
 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Simpulan yang didapatkan dari hasil pengujian, pengambilan data dan analisa 

penggunaan zeolit pada motor diesel 4 langkah , maka didapatkan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penggunaan zeolit yang diaktivasi basa-fisik (NaOH dan KOH) pada mesin 

diesel 4 langkah dapat meningkatkan prestasi mesin tersebut berdasarkan 

naiknya daya engkol dan penurunan konsumsi bahan bakar spesifik 

dibandingkan dengan tanpa penggunaan zeolit. 

 

2. Peningkatan daya engkol rata-rata terbaik pada variasi normalitas yaitu 

zeolit teraktivasi NaOH sebesar 1,6605% dan zeolit teraktivasi KOH 

sebesar 1,4724 % pada normalitas 1N pada variasi rapat.  

3. Penurunan konsumsi bahan bakar spesifik rata-rata terbaik pada variasi 

normalitas yaitu zeolit teraktivasi NaOH sebesar 2,836 % dan zeolit 

teraktivasi KOH sebesar 2,414 %  pada variasi rapat dengan normalitas 1 

N. 

4. Penggunaan zeolit rapat lebih meningkatkan kenaikan daya engkol serta 

menurunkan konsumsi bahan bakar spesifik dibandingkan renggang. Pada 
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penelitian ini peningkatan zeolit NaOH rapat terhadap daya engkol sebesar 

sebesar 1,6605% sedangkan NaOH renggang sebesar 1,4913 %. 

5. Zeolit teraktivasi NaOH-Fisik lebih baik dibandingkan dengan zeolit 

teraktivasi KOH-Fisik dalam hal peningkatan daya engkol maupun 

penurunan konsumsi bahan bakar spesifik, hal ini disebabkan pada proses 

aktivasi kimia kation-kation bermuatan positif dapat dipertukarkan dan 

dapat di isi dengan ion Na
+
 maupun K

+
. Dan hal ini terbukti dari hasil 

pengujian zeolit teraktivasi NaOH lebih optimal dalam peningkatan daya 

engkol dan penurunan konsumsi bahan bakar spesifik dibandingkan zeolit 

teraktivasi KOH. Hal ini karena aktivasi kimia menggunakan aktivator basa 

NaOH akan membentuk permukaan yang lebih luas pada pori-pori dan 

daya adsorbsi yang semakin besar. 

6. Penggunaan variasi normalitas pada normalitas 1N, 2N, 3N dan 4N pada 

penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai 

normalitas maka penghematan konsumsi bahan bakar spesifik yang 

dihasilkan mesin diesel semakin kecil hal ini disebabkan pengaktivasian 

basa memiliki batas optimal, dimana penggunaan normalitas 1N adalah 

yang paling optimal untuk melarutkan pengotor-pengotor di sisi permukaan 

kristal zeolit sekaligus konsentrasi yang paling optimal dalam larutan 

NaOH dan KOH dapat masuk ke dalam pori-pori kristal zeolit untuk 

membersihkan pengotor-pengotor tersebut. 
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B. Saran 

Berikut ini beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu: 

1. Perlu adanya penelitian zeolit teraktivasi basa jenis lain yang 

memungkinkan memiliki optimalisasi terhadap zeolit jauh lebih baik lagi.  

2. Perlunya dilakukan pengujian mengenai jangka waktu efektif penggunaan 

zeolit agar zeolit memiliki daya guna yang optimal saat digunakan. 

3. Agar lebih mengoptimalkan pengadsorbsian zeolit sehingga meningkatkan 

prestasi mesin perlu dilakukan inovasi penambahan bahan-bahan lain yang 

terbukti memiliki daya adsorbsi yang baik pula seperti fly ash batu bara 

dan arang sekam batok kelapa. 

 

 


