
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu dan teknologi di dunia terus berjalan seiring dengan 

timbulnya masalah yang semakin kompleks diberbagai bidang kehidupan, tidak 

terkecuali dalam bidang transportasi. Bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar 

fosil, minyak bumi dan batu bara makin langka, sedangkan kebutuhan manusia 

akan energi makin tak terbatas. Oleh karena itu, bahan bakar alternatif terbarukan 

mutlak harus ditemukan. Indonesia sebagai negara penghasil minyak bumi 

nampaknya segera menjadi kenangan, sumur-sumur minyak Indonesia kini sudah 

semakin mengering karena ekstraksi (pengeboran) minyak bumi tidak dibarengi 

oleh adanya eksplorasi. Artinya, sebagai manusia pengguna minyak bumi sudah 

semestinya dapat mengupayakan untuk menghemat energi agar teknologi yang 

sudah tersedia dapat terus dimanfaatkan. 

 

Konsumsi energi Indonesia meningkat secara historikal dengan pertumbuhan rata-

rata 3,09% per tahun dari tahun 2000 sampai dengan 2010 dimana jumlahnya 

meningkat dari 737 juta SBM (setara barel minyak) pada tahun 2000 menjadi 

1.012 juta SBM pada tahun 2010. Selama 2000-2010 pemakaian batu bara 

meningkat 6,19% per tahun, penggunaan gas meningkat sekitar 2,16% per tahun, 

sementara BBM meningkat sekitar 6,38% per tahun. Potensi sumber daya energi 
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menunjukkan untuk minyak bumi data tahun 2010 mencapai 344,89 juta SBM 

dengan cadangan terbukti hanya dapat menyediakan minyak selama 11 tahun 

(BPPT, 2012). 

 

Perlu adanya solusi yang tepat dan efisien untuk menanggulangi permasalahan 

yang terjadi sekarang ini. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk menghemat 

bahan bakar minyak sekarang ini adalah dengan memaksimalkan udara yang akan 

digunakan untuk proses pembakaran. Kondisi udara pembakaran yang masuk ke 

ruang bakar sangat berpengaruh dalam menghasilkan prestasi mesin yang tinggi. 

Udara lingkungan yang dihisap untuk proses pembakaran terdiri atas bermacam-

macam gas seperti nitrogen, oksigen, uap air, karbon monoksida, karbon dioksida, 

dan gas-gas lain. Sementara gas yang dibutuhkan pada proses pembakaran adalah 

oksigen untuk membakar bahan bakar yang mengandung molekul karbon dan 

hidrogen (Wardono, 2004). 

 

Jumlah molekul gas nitrogen dalam udara memiliki jumlah terbesar (78%) 

dibanding jumlah oksigen (21%), sedang 1% lainnya adalah uap air dan 

kandungan gas-gas lain (Wikipedia Foundation, 2013). Hal ini jelas akan 

mengganggu proses pembakaran karena nitrogen dan uap air akan mengambil 

panas di ruang bakar. Sehingga menyebabkan pembakaran tidak sempurna. Oleh 

karena itu, diperlukan filter udara yang dapat menyaring nitrogen, uap air, dan gas-

gas lain agar dapat menghasilkan udara pembakaran yang kaya oksigen. 
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Zeolit merupakan senyawa alam yang banyak terdapat di wilayah Indonesia, zeolit 

ini memiliki berbagai macam kegunaan, salah satunya adalah sebagai penyerap 

(absorben) senyawa organik (Syafii, 2010). Provinsi Lampung merupakan salah 

satu dari daerah di Indonesia yang memiliki potensi zeolit alam dengan total 

sumber daya ± 26.20.000 m
3
 (Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung, 

2007). Zeolit alam memiliki kemampuan yang baik dalam menangkap (absorben) 

molekul air (H2O). Disamping itu, zeolit alam juga mampu menangkap gas 

nitrogen untuk memperkaya kandungan oksigen dalam udara pembakaran yang 

telah disaring (Jaya, 2009). Oleh karena itu, zeolit alam dimanfaatkan sebagai 

penghemat bahan bakar, karena mampu menyaring  nitrogen dan uap air dan hanya 

oksigen murni yang masuk dalam ruang pembakaran, sehingga terjadilah 

pembakaran yang sempurna. 

 

Akan tetapi, pada zeolit alam murni masih terdapat banyak partikel-partikel 

pengotor yang mempersempit pori-pori dari zeolit hingga dapat menghambat 

proses penyaringan oksigen. Pengaktivasian zeolit alam secara kimia dan fisik 

dapat meningkatkan kemampuan absorbsi dari zeolit alam. Aktivasi secara kimia 

dapat dilakukan dengan menggunakan larutan asam klorida atau asam sulfat yang 

bertujuan untuk membersihkan permukaan pori, membuang senyawa pengotor dan 

mengatur kembali letak atom yang dipertukarkan. Sedangkan aktivasi secara fisik 

dilakukan dengan pemanasan (kalsinasi), yang bertujuan untuk menguapkan air 

yang terperangkap dalam pori-pori kristal zeolit sehingga jumlah pori dan luas 

permukaan spesifiknya bertambah (Anggara, 2013). 
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Penelitian mengenai pemanfaatan zeolit alam Lampung sebagai absorben udara 

pembakaran pada kendaraan bermotor, sudah dilakukan beberapa kali, khususnya 

di Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung. Penelitian ini terus dilakukan, 

yang telah dilakukan meliputi pengaruh berbagai aktivasi, pengaruh massa zeolit, 

umur pakai efektif zeolit, pengaruh bentuk zeolit, pengaruh zeolit pada berbagai 

mesin (2 langkah maupun 4 langkah) baik mesin bensin atau diesel. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan peningkatan pada 

prestasi mesin. Pemanfaatan zeolit alam aktivasi fisik berbentuk pelet dapat 

meningkatkan daya engkol sebesar 0,172 kW (11,389%) dan menurunkan 

konsumsi bahan bakar sebesar 0,0214 kg/kWh (13,6122%) pada mesin diesel 4 

langkah, pada penelitian yang dilakukan Doran Ferdinan Sinaga (2009). Sonic 

Niwatana (2011) melakukan penelitian dengan zeolit berbentuk pelet dan 

melakukan pengujian road test (berjalan) dengan menggunakan sepeda motor 

karburator 4 langkah, dan mampu menghemat konsumsi bahan bakar sebesar 

24,26 % serta mampu menurunkan kadar CO sebesar 70,68%. 

 

Pada penelitian Chandra W. Pandapotan (2012), penelitian dilakukan dengan 

memakai aktivator asam, yaitu HCl dan H2SO4 dan zeolit pelet yang dibuat sudah 

menggunakan tepung tapioka sebagai perekat sehingga proses pembuatan pelet 

zeolitnya akan lebih mudah. Maka menjadikan zeolit sebagai media absorben yang 

efektif dalam peningkatan prestasi mesin. Penurunan konsumsi bahan bakar 

terbaik untuk variasi normalitas terjadi pada aktivator HCl 0,5N sebesar 0,191 

kg/kWh (7,414 %) dan daya engkol yang dihasilkan adalah sebesar 0,661 kW 
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(2,769 %) yang diujikan pada mesin diesel 4 langkah. Sedangkan untuk normalitas 

lain yaitu 0,3N memberikan penghematan konsumsi bahan bakar spesifik sebesar 

10,305 % dan daya engkol yang dihasilkan adalah sebesar 0,654 kW (1,625 %). 

 

Penelitian dari Jozefacuk dan Bowanko (2002) menggunakan peningkatan nilai 

konsentrasi pada aktivasi kimia asam, secara umum absorpsi uap air dan nitrogen 

meningkat yaitu dengan normalitas 0,1N, 1N dan 5N. Peningkatan absorpsinya 

jauh lebih tinggi menggunakan perlakuan asam (asam kuat) dibandingkan dengan 

basa. Karena semakin tinggi nilai konsentrasi asam yang digunakan, maka 

semakin bertambah luas permukaan spesifik pori-pori zeolit, sehingga semakin 

luas permukaan yang bersih atau senyawa pengotor yang hilang. Dengan 

berkurangnya pengotor yang menutupi pori-porinya meningkatlah kemampuan 

zeolit dalam proses penyerapan (absorpsi). Akan tetapi, Al yang merupakan 

struktur utama kerangka zeolit dapat larut (rusak). Jika nilai konsentrasi asam yang 

digunakan terlalu besar, akan merusak struktur kerangka dari zeolit. Sehingga 

dapat menyebabkan menurunnya daya absorb zeolit atau melarutnya zeolit yang 

mengakibatkan fungsi zeolit itu sendiri akan hilang. 

 

Oleh karena itu pada penelitian kali ini diuji menggunakan nilai normalitas tinggi 

(1N, 2N, 3N, dan 4N), mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Jozefacuk 

(2002) dengan menggunakan normalitas paling besar 5N. Aktivator yang 

digunakan adalah asam dengan beberapa normalitas, untuk melihat prestasi mesin 

diesel 4 langkah. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan zeolit 

pelet terhadap prestasi mesin diesel 4-langkah berdasarkan: 

1. Jenis aktivator yang digunakan adalah asam (HCl dan H2SO4). 

2. Nilai normalitas (1N, 2N, 3N, dan 4N). 

3. Variasi massa zeolit pelet. 

 

C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang diberikan agar pembahasan dari hasil yang 

diperoleh lebih terarah adalah sebagai berikut: 

1. Mesin yang digunakan dalam penelitian ini adalah motor diesel 4-langkah 1 

silinder yang terdapat pada laboratorium motor bakar dan propulsi jurusan 

Teknik Mesin Universitas Lampung. 

2. Zeolit yang digunakan adalah jenis klinoptilolit yang berasal dari Sidomulyo, 

Lampung Selatan. 

3. Zeolit dibuat pelet berbentuk tablet yang telah diaktivasi secara HCl-fisik dan 

H2SO4-fisik. 

4. Temperatur yang digunakan 200 
0
C. 

5. Dalam membuat zeolit pelet alat yang digunakan masih sangat sederhana yaitu 

dengan menggunakan cetakan, oleh sebab itu besar tekanan pada saat 

pembuatan diabaikan. 
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6. Dalam pembuatan filter zeolit internal masih sederhana yaitu dengan membuat 

kembali sesuai contoh yang ada di pasaran sehingga untuk analisa perancangan, 

aliran serta tekanan udara yang masuk ke filter zeolit diabaikan. 

7. Penilaian peningkatan prestasi mesin hanya berdasarkan konsumsi bahan bakar 

spesifik, daya engkol, dan stasioner. 

  

D. Sistematika Penulisan 

Adapun sistem penulisan dari penelitian ini adalah: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Terdiri dari latar belakang, tujuan, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan dari penelitian ini. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan tentang motor bakar dan jenis-jenis motor bakar, 

proses pembakaran, parameter prestasi mesin diesel 4-

langkah, zeolit, filter udara, aktivasi zeolit, dan tapioka. 

BAB III   : METODE PENELITIAN 

Berisi beberapa tahapan persiapan sebelum pengujian, 

prosedur pengujian, dan diagram alir pengujian. 

BAB IV   : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Yaitu berisikan pembahasan dari data-data yang diperoleh 

pada pengujian motor diesel 4-langkah. 

BAB V   : SIMPULAN DAN SARAN 
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Berisikan hal-hal yang dapat disimpulkan dan saran-saran 

yang ingin disampaikan dari penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


