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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Meningkatnya isu tentang emisi gas buang terkait dengan semakin 

pedulinya masyarakat dunia atas perlindungan lingkungan. Udara telah 

mengalami pencemaran, yang antara lain berasal dari emisi gas buang yang 

dihasilkan berbagai sumber seperti pabrik dan kendaraan bermotor. Kendaraan 

bermotor sendiri telah lama menjadi salah satu sumber pencemar udara di banyak 

kota besar dunia. Gas-gas beracun dari jutaan knalpot setiap harinya menimbulkan 

masalah serius di banyak negara. Tak terkecuali Indonesia, yang jutaan 

kendaraannya berbahan bakar bensin sehingga menjadi sumber pencemar udara 

terbesar di beberapa kota melebihi industri dan rumah tangga. 

 Berdasarkan penelitian Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah 

(BPLHD) Provinsi DKI Jakarta terhadap kualitas udara ibu kota, indeks standar 

pencemaran udara (ISPU) selama tahun 2001 sebesar 72,05 persen atau tergolong 

kategori sedang. Selain itu, 19,10 persen atau kategori baik, 8,49 persen masuk 
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kategori tidak sehat, dan sisanya 0,27 persen termasuk kategori sangat tidak 

sehat. Angkutan darat berperan memberikan kontribusi pencemaran dengan 

komposisi 78,32% (SO2), 29,18% (NOx), 62,62 %(HC), dan 85,78 % (CO), serta 

debu 6,9%. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) 

menyebutkan, polusi udara dari kendaraan bermotor bensin (spark ignition 

engine) menyumbang hampir 70 persen karbon monoksida (CO), 100 persen 

plumbum (Pb), 60 persen hidrokarbon (HC), dan 60 persen oksida nitrogen (NOx) 

(www.lab-sst.fisika.ui.ac.id , 28 Maret 2006).

Agar gas-gas beracun yang keluar dari knalpot tersebut tidak menelan 

lebih banyak korban, terutama gas karbon monoksida (CO) yang paling dominan 

dari berbagai gas buang, berbagai upaya juga dilakukan di banyak negara. Di 

negara-negara Eropa misalnya, sudah menerapkan aturan ambang batas emisi gas 

buang kendaraan bermotor Euro 1 sejak tahun 1991, yang kemudian melangkah 

ke Euro 2 tahun 1996. Kemudian Euro 3 pada tahun 2000 dan tahun 2005 

memasuki masa Euro 4. Setiap teknologi emisi Euro mempunyai batasan yang 

lebih ketat, misalnya dari Euro 1 ke Euro 2 mengharuskan penurunan tingkat 

emisi partikel. Untuk ambang batas CO (karbon monoksida) dari 2,75 gr/km 

menjadi 2,20 gr/km, kemudian HC (hidrokarbon) + NOx (nitrooksida) dari 0,97 

gr/km menjadi 0,50 gr/km, dan kandungan sulfur solar pada mesin diesel dari 

1.500 ppm menurun ke 500 ppm. Begitu pula pada Euro 3 mengharuskan 

penurunan tingkat emisi partikel yang dibuang sebesar 20% dan pada Euro 4 

menargetkan angka di bawah 10% (www.kompas.com, 24 Oktober 2005).  

1
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Sedangkan di Indonesia, pemerintah baru memberlakukan Euro 2 pada 

Januari 2005. Standar Euro 2 sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

Nomor 141 Tahun 2003 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan 

bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi, dengan 

mengacu pada standar UN-ECE (United Nations-Economic Commisson for 

Europe). Kepmen tersebut merupakan tindak lanjut PP No 41/1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara. Adapun parameter emisi yang diukur hanya sisa 

pembuangan CO dan HC.  

 Sepeda motor adalah salah satu alat transportasi darat yang banyak 

digunakan orang, khususnya di Indonesia. Menurut data dari Gaikindo bahwa 

produksi sepeda motor di Indonesia sepanjang 2005 berhasil mencatat rekor baru, 

yakni mencapai 5,1 juta unit atau melonjak 31,21 persen dibandingkan tahun 

sebelumnya yang hanya 3,89 juta unit. Sedangkan total penjualan kendaraan roda 

dua di tahun 2005 mencapai 5,089 juta unit (www.republika.com, 23 Februari 

2006).  

 Berdasarkan data tersebut tidak pelak lagi akan semakin meningkatkan 

pula tingkat pencemaran udara yang disebabkan oleh sisa-sisa zat beracun yang 

terkandung dalam gas buang.  

 Di antara beberapa jenis gas pencemar udara yang dikeluarkan oleh 

knalpot kendaraan bermotor yang salah satunya dari sepeda motor yaitu gas 

karbon monoksida (CO) merupakan pencemar udara yang paling utama. Gas 

karbon monoksida ini tidak berwarna dan tidak berbau serta sukar larut dalam air. 

Gas karbon monoksida dapat menyebabkan pusing, gangguan pernapasan, dan 
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dapat mematikan bila terlalu lama berada di dalam ruangan yang mengandung 

banyak gas CO. Gas CO akan lebih mudah mengikat haemoglobin (Hb) dari pada 

oksigen (O2) dan membentuk carboxyhaemoglobin (COHb) hingga 

mengakibatkan darah kekurangan oksigen dan manusia yang terkena akan 

keracunan bahkan dapat meninggal dunia.  

 Sepeda motor adalah motor bensin yang melakukan proses pembakaran 

dalam untuk menghasilkan tenaga dan mengeluarkan gas sisa-sisa pembakaran. Di 

mana gas sisa-sisa pembakaran yang keluar salah satunya adalah gas karbon 

monoksida (CO), hal ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor.  

 Pertama kualitas bahan bakar, salah satunya angka oktan bahan bakar. 

Angka oktan merupakan bilangan yang menunjukkan ketahanan suatu bahan 

bakar terhadap knocking (detonasi). Semakin tinggi nilai oktan akan mengurangi 

kemungkinan terjadinya detonasi sebaliknya semakin rendah nilai oktan bahan 

bakar maka semakin memungkinkan terjadinya detonasi. Semakin kecilnya 

intensitas untuk berdetonasi maka campuran bahan bakar dan udara yang 

dikompresikan semakin banyak sehingga pembakaran yang terjadi lebih baik. 

Bahan bakar yang bernilai oktan tinggi sebaiknya digunakan pada mesin dengan 

kompresi tinggi begitu pula sebaliknya. Selain nilai oktan pada bahan bakar, zat 

aditif yang diberikan pada bahan bakar untuk memperbaiki kualitasnya juga 

mempengaruhi proses pembakaran. 

 Kedua perbandingan bahan bakar dan udara di mana perbandingan 

idealnya 14,8 : 1 yang jarang dicapai dan dipertahankan oleh mesin karena 

kualitas campuran bahan bakar dan udara selalu berubah pada berbagai tingkat 
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putaran mesin dan pembebanan mesin. Perbandingan bahan bakar dan udara 

sangat berpengaruh terhadap proes pembakaran di mana perbandingan yang tidak 

ideal misalnya campurannya merupakan campuran kaya akan menyebabkan bahan 

bakar tidak terbakar habis karena kadar atau jumlah oksigen untuk membakar 

bahan bakar kurang sehingga dapat meningkatkan kadar karbon monoksida (CO) 

gas buang.  

 Ketiga homogenitas campuran bahan bakar dan udara. Pembakaran yang 

sempurna dapat dicapai salah satunya dengan memperbaiki homogenitas 

campuran bahan bakar dan udara, karena homogenitas campuran bahan bakar dan 

udara  yang rendah di mana ada partikel-partikel bahan bakar yang disebabkan 

karena proses pengkabutan bahan bakar tidak sempurna sehingga ada sebagian 

yang kaya bahan bakar dan sebagian lagi miskin bahan bakar. Adanya perbedaan 

komposisi campuran bahan bakar dan udara menyebabkan pembakaran yang 

terjadi tidak teratur yang menyebabkan tekanan yang ditimbulkan dalam  silinder 

tidak sama sehingga terjadi detonasi. Selain itu ada sebagian bahan bakar yang 

terbakar tidak sempurna yang meningkatkan emisi gas buang pada kendaraan 

khususnya karbon monoksida (CO). 

 Keempat pusaran campuran bahan bakar dan udara baru yang masuk ke 

dalam ruang bakar. Arend dan Bernschot (1980) “pusaran di dalam ruang bakar 

menghasilkan pencampuran yang sempurna dari bahan bakar dan udara, sehingga 

pembakarannya terjadi sangat teratur, dengan akibat berkurangnya kemungkinan 

terbakar sendiri”.    
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Kelima kondisi ruang bakar juga berpengaruh pada proses pembakaran, 

adanya arang sisa-sisa pembakaran yang masih menyala di ruang bakar juga dapat 

menyebabkan campuran bahan bakar dan udara terbakar sendiri sebelum 

waktunya. Hal ini juga dapat menimbulkan terjadinya detonasi serta bahan bakar 

tidak terbakar sempurna (habis).   

 Keenam jenis dan kondisi busi, pemakaian jenis busi harus sesuai dengan 

ketentuan pabrik. Kebersihan elektroda busi dari kotoran maupun pelumas jika 

ada kebocoran kompresi, juga harus diperhatikan karena akan mempengaruhi 

percikan bunga api yang dihasilkan yang digunakan untuk proses pembakaran. 

Selain itu besar kecil penyetelan celah busi yang ideal adalah  0,6-0,7 mm. 

 Untuk meningkatkan kesempurnaan pembakaran dapat dilakukan dengan 

cara-cara di atas, dalam penelitian ini akan di bahas tentang peningkatan pusaran 

dan homogenitas campuran bahan bakar dan udara. Peningkatan pusaran dan 

homogenitas campuran bahan bakar dan udara salah satunya dapat dilakukan 

dengan pemakaian intake manifold modifikasi tersebut adalah intake manifold tipe 

Powerman. Berbeda dengan intake manifold standar, intake manifold tipe 

Powerman selain berfungsi sebagai penghubung antara karburator dengan ruang 

bakar namun sekaligus bisa menciptakan suatu efek pusaran campuran bahan 

bakar dan udara yang akan masuk ke dalam ruang bakar karena lubang bagian 

belakang dibuat bersudu atau menyerupai bentuk kipas sehingga diharapkan 

campuran bahan bakar dan udara bercampur dengan merata (homogen) menyebar 

di ruang bakar dan menghasilkan pembakaran yang sempurna. 
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Hal lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi kadar emisi gas CO 

sebagai akibat dari pembakaran pada motor bensin adalah treatment gas buang 

ada beberapa metode yang dilakukan pada sepeda motor. Cara yang pertama 

adalah dengan memberikan suplai udara murni pada gas buang yang memiliki 

temperatur tinggi sehingga gas buang yang beracun diharapkan dapat bereaksi 

dengan udara murni menghasilkan gas yang tidak beracun. Cara yang kedua 

adalah dengan memasang catalytic converter pada muffler. Catalytic converter 

dapat mengubah polutan yang berbahaya menjadi lebih aman.  

 Adapun bahan yang biasa dipergunakan pabrikan kendaraan bermotor 

khususnya pada sepeda motor untuk membuat catalytic converter adalah 

platinum, rhodium, dan paladium yang harganya relatif mahal dan kurang cocok 

digunakan di Indonesia yang bahan bakarnya masih mengandung Pb. Selain 

bahan tersebut masih ada bahan catalytic converter yang harganya relatif murah 

yaitu CuO atau Zeolit Alam. 

 Zeolit merupakan mineral yang terdiri dari kristal aluminosilikat 

terhidrasi yang mengandung kation alkali atau alkali tanah dalam kerangka tiga 

dimensinya. Zeolit dapat dibedakan menjadi zeolit alam dan zeolit sintetis. 

Mineral zeolit alam dapat diperoleh di banyak daerah di Indonesia dengan harga 

yang relatif murah. Mineral zeolit alam terdapat di daerah pegunungan 

Tulungagung, Malang Selatan, Bayah (Lebak), Gunung Kidul, Pacitan, dan 

beberapa daerah lainnya.  

 Zeolit alam dapat digunakan setelah melalui beberapa proses untuk 

memperbaiki sifat dan daya gunanya seperti  daya serap, daya tukar ion maupun 
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daya katalis. Untuk memperoleh zeolit dengan maksimal diperlukan beberapa 

perlakuan yang salah satunya dengan cara aktivasi. Proses aktivasi zeolit alam 

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara fisis dan kimiawi. Aktivasi secara 

fisis berupa pemanasan zeolit alam pada temperatur tinggi. Aktivasi secara kimia 

dilakukan dengan larutan asam (H2SO4) atau basa (NaOH). Proses aktivasi 

tersebut bertujuan untuk menghilangkan pengotor, memperbaiki struktur kristal 

aluminosilikat, dan menguapkan air yang terperangkap di dalam pori-pori kristal 

zeolit alam, sehingga luas permukaan pori-pori bertambah.  

 Yamaha Jupiter tahun  2003 merupakan salah satu jenis sepeda motor 

bensin 4 tak satu silinder dengan kapasitas 102 cm3 diproduksi oleh PT. Yamaha 

Motor Kencana Indonesia yang masih menggunakan karburator dalam sistem 

pemasukan campuran bahan bakar dan udara. Di mana pada sepeda motor 

Yamaha Jupiter tahun 2003 belum terdapat alat yang bisa menciptakan efek 

pusaran campuran bahan bakar dan udara seperti intake manifold tipe Powerman, 

yang dapat mengubah aliran campuran bahan bakar dan udara dari aliran laminer 

menjadi aliran turbulen sehingga tercipta campuran bahan bakar dan udara yang 

merata (homogen) menyebar di ruang bakar dan selanjutnya menghasilkan 

kesempurnaan pembakaran dalam silinder serta bisa mengurangi emisi gas buang 

karbon monoksida (CO). Selain itu pada muffler sepeda motor Yamaha Jupiter 

tahun 2003 juga belum terdapat catalytic converter yang berfungsi untuk 

mereduksi emisi gas buang yang berbahaya khususnya gas karbon monoksida 

(CO).  
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Di sini catalytic converter yang biasanya berbahan platinum, rhodium, 

dan paladium yang dipasang pada muffler akan digantikan oleh zeolit alam yang 

berperan sama seperti catalytic converter tersebut yaitu mengubah polutan yang 

berbahaya khususnya gas karbon monoksida (CO) menjadi lebih aman atau 

sebagai katalis, maka zeolit alam perlu diaktivasi terlebih dahulu agar daya 

katalisnya maksimal. 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perlu diadakan penelitian 

dengan judul “PENGARUH MODIFIKASI INTAKE MANIFOLD DAN 

VARIASI AKTIVASI ZEOLIT ALAM PADA MUFFLER TERHADAP 

KADAR EMISI GAS BUANG CO SEPEDA MOTOR YAMAHA JUPITER 

TAHUN 2003”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan 

permasalahan yang berkaitan dengan emisi gas buang CO dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya adalah sebagai berikut:  

1. Proses pembakaran sempurna dapat dicapai dengan memperbaiki 

homogenitas campuran bahan bakar dan udara. Kondisi campuran yang 

homogen dapat diperoleh dengan jalan membuat pusaran campuran bahan 

bakar dan udara sebelum masuk ruang bakar, hal ini dapat dilakukan 

dengan penggunaan intake manifold tipe Powerman 

2. Kualitas bahan bakar yang baik dengan nilai oktan sesuai dengan 

perbandingan kompresinya 
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3. Perbandingan campuran bahan bakar dan udara yang tepat 

4. Kondisi ruang bakar harus bersih dari arang sisa-sisa pembakaran 

5. Jenis dan kondisi busi yang sesuai, baik dan bersih kerak 

6. Treatment gas buang dilakukan dengan cara memasang catalytic converter 

pada muffler yang bebahan zeolit alam. Sebelum dipergunakan, zeolit 

alam diaktivasi terlebih dahulu untuk memperbaiki sifat dan daya gunanya 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan 

diteliti, maka permasalahannya dibatasi hanya mengenai kadar emisi gas buang 

CO sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003 yang dipengaruhi oleh modifikasi 

intake manifold dan variasi aktivasi zeolit alam pada muffler.

D. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka 

diperlukan suatu perumusan masalah agar penelitian ini dapat dilakukan secara 

terarah. Adapun perumusan masalah yang diteliti adalah: 

1. Adakah pengaruh modifikasi intake manifold terhadap kadar emisi gas buang 

CO sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003? 

2. Adakah pengaruh variasi aktivasi zeolit alam yang dipasang pada muffler 

terhadap kadar emisi gas buang CO sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 

2003? 
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3. Adakah pengaruh bersama (interaksi) antara modifikasi intake manifold dan 

variasi aktivasi zeolit alam pada muffler terhadap kadar emisi gas buang CO 

sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003? 

4. Manakah pengaruh bersama (interaksi) antara modifikasi intake manifold dan 

variasi aktivasi zeolit alam pada muffler terhadap kadar emisi gas buang CO 

sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003 yang paling rendah? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Suatu penelitian yang baik seyogyanya mempunyai tujuan yang jelas dan 

mendatangkan manfaat bagi peneliti dan pihak lain yang berkepentingan. Adapun 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menyelidiki pengaruh modifikasi intake manifold terhadap kadar emisi gas 

buang CO sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003. 

2. Menyelidiki pengaruh variasi aktivasi zeolit alam pada muffler terhadap kadar 

emisi gas buang CO sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003. 

3. Menyelidiki pengaruh bersama (interaksi) antara modifikasi intake manifold 

dan variasi aktivasi zeolit alam pada muffler terhadap kadar emisi gas buang 

CO sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003. 

4. Menyelidiki pengaruh bersama (interaksi) antara modifikasi intake manifold 

dan variasi aktivasi zeolit alam pada muffler manakah yang menghasilkan 

kadar emisi gas buang CO sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003 yang 

paling rendah. 
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F. Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat praktis dan 

teoritis, manfaat itu adalah: 

1. Manfaat Teoritis

a. Menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa tentang pengaruh modifikasi 

intake manifold dan variasi aktivasi zeolit alam pada muffler terhadap kadar 

emisi gas buang CO sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003. 

b. Sebagai pertimbangan dan perbandingan bagi pengembangan penelitian 

sejenis di masa yang akan datang. 

c. Sebagai bahan masukan dan informasi untuk pengembangan materi praktek 

otomotif dan teori pelajaran otomotif.   

 

2. Manfaat Praktis

a. Membantu dalam usaha mengendalikan pencemaran udara khususnya emisi 

gas buang CO pada sepeda motor melalui modifikasi intake manifold dan 

variasi aktivasi zeolit alam yang dipasang pada muffler.

b. Membantu dalam usaha pengembangan kemajuan di bidang teknologi 

otomotif yang semakin ramah lingkungan. 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 
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A. Tinjauan Pustaka 

1. Emisi Gas Buang CO (Karbon Monoksida)

Kegiatan transportasi memberikan kontribusi terbesar terhadap 

pencemaran udara di kota-kota besar. Wardan Suyanto (1989: 345) menyatakan 

bahwa “Emisi gas buang adalah polutan yang mengotori udara yang dihasilkan 

dari gas buang”. Emisi gas buang kendaraan bermotor yang dikeluarkan melalui 

knalpot berupa senyawa kimia yang berbahaya bagi atmosfir berasal dari proses 

pembakaran adalah karbon dioksida (CO2), karbon monoksida (CO), nitrogen 

oksida (NOx), sulfur dioksida (SO2), dan beberapa partikel mikro seperti timbal 

(Pb) sebagai campuran bahan bakar. 

 Unsur gas karbon monoksida (CO) adalah salah satu dari berbagai gas 

buang kendaraan bermotor yang memberi andil besar terhadap tercemarnya udara 

atau merupakan pencemar yang paling utama, dimana gas ini terbentuk akibat 

adanya suatu pembakaran tak sempurna bahan bakar dalam kendaraan bermotor 

yang berpengaruh buruk terhadap makhluk hidup, khususnya manusia karena 

bersifat racun bagi darah manusia pada saat proses pernapasan dan jika jumlahnya 

sudah mencapai jumlah tertentu/jenuh di dalam tubuh manusia maka akan 

menyebabkan kematian.  

Karbon monoksida (CO) merupakan salah satu komponen gas beracun yang 

tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa yang terdapat di udara dalam 

bentuk gas pada suhu –1920 C. Komponen ini mempunyai berat sebesar 

96,5% dari berat air dan tidak larut dalam air. Karbon monoksida (CO) yang 
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terdapat di alam terbentuk dari beberapa proses antara lain: 

a. Pembakaran yang tidak sempurna terhadap karbon atau komponen yang 

mengandung karbon. 

b. Reaksi antar karbon dioksida dengan komponen yang mengandung 

karbon pada suhu tinggi. 

c. Pada suhu tinggi, karbon dioksida terurai menjadi karbon monoksida 

(CO) dan oksigen (O). 

(Srikandi Fardiaz, 1992:94) 

 

Suatu proses pembakaran dapat menghasilkan karbon monoksida (CO) di 

karenakan proses oksidasi yang terjadi tidak sempurna. Seharusnya proses 

oksidasi terhadap karbon atau zat yang mengandung karbon menghasilkan karbon 

dioksida (CO2), akan tetapi karena jumlah oksigen (O2) yang digunakan dalam 

proses oksidasi kurang, maka proses oksidasi tersebut menghasilkan karbon 

monoksida (CO).  

 Secara sederhana pembakaran karbon dalam bahan bakar terjadi melalui 

beberapa tahap sebagai berikut: 

 2C  +  O2 2CO 

 2CO  + O2 2CO2

Reaksi pertama berlangsung sepuluh kali lebih cepat daripada reaksi 

kedua, oleh karena itu CO merupakan intermediat pada reaksi pembakaran 

tersebut dan dapat merupakan produk akhir jika jumlah O2 tidak cukup untuk 

9
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melangsungkan reaksi kedua. CO juga dapat merupakan produk akhir meskipun 

jumlah oksigen di dalam campuran pembakaran cukup, tetapi antara bahan bakar 

dengan udara tidak bercampur dengan sempurna. Pencampuran yang tidak merata 

antara bahan bakar dan udara menghasilkan beberapa tempat atau area yang 

kekurangan oksigen. Semakin rendah perbandingan antara udara dengan bahan 

bakar, maka semakin tinggi jumlah karbon monoksida yang dihasilkan. 

 Gas Karbon monoksida (CO) berbahaya bagi kehidupan manusia karena 

sifatnya beracun. Gas CO masuk ke dalam tubuh manusia biasanya lewat proses 

pernafasan yaitu dengan proses absorpsi melalui paru-paru dan dapat 

menyebabkan radang tenggorokan. Yang lebih berbahaya lagi, bila kadarnya 

tinggi, gas CO mampu melumpuhkan sistem pembuluh darah serta meredam 

kemampuan sel darah merah mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Dalam sel 

darah merah, CO mudah membentuk karboksi-hemoglobin (CO-Hb) yang terbukti 

sangat mempengaruhi distribusi oksigen dalam darah ke jantung. Meningkatnya 

CO-Hb sampai 9% saja di dalam darah dalam waktu satu dua menit, bisa 

menimbulkan kekurangan oksigen pada sinus koronaria di jantung serta 

terhalangnya penambahan oksigen pada pembuluh darah koroner. Gas CO mudah 

sekali menyatu dengan Hb sekalipun dalam kadar yang rendah. Ini terjadi lantaran 

zat besi (Fe) dalam Hb memicu daya tarik CO menjadi 200 kali lebih besar 

dibandingkan daya tarik O2.

Faktor penting yang menentukan pengaruh CO terhadap tubuh manusia 

yaitu konsentrasi COHb yang terdapat dalam darah manusia, dimana semakin 

tinggi prosentase hemoglobin yang terikat dalam bentuk COHb, semakin parah 
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pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. Hubungan antara konsentrasi COHb 

di dalam darah dan pengaruhnya terhadap kesehatan manusia dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1.  Pengaruh Konsentrasi COHb di Dalam Darah Terhadap Kesehatan 

Manusia 

Konsentrasi COHb dalam 

darah (%) 

 

Pengaruhnya terhadap kesehatan 

< 1.0

1.0 – 2.0 

 2.0 – 5.0 

 

≥ 5.0 

10.0 – 80.0 

 

Tidak ada pengaruh 

Penampilan agak tidak normal (muka pucat) 

Pengaruhnya terhadap sistem syaraf sentral, reaksi 

panca indera tidak normal, benda terlihat agak 

kabur. 

Perubahan fungsi jantung dan pulmonari. 

Kepala pening, mual, berkunang-kunang, pingsan, 

kesukaran bernafas, kematian. 

(Srikandi Fardiaz, 1992: 100) 

 Berbagai cara yang dilakukan untuk mengontrol emisi gas CO di udara. 

Kebanyakan usaha tersebut ditujukan untuk mengurangi polusi CO dari kendaraan 

bermotor, karena 64% dari seluruh emisi gas CO adalah berasal dari transportasi, 

terutama yang menggunakan bahan bakar bensin. Adapun cara yang dilakukan 

untuk mengontrol emisi CO dari kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: 
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(a) Pengembangan substitusi bahan bakar bensin yang menghasilkan polutan 

dengan konsentrasi yang rendah selama pembakaran yaitu dengan bahan bakar 

tanpa timbal ataupun gas. 

(b) Pengembangan sumber tenaga alternatif yang rendah polusi bisa berupa 

tenaga listrik, tenaga surya, ataupun tenaga angin. 

(c) Memodifikasi mesin untuk mengurangi jumlah polutan yang terbentuk selama 

pembakaran dengan jalan memasang alat yang bisa menciptakan pencampuran 

bahan bakar dan udara yang merata (homogen). 

(d) Mengembangkan sistem pembuangan yang lebih sempurna sehingga polutan 

berbahaya dapat diubah menjadi polutan yang lebih aman dengan memasang 

catalytic converter pada muffler.

2. Intake Manifold

Intake manifold adalah saluran penghubung antara karburator dengan 

ruang bakar. Fungsi intake manifold yaitu mendistribusikan campuran bahan 

bakar dan udara yang diproses oleh karburator ke ruang bakar juga sebagai 

penyangga karburator agar posisinya selalu mendatar. Intake manifold terbuat dari 

paduan alumunium yang dapat memindahkan panas lebih efektif dibandingkan 

dengan logam yang lainnya. Ujung-ujung intake manifold dilapisi perapat yang 

tahan terhadap suhu tinggi serta berfungsi untuk mencegah kebocoran campuran 

bahan bakar dan udara yang akan masuk ke ruang bakar. 

 Ditinjau dari desain, terdapat dua macam intake manifold yaitu : bengkok 

atau melengkung (mirip leher angsa) biasanya dipakai pada sepeda motor empat 
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langkah dengan konstruksi mesin mendatar serta yang berbentuk lurus, biasanya 

dipakai pada sepeda motor dua langkah dan beberapa sepeda motor empat 

langkah dengan konstruksi mesin tegak, untuk intake manifold yang lurus di 

butuhkan pegangan karburator yang melengkung agar sanggup memegang 

karburator pada posisi datar.  

 Intake manifold juga dapat mempengaruhi proses pembakaran yaitu 

karena dimensi dan bentuk misalnya diameter, bentuk alur dan panjang intake 

manifold. Intake manifold pada Yamaha Jupiter tahun 2003 berbentuk silinder 

seperti leher angsa yang berhubungan dengan karburator. Bagian dalamnya 

berupa lubang berbentuk silinder agak lonjong tanpa ada alur-alur khusus yang 

dapat menciptakan pusaran campuran bahan bakar dan udara.  

 

3. Intake Manifold tipe Powerman

Intake manifold tipe Powerman awalnya diproduksi hanya untuk sepeda 

motor keluaran Honda, tetapi sesuai dengan perkembangannya juga diproduksi 

untuk sepeda motor merk-merk lain seperti Suzuki dan Yamaha. Intake manifold 

tipe Powerman merupakan intake manifold modifikasi dari intake manifold 

standar yang tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara karburator dengan 

ruang bakar, namun lebih dari itu intake manifold tipe Powerman mempunyai 

lubang di dalamnya berbeda dengan intake manifold standar yang tidak cuma 

lubang mulus tanpa alur, tetapi di bagian belakangnya dibuat bersudu atau 

menyerupai bentuk kipas dan pada bagian tengahnya tidak bersudu dengan tujuan 

untuk mengubah aliran yang lurus (laminer) menjadi pusaran (turbulen) seperti 
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terlihat pada Gambar 1 atau dengan kata lain menciptakan efek swril (pusaran 

udara) yang bisa menghasilkan pencampuran bahan bakar dan udara yang lebih 

merata atau homogen (Gambar 2). 

Powerman menciptakan swirl (pusaran udara) sebelum masuk ke ruang 

bakar mesin sehingga bahan bakar dan udara dapat tercampur lebih baik dan 

lebih merata ini juga akan menyebar rata di permukaan silinder dan 

membuat pembakaran lebih sempurna. Inilah yang menyebabkan tenaga 

yang dihasilkan lebih besar dan konsumsi bahan bakar dapat lebih hemat. 

Pembakaran yang lebih sempurna menyebabkan sisa pembakaran berkurang 

(polusi rendah) dan mesin lebih awet (Ototrend, 2003 : 115/32) 

 

Gambar 1. Perubahan Aliran Lurus (Laminer) Menjadi Aliran Silang atau Pusaran 

(Turbulen) Setelah Melewati Intake Manifold Tipe Powerman 

 (www.indonetwork.co.id, 26 Maret 2006) 
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Gambar 2. Efek Pusar (swirl) Powerman 

 (www.indonetwork.co.id, 26 Maret 2006) 

 

Adapun intake manifold tipe Powerman untuk sepeda motor Yamaha 

Jupiter adalah berbentuk seperti leher angsa dengan lubang di dalamnya yaitu 

pada bagian belakang yang berhubungan dengan kepala silinder dibuat bersudu 

atau menyerupai bentuk kipas, seperti Gambar 3.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



29

Gambar 3. Intake Manifold Tipe Powerman untuk Yamaha Jupiter 

 

4. Zeolit

Istilah Zeolit berasal dari kata zein (bahasa Yunani) yang berarti 

membuih dan lithos yang berarti batu. Nama ini sesuai dengan sifat zeolit yang 

akan membuih bila dipanaskan pada 100o C. Zeolit merupakan mineral yang 

terdiri dari kristal aluminosilikat terhidrasi yang mengandung kation alkali atau 

alkali tanah dalam kerangka tiga dimensinya. Ion-ion logam tersebut dapat diganti 

dengan ion lain tanpa merusak struktur zeolit dan dapat menyerap air secara 

reversibel.  

 Kerangka dasar struktur zeolit terdiri dari unit-unit tetrahedral AlO4 dan 

SiO4 yang saling berhubungan melalui atom O dan di dalam struktur tersebut Si4+ 
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dapat diganti dengan Al3+, sehingga rumus empiris Zeolit menjadi : M2nO.Al2O3.

x SiO2.y H2O. 

Keterangan  : 

M = kation alkali atau alkali tanah 

n = valensi logam alkali 

x = bilangan tertentu (2 s/d 10) 

y = bilangan tertentu (2 s/d 10) 

Jadi zeolit terdiri dari tiga komponen yaitu : kation yang dipertukarkan, kerangka 

aluminosilikat, dan fase air. Ikatan ion Al-Si-O membentuk struktur kristal, 

sedangkan logam alkali merupakan sumber kation yang mudah dipertukarkan. 

 Zeolit tidak dapat diidentifikasi hanya berdasarkan analisa komposisi 

kimianya saja, melainkan harus dianalisa strukturnya. Struktur kristal zeolit di 

mana semua atom Si dan Al dalam bentuk bangunan dasar tetrahedra (TO4)

disebut Unit Bangun Primer (Gambar 4), dan zeolit hanya dapat diidentifikasi 

berdasarkan Unit Bangun Sekunder (UBS) sebagaimana terlihat pada Gambar 5. 
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Gambar 4. Kerangka Dasar Tetrahedral 

 (Mursi Sutarti dan Minta Rachmawati, 1994 : 1) 

 

Gambar 5. Unit Bangun Sekunder (UBS) 
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(www.batan.go.id, 20 Februari 2006) 

 

a. Sifat-sifat Zeolit

Ciri khas dari zeolit adalah strukturnya yang berbentuk rongga-rongga 

teratur dengan ukuran pori tertentu yang biasanya rongga ini diisi oleh air atau 

kation yang bisa dipertukarkan. Karena sifatnya yang demikian, maka zeolit 

banyak dimanfaatkan untuk aplikasi penyaringan molekular, katalisator, penyerap 

bahan dan penukar ion. Ada beberapa sifat zeolit yang menjadi ciri khas dari 

bahan ini, di antaranya adalah sebagai berikut : 

1) Dehidrasi

Sifat dehidrasi dari zeolit akan berpengaruh terhadap sifat adsorpsinya. 

Apabila zeolit dipanaskan, maka zat ini akan melepaskan molekul air dalam 

rongga-rongga di permukaannya dimana jumlah molekul air sesuai dengan jumlah 

pori-pori atau volume ruang hampa yang akan terbentuk. Lepasnya molekul air 

dari dalam rongga permukaan yang menyebabkan medan listrik meluas ke dalam 

rongga utama dan akan efektif terinteraksi dengan molekul yang diadsorbsi. 

2) Adsorbsi

Dalam keadaan normal ruang hampa dalam kristal zeolit terisi oleh 

molekul air bebas yang berada di sekitar kation. Dalam aplikasinya, beberapa 

jenis mineral zeolit mampu menyerap gas sebanyak 30 % dari beratnya dalam 

keadaan kering. Selain mampu menyerap gas atau zat, zeolit juga mampu 

memisahkan molekul zat berdasarkan ukuran dan kepolarannya. Meskipun ada 
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dua molekul atau lebih yang dapat melintas, hanya sebuah saja yang dapat lolos 

karena adanya pengaruh kutub antara molekul zeolit dengan zat tersebut. Molekul 

yang tidak jenuh atau mempunyai kutub akan lebih mudah lolos daripada yang 

jenuh atau yang tidak berkutub. 

 Selektivitas adsorbsi zeolit terhadap ukuran molekul tertentu dapat 

disesuaikan. Sebagai contoh modernit sintetik yang telah didealuminasi secara 

asam dapat menaikkan perbandingan SiO2/Al2O3 menjadi kurang lebih 100, yang 

berakibat daya adsorbsi terhadap air akan turun drastis dan zeolit akan bersifat 

hidropobik. 

3) Penukar Ion

Ion – ion pada rongga atau permukaan zeolit berfungsi untuk menjaga 

kenetralan zeolit. Ion-ion ini dapat bergerak bebas sehingga pertukaran ion yang 

terjadi tergantung dari ukuran dan muatan maupun jenis zeolitnya. Sifat sebagai 

penukar ion dari zeolit antara lain tergantung dari sifat kation dan jenis anionnya. 

Pertukaran kation dapat menyebabkan perubahan beberapa sifat zeolit seperti 

stabilitas terhadap panas, sifat adsorbsi dan aktifitas katalis. 

4) Katalis

Ciri yang paling khusus dari zeolit yang secara praktis akan menentukan 

sifat mineral ini adalah adanya ruang kosong yang akan membentuk saluran di 

dalam strukturnya. Bila zeolit digunakan dalam proses penyerapan atau katalitis 

maka akan terjadi difusi molekul ke dalam ruang bebas di antara kristal. Zeolit 
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merupakan katalisator yang baik karena mempunyai pori-pori yang besar dengan 

permukaan yang maksimum. 

Tabel 2. Data Dasar Struktur Zeolit 

(Mursi Sutarti dan Minta Rachmawati, 1994 : 4) 

Keterangan : 

ANA : analsim         CHA : kabasit            ERI : erionit           FAU : faujasit     

FER : ferriorit          GME : gmelinit        HEU : heulandit       LAU : laumontit    

MOR : mordenit         NA : natrolit            PHI : filipsit 

 

5) Penyaring/Pemisah

Salah satu keunggulan zeolit dibandingkan kebanyakan media penyaring 

atau pemisah (seperti silica gel) adalah strukturnya yang membentuk media 

berpori dengan distribusi diameter yang sangat selektif, sehingga dengan 
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strukturnya ini, zeolit mampu memisahkan zat berdasarkan perbedaan ukuran, 

bentuk dan polaritas dari molekul yang disaring. 

Zeolit dapat memisahkan molekul gas atau zat lain dari suatu campuran 

tertentu karena mempunyai ruang hampa yang cukup besar. Volume dan ukuran 

garis tengah ruang hampa dalam kisi-kisi kristal ini menjadi dasar kemampuan 

zeolit untuk bertindak sebagai penyaring molekul. Molekul yang berukuran lebih 

kecil dapat melintas sedangkan yang berukuran lebih besar dari ruang hampa akan 

tertahan atau ditolak.  

b. Jenis-jenis Zeolit

Menurut proses pembentukannya, zeolit dapat digolongkan menjadi dua 

kelompok, yaitu zeolit alam dan zeolit sintetis. Zeolit alam terbentuk karena 

adanya proses perubahan alam (zeolitisasi) dari batuan vulkanik tuf, sedangkan 

zeolit sintetis direkayasa oleh manusia melalui proses kimia. 

1) Zeolit Alam

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



36

Gambar 6. Mineral Zeolit Alam  

 (www.batan.go.id, 20 Februari 2006) 

 

Mineral zeolit telah diketahui sejak tahun 1756 oleh ahli mineralogi 

berkebangsaan Swedia bernama F.A.F. Cronstedt. Di alam banyak dijumpai zeolit 

dalam lubang-lubang batuan lava dan dalam batuan sedimen piroklastik berbutir 

halus. Pada tahun 1954 zeolit diklasifikasi sebagai golongan mineral tersendiri, 

yang saat itu dikenal sebagai molecular sieve materials. Pada tahun 1984 

Professor Joseph V. Smith, ahli kristalografi Amerika Serikat mendefinisikan 

zeolit sebagai :  

“A zeolite is an aluminosilicate with a framework structure enclosing 

cavities occupied by large ions and water molecules, both of which have 

considerable freedom of movement, permitting ion-exchange and reversible 

dehydration”, yang artinya kurang lebih seperti berikut : “Zeolit adalah 

sebuah aluminosilikat dengan suatu struktur kerangka yang terdapat rongga 

di dalamnya yang ditempati oleh sejumlah besar ion dan molekul air, di 

mana keduanya dapat bergerak bebas, memungkinkan terjadinya pertukaran 

ion dan dehidrasi yang reversibel ”.  

Secara kenampakan, zeolit alam biasanya berwarna putih keabu-abuan, putih 

kehijau-hijauan, atau putih kekuning-kuningan. Zeolit alam bermaterial lunak dan 

mudah kering.  
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Telah diketahui lebih dari 40 jenis mineral zeolit di alam. Zeolit alam 

dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : 

(a) Zeolit yang terdapat di antara celah-celah batuan atau di antara lapisan batuan. 

Zeolit jenis ini biasanya terdiri dari beberapa jenis mineral zeolit bersama-

sama dengan mineral lain seperti kalsit, kuarsa, renit, klorit, flourit, mineral 

sulfida, dll. 

(b) Zeolit yang berupa batuan.  

Hanya sedikit jenis zeolit yang berbentuk batuan, di antaranya adalah : 

klinoptilolit, analsim, laumontit, mordenit, filipsit, erionit, kabasit, dan 

heulandit. 

Indonesia memiliki potensi zeolit alam dalam jumlah yang cukup besar 

dan tersebar di 47 lokasi, antara lain di Lampung, Jawa Barat, JawaTengah, dan 

Jawa Timur. Ditinjau dari nilai kapasitas tukar kation (KTK), kualitas zeolit alam 

Indonesia tergolong baik. 

2) Zeolit Sintetis

Karena sifat zeolit yang unik, yaitu susunan atom maupun komposisinya 

dapat dimodifikasikan, maka para peneliti berupaya untuk membuat zeolit sintetis 

yang mempunyai sifat khusus sesuai dengan keperluannya. Dari usaha itu dapat 

direkayasa bermacam-macam zeolit sintetis. 

Sifat zeolit sangat tergantung dari jumlah komponen Al dan Si dari zeolit 

tersebut. Oleh sebab itu maka zeolit sintetis dikelompokkan sesuai dengan 
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perbandingan kadar komponen Al dan Si di dalam zeolit menjadi : Zeolit kadar 

Si rendah, Zeolit kadar Si sedang, Zeolit kadar Si tinggi. 

(a) Zeolit kadar Si rendah (kaya Al) 

Zeolit jenis ini mempunyai pori-pori, komposisi, dan saluran rongga optimum 

sehingga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi karena sangat efektif dipakai 

untuk pemisahan atau pemurnian dengan kapasitas besar. 

(b) Zeolit kadar Si sedang 

Zeolit jenis ini mempunyai kerangka yang cukup stabil terhadap asam atau 

panas. 

(c) Zeolit kadar Si tinggi 

Zeolit ini mempunyai sifat permukaan yang kadang-kadang tidak dapat 

diperkirakan sebelumnya. Sifatnya sangat hidropilik dan akan menyerap 

molekul yang tidak polar dan baik digunakan katalisator asam untuk 

hidrokarbon.   

 

5. Aktivasi Zeolit Alam

Zeolit alam yang diperoleh dari proses penyiapan telah dapat digunakan 

untuk berbagai keperluan. Akan tetapi daya serap, daya tukar ion maupun daya 

katalis dari zeolit alam tersebut belum maksimal. Untuk  memperoleh zeolit alam 

dengan maksimal diperlukan beberapa perlakuan antara lain aktivasi dan 

modifikasi. Aktivasi zeolit alam bertujuan untuk mendapatkan zeolit alam dengan 

kemampuan tinggi dengan cara menghilangkan pengotor-pengotor yang terdapat 

dalam pori-pori zeolit alam dan membuat inti asam berupa proton. Sehingga 
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setelah zeolit alam diaktivasi diharapkan mempunyai inti asam dan luas 

permukaannya akan meningkat. Proses aktivasi zeoli alam dapat dilakukan dalam 

dua cara yaitu:  

a. Secara Fisis

Aktivasi secara fisis biasanya berupa pemanasan pada temperatur tinggi, 

dengan tujuan untuk menghilangkan pengotor, memperbaiki struktur kristal 

aluminosilikat, dan menguapkan air yang terperangkap di dalam pori-pori kristal 

zeolit alam, sehingga luas permukaan pori-pori bertambah. 

Zeolit alam adalah kristal berpori yang terisi oleh kation, alumina silikat, 

serta molekul air bebas berada di sekitar kation. Kation adalah komponen non 

kerangka yang diperlukan untuk menyeimbangkan muatan kerangka. Molekul air 

juga merupakan komponen non kerangka yang mengisi pori-pori atau rongga 

kristal zeolit alam. Pemanasan pada zeolit alam pada temperatur tinggi 

menyebabkan molekul air yang ada di dalamnya akan mengalami dehidrasi.  

Perlakuan pemanasan terhadap zeolit alam dapat merubah struktur 

padatan yang berakibat mengubah sifat kimia dan fisiknya menurut Santosa dalam

Sriati (2003:11). Pemanasan mordenit pada suhu 300 oC – 1000 oC menyebabkan 

destruksi struktur kristal, kandungan mordenit berkurang hampir 25% pada suhu 

700 oC menurut Tsitsishvili dalam Sriati (2003:11). 

b. Secara Kimia

Struktur pori zeolit alam pada awalnya masih banyak mengandung air, 

pengotor-pengotor baik yang berupa clay yang bersifat asam maupun basa. untuk 
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menghilangkan pengotor ini, zeolit alam direndam dengan larutan asam atau 

basa. Atau dilakukan proses aktivasi secara kimia dengan larutan asam (H2SO4)

atau basa (NaOH), dengan tujuan untuk membersihkan permukaan pori, 

membuang senyawa pengotor, dan mengatur kembali letak atom yang dapat 

dipertukarkan (Mursi Sutarti dan Minta Rachmawati, 1994:2). Pereaksi kimia 

ditambahkan pada zeolit alam dan diaduk selama jangka waktu tertentu. Zeolit 

alam kemudian dicuci dengan air sampai netral dan selanjutnya dikeringkan. 

Adapun yang terjadi pada proses tersebut adalah terjadinya pertukaran ion dengan 

larutan asam dan basa seperti proses dibawah ini. 

H ─ R + NaOH  ⇔ Na ─ R + H2O

R ─ OH  +  H2SO4 ⇔ R ─ SO4 + H2O

(Atastina Sri Basuki, Tilani Hamid dan Edward Kesnal, 2000: 405) 

Dimana :  

R adalah Zeolit Alam 

 

6. Catalytic Converter

Catalytic converter atau dalam bahasa Indonesia disebut konverter 

katalitik berfungsi untuk menurunkan kadar beberapa komponen dari gas buang 

kendaraan bermotor, yaitu CO, NOx, HC dan butiran-butiran debu. Gas-gas yang 

berbahaya bagi makhluk hidup tersebut akan direaksikan oleh catalytic converter 

dan diubah menjadi gas yang relatif lebih aman.  

a. Catalytic Converter Buatan Pabrik
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Pada beberapa kendaraan roda dua tipe terbaru, pihak pabrikan telah 

memasang catalytic converter pada knalpot untuk mengurangi polutan hasil 

pembakaran, sedangkan untuk kendaraan roda empat, hal ini telah cukup lama 

dilaksanakan. Pada Gambar 8 dapat dilihat pemasangan catalytic converter  untuk 

mengurangi komponen gas buang pada mobil. Pada pipa pembuangan gas dari 

silinder di pasang sebuah sensor lambda, catalytic converter  tiga jalan  dan 

catalytic converter  penampung NOx, sensor temperatur dan sensor NOx. Sensor 

lambda bersama-sama dengan catalytic converter  tiga jalan mengatur rasio 

udara/bahan bakar, melalui sebuah alat kontrol. Catalytic converter  tiga jalan 

mampu menurunkan kadar tiga komponen, yaitu karbon monoksida (CO), 

hidrokarbon (HC) dan nitrogen oksida (NOx). Catalytic converter  penyimpan 

NOx berfungsi untuk menurunkan kadar NOx. Sensor NOx berfungsi untuk 

mendeteksi kadar NOx yang terdapat di dalam catalytic converter .

Gambar 7. Skema Pengolahan Gas Buang pada Campuran yang Kurus  

 (www.puslit.petra.ac.id, 28 Desember 2005) 
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Gambar 8. Skema Catalytic Converter  Tiga  Jalan 

 (www.puslit.petra.ac.id, 28 Desember 2005) 

 

Catalytic converter  tiga jalan terdiri dari catalytic converter  reduksi (A) 

dan catalytic converter  oksidasi (B), keduanya merupakan struktur keramik yang 

dilapisi oleh catalytic converter  metal yang pada umumnya terbuat dari platinum, 

rhodium atau paladium. Keramik ini berbentuk sarang lebah (C). Catalytic 

converter  reduksi dilapisi dengan platinum dan rhodium yang berfungsi untuk 

menurunkan kadar NOx. Apabila molekul NO atau NO2 menyentuh catalytic 

converter , atom nitrogen akan ditahan, sedang molekul oksigen dilepas. 

Reaksi kimia : 

2NO � N2 + O2

2NO2 � N2 + 2O2

Catalytic converter  oksidasi berfungsi untuk mengurangi hidro karbon yang tidak 

terbakar dan karbon monoksida melalui catalytic converter platinum dan 

paladium. Oksigen yang terdapat di dalam pipa gas buang mengoksidasi CO 

menjadi CO2 dan HC menjadi CO2 dan H2O. 

 

Reaksi kimia : 

2CO + O2 � 2CO2
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2HC + 21/2O2 � 2CO2 + H2O

Gambar  9  menunjukkan cara kerja catalytic converter  tiga jalan yang 

bisa mengubah gas-gas berbahaya hasil pembakaran menjadi gas-gas yang tidak 

berbahaya. Dan beberapa contoh lain catalytic converter dapat diamati pada 

Gambar  10 dan 11. 

 

Gambar 9. Cara Kerja Catalytic Converter  Tiga Jalan 

 (www.volkswagenspares.com, 05 April 2006) 
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Gambar 10. Penampang Catalytic Converter  

(www.ctts.nrel.gov, 05 April 2006) 

Gambar 11. Penampang Catalytic Converter  

(www.ace.mmu.ac.uk, 05 April 2006) 
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Catalytic converter pada sepeda motor memiliki konstruksi yang agak 

berbeda dengan mobil namun pada dasarnya memiliki cara kerja yang hampir 

sama. Adapun contoh dari beberapa catalytic converter pada sepeda motor 

ditunjukkan pada Gambar 12 dan 13. 

 

Gambar 12. Catalytic Converter pada Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX 135 

 (Oprek Plus Volume 3, 2006: 64) 

 

Gambar 13. Penampang Catalytic Converter untuk Sepeda Motor 

(www.globalimporter.net, 21 Maret 2006) 

 

b. Catalytic Converter Hasil Rekayasa
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Pada penelitian ini akan membuat/merekayasa catalytic converter 

dengan bahan zeolit alam yang berasal dari Wonosari Gunung Kidul, hal ini 

sesuai dengan salah satu sifatnya yaitu sebagai katalisator yang baik karena 

mempunyai pori-pori yang besar dengan permukaan yang maksimum. Bila zeolit 

alam digunakan dalam proses penyerapan atau katalitis maka akan terjadi difusi 

molekul ke dalam ruang bebas di antara kristal sehingga reaksi kimia juga terjadi 

di permukaan saluran tersebut (Mursi Sutarti dan Minta Rachmawati, 1994:4). 

Dari uji pendahuluan terhadap zeolit alam Wonosari Gunung Kidul 

dengan menggunakan difraksi sinar x diketahui bahwa sebagian besar 

penyusunnya adalah mordenit, zeolit alam jenis ini adalah zeolit dengan silica 

tinggi. Rasio Si/Al dalam mordenit menyebabkan stabilitas tinggi. Mordenit 

mempunyai rumus kimia adalah Na8[Al8Si40O96].24H2O (Mursi Sutarti dan Minta 

Rachmawati, 1994:8). Analisa lebih lanjut menunjukkan bahwa zeolit alam 

tersebut memiliki rasio Si/Al 4,75; keasaman sebesar 2,39 mmol/g; luas 

permukaan 24,13 m2/g; volume pori 74,25 . 10-3 cc/g; dan memiliki kandungan 

logam Na, K, Ca, dan Fe masing-masing 4,29%; 1,34%; 2,39%; dan 1,04% 

(Sriati, 2003:8). 

Zeolit alam yang akan digunakan sebagai catalytic converter tersebut 

diaktivasi terlebih dahulu dengan tujuan untuk meningkatkan luas permukaan 

seperti terlihat pada tabel 4, sehingga kemampuan katalisnya akan lebih optimal. 

Luas permukaan yang besar sangat di perlukan dalam reaksi katalitik. Reaksi 

katalitik yang berlangsung pada permukaan mengalami peningkatan sebanding 

dengan luas permukaan katalis (Gates, 1992). Akivasi tersebut dilakukan dengan 
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tiga cara yaitu pertama dengan dipanaskan pada suhu 600 oC selama 1 jam, suhu 

ini berdasarkan penelitian yang dilakukan Sriati (2003:29) dimana pemanasan 

pada suhu dibawah 600 oC diduga belum semua zat volatil pengotor dapat 

teruapkan dan pemanasan pada suhu yang lebih tinggi sktuktur kristal zeolit alam 

mengalami kerusakan. 

Yang kedua dengan cara zeolit alam direndam dalam larutan H2SO4

dengan konsentrasi 0,1 N selama 3 jam kemudian dikeringkan dengan 

furnace/dapur pemanas pada suhu 120 oC selama 3 jam kemudian siap 

dipergunakan dan yang ketiga zeolit alam direndam dalam larutan NaOH dengan 

konsentrasi 0,1 N selama 3 jam kemudian dikeringkan dengan furnace/dapur 

pemanas pada suhu 120 oC selama 3 jam kemudian siap dipergunakan, langkah ini 

sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Sriati (2003:30). 

Tabel 3. Hasil Analisis Keasaman dan Luas Permukaan Zeolit Alam dan Zeolit 

Aktif 

Pengaktifan Luas Permukaan (m2/g) Keasaman (mmol/g) 

A

B

C

D

16,70 

34,36 

74,93 

57,31 

2,270 

2,624 

3,329 

2,940 

(Sriati, 2003:29) 

Ket : A = tanpa pengaktifan 
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B = pengaktifan dengan pemanasan 600 oC

C = pengaktifan dengan H2SO4 0,1 N 

 D = pengaktifan dengan NaOH 0,3 N 

 

Catalytic converter dari zeolit alam tersebut dibentuk silinder dengan 

diameter 75 mm, panjang 50 mm, jumlah lubang sebanyak 47 lubang dengan 

diameter lubang 4 mm. Catalytic converter dari zeolit alam ini akan dipasang 

pada muffler. Pemilihan bentuk, ukuran dan banyaknya lubang tersebut dengan 

pertimbangan untuk memudahkan pelubangan dan merupakan pengembangan dari 

penelitian yang telah dilakukan oleh Dr. Djoko Sungkono dkk pada tahun 2002, 

dimana dengan jumlah lubang 47 buah menghasilkan kadar CO yang paling 

rendah dibandingkan dengan variasi jumlah lubang lainnya yaitu 35 dan 40 buah 

lubang.  

Adapun bentuk dan ukuran dari catalytic converter hasil rekayasa dari 

zeolit alam dapat dilihat pada Gambar 14 dan 15. Kemudian untuk pemasangan 

catalytic converter pada muffler sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003 dapat 

dilihat pada Gambar 16. 
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Gambar 14. Catalytic Converter Hasil Rekayasa 

Gambar 15. Penampang Catalytic Converter Hasil Rekayasa 

Ukuran yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Diameter catalytic converter  : 75 mm. 

Panjang catalytic converter   : 50 mm. 

Diameter lubang catalytic converter   : 4 mm. 

Gambar 16. Letak Pemasangan Catalytic Converter pada Muffler Yamaha 

 Jupiter Tahun 2003 (Motor Plus, 2005:7) 

 

7. Yamaha Jupiter Tahun 2003
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Sepeda Motor Yamaha Jupiter adalah salah satu nama produk 

kendaraan roda dua yang diproduksi oleh PT. Yamaha Motor Kencana Indonesia. 

Sepeda motor Yamaha Jupiter termasuk jenis motor pembakaran dalam berbahan 

bakar bensin atau disebut dengan motor bensin. Motor bensin merupakan motor 

pembakaran dalam yang menghasilkan tenaga panas yang dihasilkan dari dalam 

mesin itu sendiri.  

Sepeda motor Yamaha Jupiter tahun  2003 merupakan motor bensin 4 

tak yaitu untuk mendapatkan satu proses kerja membutuhkan 4 langkah torak atau 

2 kali putaran poros engkol. Motor pada Yamaha Jupiter 2003 merupakan motor 

satu silinder yang berkapasitas 102 cm3. Yamaha Jupiter tahun 2003 masih 

menggunakan pendingin udara untuk pendinginan mesin.  

Gambar 17.Yamaha Jupiter 

 (www.bzmotors.com, 2 Januari 2006) 

 

8. Exhaust Gas Analyzer

Alat ini terutama digunakan untuk mengukur kadar karbon monoksida 

(CO) pada gas buang motor bensin, karena unsur CO pada gas buang merupakan 
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bagian yang paling utama untuk diketahui, yang berhubungan dengan masalah 

lingkungan terutama masalah polusi udara. Selain untuk mengukur kandungan gas 

CO pada kendaraan bermotor, alat ini juga digunakan untuk mengukur HC. 

 

Gambar 18. Exhaust Gas Analyzer 

(Cara Kerja MEXA – 554J) 

Keterangan : 
1. Front Panel 
2. Carrying Grip 
3. Dust Filter Unit 
4. Standard gas inlet 
5. Cooling Air Inlet 
6. Prefilter unit 
7. Probe 
8. Drain Separator

5

32

1

8

7
6
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Cara Penggunaan Exhaust Gas Analyzer:

1) Memasang  kabel daya listrik pada sumber arus, kemudian menggeser 

saklar ke posisi ON. 

2) Tunggu hingga alat siap digunakan.. 

3) Masukkan  probe sensor (pipa pengukur) pada knalpot. 

4) Tunggu hingga penunjukkan angka berhenti, angka itulah yang 

menunjukkan besarnya kadar emisi gas CO. 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang telah dilakukan dengan judul 

“Pengaruh  Zeolit Alam & Mangan Sebagai Katalis Silencer Motor 4-Langkah 

Terhadap Emisi Gas Buang” (Djoko Sungkono, Ali Altway, & Muhaji, 2002) ini 

digunakan sebagai pembanding dan referensi pendukung diadakannya penelitian 

pada sepeda motor empat langkah Yamaha Jupiter Tahun 2003. 

Gambar 19. Grafik Hubungan Kadar CO dan A/F pada Zeolit Murni 
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(Djoko Sungkono, Ali Altway, & Muhaji, 2002:4) 

 

Dari Gambar 19 diketahui bahwa catalytic converter dengan 47 lubang  

menghasilkan kadar CO yang paling rendah dibandingkan dengan catalytic 

converter dengan variasi jumlah lubang lainnya. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Emisi gas beracun khususnya gas CO (karbon monoksida) yang 

terkandung dalam gas buang sangat dipengaruhi oleh proses pembakaran yang 

terjadi di dalam silinder. Jika proses pembakaran yang terjadi di dalam silinder 

berlangsung dengan sempurna, maka emisi gas beracun yang dihasilkan akan 

menjadi rendah. Tetapi bila proses pembakaran yang terjadi di dalam silinder 

berlangsung kurang sempurna, maka emisi gas beracun yang dihasilkan akan 

menjadi tinggi.  

Salah satu faktor penentu terjadinya pembakaran sempurna adalah 

kualitas campuran bahan bakar. Campuran bahan bakar yang baik harus memiliki 

tingkat homogenitas yang tinggi, sehingga diharapkan pembakaran yang terjadi 

akan berlangsung dengan sempurna dan menghasilkan emisi gas beracun yang 

rendah. Untuk menghasilkan campuran bahan bakar yang tingkat homogenitasnya 

tinggi, bisa dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya dengan cara membuat 

suatu pusaran campuran bahan bakar dan udara yang akan masuk ke dalam ruang 

bakar sehingga menghasilkan pencampuran yang sempurna dari bahan bakar dan 

udara. Pusaran dari gas (turbulensi) dapat dicapai dengan jalan memberi bentuk 
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saluran khusus sedemikian rupa sehingga campuran baru masuk ke dalam 

silinder dengan melalui katupnya secara pusaran. Saluran khusus tersebut adalah 

intake manifold tipe powerman, karena lubang bagian belakang dibuat 

menyerupai bentuk kipas yang akan membuat suatu efek pusaran campuran bahan 

bakar dan udara sehingga bahan bakar dan udara dapat bercampur dengan merata 

sehingga tercapai pembakarannya yang sempurna, dengan akibat berkurangnya 

kemungkinan terbakar sendiri serta menekan kadar emisi gas buang khususnya 

karbon monoksida (CO). 

Selain itu, gas buang yang dihasilkan mesin kendaraan masih dapat 

diproses untuk mengurangi polutan sebelum gas itu benar-benar dilepas ke udara 

bebas. Salah satu alat yang dapat memproses gas buang agar lebih aman bagi 

lingkungan adalah catalytic converter. Catalytic converter adalah suatu alat yang 

dipasang di dalam tabung muffler dan berfungsi untuk mereaksikan gas-gas sisa 

pembakaran yang berbahaya dan mengubahnya menjadi gas yang tidak 

berbahaya.  

Mineral zeolit alam alam mempunyai sifat yaitu sebagai katalisator yang 

baik karena mempunyai pori-pori yang besar dengan permukaan yang maksimum. 

Bila zeolit alam digunakan dalam proses penyerapan atau katalitis maka akan 

terjadi difusi molekul ke dalam ruang bebas di antara kristal sehingga reaksi kimia 

juga terjadi di permukaan saluran sehingga sesuai untuk keperluan yaitu sebagai 

catalytic converter. Namun untuk memperoleh zeolit alam dengan kemampuan 

sebagai catalytic converter secara maksimal diperlukan perlakuan terlebih dahulu 

yaitu aktivasi.  
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Aktivasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara fisis dengan 

pemanasan dan kimiawi dengan larutan NaOH atau H2SO4. Aktivasi zeolit alam 

bertujuan untuk mendapatkan zeolit alam dengan kemampuan tinggi dengan cara 

menghilangkan pengotor-pengotor yang terdapat dalam pori-pori zeolit alam. 

Kemampuan zeolit alam akan lebih baik setelah zeolit alam diaktivasi, karena luas 

permukaannya akan meningkat dengan hilangnya pengotor yang berada dalam 

pori-pori zeolit alam, sehingga semakin banyak gas karbon monoksida (CO) 

masuk ke pori-pori atau ruang bebas dan terjadi kontak langsung dengan zeolit 

alam tersebut, disana zeolit alam akan mereaksikan gas-gas tersebut sehingga 

berubah menjadi gas yang  lebih aman bagi lingkungan yaitu menjadi CO2.

Berdasarkan Tabel 3, aktivasi dengan larutan H2SO4 menghasilkan luas 

permukaan yang paling besar sehingga semakin banyak pula gas karbon 

monoksida (CO) masuk ke pori-pori zeolit alam dan terjadi kontak langsung, 

selanjutnya aktivasi dengan larutan NaOH dan yang paling sedikit terjadi kontak 

langsung dengan gas karbon monoksida (CO) adalah aktivasi pemanasan. 

Pemakaian intake manifold tipe powerman yang dapat menciptakan 

suatu efek pusaran campuran bahan bakar dan udara akibatnya bahan bakar dan 

udara dapat bercampur dengan merata sehingga tercapailah pembakaran yang 

sempurna, serta aktivasi zeolit alam dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuannya sebagai katalitis atau catalytic converter yang dapat 

mengubahnya gas buang hasil pembakaran yang berbahaya menjadi gas yang 

tidak berbahaya dan dengan berfungsinya kedua hal tersebut diduga akan dapat 

mengurangi emisi gas buang karbon monoksida (CO) dari sepeda motor. 
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Paradigma penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 20. Paradigma Penelitian 

Keterangan : 

X1 : Modifikasi intake manifold 

X11 : Intake manifold standar 

X12 : Intake manifold tipe Powerman 

X2 : Variasi aktivasi zeolit alam pada muffler 

X21 : Muffler tanpa pemasangan zeolit alam 

 X22 : Muffler dengan pemasangan zeolit alam A  

 (Zeolit alam A: aktivasi dengan pemanasan pada suhu 600 oC) 

(1) 

 (3) 

 (2) 

Y

X11 
X1 X12 

X21 

X22 

X23 
X2

X24 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



57

X23 : Muffler dengan pemasangan zeolit alam B 

(Zeolit alam B: aktivasi dengan larutan NaOH) 

X24 : Muffler dengan pemasangan zeolit alam C 

(Zeolit alam C: aktivasi dengan larutan H2SO4)

Y : Kadar Emisi Gas Buang CO pada Yamaha Jupiter Tahun 2003 

(1) :  Pengaruh modifikasi intake manifold terhadap kadar emisi gas buang 

CO pada sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003. 

(2) : Pengaruh variasi aktivasi zeolit alam pada muffler terhadap kadar 

emisi gas buang CO pada sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003. 

(3) : Pengaruh bersama (interaksi) antara modifikasi intake manifold dan 

variasi aktivasi zeolit alam pada muffler terhadap kadar emisi gas 

buang CO pada sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003. 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran di atas, maka dapat 

dirumuskan jawaban sementara sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh modifikasi intake manifold terhadap kadar emisi gas buang 

CO pada sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003. Pemakaian intake 

manifold tipe powerman dapat menurunkan kadar emisi gas buang CO. 

2. Ada pengaruh variasi aktivasi zeolit alam pada muffler terhadap kadar 

emisi gas buang CO pada sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003. 

Aktivasi zeolit alam dengan larutan H2SO4 menghasilkan kadar emisi gas 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



58

buang CO paling rendah, disusul selanjutnya aktivasi zeolit alam dengan 

larutan NaOH dan yang terakhir aktivasi zeolit alam dengan pemanasan. 

3. Ada pengaruh bersama (interaksi) antara modifikasi intake manifold dan 

variasi aktivasi zeolit alam pada muffler terhadap kadar emisi gas buang 

CO pada sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003. Pemakaian intake 

manifold tipe powerman dan variasi aktivasi zeolit alam pada muffler 

dapat menurunkan kadar emisi gas buang CO. 

4. Kadar emisi gas buang CO yang paling rendah dihasilkan dengan 

pemakaian intake manifold tipe powerman dan zeolit alam pada muffler 

yang diaktivasi dengan larutan H2SO4 0,1 N.

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa tempat yaitu: 

a. Laboratorium Mesin, Pendidikan Teknik Mesin, FKIP, Universitas Sebelas 

Maret, untuk proses pembuatan lubang pada zeolit alam dengan menggunakan 

mesin bor. 
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b. Laboratorium pusat fakultas MIPA Universitas Sebelas Maret Surakarta 

untuk proses aktivasi zeolit alam dengan menggunakan dapur pemanas 

(programmable furnace) merk Nabertherm. 

c. Laboratorium Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) yang beralamat di 

Jl. Menteri Supeno No. 7, Telp. (0271) 717470 Surakarta untuk proses 

pengujian emisi gas buang CO dengan menggunakan alat exhaust gas 

analyzer merk Banzai Horiba MEXA – 554J.  

Tempat-tempat ini dipilih karena peralatannya yang cukup memadai untuk 

melakukan penelitian ini. 

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2006 – September 2006. 

Adapun jadwal kegiatan penelitian adalah sebagai berikut:  

a. Perijinan penelitian   : Minggu ke I Juni – Minggu ke IV Juli 2006 

b. Pelaksanaan penelitian (eksperimen) : Minggu Ke I September  2006 

c. Analisis data   : Minggu Ke II September – Minggu Ke III September 

2006 

d. Penulisan laporan     : Minggu Ke IV September – Minggu Ke I Oktober 2006 

 

B. Metode Penelitian 

36 
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Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode eksperimen. 

Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan 

manipulasi terhadap obyek penelitian serta adanya kontrol. Penelitian ini diadakan 

untuk menyelidiki pengaruh modifikasi intake manifold dan variasi aktivasi zeolit 

alam pada muffler terhadap kadar emisi gas buang CO sepeda motor Yamaha 

Jupiter tahun 2003. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian

Populasi menurut Suharsimi Arikunto (1993: 102) menyatakan bahwa: 

“Populasi adalah  keseluruhan obyek penelitian”. Populasi dalam penelitian ini 

digunakan sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003. 

2. Sampel Penelitian.

Sampel pada penelitian ini adalah sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 

2003 (nomor mesin: 5LM159071).  

Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik “Purposive 

Sampling” artinya suatu teknik pengambilan sampel yang dilakukan hanya untuk 

tujuan tertentu saja (Sugiyono, 2001: 62). Suharsimi Arikunto (1993: 113) teknik 

purposive sampling adalah sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek 

bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya 

tujuan tertentu.  
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Data didapat dari hasil pengukuran kadar emisi gas buang CO sepeda 

motor Yamaha Jupiter tahun 2003 di Laboratorium dengan kombinasi perlakuan 

modifikasi intake manifold (intake manifold standar dan Powerman) dan variasi 

aktivasi zeolit alam pada muffler (muffler tanpa pemasangan zeolit alam dan 

muffler dengan pemasangan zeolit alam yang diaktivasi dengan pemanasan pada 

suhu 600 oC, larutan NaOH dan larutan H2SO4). Jumlah data penelitian ini 

diperoleh dengan melakukan delapan perlakuan dan lima kali replikasi pada setiap 

perlakuan sehingga jumlah data yang diperoleh sebanyak 40 buah. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Identifikasi Variabel

Definisi variabel penelitian adalah sebagai obyek penelitian, atau apa 

yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 1993: 91). Di 

dalam suatu variabel terdapat satu atau lebih gejala, yang mungkin pula terdiri 

dari berbagai aspek atau unsur sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Dari 

pengertian tersebut secara garis besar variabel dalam penelitian ini ada tiga 

variabel, yang secara lengkap dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah himpunan sejumlah gejala yang memiliki  

berbagai aspek atau unsur, yang berfungsi mempengaruhi atau menentukan 

munculnya variabel lain yang disebut dengan variabel terikat. Munculnya atau 

adanya variabel ini tidak dipengaruhi atau tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya 

variabel lain. Sehingga tanpa variabel bebas, maka tidak akan ada variabel terikat. 
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Demikian dapat pula terjadi bahwa jika variabel bebas berubah, maka akan 

muncul variabel terikat yang berbeda atau yang lain.  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 

1. Modifikasi intake manifold, terdiri dari yaitu intake manifold Powerman 

dan intake manifold standar.

2. Variasi aktivasi zeolit alam yang dipasang pada muffler, terdiri dari empat 

variasi, yaitu muffler dengan pemasangan zeolit alam yang diaktivasi 

dengan pemanasan pada suhu 600 oC, larutan NaOH dan larutan H2SO4

serta muffler tanpa pemasangan zeolit alam. 

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah himpunan sejumlah gejala yang memiliki pula 

sejumlah aspek atau unsur di dalamnya, yang berfungsi menerima atau 

menyesuaikan diri dengan kondisi lain, yang disebut dengan variabel bebas 

Dengan kata lain ada atau tidaknya variabel terikat tergantung ada atau tidaknya 

variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar emisi gas buang 

CO pada Yamaha Jupiter tahun 2003. 

c. Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah himpunan sejumlah gejala yang memiliki 

berbagai aspek atau unsur didalamnya, yang berfungsi untuk mengendalikan agar 

variabel terikat yang muncul bukan karena variabel lain, tetapi benar-benar karena 

variabel bebas yang tertentu. Pengendalian variabel ini dimaksudkan agar tidak 

merubah atau menghilangkan variabel bebas yang akan diungkap pengaruhnya. 
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Demikian pula pengendalian variabel ini dimaksudkan agar tidak 

menjadi variabel yang mempengaruhi/menentukan variabel terikat. Dengan 

mengendalikan pengaruhnya, berarti variabel ini tidak ikut menentukan ada atau 

tidak variabel terikat. Sehingga dengan adanya variabel kontrol akan 

menghasilkan variabel terikat yang murni. Variabel kontrol dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003 dengan kondisi mesin standar 

dan tanpa beban dimana : 

Celah katup masuk (in)  : 0,05 – 0,01 mm. 

Celah katup buang (out) : 0,08 – 0,13 mm. 

Celah busi : 0,6– 0,7mm. 

Air screw 11/8 putaran berlawanan dengan arah jarum jam. 

2) Bahan bakar yang digunakan adalah premium. 

3) Menggunakan zeolit alam yang berasal dari Wonosari Gunung Kidul. 

4) Menggunakan muffler standar pabrik. 

5) Jumlah lubang pada zeolit alam sebanyak 47 lubang. 

6) Suhu pemanasan zeolit alam adalah 600  oC selama 1 jam. 

7) Konsentrasi Larutan NaOH dan larutan H2SO4 adalah 0,1N dengan lama 

perendaman masing-masing aktivasi selama 3 jam. 

8) Pengeringan setelah direndam dalam larutan NaOH dan atau larutan 

H2SO4 dengan furnace/dapur pemanas pada suhu 120 oC selama 3 jam 

(Sumber: Sriati, 2003:22). 
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9) Putaran mesin idle (1400 rpm). 

10) Selang waktu tiap pengambilan data dibuat sama 2 menit. 

 

2. Pelaksanaan Eksperimen

a. Alat Penelitian

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Programmable Furnace merk Nabertherm buatan Jerman 

Digunakan untuk memanaskan zeolit alam sesuai dengan kebutuhan yang 

diinginkan. 

2) Tabung Kaca 

Digunakan untuk merendam zeolit alam pada larutan NaOH dan larutan 

H2SO4.

3) Tool Set 

Digunakan untuk membongkar dan memasang bagian-bagian sepeda 

motor yang akan diteliti. 

4) Mesin Bor  

Digunakan untuk pembuatan lubang pada zeolit alam. 

5) Digital Tachometer 

Tachometer digunakan untuk mengukur putaran mesin sepeda motor 

dalam rpm. 

6) Digital Stop Wacth 

Digunakan untuk mengukur lama waktu yang diperlukan dalam 

pengambilan data pada saat penelitian.  
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7) Exhaust Gas Analyzer merk Banzai Horiba MEXA – 554J 

Digunakan untuk mengukur emisi gas CO sepeda motor. 

b. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1) Dua buah intake manifold yaitu intake manifold standar dan intake 

manifold Powerman. 

2) Muffler standar tanpa zeolit alam dan muffler dengan pemasangan zeolit 

alam dengan jumlah lubang pada zeolit alam tersebut sebanyak 47 lubang 

dengan tiga variasi aktivasi zeolit alam yaitu aktivasi dengan dipanaskan 

pada suhu 600 oC, larutan NaOH dan larutan H2SO4.

3) Sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003 dengan kondisi standar. 

4) Larutan NaOH dan larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,1N. 

c. Tahap Eksperimen

Tahap eksperimen dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan bagan 

aliran proses eksperimen sebagai berikut: 

 

Muffler 
D

Muffler 
T

Intake Manifold Powerman Intake Manifold Standar 

Muffler 
D

Muffler 
D

Persiapan Awal 

Persiapan Bahan 

Persiapan Muffler:
Pemotongan  

dan Pembuatan Sistem 
Knock Down

Persiapan Zeolit Alam : 
Ø 75 mm, L = 50 mm 

n = 47 lubang dan Ø 4 mm 
Aktivasi 

1. Pemanasan t = 600 oC (1jam) 
2. Direndam dalam Larutan NaOH 
3. Direndam dalam Larutan H2SO4

Sepeda Motor  
Yamaha Jupiter  

tahun 2003 

Tune Up 
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Gambar 21. Bagan Aliran Proses Eksperimen 

 

Keterangan :  

Zeolit Alam A : Zeolit Alam dengan aktivasi pemanasan pada suhu 600 oC

Zeolit Alam B : Zeolit Alam dengan aktivasi larutan NaOH 

Zeolit Alam C : Zeolit Alam dengan aktivasi larutan H2SO4

Langkah eksperimen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Persiapan Bahan dan Eksperimen

(a) Persiapan Zeolit Alam, berupa pembentukan yang dikerjakan oleh ahli 

batu hias kemudian dilakukan pelubangan sebanyak 47 lubang pada 

masing-masing zeolit alam dengan menggunakan bor dengan mata bor Ø 4 

mm dan selanjutnya dilakukan aktivasi terhadap zeolit alam sebagai 

berikut: 

(1) Aktivasi zeolit alam dengan pemanasan pada suhu 600  oC. 
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Zeolit alam yang sudah dibentuk sesuai ukuran dicuci dengan air suling untuk 

menghilangkan kotoran yang dapat larut dalam air. Zeolit alam yang 

sudah bersih tersebut kemudian dipanaskan dalam furnace/dapur 

pemanas pada suhu 600 oC selama 1 jam. Setelah itu zeolit alam sudah 

siap dipergunakan.  

(2) Aktivasi zeolit alam dengan larutan NaOH. 

Zeolit alam yang sudah dibentuk sesuai ukuran dicuci dengan air 

suling untuk menghilangkan kotoran yang dapat larut dalam air. Zeolit 

alam yang sudah bersih tersebut kemudian dicuci dengan cara 

direndam dalam larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 N selama 3 jam. 

Zeolit alam kemudian dicuci dengan air suling sampai netral dan 

selanjutnya dikeringkan dengan furnace/dapur pemanas pada suhu 120 

oC selama 3 jam kemudian siap dipergunakan.  

(3) Aktivasi zeolit alam dengan larutan H2SO4. 

Zeolit alam yang sudah dibentuk sesuai ukuran dicuci dengan air 

suling untuk menghilangkan kotoran yang dapat larut dalam air. Zeolit 

alam yang sudah bersih tersebut kemudian dicuci dengan cara 

direndam dalam larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,1 N selama 3 

jam. Zeolit alam kemudian dicuci dengan air suling sampai netral dan 

selanjutnya dikeringkan dengan furnace/dapur pemanas pada suhu 120 

oC selama 3 jam kemudian siap dipergunakan. 

(b) Persiapan Muffler, berupa pemotongan muffler dengan jarak 270 mm dari 

ujung belakang muffler sehingga muffler menjadi dua buah potongan, 
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kemudian menghilangkan pipa di dalamnya yang nantinya digunakan 

sebagai tempat pemasangan zeolit alam. Setelah itu muffler dibuat menjadi 

sistem knock down atau dapat dibongkar pasang dengan penambah plat 

yang dilas sebagai penghubung antara dua potongan muffler juga 

dibuatkan dudukan baut untuk pemasangan baut sebagai pengikat antara 

dua potongan tersebut. Pengerjaan ini dilakukan oleh tukang las knalpot. 

(c) Persiapan eksperimen : 

(1) Menyiapkan sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003 yang telah di 

tune-up terlebih dahulu untuk mengkondisikan sepeda motor seperti 

kondisi standar sesuai spesifikasi pabrik sehingga secara keseluruhan, 

kondisi motor dianggap dalam keadaan baik. 

(2) Menyiapkan zeolit alam yang sudah diaktivasi dan tool set.

(3) Membongkar bagian kendaraan yaitu sayap kanan dan kiri yang 

menghalangi bagian yang akan diteliti. 

(4) Me-reset stop watch pada posisi nol. 

(5) Mempersiapkan tabel data pengukuran. 

2) Langkah Eksperimen untuk Intake Manifold Standar

(a) Muffler tanpa pemasangan zeolit alam 

(1) Pemasangan  intake manifold standar. 

(2) Pemasangan muffler tanpa zeolit alam.  

(3) Menghidupkan mesin dan melakukan pemanasan awal (warming up)

selama 2 menit. 

(4) Menyetel putaran mesin pada 1400 rpm. 
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(5) Pemasangan probe sensor exhaust gas analyser pada muffler sepeda 

motor Yamaha Jupiter tahun 2003. 

(6) Kemudian lakukan pengukuran emisi gas CO. 

(7) Lakukan replikasi pengukuran sebanyak 5 kali dengan selang waktu 

masing-masing pengukuran 2 menit, kemudian matikan mesin. 

(b) Muffler dengan pemasangan zeolit alam yang diaktivasi dengan cara 

dipanaskan pada suhu 600  oC

(1) Pemasangan  intake manifold standar. 

(2) Pemasangan muffler yang telah terpasang zeolit alam dengan aktivasi 

pemanasan pada suhu 600  oC.  

(3) Menghidupkan mesin dan melakukan pemanasan awal (warming up)

selama 2 menit. 

(4) Menyetel putaran mesin pada 1400 rpm. 

(5) Pemasangan probe sensor exhaust gas analyser pada muffler sepeda 

motor Yamaha Jupiter tahun 2003. 

(6) Kemudian lakukan pengukuran emisi gas CO. 

(7) Lakukan replikasi pengukuran sebanyak 5 kali dengan selang waktu 

masing-masing pengukuran 2 menit, kemudian matikan mesin. 

(c) Muffler dengan pemasangan zeolit alam yang diaktivasi dengan larutan 

NaOH 

(1) Pemasangan  intake manifold standar. 

(2) Pemasangan muffler yang telah terpasang zeolit alam yang diaktivasi 

dengan larutan NaOH. 
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(3) Menghidupkan mesin dan melakukan pemanasan awal (warming up)

selama 2 menit. 

(4) Menyetel putaran mesin pada 1400 rpm. 

(5) Pemasangan probe sensor exhaust gas analyser pada muffler sepeda 

motor Yamaha Jupiter tahun 2003. 

(6) Kemudian lakukan pengukuran emisi gas CO. 

(7) Lakukan replikasi pengukuran sebanyak 5 kali dengan selang waktu 

masing-masing pengukuran 2 menit, kemudian matikan mesin. 

(d) Muffler dengan pemasangan zeolit alam yang diaktivasi dengan larutan 

H2SO4

(1) Pemasangan  intake manifold standar. 

(2) Pemasangan muffler yang telah terpasang zeolit alam yang diaktivasi 

dengan larutan H2SO4.

(3) Menghidupkan mesin dan melakukan pemanasan awal (warming up)

selama 2 menit. 

(4) Menyetel putaran mesin pada 1400 rpm. 

(5) Pemasangan probe sensor exhaust gas analyser pada muffler sepeda 

motor Yamaha Jupiter tahun 2003. 

(6) Kemudian lakukan pengukuran emisi gas CO. 

(7) Lakukan replikasi pengukuran sebanyak 5 kali dengan selang waktu 

masing-masing pengukuran 2 menit, kemudian matikan mesin. 

3) Langkah Eksperimen untuk Intake Manifold Powerman

(a) Muffler tanpa pemasangan zeolit alam 
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(1) Pemasangan  intake manifold standar. 

(2) Pemasangan muffler tanpa zeolit alam.  

(3) Menghidupkan mesin dan melakukan pemanasan awal (warming up)

selama 2 menit. 

(4) Menyetel putaran mesin pada 1400 rpm. 

(5) Pemasangan probe sensor exhaust gas analyser pada muffler sepeda 

motor Yamaha Jupiter tahun 2003. 

(6) Kemudian lakukan pengukuran emisi gas CO. 

(7) Lakukan replikasi pengukuran sebanyak 5 kali dengan selang waktu 

masing-masing pengukuran 2 menit, kemudian matikan mesin. 

(b) Muffler dengan pemasangan zeolit alam yang diaktivasi dengan cara 

dipanaskan pada suhu 600  oC

(1) Pemasangan  intake manifold Powerman.

(2) Pemasangan muffler yang telah terpasang zeolit alam dengan aktivasi 

pemanasan pada suhu 600  oC.  

(3) Menghidupkan mesin dan melakukan pemanasan awal (warming up)

selama 2 menit. 

(4) Menyetel putaran mesin pada 1400 rpm. 

(5) Pemasangan probe sensor exhaust gas analyser pada muffler sepeda 

motor Yamaha Jupiter tahun 2003. 

(6) Kemudian lakukan pengukuran emisi gas CO. 

(7) Lakukan replikasi pengukuran sebanyak 5 kali dengan selang waktu 

masing-masing pengukuran 2 menit, kemudian matikan mesin. 
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(c) Muffler dengan pemasangan zeolit alam yang diaktivasi dengan larutan 

NaOH 

(1) Pemasangan  intake manifold Powerman.

(2) Pemasangan muffler yang telah terpasang zeolit alam yang diaktivasi 

dengan larutan NaOH. 

(3) Menghidupkan mesin dan melakukan pemanasan awal (warming up)

selama 2 menit. 

(4) Menyetel putaran mesin pada 1400 rpm. 

(5) Pemasangan probe sensor exhaust gas analyser pada muffler sepeda 

motor Yamaha Jupiter tahun 2003. 

(6) Kemudian lakukan pengukuran emisi gas CO. 

(7) Lakukan replikasi pengukuran sebanyak 5 kali dengan selang waktu 

masing-masing pengukuran 2 menit, kemudian matikan mesin. 

(d) Muffler dengan pemasangan zeolit alam yang diaktivasi dengan larutan 

H2SO4

(1) Pemasangan  intake manifold Powerman.

(2) Pemasangan muffler yang telah terpasang zeolit alam yang diaktivasi 

dengan larutan H2SO4.

(3) Menghidupkan mesin dan melakukan pemanasan awal (warming up)

selama 2 menit. 

(4) Menyetel putaran mesin pada 1400 rpm. 

(5) Pemasangan probe sensor exhaust gas analyser pada muffler sepeda 

motor Yamaha Jupiter tahun 2003. 
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(6) Kemudian lakukan pengukuran emisi gas CO. 

(7) Lakukan replikasi pengukuran sebanyak 5 kali dengan selang waktu 

masing-masing pengukuran 2 menit, kemudian matikan mesin. 

4)  Gambar Skema Desain Ekperimen

Penampang dari muffler yang dibuat menjadi sistem knock down atau dapat 

dibongkar pasang yang digunakan dalam penelitian ini, dapat diamati pada 

Gambar 22. Pembuatan muffler sistem knock down atau dapat dibongkar 

pasang bertujuan untuk mempermudah penggantian jenis zeolit alam (zeolit 

alam dengan aktivasi pemanasan, aktivasi larutan NaOH dan aktivasi larutan 

H2SO4). 
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Gambar 22. Penampang Muffler Sistem Knock Down (Bongkar Pasang) 

 

3. Desain Eksperimen

Desain eksperimen adalah suatu langkah-langkah lengkap yang perlu 

diambil jauh sebelum eksperimen dilakukan supaya data yang semestinya 

diperlukan dapat diperoleh. Sehingga akan membawa kepada analisa obyek dan 

kesimpulan yang belaku untuk persoalan-persoalan yang sedang dibahas 

(Sudjana, 1996:1). 
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Pada penelitian ini untuk pengukuran kadar emisi gas buang CO 

digunakan desain eksperimen faktorial 2 x 4. Terdapat dua variabel bebas yang 

kemudian pada desain eksperimen ini disebut faktor. Faktor pertama (faktor A) 

yaitu modifikasi intake manifold dan mempunyai dua taraf yaitu intake manifold 

standar dan intake manifold Powerman. Sedangkan faktor kedua (faktor B) yaitu 

variasi aktivasi zeolit alam yang dipasang pada muffler, terdiri dari empat variasi, 

yaitu muffler tanpa pemasangan zeolit alam, muffler dengan pemasangan zeolit 

alam yang diaktivasi secara pemanasan pada suhu 600 oC, muffler dengan 

pemasangan zeolit alam yang diaktivasi dengan larutan NaOH dan muffler dengan 

pemasangan zeolit alam yang diaktivasi dengan larutan H2SO4. Sehingga pada 

eksperimen ini diperoleh desain eksperimen faktorial 2 x 4. Dengan demikian 

diperlukan delapan kondisi eksperimen atau delapan kombinasi perlakuan yang 

berbeda-beda. Pada masing-masing perlakuan dilakukan lima kali replikasi, 

sehingga tiap perlakuan diperoleh lima data. Karena pada tiap perlakuan 

dilakukan replikasi sebanyak lima kali, maka pada eksperimen faktorial 2 x 4 ini 

akan diperoleh data sebanyak 40 data. 

Kombinasi perlakuan dilakukan dengan mengkombinasikan masing-

masing taraf pada faktor A dengan taraf-taraf pada faktor B. Dengan demikian, 

dapat diperoleh dari hasil eksperimen yang kemudian dapat ditabelkan. Berikut ini 

tabel pengumpulan data eksperimen 2 x 4. 
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Tabel 5. Desain Faktorial Eksperimen Pengukuran Emisi Gas CO 

Faktor A 

Modifikasi Intake 

Manifold 

Taraf 

Standar Powerman 

Jumlah 

Keseluruh

an 

Rata–rata 

Keseluruh

an 

Muffler Tanpa  

Zeolit Alam 

 

Y111 

Y112 

Y113 

Y114 

Y115 

Y121 

Y122 

Y123 

Y124 

Y125 

Jumlah J110 J120 J100 

Rata-rata 110Y 120Y 100Y

Fa
kt

or
B

(V
ar

ia
si

A
kt

iv
as

iZ
eo

lit
A

la
m

Pa
da

M
uf

fle
r)

Muffler 

Dengan 

Zeolit Alam
Aktivasi 

Dengan 

Pemanasa

Y211 

Y212 

Y213 

Y214 

Y221 

Y222 

Y223 

Y224 
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n 600oC Y215 Y225 

Jumlah J210 J220 J200 

Rata-rata 210Y 220Y 200Y

Aktivasi 

Dengan 

Larutan 

NaOH 

Y311 

Y312 

Y313 

Y314 

Y315 

Y321 

Y322 

Y323 

Y324 

Y325 

Jumlah J310 J320 J300 

Rata-rata  

Aktivasi 

Dengan 

Larutan 

H2SO4

Y 411 

Y 412 

Y 413 

Y 414 

Y 415 

Y 421 

Y 422 

Y 423 

Y 424 

Y 425 

Jumlah J410 J420 J400  

Rata-rata  

Jumlah  

Keseluruhan 
J010 J020 

J000 

Rata-rata  

Keseluruhan 
 

400Y420Y410Y

300Y310Y 320Y

000Y020Y010Y
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(Sumber: Sudjana, 1989: 

17) 

 

Keterangan : 

 Y  : Data kadar emisi gas buang CO 

 J   : Jumlah kadar emisi gas buang CO 

 Y : Data rata-rata kadar emisi gas buang CO 

 

Section 1.01 E. 

Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini untuk menganalisa data digunakan analisis varian 

(Anava) dua jalan. Namun sebelum dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji 

persyaratan analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas.  

1. Uji Persyaratan Analisis Data

a. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah data pada variabel-variabel 

penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak, uji 

normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas Liliefors.

Adapun prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Tentukan hipotesis 
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Ho  = Sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 

Hi   = Sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. 

2) Tentukan taraf nyata α = 0,01

3) Menentukan harga S dengan rumus: 

( )
( )1nn

XXn
SD

2

i
2

i2

−

−
= ∑ ∑  

4) Pengamatan X1, X2, …., Xn dijadikan bilangan Z1, Z2, …., Zn dengan  

menggunakan rumus :  Zi = 
SD

XX i −

5) Statistik uji yang digunakan L = Maks. ( ) ( )ZiSZiF −

Dengan F(Zi) = P(Z≤ Zi); Z ~ N(0,1);  

( )
n

ZiZZZZbanyaknyaZiS N ≤= ,,, 321

6) Daerah kritik uji DK = {LL > Lα;n}

Ho ditolak apabila Lo mak > L tabel. 

Ho diterima apabila Lo mak < L tabel. 

(Sumber: Budiyono, 2000: 169) 

 

b. Uji Homogenitas

Untuk menguji persyaratan homogenitas digunakan uji Bartlet, adapun 

prosedur yang harus ditempuh adalah sebagai berikut: 

1) Tentukan hipotesis 
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Ho : S1
2 = S2

2 …. = Sk2 ; Hi  : Tidak demikian 

2) Tentukan taraf nyata α = 0,01

Tabel 6. Harga-harga yang perlu untuk uji Bartlett 

Sampel ke dk 1/dk Si2 Log Si2 (dk) Log Si2

1

2

Kekeliruan 

N1-1 

N2-1 

Nk-1 

1/ N1-1 

1/ N2-1 

1/ N3-1 

Si2

Si2

Si2

Log Si2

Log Si2

Log Si2

(N1-1) Log Si2

(N1-1) Log Si2

(N1-1) Log Si2

Jumlah Σ(Ni-1) Σ(1/ Ni-1)  Σ (Ni-1) Log Si2

3) Untuk uji Bartlet digunakan statistik Chi Kuadrat 

X2 = (Ln 10) { B - Σ(ni – 1) log Si
2 }; Dimana: 

 B = Koefisien Bartlet = ( log S2 ) Σ (ni –1) 

 S2 = Variasi gabungan dari semua sampel= {Σ(Ni-1) Si2 / Σ(Ni-1)} 

 Si2 =
( )

1n
nYiYi

i

i
22

−
Σ−Σ /)(

4) Daerah kritik ( Daerah penolakan Ho ) 

Ho ditolak apabila X2 ≥ X2
t ( 1 - α )( k – 1 ) 

Ho diterima apabila X2 ≤ X2
t ( 1 - α )( k – 1 ) 

` (Sumber: Sudjana, 1996: 261) 

 

2. Analisis Data

a. Uji Hipotesis dengan Anava Dua Jalan

Dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis setelah diperoleh data 

dengan metode eksperimen yang berdistribusi normal dan memiliki varian yang 
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homogen.  Maka digunakan analisis varian dua jalan. Dengan langkah-langkah 

pengujian sebagai berikut: 

1) Menentukan hipotesis 

a) Ho : σA
2 = 0; Hi1 : Ada salah satu perbedaan 

b) Ho : σB
2 = 0; Hi2 : Ada salah satu perbedaan 

c) Ho : σC
2 = 0; Hi3 : Ada salah satu perbedaan 

2) Memilih taraf signifikasi tertentu (α = 0,01) 

3) Menetapkan kriteria pengujian, yaitu: 

a) Ho1 diterima apabila F � Fα a – 1,ab(n – 1)

Ho1 ditolak apabila F � Fα a – 1,ab(n – 1)

b) Ho2 diterima apabila F � Fα b – 1,ab(n – 1)

Ho2 ditolak apabila F � Fα b – 1,ab(n – 1)

c) Ho3 diterima apabila F � Fα (a – 1)(b – 1),ab(n – 1)

Ho3 ditolak apabila F � Fα (a – 1)(b – 1),ab(n – 1)

4) Menentukan besarnya F 

Rumus-rumus yang digunakan untuk menganalisa data guna menentukan 

jumlah kuadrat (JK), derajat kebebasan (dk), mean kuadrat (KT) dan F observasi 

adalah: 

abn dkdengan ,
1 1 1

22 ==∑ ∑∑∑
= = =

a

i

b

j

n

k
ijkYY

Ji00 = Jumlah nilai pengamatan yang ada dalam taraf ke i faktor A 

 = ∑∑
= =1 1j

b

k
ijkY
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J0j0 = Jumlah nilai pengamatan yang ada dalam taraf ke j faktor B 

= ∑∑
= =

a

i

n

k
ijkY

1 1
 

Jij0  = Jumlah pengamatan yang ada dalam taraf ke i faktor A dalam    

taraf ke j faktor B 

 = ∑
=

n

k
ijkY

1

J000   = Jumlah nilai semua pengamatan 

 = ∑∑∑
= = =

a

i

b

j

n

k
ijkY

1 1 1

2

Ry = 1dkdengan ,
2

000 =
abn
J

Ay = Jumlah kuadrat-kuadrat (JK) untuk semua taraf faktor A 

 = ( )∑
=

−
a

i
i YYbn

1

2
00000

= RybnJ
a

i
−




∑

=

2
000

1
dengan dk = (a – 1). 

By = Jumlah kuadrat (JK) untuk semua taraf faktor B. 

 = ( )2
000100

1

YYan
a

i
−∑

=

= RynJ
b

i
−∑

=

2
000

1

( dengan dk = (b – 1). 

Jab = Jumlah kuadrat – kuadrat (JK) untuk semua sel untuk daftar a x b. 

 = ( )2
00000
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YYn j

b

j

a

i
−∑∑

==
.
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= RynJ j

b

j

b

i
−




∑∑

==

2
00

11

ABY= Jumlah kuadrat – kuadrat untuk interaksi antara faktor A dan 

faktor B. 

 = n ∑∑
= =

−−−
a

i

b

j
jij YYYY

1 1

2
000000000 )(

= Jab – Ay – By dengan dk = (a-1)(b-1) 

Ey = ∑ Y2 – Ry – Ay – By – ABy dengan dk = ab (n-1) 

A = Mean kuadrat untuk faktor A 

 = Ay / (a-1) 

B = Mean kuadrat untuk faktor B 

 = Ay / (b-1) 

AB  =  Mean kuadrat untuk A dan B. 

 = ABy / (a-1)(b-1) 

E = Ey / ab(n-1) 

Setelah perhitungan selesai, hasilnya dimasukkan ke dalam daftar anava 

sebagai berikut: 

Tabel 7. Rangkuman Anava Dua Jalan 

Sumber Variasi dk JK KT F

Rata-rata perlakuan 

A

B

AB 

1

a-1 

b-1 

(a-1)(b-1) 

Ry

Ay

By

ABy

Ay/dkA 

By/dkB 

ABy/dkAB 

FA

FB

FAB 
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Kekeliruan (E) ab(n-1) Ey Ey/dkE 

Jumlah Abn ∑ Y2 - -

Keterangan : 

A : Modifikasi intake manifold 

B : Variasi aktivasi zeolit alam yang dipasang pada muffler 

AB : Interaksi antara modifikasi intake manifold dan variasi aktivasi zeolit alam 

yang dipasang pada muffler 

dk : Derajat kebebasan 

JK : Jumlah Kuadrat 

KT : Mean Kuadrat 

F : Notasi Anava 

Karena dalam penelitian ini ada tiga buah taraf faktor A dan dua buah 

taraf faktor B, yang semuanya digunakan dalam eksperimen, maka unuk 

menghitung statistik F, digunakan model tetap, yaitu: 

Ho1 dipakai statistik FA = KTA/KTE 

Ho2 dipakai statistik FB = KTB/KTE 

Ho3 dipakai statistik  FAB = KTAB/KTE 

5) Menetapkan kesimpulan. 

FA ≥ Ft ; Ho1 ditolak 

FB ≥ Ft ; Ho2 ditolak 

FAB ≥ Ft ; Ho3 ditolak 

(Sumber: Sudjana, 1989: 114) 
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b. Komparasi Ganda Pasca Anava Dua Jalan

Komparasi ganda pasca anava bertujuan untuk mengetahui rerata mana 

yang berbeda atau rerata mana yang sama. Dalam penelitian ini, komparasi ganda 

yang digunakan untuk tindak lanjut anava dua jalan adalah dengan memakai 

metode Scheffe.

Langkah-langkah yang harus ditempuh pada metode Scheffe adalah 

sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasikan semua pasangan komparasi rataan yang ada.  

Menentukan tingkat signifikasi α = 1%

2) Mencari nilai statistik uji F dengan menggunakan formula: 

a). Uji scheffe  untuk komparasi rataan antar baris. 

 Fi-j  =
( )









+

−

j.n
1

i.n
1RKG 

XX
2

ji , RKG = E 

 Daerah kritik uji (DK) = {FF > (p-1) Fα; p-1, N-pq}

b). Uji scheffe  untuk komparasi rataan antar kolom. 

 Fi-j  =
( )









+

−

j.n
1

i.n
1RKG 

XX
2

ji , RKG = E 

 Daerah kritik uji (DK) = {FF > (q-1) Fα; q-1, N-pq}

c). Uji scheffe  untuk komparasi rataan antar sel pada kolom yang sama. 
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Fij-kj  =
( )









+

−

kj.n
1

ij .n
1RKG 

XX
2

ji , RKG = E 

 Daerah kritik uji (DK) = {FF > (pq-1) Fα; pq-1, N-pq}

d). Uji scheffe  untuk komparasi rataan antar sel pada baris yang sama. 

 Fij-ik =
( )









+

−

ik.n
1

ij .n
1RKG 

XX
2

ji , RKG = E 

 Daerah kritik uji (DK) = {FF > (pq-1) Fα; pq-1, N-pq}

3) Menentukan keputusan uji untuk masing-masing komparasi ganda. 

4) Mengambil kesimpulan keputusan uji yang ada. 

Keterangan: 

Fi – j    =  Nilai Fobs. Pada pembandingan baris ke i dan baris ke j 

Fij – kj  =  Nilai Fobs. Pada pembandingan rataan pada sel ke i dan sel ke j 

X i = Rataan pada baris ke-i. 

X j = Rataan pada baris ke-j. 

X ij = Rataan pada sel ij. 

X kj = Rataan pada sel kj. 

RKG  =  E = Rataan kuadrat galat. 

n . i = Ukuran sampel baris ke-i. 

n . j = Ukuran sampel baris ke-j.   

n . ij   =  Ukuran sel ij.  

n . kj = Ukuran sel kj.  

 (Sumber: Budiyono, 2000: 209) 
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Uji Scheffe yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan uji 

Scheffe untuk komparasi rataan antar baris, komparasi rataan antar kolom, 

komparasi rataan antar sel pada kolom yang sama dan komparasi rataan antar sel 

pada baris yang sama. Hal ini dilakukan agar benar-benar diketahui tingkat 

perbedaan besarnya pengaruh masing-masing kombinasi perlakuan terhadap 

besarnya kadar emisi gas buang CO pada sepeda motor Yamaha Jupiter 2003. 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Article II. A. Deskripsi Data 

Seperti telah diuraikan pada Bab III, penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimen yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi 

terhadap obyek, pada penelitian ini melibatkan dua faktor. Faktor A yaitu 

modifikasi intake manifold dan mempunyai dua taraf yaitu intake manifold 

standar dan intake manifold Powerman. Sedangkan faktor B yaitu variasi aktivasi 

zeolit alam yang dipasang pada muffler, terdiri dari empat variasi, yaitu muffler 

tanpa pemasangan zeolit alam, muffler dengan pemasangan zeolit alam yang 

diaktivasi secara pemanasan pada suhu 600 oC, muffler dengan pemasangan zeolit 

alam yang diaktivasi dengan larutan NaOH dan muffler dengan pemasangan zeolit 

alam yang diaktivasi dengan larutan H2SO4. Sehingga pada eksperimen ini 

diperoleh desain eksperimen faktorial 2 x 4. 
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Faktor A dan faktor B ini merupakan variabel bebas. Adapun sebagai 

variabel terikatnya adalah kadar emisi gas buang CO sepeda motor Yamaha 

Jupiter tahun 2003. Secara lengkap hasil penelitian pengukuran kadar emisi gas 

buang CO sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003 dapat dideskripsikan sebagai 

berikut:  

Tabel 7. Data Hasil Pengukuran Kadar Emisi Gas Buang CO Sepeda Motor 

Yamaha Jupiter Tahun 2003 (% Volume) 

57 
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Faktor A 

Modifikasi Intake 

Manifold 

Taraf 

Standar Powerman

Jumlah 

Keseluruha

n

Rata–rata 

Keseluruha

n

Muffler Tanpa  

Zeolit Alam 

1,63 

1,68 

1,61 

1,61 

1,66 

1,25 

1,19 

1,19 

1,23 

1,21 

 

Jumlah 8,19 6,07 14,26  

Rata-rata 1,64 1,21  1,43 

Aktivasi 

Dengan 

Pemanasan 

600oC

1,14 

1,14 

1,20 

1,16 

1,20 

0,83 

0,85 

0,89 

0,89 

0,86 

 

Jumlah 5,84 4,32 10,16  

Rata-rata 1,17 0,87  1,02 

Aktivasi 

Dengan 

Larutan 

NaOH 

0,99 

0,95 

0,93 

0,95 

0,92 

0,67 

0,68 

0,63 

0,65 

0,65 

 

Jumlah 4,74 3,28 8,02  

Rata-rata 0,95 0,66  0,80 

Aktivasi 

Dengan 

Larutan 

0,76 

0,73 

0,73 

0,79 

0,45 

0,46 

0,40 

0,42 
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Data hasil pengukuran kadar emisi gas buang CO sepeda motor Yamaha 

Jupiter tahun 2003 seperti telah ditunjukkan dalam Tabel 7, diperoleh atas dasar 

pengukuran kadar emisi gas buang CO menggunakan alat exhaust gas analyzer 

untuk setiap kali perlakuan dan perulangan. 

Pada Tabel 7 ditunjukkan bahwa data pengaruh modifikasi intake 

manifold terhadap kadar emisi gas buang CO sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 

2003 disusun berdasarkan kolom, sedangkan pengaruh variasi aktivasi zeolit alam 

yang dipasang pada muffler terhadap kadar emisi gas buang CO sepeda motor 

Yamaha Jupiter tahun 2003 disusun berdasarkan baris. 

Tabel 8. Rerata Data Hasil Pengukuran Kadar Emisi Gas Buang CO Sepeda 

Motor Yamaha Jupiter Tahun 2003 (% Volume) 

Modifikasi Intake Manifold 
Variasi Aktivasi Zeolit Alam Pada Muffler

Standar Powerman 

Muffler Tanpa Zeolit Alam 1,64 1,21 

Aktivasi Dengan 

Pemanasan 600oC
1,17 0,86 

Aktivasi Dengan 

Larutan NaOH 
0,95 0,66 

Muffler Dengan 

Zeolit Alam 

Aktivasi Dengan 0,75 0,43 
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Larutan H2SO4

Pada Tabel 8 ditunjukkan bahwa rerata sel kadar emisi gas buang CO 

untuk intake manifold Powerman dan muffler dengan pemasangan zeolit alam 

yang diaktivasi dengan larutan H2SO4 didapat hasil yang paling rendah yaitu 0,43 

%. Dan rerata sel kadar emisi gas buang CO untuk intake manifold standar dan 

muffler tanpa pemasangan zeolit alam didapat hasil yang paling tinggi yaitu 1,64 

%. Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 7. 

Pada Histogram (Gambar 23), dapat diamati bahwa pengaruh modifikasi 

intake manifold dan variasi aktivasi zeolit alam pada muffler terhadap kadar emisi 

gas buang CO berbeda-beda pada setiap perlakuan. Untuk lebih jelasnya dapat 

diamati pada Gambar 23. 
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Histogram Pengaruh Modifikasi Intake Manifold dan Variasi Aktivasi 
Zeolit Alam Pada Muffler Terhadap Kadar Emisi Gas Buang CO 

Sepeda Motor Yamaha Jupiter Tahun 2003
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Gambar 23. Histogram Pengaruh Modifikasi Intake Manifold dan Variasi Aktivasi 

Zeolit Alam pada Muffler Terhadap Kadar Emisi Gas Buang CO 

Sepeda Motor Yamaha Jupiter tahun 2003 

 

Dari histogram (Gambar 23) dapat diketahui bahwa kadar emisi gas 

buang CO minimal adalah sebesar 0,43 % volume untuk penggunaan intake 

manifold Powerman dan muffler dengan pemasangan zeolit alam yang diaktivasi 

dengan larutan H2SO4.

Intake Manifold Powerman 

Intake Manifold Standar 

a = Aktivasi Pemanasan t: 600 oC

b = Aktivasi dengan Larutan NaOH 

c = Aktivasi dengan larutan H2SO4
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B. Uji Persyaratan Analisis 

Karena penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, maka data yang 

diperoleh sebelum dianalisis dengan uji Analisis Varians dua jalan, maka 

dilakukan uji pendahuluan atau uji prasyarat analisis yang meliputi uji normalitas 

dan uji homogenitas. 

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dipakai untuk menguji apakah data hasil penelitian yang 

didapatkan mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Untuk uji ini dilakukan 

dengan menggunakan uji normalitas Lilliefors, dengan taraf signifikasi 1 %. 

Selanjutnya mencari harga Lmaks { |F (Zi) - S (Zi)| } pada masing-masing 

kelompok perlakuan. Kemudian harga Lmaks dikonsultasikan dengan harga LTabel 

yang didapatkan pada Tabel dengan N = 20 dan diperoleh LTabel sebesar 0,231 dan 

N = 10 diperoleh LTabel sebesar 0,294. Jika hasil perhitungan mendapatkan harga 

Lmaks lebih kecil dari harga LTabel, maka data berdistribusi normal. Adapun 

keputusan uji normalitas, data selengkapnya adalah ditunjukkan pada Tabel 9. 

Article III. Tabel 9. Hasil Uji Normalitas dengan Metode Liliefors 

Sumber Perlakuan Data Hasil Uji Keputusan 

Kolom A1

(Intake Manifold 

Standar) 

Lobs= 0,165< L0.01; 20 = 

0,231 

Sampel berasal dari 

populasi yang 

berdistribusi normal 

Kolom A2 Lobs= 0,146 < L0.01; 20 = Sampel berasal dari 
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(Intake Manifold 

Powerman)

0,231 populasi yang 

berdistribusi normal 

Baris B1

(Muffler Tanpa Zeolit 

Alam) 

Lobs= 0,283 < L0.01; 10 = 

0,294 

Sampel berasal dari 

populasi yang 

berdistribusi normal 

Baris B2

(Muffler Dengan Zeolit 

Alam a) 

Lobs= 0,281 < L0.01; 10 = 

0,294 

Sampel berasal dari 

populasi yang 

berdistribusi normal 

Baris B3

(Muffler Dengan Zeolit 

Alam b) 

Lobs= 0,284 < L0.01;10 =

0,294 

Sampel berasal dari 

populasi yang 

berdistribusi normal 

Baris B4

(Muffler Dengan Zeolit 

Alam c) 

Lobs= 0,278 < L0.01; 10 = 

0,294 

Sampel berasal dari 

populasi yang 

berdistribusi normal 

Keputusan Uji Normalitas 

Karena Lmaks dari perlakuan tidak berada pada daerah kritik atau lebih 

kecil dari Ltabel maka Ho masing-masing perlakuan diterima. Jadi data hasil 

pengukuran kadar emisi gas buang CO sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003 

dalam penelitian ini secara keseluruhan berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 3. 
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2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk menguji kesamaan beberapa buah 

rata-rata. Pada penelitian ini, digunakan metode Bartlett untuk uji homogenitas. 

Dan pengambilan kesimpulan dengan taraf signifikansi 1 %. Jika didapatkan 

harga X2
Hitung lebih besar dari harga X2

Tabel, berarti data yang didapatkan berasal 

dari sampel yang tidak homogen. Namun bila didapatkan harga X2
Hitung lebih kecil 

dari harga X2
Tabel, berarti data yang didapatkan berasal dari sampel yang 

homogen. Data hasil pengujian homogenitas dengan Metode Bartlet yang telah 

dilakukan ditunjukkan pada Tabel 10. 

Tabel 10. Hasil Uji Homogenitas dengan Metode Bartlet 

Sumber Variasi X2 X2
(1-α)(k-1) Keputusan Uji 

Kolom 

Baris 

0,594 

1,161 

6,635 

11,345 

Ho diterima 

Ho diterima 

Keputusan Uji Homogenitas 

Karena masing-masing sumber memenuhi kriteria X2 ≤ X2
(1-α)(k-1) 

sehingga X2
hitung tidak terletak pada daerah kritik, maka Ho diterima. Jadi kedua 

faktor tersebut (kolom dan baris) berasal dari populasi yang homogen. 

Perhitungan selengkapnya dapat diperiksa pada Lampiran 4. 
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Article IV. C. Pengujian Hipotesis 

1. Pengujian Hipotesis Pertama, Kedua dan Ketiga dengan Analisis

Varians (ANAVA) Dua Jalan

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh modifikasi intake manifold 

dan variasi aktivasi zeolit alam pada muffler terhadap kadar emisi gas buang CO 

sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003, perlu dilakukan suatu pengujian 

statistik. Dalam penelitian ini, uji statistik yang digunakan adalah analisis variansi 

dua jalan. Hasil pengujian analisis variansi dua jalan tersebut adalah sebagai 

indikator ada tidaknya pengaruh modifikasi intake manifold dan variasi aktivasi 

zeolit alam pada muffler terhadap kadar emisi gas buang CO sepeda motor 

Yamaha Jupiter tahun 2003. 

Kemudian untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel 

serta interaksi antara kedua variabel tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 11, 

yaitu Tabel ringkasan hasil uji F untuk anava dua jalan sebagai berikut: 

(perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 5). 

Tabel 11. Ringkasan Hasil Uji F untuk Anava Dua Jalan 

Sumber Variasi dk JK KT Fobs 

FTa

bel 

P

Rata-rata Perlakuan 

A

B

1

1

3

36,78724 

1,12896 

3,80676 

 

1,12896 

1,26892 

 

1618,58 

1819,24 

 

7,5

0

<

0,
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AB 

Kekeliruan 

3

32 

0,02712 

0,02232 

0,00904 

0,0006975 

12,96 4,4

6

4,4

6

0

1

<

0,

0

1

<

0,

0

1

Jumlah 40 41,77236     

Keterangan: 

A : Modifikasi intake manifold 

B : Variasi aktivasi zeolit alam pada muffler 

AB: Interaksi antara modifikasi intake manifold dan variasi aktivasi zeolit alam 

pada muffler 

Berdasarkan rangkuman hasil Uji F untuk anava dua jalan pada Tabel 11 

dapat diambil keputusan uji sebagai berikut:  

a. Pengaruh Modifikasi Intake Manifold Terhadap Kadar Emisi Gas Buang

CO Sepeda Motor Yamaha Jupiter Tahun 2003 (FaktorA)

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



99

Tabel 11 menunjukkan bahwa Fobservasi = 1618,58 dan Ftabel = 7,50 

sehingga Fobservasi > Ftabel. Ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan 

selanjutnya dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh modifikasi intake 

manifold terhadap kadar emisi gas buang CO sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 

2003. Jadi hipotesis pertama dapat diterima. 

b. Pengaruh Variasi Aktivasi Zeolit Alam pada Muffler Terhadap Kadar

Emisi Gas Buang CO Sepeda Motor Yamaha Jupiter Tahun 2003 (Faktor

B)

Tabel 11 terlihat bahwa Fobservasi = 1819,24 dan Ftabel = 4,46 sehingga  

Fobservasi > Ftabel. Ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan selanjutnya 

dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh variasi aktivasi zeolit alam 

pada muffler terhadap kadar emisi gas buang CO sepeda motor Yamaha Jupiter 

tahun 2003. Jadi hipotesis kedua dapat diterima. 

c. Pengaruh Bersama (Interaksi) Modifikasi Intake Manifold dan Variasi

Aktivasi Zeolit Alam pada Muffler Terhadap Kadar Emisi Gas Buang

CO Sepeda Motor Yamaha Jupiter Tahun 2003 (Faktor AB)

Tabel 11 terlihat bahwa Fobservasi = 12,96 dan Ftabel = 4,46 sehingga 

Fobservasi > Ftabel. Ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan selanjutnya 

dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh (interaksi) secara bersama-

sama antara modifikasi intake manifold dan variasi aktivasi zeolit alam pada 

muffler terhadap kadar emisi gas buang CO sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 

2003. Jadi hipotesis ketiga dapat diterima. 
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d. Modifikasi Intake Manifold dan Variasi Aktivasi Zeolit Alam pada

Muffler yang Menghasilkan Kadar Emisi Gas Buang CO Paling Rendah

Tabel 8 menunjukkan rerata data hasil pengukuran kadar emisi gas 

buang CO sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003 (% volume). Dari tabel 

tersebut dapat diketahui bahwa intake manifold Powerman dan muffler dengan 

pemasangan zeolit alam yang diaktivasi dengan larutan H2SO4 menghasilkan 

kadar emisi gas buang CO paling rendah yaitu sebesar 0,43 %. 

2. Hasil Komparasi Ganda Pasca Anava Dua Jalan

Setelah melakukan analisis dengan menggunakan analisis variansi dua 

jalan, maka untuk melihat perbedaan reratanya agar menjadi lebih jelas, 

dilanjutkan dengan uji komparasi ganda. Komparasi ganda setelah anava yang 

dilakukan disini adalah dengan mempergunakan uji Scheffe untuk analisis variansi 

dua jalan. Rataan masing-masing komparasi untuk komparasi ganda pasca anava 

dapat diperiksa pada Tabel 12, 13, 14, dan 15 berikut ini: 

Tabel 12. Hasil Komparasi Rerata Antar Kolom 

No.
Sumber Perbedaan Antar 

Kolom 
Fobs. 

(p-1)Fα;q-

1,N-pq 

Kesimpulan 

1. Manifold  STD >< Manifold 

Powerman 

1618,5

8

7,50 Ada 

Perbedaan 

Keterangan:  Berbeda signifikan jika Fobs. > (p-1)Fα;p-1,N-pq 

Tabel 13. Hasil Komparasi Rerata Antar Baris 
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No. Sumber Perbedaan Antar Baris Fobs. (q-1)Fα;p-

1,N-pq 

Kesimpulan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Muffler Tanpa ZA >< Muffler 

Dengan ZA a 

 

Muffler Tanpa ZA >< Muffler 

Dengan ZA b 

 

Muffler Tanpa ZA >< Muffler 

Dengan ZA c 

 

Muffler Dengan ZA a >< Muffler 

Dengan ZA b 

 

Muffler Dengan ZA a >< Muffler 

Dengan ZA c 

 

Muffler Dengan ZA b >< Muffler 

Dengan ZA c  

 

1205,0

2

2791,2

3

4986,0

6

328,29

1288,7

2

316,13

13,38 

13,38 

13,38 

13,38 

13,38 

13,38 

Ada Perbedaan

Ada Perbedaan

Ada Perbedaan

Ada Perbedaan

Ada Perbedaan

Ada Perbedaan

Keterangan:  Berbeda signifikan jika Fobs. > (q-1)Fα;q-1,N-pq 
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Tabel 14. Hasil Komparasi Rerata Antar Sel Pada Baris yang Sama 

Sumber Perbedaan Antar Baris N

o. 

Faktor B Antar A 

Fobs. (q-1)Fα;p-

1,N-pq 

Kesimpulan 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tanpa ZA

Dengan 

ZA a 

Dengan 

ZA b 

Dengan 

ZA c 

Manifold STD >< 

Manifold PWRMN 

Manifold STD >< 

Manifold PWRMN 

Manifold STD >< 

Manifold PWRMN 

Manifold STD >< 

Manifold PWRMN 

644,

36 

331,

24 

305,

61 

376,

26 

22,75 

22,75 

22,75 

22,75 

Ada 

Perbedaan 

Ada 

Perbedaan 

Ada 

Perbedaan 

Ada 

Perbedaan 

Keterangan:  Berbeda signifikan jika Fobs. > (pq-1)Fα;pq-1,N-pq 

Tabel 15. Hasil Komparasi Rerata Antar Sel Pada Kolom yang Sama 

Sumber Perbedaan Antar Kolom No.

Antar B Faktor A 

Fobs. (q-1)Fα;p-

1,N-pq 

Kesimpulan 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Tanpa ZA >< Dengan 

ZA a 

Tanpa ZA >< Dengan 

ZA b 

Tanpa ZA >< Dengan 

ZA c 

Dengan ZA a >< 

Dengan ZA b 

Dengan ZA a >< 

Dengan ZA c 

Dengan ZA b >< 

Dengan ZA c 

Tanpa ZA >< Dengan 

ZA a 

Tanpa ZA >< Dengan 

ZA b 

Tanpa ZA >< Dengan 

ZA c 

Dengan ZA a >< 

Dengan ZA b 

Dengan ZA a >< 

Dengan ZA c 

Dengan ZA b >< 

Dengan ZA c 

Manifold 

STD 

Manifold 

STD 

Manifold 

STD 

Manifold 

STD 

Manifold 

STD 

Manifold 

STD 

Manifold 

PWRMN 

Manifold 

PWRMN 

Manifold 

PWRMN 

Manifold 

PWRMN 

Manifold 

PWRMN 

Manifold 

PWRMN 

791,7

6

1706,

45 

2800,

92 

173,4

8

614,3

2

134,9

0

439,0

7

1116 

2203,

07 

155,0

7

675,1

1

183,0

7

22,75 

22,75 

22,75 

22,75 

22,75 

22,75 

22,75 

22,75 

22,75 

22,75 

22,75 

22,75 

Ada 

Perbedaan  

Ada 

Perbedaan 

Ada 

Perbedaan 

Ada 

Perbedaan 

Ada 

Perbedaan 

Ada 

Perbedaan 

Ada 

Perbedaan 

Ada 

Perbedaan 

Ada 

Perbedaan 

Ada 

Perbedaan 

Ada 

Perbedaan 

Ada 

Perbedaan 
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Keterangan:  Berbeda signifikan jika Fobs. > (pq-1)Fα;pq-1,N-pq  

Hasil perhitungan uji Scheffe pasca anava menunjukkan bahwa semua 

Fobs. Lebih besar dari kriteria uji, dengan demikian semua kombinasi perlakuan 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kadar emisi gas buang CO sepeda 

motor Yamaha Jupiter tahun 2003. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: 

a. Modifikasi intake manifold (intake manifold standar dan intake manifold 

Powerman) memberikan pengaruh terhadap kadar emisi gas buang CO sepeda 

motor Yamaha Jupiter tahun 2003. 

b. Variasi aktivasi zeolit alam pada muffler memberikan pengaruh terhadap 

kadar emisi gas buang CO sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003. 

c. Modifikasi intake manifold (intake manifold standar dan intake manifold 

Powerman) dalam semua variasi aktivasi zeolit alam pada muffler memberikan 

pengaruh terhadap kadar emisi gas buang CO sepeda motor Yamaha Jupiter 

tahun 2003. 

d. Variasi aktivasi zeolit alam pada muffler dalam semua modifikasi intake 

manifold (intake manifold standar dan intake manifold Powerman) 

memberikan pengaruh terhadap kadar emisi gas buang CO sepeda motor 

Yamaha Jupiter tahun 2003. 

D. Pembahasan Hasil Analisis Data 

Setelah dilakukan analisis data hasil eksperimen dapat dikemukakan 

fakta-fakta sebagai berikut: 
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1. Dari Tabel 11 dapat diamati bahwa pengaruh modifikasi intake manifold 

terhadap kadar emisi gas buang CO sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 

2003 adalah FA lebih besar dari pada Ftabel pada taraf signifikan 0,01, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh signifikan antara 

modifikasi intake manifold terhadap kadar emisi gas buang CO sepeda 

motor Yamaha Jupiter tahun 2003. Hal ini disebabkan karena pemakaian 

intake manifold tipe Powerman yang mempunyai lubang di dalamnya 

berbeda dengan intake manifold standar, karena tidak hanya lubang mulus 

tanpa alur, tetapi di bagian belakangnya dibuat bersudu atau menyerupai 

bentuk kipas dan pada bagian tengahnya tidak bersudu dengan tujuan 

untuk mengubah aliran yang lurus (laminer) menjadi pusaran (turbulen) 

sehingga campuran bahan bakar dan udara bercampur dengan merata 

menyebar di ruang bakar dan menghasilkan pembakaran yang sempurna 

serta gas CO yang dihasilkan akan semakin sedikit.  

2. Dari Tabel 11 dapat diamati bahwa pengaruh antara variasi aktivasi zeolit 

alam pada muffler terhadap kadar emisi gas buang CO sepeda motor 

Yamaha Jupiter tahun 2003 adalah FB lebih besar dari pada Ftabel pada 

taraf signifikan 0,01 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh 

antara variasi aktivasi zeolit alam pada muffler terhadap kadar emisi gas 

buang CO sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003. Aktivasi zeolit alam 

yang dipasangan pada muffler (baik aktivasi pemanasan, aktivasi dengan 

larutan NaOH dan atau dengan larutan H2SO4) akan dapat menghilangkan 

pengotor-pengotor yang terdapat dalam pori-pori zeolit alam, hilangnya 
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pengotor akan dapat meningkatkan luas permukaannya sehingga semakin 

banyak gas karbon monoksida (CO) masuk ke pori-pori atau ruang bebas 

dan terjadi kontak langsung dengan zeolit alam tersebut. Di dalam pori-

pori zeolit alam akan terjadi reaksi antara gas karbon monoksida (CO) 

dengan gas oksigen (O2) sehingga berubah menjadi gas yang lebih aman 

bagi lingkungan yaitu menjadi CO2. Jadi pemasangan zeolit alam pada 

muffler yang telah diaktivasi akan berfungsi sebagai catalytic converter 

untuk mengurangi gas buang CO.  

3. Dari Tabel 11 dapat diamati bahwa pengaruh bersama (interaksi) antara 

modifikasi intake manifold dan variasi aktivasi zeolit alam pada muffler 

terhadap kadar emisi gas buang CO sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 

2003 adalah FAB lebih besar dari pada Ftabel pada taraf signifikan 0,01, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh bersama antara 

modifikasi intake manifold dan variasi aktivasi zeolit alam pada muffler 

terhadap kadar emisi gas buang CO sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 

2003. Modifikasi intake manifold (intake manifold tipe Powerman) dapat 

menjadikan campuran bahan bakar dan udara bercampur dengan merata 

menyebar di ruang bakar dan menghasilkan pembakaran yang sempurna 

dan ditambah lagi pemasangan zeolit alam pada muffler yang telah 

diaktivasi (baik aktivasi pemanasan, aktivasi dengan larutan NaOH dan 

atau dengan larutan H2SO4). Aktivasi pada zeolit alam akan dapat 

menghilangkan pengotor-pengotor yang terdapat dalam pori-pori zeolit 

alam, sehingga luas permukaannya meningkat dan semakin banyak gas 
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karbon monoksida (CO) masuk ke pori-pori atau ruang bebas dan terjadi 

kontak langsung dengan zeolit alam. Di dalam pori-pori zeolit alam akan 

terjadi reaksi antara gas karbon monoksida (CO) dengan gas oksigen (O2)

sehingga berubah menjadi gas yang lebih aman bagi lingkungan yaitu 

menjadi CO2. Pemasangan zeolit alam pada muffler yang telah diaktivasi 

akan berfungsi sebagai catalytic converter untuk mengurangi gas buang 

CO. Jadi kadar emisi gas buang CO sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 

2003 akan semakin berkurang dengan modifikasi intake manifold (intake 

manifold tipe Powerman) dan pemasangan zeolit alam pada muffler yang 

telah diaktivasi. 

4. Komparasi ganda pasca anava yang dilakukan dengan mempergunakan 

uji Scheffe menunjukkan kadar emisi gas buang CO pada setiap kondisi 

perlakuan mempunyai perbedaan, untuk lebih lengkapnya lihat Tabel 

12,13,14 dan 15. 

5. Berdasarkan Tabel 8, yang merupakan rangkuman hasil pengukuran kadar 

emisi gas buang CO dan rerata (mean) setiap kelompok perlakuan, dapat 

dilihat bahwa tingkat kadar emisi gas buang CO pada interaksi intake 

manifold standar dan muffler tanpa pemasangan zeolit alam menghasilkan 

kadar emisi gas buang CO yang paling tinggi. Hal ini disebabkan karena 

intake manifold standar hanya lubang mulus tanpa alur sebagai jalan 

masuknya campuran bahan bakar dan udara ke ruang bakar yang tidak 

bisa menciptakan pencampuran yang merata dan menyebar di ruang bakar 

sehingga pembakaran kurang sempurna. Muffler tanpa pemasangan zeolit 
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alam (standar) tidak terdapat catalytic converter yang berfungsi untuk 

mengurangi polutan hasil pembakaran. Dengan demikian kadar emisi gas 

buang CO sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003 meningkat. Tingkat 

kadar emisi gas buang CO pada interaksi intake manifold tipe Powerman 

dan muffler dengan pemasangan zeolit alam yang diaktivasi dengan 

larutan H2SO4 menghasilkan kadar emisi gas buang CO yang paling 

rendah. Intake manifold tipe Powerman dapat menjadikan campuran 

bahan bakar dan udara bercampur dengan merata menyebar di ruang 

bakar dan menghasilkan pembakaran yang sempurna. Aktivasi dengan 

larutan H2SO4 pada zeolit alam yang dipasang pada muffler dapat 

menghasilkan luas permukaan yang paling besar (dibanding dengan 

aktivasi pemanasan dan aktivasi dengan larutan NaOH) sehingga semakin 

banyak pula gas karbon monoksida (CO) masuk ke pori-pori zeolit alam 

dan terjadi kontak langsung, selanjutnya akan terjadi reaksi antara gas 

karbon monoksida (CO) dengan gas oksigen (O2) sehingga berubah 

menjadi gas CO2. Pemasangan zeolit alam pada muffler yang telah 

diaktivasi dengan larutan H2SO4 akan berfungsi sebagai catalytic 

converter untuk mengurangi gas buang CO. Jadi kadar emisi gas buang 

CO sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003 akan semakin berkurang 

dengan interaksi intake manifold tipe Powerman dan pemasangan zeolit 

alam pada muffler dengan aktivasi larutan H2SO4.

6. Pada Gambar 23 merupakan histogram modifikasi intake manifold dan 

variasi aktivasi zeolit alam pada muffler terhadap kadar emisi gas buang 
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CO sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003. Pada histogram tersebut 

dapat diamati kadar emisi gas buang CO adalah pada interaksi intake 

manifold tipe Powerman dan muffler dengan pemasangan zeolit alam 

yang diaktivasi dengan larutan H2SO4. Hal ini terlihat pada data bahwa 

kandungan CO gas buang yang paling rendah sebesar 0,43 % volume. 

7. Pada Gambar 23 juga dapat diamati kadar emisi gas buang CO yang 

paling tinggi adalah pada interaksi intake manifold standar dan muffler 

tanpa pemasangan zeolit alam. Hal ini terlihat pada data penelitian bahwa 

kadar emisi gas buang CO yang paling tinggi sebesar 1,64 % volume. 

 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada BAB IV dengan 

mengacu pada perumusan masalah, maka dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut:  

1. Ada pengaruh modifikasi intake manifold terhadap kadar emisi gas buang 

CO sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003. Ini ditunjukkan pada hasil uji 

analisis data yang menyatakan bahwa Fobs = 1618,58 lebih besar daripada 

Ftabel = 7,50 (Fobs>Ft) pada taraf signifikan 1 %. 
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2. Ada pengaruh variasi aktivasi zeolit alam pada muffler terhadap kadar emisi 

gas buang CO sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003. Ini ditunjukkan 

pada hasil uji analisis data yang menyatakan bahwa Fobs = 1819,24 lebih 

besar daripada Ftabel = 4,46 (Fobs>Ft) pada taraf signifikan 1 %. 

3. Ada pengaruh interaksi modifikasi intake manifold dan variasi aktivasi zeolit 

alam pada muffler terhadap kadar emisi gas buang CO sepeda motor Yamaha 

Jupiter tahun 2003. Ini ditunjukkan pada hasil uji analisis data yang 

menyatakan bahwa Fobs = 12,96 lebih besar daripada Ftabel = 4.46 (Fobs>Ft)

pada taraf signifikan 1 %. 

4. Kadar emisi gas buang CO paling rendah didapat pada intake manifold 

Powerman dan muffler dengan pemasangan zeolit alam yang diaktivasi 

dengan larutan H2SO4. Ini ditunjukkan pada rerata hasil pengukuran kadar 

emisi gas buang CO sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003 (% Volume) 

yaitu sebesar 0,43 %. Sedangkan kadar emisi gas buang CO paling tinggi 

sebesar 1,64 % dihasilkan oleh intake manifold standar dan muffler tanpa 

pemasangan zeolit alam. 

B. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung oleh landasan teori yang telah 

dikemukakan, tentang modifikasi intake manifold dan variasi aktivasi zeolit 

alam pada muffler terhadap kadar emisi gas buang CO sepeda motor Yamaha 

Jupiter tahun 2003, dapat diterapkan kedalam beberapa implikasi yang dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis

70 
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Di dalam penelitian ini menyelidiki pengaruh modifikasi intake manifold dan 

variasi aktivasi zeolit alam pada muffler terhadap kadar emisi gas buang CO 

sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2003. Dengan hasil penelitian ini dapat 

dijadikan dasar pengembangan penelitian selanjutnya yang relevan dengan 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Di samping itu, sebagai bukti atau 

mendukung teori bahwa kadar emisi gas buang CO dipengaruhi oleh 

modifikasi intake manifold dan variasi aktivasi zeolit alam pada muffler.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan di dalam menentukan 

modifikasi intake manifold dan variasi aktivasi zeolit alam pada muffler agar 

diperoleh kadar emisi gas buang CO yang paling rendah dan mengurangi 

tingkat pencemaran lingkungan. Hal ini juga dapat digunakan untuk 

pertimbangan para pengguna dan modifikator sepeda motor untuk juga lebih 

mempertimbangkan modifikasi-modifikasi yang mempunyai nilai positif, 

salah satunya yaitu modifikasi yang bisa menurunkan kadar emisi gas buang 

CO sehingga akan lebih ramah lingkungan dan tidak menyebabkan polusi 

udara. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan implikasi yang ditimbulkan, 

maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Untuk menghasilkan kadar emisi gas buang CO yang paling rendah dapat 

dilakukan dengan modifikasi intake manifold (intake manifold Powerman)

dan pemasangan zeolit alam yang diaktivasi larutan H2SO4 ke dalam muffler .
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2. Semakin menurunnya kadar emisi gas buang CO dengan modifikasi intake 

manifold (intake manifold Powerman) dan pemasangan zeolit alam pada 

muffler yang diaktivasi dengan larutan H2SO4, sebaiknya untuk dilakukan 

penelitian lanjutan mengenai tenaga atau daya mesin. 

3. Untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, sangat baik jika dianalisa faktor-

faktor atau variabel-variabel lain di antaranya mengenai kadar emisi gas 

buang HC dan NOx. 

4. Pada saat proses pelubangan zeolit alam, sebaiknya mempergunakan mata bor 

yang mempunyai kualitas baik dan tajam untuk mendapatkan hasil lubang 

yang baik selain itu untuk mencegah kerusakan pada zeolit alam tersebut. 

5. Pada waktu tune up sepeda motor sebagai persiapan untuk proses penelitian 

hendaknya mempergunakan busi baru yang sesuai dengan spesifikasi sepeda 

motor untuk mendapatkan hasil yang akurat pada saat dilakukan penelitian. 

6. Pemotongan dari bagian muffler untuk dihilangkan sebaiknya memperhatikan 

tentang suara dan tingkat kebisingan yang terjadi dari langkah tersebut. 
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