
 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Setelah melakukan pengujian pengaruh pemanfaatan zeolit pelet asam-fisik 

dengan normalitas tinggi, pengambilan data dan perhitungan dari data-data 

yang diperoleh berdasarkan prosedur pengujian yang telah dibuat, serta 

menggambarkannya dalam bentuk grafik dan menganalisa dari grafik dan 

tabel perhitungan, maka diperoleh beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Pemakaian zeolit pelet teraktivasi asam-fisik pada motor diesel mampu 

meningkatkan kinerja dari motor diesel tersebut berdasarkan peningkatan 

dari daya engkol dan penurunan konsumsi bahan bakar spesifik. 

2. Penggunaan zeolit pelet teraktivasi HCl 1N yang dilanjutkan dengan 

aktivasi fisik dengan temperatur 200 
0
C selama 1 jam pada putaran 2000 

rpm dapat meningkatkan daya engkol sebesar 0,043 kW (2,303 %) dan 

menurunkan konsumsi bahan bakar spesifik sebesar 0,099 kg/kWh (3,151 

%). Sedangkan pada penggunaan zeolit pelet teraktivasi H2SO4 1N yang 

dilanjutkan dengan aktivasi fisik dengan temperatur 200 
0
C selama 1 jam 

pada putaran 2000 rpm dapat meningkatkan daya engkol sebesar 0,040 kW 

(2,157 %) dan menurunkan konsumsi bahan bakar spesifik sebesar 0,099 

kg/kWh (2,867 %). 
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3. Penggunaan zeolit teraktivasi HCl-fisik lebih baik dalam upaya menaikkan 

daya engkol dan menurunkan konsumsi bahan bakar spesifik dibandingkan 

dengan zeolit teraktivasi H2SO4-fisik. Hal ini dilihat dari hasil pengujian 

dan perhitungan pada variasi nilai normalitas, yaitu kenaikan daya engkol 

rata-rata sebesar 0,0428 kW (2,063 %) pada asam klorida dan sebesar 

0,0416  kW (1,958 %) kenaikan pada asam sulfat. Penghematan konsumsi 

bahan bakar rata-rata sebesar 0,1058 kg/kWh (3,308 %) pada asam klorida 

dan penghematan konsumsi bahan bakar rata-rata sebesar 0,1058 kg/kWh 

(3,125 %) pada asam sulfat. 

4. Pada umumnya penghematan atau penurunan konsumsi bahan bakar 

spesifik terbaik terjadi pada putaran 1500 rpm dan 2000 rpm. Pada kedua 

putaran ini proses selektifitas permukaan pori dapat berlangsung secara 

maksimal. 

5. Pada putaran tinggi, penggunaan massa rengang zeolit pelet teraktivasi 

aktivator HCl-2N fisik memberikan penghematan konsumsi bahan bakar 

spesifik sebesar 0,101 kg/kWh (3,188 %). Kemudian untuk penggunaan 

massa rengang zeolit pelet teraktivasi aktivator H2SO4-2N fisik 

memberikan penghematan konsumsi bahan bakar spesifik sebesar 0,1025 

kg/kWh (2,298 %). 

6. Peningkatan nilai konsentrasi pada aktivasi asam-fisik, dapat 

meningkatkan penghematan konsumsi bahan bakar spesifik dan mampu 

mempertahankan bahkan menaikkan daya engkol. Pada aktivator HCl 

persentase penurunan konsumsi bahan bakar spesifik rata-rata pada nilai 

konsentrasi 1N, 2N, 3N, dan 4N secara berturut-turut adalah 3,30 %,  3,23 
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%, 3,19 %, dan 3,12 % dan pada aktivator H2SO4 secara berturut-turut 

adalah 3,12 %, 3,00 %, 2,94 %, dan 2,47 %. Kemudian untuk peningkatan 

daya engkolnya pada aktivator HCl persentase kenaikan daya engkol rata-

rata pada nilai konsentrasi 1N, 2N, 3N, dan 4N secara berturut-turut adalah 

2,06 %,  1,86 %, 1,71 %, dan 1,80 % dan pada aktivator H2SO4 secara 

berturut-turut adalah 1,96 %, 1,70 %, 1,56 %, dan 1,61 %. 

7. Persentase peningkatan daya engkol terbaik terjadi pada nilai normalitas 

1N untuk aktivasi menggunakan asam klorida dan nilai normalitas 1N 

untuk aktivasi menggunakan asam sulfat, yaitu masing-masing sebesar 

2,064 % dan 1,959 %. Jika dibandingkan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Chandra Pandapotan, persentase peningkatan terbesar juga 

terjadi pada aktivator asam klorida 0,3N dan asam sulfat 0,5N yaitu 

sebesar 2,988 % dan 2,769 %. 

8. Perbandingan persentase penurunan konsumsi bahan bakar spesifik 

penelitian Chandra Pandapotan, zeolit pelet teraktivasi asam klorida 

dengan nilai konsentrasi 0,5N sebesar 8,161 % dan zeolit pelet teraktivasi 

asam sulfat sebesar 7,414 % pada konsentrasi 0,5N. Dilanjutkan 

persentase penurunan konsumsi bahan bakar spesifik pada penelitian ini 

zeolit pelet teraktivasi asam klorida 2N sebesar 4,767 % dan zeolit pelet 

teraktivasi asam sulfat sebesar  4,27 % pada normalitas 2N. 

 

B. Saran 

Adapun beberapa saran yang ingin disampaikan agar penelitian ini dapat 

lebih dikembangkan lagi adalah sebagai berikut: 
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1. Penggujian untuk nilai konsentrasi lanjutan selain yang telah diuji cobakan 

perlu dilakukan, agar dapat diperoleh nilai normalitas maksimum pada 

masing-masing aktivator (HCl dan H2SO4) sebagai adsorben uap air dan 

nitrogen dalam upaya peningkatan daya engkol dan penurunan konsumsi 

bahan bakar spesifik. 

2. Pengujian terhadap umur pakai zeolit perlu dilakukan agar dapat diketahui 

pengaruh penggunaan HCl dan H2SO4 pada aktivasi kimia-fisik sebagai 

adsorben. 

3. Setelah mengetahui zeolit pelet teraktivasi asam-fisik dapat meningkatkan 

kinerja mesin diesel, maka perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk 

pengaplikasian zeolit pada dunia industri dan pada kehidupan sehari-hari, 

seperti pada kendaraan bergerak menggunakan mesin diesel. 

4. Untuk memaksimalkan kemampuan adsorben dari zeolit perlu diadakan 

pengujian untuk variasi bentuk zeolit, seperti dilakukan pencampuran 

zeolit dengan bahan-bahan lain yang sudah terbukti dapat mengabsorbsi 

uap air seperti arang sekam padi, arang tempurung kelapa, dan fly ash batu 

bara. 


