Komposisi pencampuran

dan aktivasi)

Pengujian ke

-

Waktu tempu

(detik)

1. Tanpa filter 1

2

3

Rata-rata

2. Adsorben A150 1

2

3

Rata-rata

3. Adsorben B150 1

2

3

Rata-rata

4. Adsorben A200 1

2

3

Rata-rata

5. Adsorben B200 1

2

3

Rata-rata
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6. Adsorben A250 1

2

3

Rata-rata

7. Adsorben B250 1

2

3

Rata-rata

5. Uji Perbandingan Massa

Uji perbandingan massa ini dilakukan pada komposisi dan hasil terbaik dari

hasil pengujian kesealuruhan. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian

akselerasi, pengujian konsumsi stationer dan pengujian konsumsi berjalan.

Perbandingan yang diuji adalah dengan variasi massa 100% (penuh), 75%

dan 50% dari jumlah keseluruhan pelet zeolit-sekam padi, seperti gambar 25.

(a) (b) (c)

Gambar 25. Filter Variasi Massa

(a) Massa 100%, (b) Massa 75%, (c) Massa 50%.

Pengujian yang dilaukan antara lain yaitu :

a. Uji Akselerasi
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Uji ini dilakukan untuk mengetahui akselerasi yang terjadi pada sepeda

motor.

Tabel 5. Data Pengujian Akselerasi Variasi Massa.

No. Variasi pengujian Pengujian ke - Waktu tempu

(detik)

1. Tanpa filter 1

2

3

Rata-rata

2. Massa 100% (penuh) 1

2

3

Rata-rata

3. Massa 75% 1

2

3

Rata-rata

4. Massa 50% 1

2

3

Rata-rata

b. Pengujian Konsumsi Stasioner Variasi Massa

Pengujian konsumsi berjalan ini dilakukan pada kecepatan putaran roda

1500rpm, 3000rpm dan 4500rpm selama 5 menit.
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Tabel 6. Data Pengujian Konsumsi Stasioner Variasi Massa.

No

.

Variasi pengujian Pengujian

ke -

Rpm 1500

Konsumsi

bahan bakar

(ml)

Rpm 3000

Konsumsi

bahan bakar

(ml)

Rpm 4500

Konsumsi

bahan bakar

(ml)

1. Tanpa filter 1

2

3

Rata-rata

2. Massa 100% (penuh) 1

2

3

Rata-rata

3. Massa 75% 1

2

3

Rata-rata

4. Massa 50% 1

2

3

Rata-rata
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c. Pengujian Konsumsi Bahan Bakar Berjalan Variasi Massa

Pengujian ini dilakukan pada jarak 3km dengan kecepatan mesin

40km/jam.

Tabel 7. Data Pengujian Konsumsi Berjalan Variasi Massa.

No

.

Variasi pengujian Pengujian ke - Konsumsi bahan

bakar (ml)

1. Tanpa filter 1

2

3

Rata-rata

2. Massa 100% (penuh) 1

2

3

Rata-rata

3. Massa 75% 1

2

3

Rata-rata

4. Massa 50% 1

2

3

Rata-rata
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D. Lokasi Pengujian

Adapun pengujian berjalan (road test) dengan menggunakan motor bensin 4

langkah dilakukan di dua tempat yaitu:

1) Pengujian akselerasi dilakukan pada jalan raya lapangan bola Universitas

Lampung.

2) Pengujian konsumsi berjalan dilakukan pada rute jalur dua kota baru

Lampung Selatan.

Adapun pengujian stationer dilakukan di laboratorium motor bakar dan

propulsi laboratorium terpadu Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas

Lampung.

E. Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil pengujian selanjutnya dianalisa sehingga

memperoleh pengaruh dari variasi komposisi pencampuran dan suhu aktivasi.

F. Diagram Alir Penelitian

Berikut merupakan diagram alir pada penelitian ini.

Mulai

Persiapan alat dan bahan untuk aktivasi

Pembuatan arang sekam padi dengan suhu
240° C

A
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Gambar 26. Diagram Alir Penelitian.

Pengemasan pelet zeolit-sekam padi teraktivasi serta pemasangan pada knalpot
racing dan pemasangan knalpot pada sepeda motor

Menganalisa data hasil pengujian

Selesai

Pembuatan pelet zeolit-sekam

Pengaktivasian zeolit

Pengeringan pelet zeolit-sekam padi dengan suhu ruang

Pembuatan filter zeolit-sekam padi

Aktivasi fisik pelet zeolit-sekam padi pada suhu 150, 200 dan 250° C
selama 1 jam

Uji emisi, akselerasi dan konsumsi bahan bakar dengan variasi komposisi
pencampuran

Data

A



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pemanfaatan campuran zeolit-sekam padi yang

diaktivasi fisik pada knalpot untuk meningkatkan prestasi mesin sepeda motor

4-langkah adalah sebagai berikut :

1. Campuran zeolit-sekam padi yang diletakkan pada saluran gas buang

kendaraan mampu meningkatkan prestasi sepeda motor 4 langkah yaitu

pada uji emisi gas buang, uji konsumsi bahan bakar dan uji akslerasi.

2. Pada uji akselerasi masing-masing komposisi dapat menambah akselerasi

dengan persentase sebesar 5%-9%, sampel A 150˚C sebesar 7,91 detik, A

200˚C sebesar 7,7 detik, dan A 250˚C sebesar7,7 detik. Sedangka pada

sampel B 150˚C sebesar 7,79 detik, B 200˚C sebesar 7,6 detik dan B

250˚C sebesar 7,7 detik.

3. Pada uji konsumsi sampel uji yang diletakkan pada saluran gas buang

tidak terlalu mempengaruhi jumlah konsumsi bahan bakar secara

signifikan baik pada pengujian stasioner maupun berjalan.

4. Pada uji emisi gas buang meghasilkan A 150˚C mengalami reduksi CO

sebesar 18%, reduksi HC sebesar 3% dan reduksi CO2 sebesar 14%. Pada
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sampel A 200˚C mengalami reduksi CO sebesar 19%, reduksi HC sebesar

3% dan reduksi CO2 sebesar 16%. Pada sampel A 250˚C mengalami

reduksi CO sebesar 19%, reduksi HC sebesar 3% dan reduksi CO2 sebesar

17%. Sedangkan nilai reduksi pada sampel B 150˚C mengalami reduksi

CO sebesar 18%, reduksi HC sebesar 15% dan reduksi CO2 sebesar 9%.

Pada  sampel B 200˚C mengalami reduksi CO sebesar 15%, reduksi HC

sebesar -6% dan reduksi CO2 sebesar 10%. Dan pada sampel B 250˚C

mengalami reduksi CO sebesar 10%, reduksi HC sebesar -3% dan reduksi

CO2 sebesar 5%.

5. Suhu aktivasi terbaik yang mampu untuk meningkatkan prestasi mesin

adalah pada suhu 200̊ C dengan waktu aktivasi selama 1 jam.

6. Komposisi terbaik dalam meningkatkan prestasi sepeda motor adalah

komposisi A yaitu 50% zeolit dan 50% arang sekam padi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada penelitian kali ini adalah

sebagai berikut :

1. Pengujian prestasi sepeda motor sebaiknya menggunakan sepeda motor

bertransmisi manual karena pada sepeda motor bertransmisi automatic pada

rpm tinggi beban mesin akan bertambah yang menyebabkan roda belakang

berputar apabila dalam keadaan diam.

2. Pengujian konsumsi berjalan sebaiknya dapat dilakukan pada kondisi jalan

yang mulus dan bebas hambatan.
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3. Prosedur penambahan perekat sebaiknya lebih diperhatikan lagi agar tidak

terjadi kerontokan.

4. Proses pencetakan sebaiknya menggunakan proses tekan sehingga

mengurangi terjadinya beda ukuran pada pelet dan terjadi kerontokan atau

pengurangan bobot massa sampel uji.
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