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 Motor vehicle growth recently increased very 
rapidly. This obviously has an enormous impact on the 
environment that causes the higher air pollution. One of 
the efforts undertaken in this research is by utilizing the 
activated charcoal from the wasted candlenut shell as an 
adsorbent on the catalytic converter into the exhaust gas 
channel. This study aims to determine the ability of the 
activated charcoal from the shell of candlenut as an 
adsorbent in reducing exhaust emissions and to know the 
effect of oxygen addition on adsorbent in reducing 
exhaust emissions of CO, CO2, and HC of motor vehicles. 

In this research, the method used is to make the 
model of absorption unit of exhaust gas emission in the 
form of adsorbent from charcoal activated charcoal with 
100 mm length, and oxygen with 1, 2 and 3 liter / minute 
flow rates. The adsorbent unit that has been 
manufactured is then mounted on a modified exhaust and 
then tested on a 4 "gasoline-fueled" Supra X 100cc 
"gasoline engine under operating conditions 1400 rpm on 
neutral transmission. 

The results obtained that the use of activated 
charcoal of hazelnut candlenut as an adsorbent capable 
of lowering vehicle exhaust emissions well. Unlike the 
case with the addition of oxygen is done only affects the 
percentage of volume of exhaust emissions. The ability of 
adsorbent activated charcoal in absorbing exhaust 
emissions well is evident from the concentration of CO, 
CO2, and HC exhaust emissions, each of which 
decreases. For each exhaust emission has a percentage 
decrease of 50.64% for CO emissions, 37.87% for CO2 
emissions and 45.8% for HC emissions. 
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PENDAHULUAN

Pengembangan beberapa teknologi 
transfortasi menyebabkan penggunaan kendaraan 
dengan berbagai merk dan jenis meningkat cukup 

tinggi. Tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor 
yang tinggi, di satu sisi dapat mendorong tingkat 
pertumbuhan ekonomi, akan tetapi di sisi lain 
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dapat menimbulkan dampak lingkungan yang 
sangat serius. Saat ini emisi gas buang hasil 
pembakaran mesin kendaraan bermotor 
merupakan faktor penyebab polusi yang paling 
dominan, terutama di kota-kota besar. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kontribusi 
pencemaran udara yang berasal dari sektor 
transportasi mencapai 60%, selebihnya sektor 
industri 25%, rumah tangga 10% dan sampah 5% 
(Saepudin dan Admono, 2005). 

Salah satu cara dalam mengatasi emisi 
kendaraan bermotor adalah melalui penggunaan 
arang aktif dengan menempatkannya pada saluran 
gas buang (Rahman, 2016). Arang aktif adalah 
arang yang telah mengalami perubahan sifat-sifat 
fisika dan kimianya karena dilakukan perlakuan 
aktifasi dengan aktifator bahan-bahan kimia 
ataupun dengan pemanasan pada temperatur 
tinggi, sehingga daya serap dan luas permukaan 
partikel serta kemampuan arang tersebut akan 
menjadi lebih tinggi. Maka dengan sifatnya yang 
demikian dalam penelitian ini akan mencoba 
memanfaatkan arang aktif dari limbah tempurung 
kemiri sebagai bahan adsorben dalam 
menurunkan emisi gas buang kendaraan. 

 
DASAR TEORI 
Motor bensin 

Motor atau mesin bensin atau sering 
disebut mesin otto adalah salah satu jenis mesin 
pembakaran dalam yang menggunakan percikan 
bunga api listrik dari busi untuk menciptakan 
penyalaan dan membakar bahan bakar di dalam 
ruang bakar. Oleh karena itu mesin bensin juga 
dikenal dengan istilah mesin penyalaan cetus api 
(spark ignition engine). Mesin ini dirancang dengan 
bahan bakar bensin (gasoline) atau yang 
sejenisnya (Winarno, 2015). 

Berdasarkan siklus kerjanya motor 
bensin dibedakan menjadi dua jenis yaitu motor 
bensin dua langkah dan motor bensin empat 
langkah. Motor bensin dua langkah adalah motor 
bensin yang memerlukan dua kali langkah torak, 
satu kali putaran poros engkol untuk menghasilkan 
satu kali daya (usaha). Sedangkan motor bensin 
empat langkah adalah motor bensin yang 
memerlukan empat kali langkah torak, dua kali 
putaran poros engkol untuk menghasilkan satu kali 
daya (usaha) (Wiratmaja, 2010). 

Prinsip kerja motor bensin 
Prinsip kerja motor bensin, secara 

sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut 
campuran udara dan bensin dari karburator 
dihisap masuk ke dalam silinder, dimampatkan 
oleh gerak naik torak, dibakar untuk memperoleh 
tenaga panas. Bila torak bergerak turun naik di 
dalam silinder dan menerima tekanan tinggi akibat 

pembakaran, maka suatu tenaga kerja pada torak 
memungkinkan torak terdorong ke bawah. 

Batang torak dan poros engkol berfungsi 
untuk merubah gerakan turun naik menjadi 
gerakan putar, torak akan menggerakkan batang 
torak dan akan memutarkan poros engkol dan juga 
diperlukan untuk membuang gas-gas sisa 
pembakaran dan penyediaan campuran udara 
dengan bensin pada saat-saat yang tepat untuk 
menjaga agar torak dapat bergerak secara 
periodik dan melakukan kerja tetap. Secara 
sederhana untuk prinsip kerja motor bensin dapat 
dilihat pada Gambar 1 berikut: 

 
Gambar 1. prinsip kerja motor bensin. 

Prinsip Kerja Motor Bensin 4 Langkah 

Motor bensin empat langkah memerlukan 
empat kali langkah torak atau dua kali putaran 
poros engkol untuk menyelesaikan satu siklus 
kerja. Keempat langkah tersebut adalah: langkah 
isap, langkah kompresi, langkah kerja dan langkah 
pembuangan. Seperti pada Gambar 2 berikut: 

 
Gambar 2. cara kerja motor bensin empat langkah. 

1. Langkah Hisap 
Piston bergerak dari titik mati atas (TMA) 

menuju titik mati bawah (TMB), akibatnya terjadi 
pertambahan volume dan penurunan tekanan di 
atas piston. Pada langkah ini katup hisap terbuka 
dan katup buang tertutup. Karena perbedaan 
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tekanan di luar dan di dalam silinder menyebabkan 
campuran bahan bakar akan mengalir masuk ke 
dalam silinder. 

2. Langkah Kompresi 
Gerakan piston dari TMB menuju TMA, 

katup hisap maupun katup buang tertutup, 
akibatnya campuran bahan bakar di atas piston 
dimampatkan/ dikompresikan sehingga tekanan 
dan suhu naik. Sewaktu piston mendekat pada 
TMA, busi memercikkan bunga api listrik (dari dua 
ujung elektrodanya). Percikan bunga api listrik ini 
membakar campuran udara dan bahan bakar 
sehingga terjadi proses pembakaran di dalam 
ruang bakar. 

3. Langkah Kerja (Ekspansi) 
Campuran udara dan bahan bakar yang 

terbakar secara berturutan menimbulkan tekanan 
yang lama kelamaan menjadi maksimum. Tekanan 
maksimum ini menekan piston ke bawah dan baik 
tekanan maupun suhu dari gas pembakaran mulai 
berkurang. Gaya gerak yang ditimbulkan oleh 
gerakan piston ini diteruskan kepada poros engkol 
melalui batang piston (connecting rod) dan engkol, 
dengan demikian poros engkol dipaksa untuk 
berputar mengatasi tahanan geseran. 

4. Langkah Buang 
Katup buang terbuka dan gas sisa pembakaran 
ditekan keluar oleh piston yang bergerak ke atas. 
Begitu seterusnya dan proses berikutnya dimulai 
lagi dari langkah hisap. 

Emisi Gas Buang 

 Emisi gas buang kendaraan adalah sisa 
hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin 
kendaraan yang dikeluarkan melalui sistem 
pembuangan mesin. Sedangkan proses 
pembakaran adalah reaksi kimia antara oksigen di 
dalam udara dengan senyawa hidrokarbon di 
dalam bahan bakar untuk menghasilkan tenaga. 
Berikut adalah beberapa emisi gas buang yang 
dihasilkan oleh kendaraan: 
1. Hidro Karbon (HC) 

Senyawa hidro karbon (HC), terjadi karena 
bahan bakar belum terbakar tetapi sudah terbuang 
bersama gas buang akibat pembakaran kurang 
sempurna dan penguapan bahan bakar. Senyawa 
hidro karbon (HC) dibedakan menjadi dua yaitu 
bahan bakar yang tidak terbakar sehingga keluar 
menjadi gas mentah, serta bahan bakar yang 
terpecah karena reaksi panas berubah menjadi 
gugusan HC lain yang keluar bersama gas buang. 
Senyawa HC akan berdampak terasa pedih di 
mata, mengakibatkan tenggorokan sakit, penyakit 
paru-paru dan kanker. 
2. Karbon Monoksida (CO) 

Karbon monoksida (CO), tercipta dari bahan 
bakar yang terbakar sebagian akibat pembakaran 

yang tidak sempurna. Senyawa karbon monoksida 
(CO) yang dikeluarkan dari sisa hasil pembakaran, 
banyak dipengaruhi oleh perbandingan campuran 
bahan bakar dan udara yang dihisap oleh mesin. 
Untuk mengurangi senyawa karbon monoksida 
(CO), perbandingan campuran harus dibuat kurus 
tetapi cara ini mempunyai efek samping yang lain 
yaitu NOx akan lebih mudah timbul dan tenaga 
yang dihasilkan mesin akan berkurang. Senyawa 
CO sangat berbahaya karena tidak berwarna 
maupun berbau, mengakibatkan pusing dan mual. 
3. Karbon Dioksida (CO2) 

Emisi CO2 merupakan gas hasil sisa 
pembakaran yang banyak terdapat diudara, gas 
CO2 terbentuk akibat terjadi proses pembakaran 
yang sempurna. Konsentrasi CO2 menunjukkan 
secara langsung status proses pembakaran 
diruang bakar. Gas karbon dioksida (CO2) 
merupakan gas buang yang tidak berwarna dan 
tidak berbau, mudah larut dalam air, Gas CO2 
yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya 
pemanasan global karena hutan yang mempunyai 
kemampuan menyerap CO2 saat ini sudah 
semakin berkurang, pemanasan global dapat 
dilihat dengan terjadinya gelombang panas, 
naiknya permukaan laut serta mencairnya gunung 
es dan pemanasan kutub dan hal ini telah terjadi 
diberbagai tempat. Pada prinsipnya CO2 
berbanding terbalik dengan gas buang karbon 
monoksida (CO), apabila CO2 tinggi maka CO 
akan rendah, karena dalam proses pembakaran 
yang hampir sempurna CO2 harus tinggi dan O2 
rendah, akan tetapi CO2 yang tinggi hasil 
pembakaran dapat dicegah dengan melakukan 
penghijauan untuk menyerap CO2 (Ellyanie, 2011). 
4. Nitrogen Oksida (NOx) 

Nitrogen oksida (NOx), merupakan emisi gas 
buang yang dihasilkan akibat suhu kerja yang 
tinggi. Udara yang digunakan untuk pembakaran 
sebenarnya mengandung unsur Nitrogen 80%. 

Senyawa HC, CO, dan NOx merupakan 
gas beracun yang terdapat dalam gas buang 
kendaraan. Komposisi gas buang kendaraan 
bermotor biasanya terdiri atas berbagai senyawa 
dengan kuantitas masing-masing sebagai berikut: 
N2 = 72%, CO2 = 18,1%, H2O = 8,2%, O2 dan gas 
mulia = 1,1%, gas beracun = 1%. Dari 1% gas 
beracun tersebut terdiri atas 0,85% CO, 0,05% 
HC, 0,08% NO dan sisanya bahan padat 
(Swisscontact, 2000). 
5. Oksigen (O2) 

Konsentrasi dari oksigen digas buang 
kendaraan berbanding terbalik dengan konsentrasi 
CO2. Untuk mendapatkan proses pembakaran 
yang sempurna, maka kadar oksigen yang masuk 
ke ruang bakar harus mencukupi untuk setiap 
molekul hidrokarbon. Dalam ruang bakar, 
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campuran udara dan bensin dapat terbakar 
dengan sempurna apabila bentuk dari ruang bakar 
tersebut melengkung secara sempurna. Kondisi ini 
memungkinkan molekul bensin dan molekul udara 
dapat dengan mudah bertemu untuk bereaksi 
dengan sempurna pada proses pembakaran. Tapi 
sayangnya, ruang bakar tidak dapat sempurna 
melengkung dan halus sehingga memungkinkan 
molekul bensin seolah-olah bersembunyi dari 
molekul oksigen dan menyebabkan proses 
pembakaran tidak terjadi dengan sempurna. Untuk 
mengurangi emisi HC, maka dibutuhkan sedikit 
tambahan udara atau oksigen untuk memastikan 
bahwa semua molekul bensin dapat “bertemu” 
dengan molekul oksigen untuk bereaksi dengan 
sempurna (Wahyudi dkk, 2012). Pembakaran yang 
tidak sempurna dalam mesin menyisakan oksigen 
keudara. Oksigen yang tersisa ini semakin kecil 
bila mana pembakaran terjadi makin sempurna. 
6. Uap Air (H2O) 

H2O merupakan hasil reaksi pembakaran 
dalam ruang bakar, dimana kadar air yang 
dihasilkan tergantung dari mutu bahan bakar. 
Makin banyak uap air dalam pipa gas buang, 
mengindikasikan pembakaran semakin baik. 
Semakin besar uap air yang dihasilkan, pipa 
knalpot tetap kelihatan bersih dan ini sekaligus 
menunjukkan makin bersih emisi yang dihasilkan 
(Syahrani, 2006). 

Secara umum komposisi gas buang 
kendaraan bermesin bensin dapat dilihat pada 
Gambar 3. berikut: 

 
Gambar 3. Komposisi gas buang motor bensin. 

Teknologi Pengontrolan Emisi 
 Pengendalian terhadap emisi gas buang 
tergantung dari sifat dan sumber polutannya. 
Pencegahan disesuaikan dengan kebutuhan 
dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap 
kesehatan dan peralatan yang digunakan. 
Tindakan yang dilakukan untuk mengurangi emisi 
gas buang seperti mengurangi polutan (bahan 
yang mengeluarkan emisi) dengan peralatan, 
mengubah emisi gas buang, melarutkan, 
mendispersi dan mengubah gas buang menjadi 
tidak berbahaya dengan cara absorbsi, adsorbsi, 
filter dan kondensasi (Irawan, 2005). 

Pengontrolan emisi yang dilakukan untuk 
mereduksi gas buang yang berbahaya pada 
kendaraan bermotor sudah banyak dilakukan, 
terutama di negara-negara maju. Metode dan 
teknik yang dilakukan ada beberapa macam, 
antara lain dengan cara melakukan pemilihan 
bahan bakar, pemilihan proses dan perawatan 
mesin. 

Untuk mereduksi gas buang kendaraan 
bermotor tersebut, metode yang biasanya 
didigunakan adalah : 

1. Modifikasi mesin. 
2. Modifikasi pada saluran gas buang. 
3. Modifikasi penggunaan bahan bakar atau 

sistem bahan bakarnya. 

Arang Aktif 
 Arang aktif adalah suatu karbon yang 
mempunyai kemampuan daya serap yang baik 
terhadap anion, kation, dan molekul dalam 
bentuk senyawa organik dan anorganik, baik 
berupa larutan maupun gas. Beberapa bahan 
yang mengandung banyak karbon dan terutama 
yang memiliki pori dapat digunakan untuk 
membuat arang aktif. Pembuatan arang aktif 
dilakukan melalui proses aktivasi arang dengan 
cara fisika atau kimia. Perbedaan bahan baku 
dan cara aktivasi yang digunakan dapat 
menyebabkan sifat dan mutu arang aktif berbeda 
pula. Arang aktif digunakan antara lain dalam 
sektor industri (pengolahan air, makanan dan 
minuman, rokok, bahan kimia, sabun, lulur, 
sampo, cat dan perekat, masker, alat pendingin, 
otomotif), kesehatan (penyerap racun dalam 
saluran cerna dan obat-obatan), lingkungan 
(penyerap logam dalam limbah cair, penyerap 
residu pestisida dalam air minum dan tanah, 
penyerap emisi gas beracun dalam udara, 
meningkatkan total organik karbon tanah, 
mengurangi biomassa mikroba dan agregasi 
tanah) dan pertanian (meningkatkan 
keberhasilan perbanyakan tanaman secara kultur 
jaringan dan kesuburan media tanaman serta 
mencegah pembusukan akar) (Lempang 2014). 

Pembuatan Arang Aktif 
 Arang aktif dapat dibuat dengan dua cara 

yaitu (Lempang 2014): 
1. Proses Kimia 

Aktivasi cara kimia pada prinsipnya adalah 
perendaman arang dengan senyawa kimia 
sebelum dipanaskan. Pada proses pengaktifan 
secara kimia, arang direndam dalam larutan 
pengaktifasi selama 24 jam, lalu ditiriskan dan 
dipanaskan pada suhu 200-600 °C selama 1 - 2 
jam. Pada suhu tinggi bahan pengaktif akan 
masuk di antara sela-sela lapisan heksagonal dan 
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selanjutnya membuka permukaan yang tertutup. 
Bahan kimia yang dapat digunakan yaitu ZnCl2, 
H3PO4, NH4Cl, AlCl3, HNO3, KOH, NaOH, KMnO4, 
SO3, H2SO4 dan K2S (Kienle dalam Lempang, 
2014). Pemakaian bahan kimia sebagai bahan 
pengaktif sering mengakibatkan pengotoran pada 
arang aktif yang dihasilkan. Umumnya aktivator 
meninggalkan sisa-sisa berupa oksida yang tidak 
larut dalam air pada waktu pencucian. Oleh karena 
itu, dalam beberapa proses sering dilakukan 
pelarutan dengan HCl untuk mengikat kembali 
sisa-sisa bahan kimia yang menempel pada 
permukaan arang aktif dan kandungan abu yang 
terdapat dalam arang aktif. 

2. Proses Fisika 

Aktivasi arang secara fisika menggunakan 
oksidator lemah, misalnya uap air, gas CO2, N2, 
O2 dan gas pengoksidasi lainnya. Oleh karena 
itu, pada proses ini tidak terjadi oksidasi terhadap 

atom-atom karbon penyusun arang, akan tetapi 
oksidator tersebut hanya mengoksidasi 
komponen yang menutupi permukaan pori arang. 
Prinsip aktivasi ini dimulai dengan mengaliri gas-
gas ringan, seperti uap air, CO2, atau udara ke 
dalam retort yang berisi arang dan dipanaskan 
pada suhu 800-1000 °C. Pada suhu di bawah 
800 °C, proses aktivasi dengan uap air atau gas 
CO2 berlangsung sangat lambat, sedangkan 
pada suhu di atas 1000 °C, akan menyebabkan 
kerusakan struktur kisi-kisi heksagonal arang 
(Manocha dalam Lempang, 2014). 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan adalah eksperimen 
dengan menggunakan alat supra x tahun 2004, 
tachometer, thermocouple, gas analyzer, dan 
manometer U. 

 
Gambar 4. Gambar alat penelitian

Pengambilan data 
Langkah-langkah dalam penngambilan 

data yaitu: 
1. Hubungkan knalpot yang telah dimodifikasi 

dengan penambahan adsorben.  

2. Hubungkan alat ukur termocouple dan alat 
ukur tekanan ke komputer untuk pembacaan 
distribusi temperatur kerja pada knalpot dan 
tekanan kerja.  
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3. Hidupkan mesin sampai temperatur kerja 
normal, dilakukan sekitar 2-3 menit.  

4. Menaikkan putaran mesin secara bertahap 
sampai diperoleh putaran yang sudah 
ditentukan yaitu pada kondisi putaran mesin 
ideal 1400 rpm (±100 rpm).  

5. Melakukan pengujian dengan tiga kali 
pengulangan pada setiap pengambilan data. 

6. Mencatat kandungan emisi gas CO, CO2, dan 
HC yang terbaca pada alat ukur Automotive 
Emissien Analyzer. 

7. Semua hasil pengukuran dan pengamatan 
dicatat kemudian dianalisis. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Setelah dilakukan penelitian, didapatkan 

data hasil sebelum serta setelah penambahan 
adsorben dari arang aktif tempurung kemiri dan 
dengan penambahan O2 menunjukkan pengaruh 
terhadap kandungan emisi gas buang kendaraan 
bermotor berbahan bakar bensin. 

Emisi CO (Karbon Monoksida) 
 

 
Gambar 5. Konsentrasi emisi CO sebelum dan 

setelah penambahan adsorben dengan dialiri O2. 

Dari gambar tersebut terlihat bahwa 
penurunan emisi CO setelah penambahan 
adsorben dari arang aktif tempurung kemiri yaitu 
50,64 %. Sedangkan untuk penambahan O2 

dengan laju aliran 1 liter/menit mengalami 
penurunan 51,6 %, kemudian dengan laju aliran 2 
liter/menit mengalami penurunan 61,29 %, dan 
untuk laju aliran 3 liter/menit mengalami 
penurunan 64,51 %. Penurunan emisi CO pada 
gas buang yang terjadi diakibatkan oleh 
pemakaian adsorben yang dipasang pada saluran 
gas buang, sedangkan aliran 3 liter/menit oksigen 
hanya mempengaruhi persentase volume dari 
emisi CO  yang masuk ke dalam adsorben, 
dimana semakin besar laju aliran oksigen maka 
akan semakin mendominasi persentase dari 
kandungan emisi gas buang. 

Emisi CO2 (Karbon Dioksida) 
 

 
Gambar 6. Konsentrasi emisi CO2 sebelum 

dan setelah penambahan adsorben dengan dialiri 
O2. 

Dari gambar tersebut terlihat bahwa 
persentase penurunan emisi CO2 setelah 
penambahan adsorben dari arang aktif tempurung 
kemiri yaitu 37,87 %. Sedangkan pada laju aliran 1 
liter/menit oksigen 44,35 %, kemudian untuk laju 
aliran 2 liter/menit oksigen 55.07 %, dan untuk laju 
aliran 3 liter/menit oksigen 57,49 %. Penyebabnya 
diduga karena adsorben dari arang aktif 
tempurung kemiri yang digunakan mampu 
menyerap kandungan CO2 dari emisi gas buang 
tersebut dan juga aliran 3 liter/menit oksigen yang 
lebih besar akan mempengaruhi persentase 
volume dari emisi CO2 yang melalui adsorben 
arang aktif tempurung kemiri sehingga emisi CO2 
yang terbaca mengalami penurunan. 

Emisi HC (Hidrokarbon) 
 

 
Gambar 7. Konsentrasi emisi HC sebelum dan 

setelah penambahan adsorben dengan dialiri O2. 

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa 
penurunan emisi HC setelah penambahan 
adsorben dari arang aktif tempurung kemiri 
sebesar 45,8 %. Sedangkan pada aliran 1 
liter/menit oksigen mengalami penurunan 53,19 %, 
kemudian pada aliran 2 liter/menit oksigen 
mengalami penurunan 59,09 %, dan untuk aliran 3 
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liter/menit oksigen mengalami penurunan 66,6 %. 
Hal ini diduga  karena arang aktif tempurung kemiri 
yang digunakan sebagai adsorben mampu 
menyerap dan membantu proses oksidasi yang 
terjadi pada kandungan HC dari emisi gas buang. 
Kemudian emisi  HC  pada  adsorben pesentase 
volumenya akan dipengaruhi atau didominasi oleh 
aliran oksigen, sehingga persentase emisi HC 
yang terbaca pada alat ukur akan semakin 
menurun seiring dengan semakin besarnya laju 
aliran oksigen. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian dan dari data 
hasil pengamatan serta pembahasan maka dapat 
disimpulkana beberapa hal: 
1. Penggunaan arang aktif tempurung kemiri 

sebagai adsorben dapat menurunkan emisi 
gas buang CO, CO2, dan HC. 

2. Penambahan oksigen pada adsorben dapat 
membantu menurunkan emisi gas buang CO, 
CO2, dan HC yang dimana semakin besar laju 
aliran oksigen (O2) yang dialirkan pada 
adsorben maka persentase emisi gas buang 
akan semakin rendah. 

3. Persentase penurunan emisi gas buang 
terbesar terjadi pada adsorben yang dialiri 
oksigen dengan laju aliran 3 Liter/menit 
dengan CO menurun sebesar 64,51 %, CO2 
menurun sebesar 57,49 %, dan HC menurun 
sebesar 66,6 %. 

 
Saran 

Perbaiki desain adsorben pada knalpot 
dengan sedikit lebih dimajukan agar emisi gas 
buang melewati adsorben pada suhu yang lebih 
tinggi. Untuk pengujian emisi gas buang dengan 
arang tempurung kemiri disarankan menggunakan 
arang tempurung kemiri yang belum diaktifkan 
juga sebagai perbandingan. 
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DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN 

T1 – T4 Temperatur 

T.ling  Temperatur lingkungan 

P1 - P2  Tekanan 

CO  Karbon Monoksida 

CO2  Karbon Dioksida 

HC  Hidro Karbon 

H2O  Uap Air 

O2  Oksigen 

SOx  Sulfur 

SO2  Sulfur Oksida 

Pb  Timbal 

N2  Nitrogen 

NOx  Nitrogen Oksida 

EFI  Electronic Fuel Injection 
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