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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang paling banyak digunakan 

pada saat ini, seiring dengan kemajuan industri otomotif dunia berpacu untuk 

menginovasi produk – produk kendaraan yang mereka ciptakan. Akan tetapi dampak 

dari banyaknya kendaraan bermotor itu sendiri adalah polusi udara yang berasal dari 

saluran pembuangan kendaraan bermotor, sehingga industri – industri tersebut 

melakukan inovasi untuk menciptakan kendaraan dengan gas buangnya ramah 

lingkungan. 

Pada kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin, gas buang yang 

dihasilkan dari pembakaran bahan bakar dan udara terdiri dari banyak komponen gas 

yang merupakan hasil dari reaksi sampingan yang tidak dapat dihindarkan. Gas buang 

dari hasil pembakaran yang tidak hanya oksida – oksida saja tapi juga merupakan 

senyawa kimia lainnya, misalnya bahan bakar yang belum terbakar secara sempurna 

jadi masih berupa hidrokarbon yang lebih populer dengan sebutan HC. 

Gas hidrokarbon dapat menyebabkan iritasi mata, batuk, rasa mengantuk dan 

bercak kulit. Hidrokarbon yang beraroma pada kosumsi rendah dapat menyebabkan 

iritasi pada mata dan hidung yang dapat meracuni saraf. Sedangkan gas NOx dapat 

mengganggu sistem pernafasan dan merusak paru –paru ( Bosch, 1998 ). 

Polusi udara tentu saja mempunyai dampak yang negatip terhadap lingkungan. 

Polutan akan memberikan efek negatip terhadap kesehatan manusia, tumbuh – 
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tumbuhan, hewan, bahan bangunan, udara dan iklim. Hal ini tidak dapat kita hilangkan 

akan tetapi kita dapat menekan polutan sampai ke titik yang tidak membahayakan 

lingkungan. 

Untuk mengurangi emisi gas buang tersebut sebenarnya dapat dilakukan dengan 

membatasi jumlah kendaraan bermotor, hal ini merupakan kewenangan dari 

pemerintahan dan sangat sulit terwujud mengingat pajak kendaraan bermotor masih 

menjadi penyumbang pendapatan Negara terbesar saat ini. Pemakaian bahan bakar yang 

tidak berpolusi atau ramah lingkungan juga merupakan kewenangan dan otoritas 

PERTAMINA sebagai tangan panjang pemerintah, cara inipun masih belum bisa 

diwujudkan dan saat ini masih dalam bentuk kajian serta membutukan investasi yang 

besar untuk proses produksi bahan bakar yang ramah lingkungan.  

 Metode dan teknik yang dilakukan ada beberapa macam, antara lain dengan 

memodifikasi beberapa bagian dari kendaraan bermotor. Menurut Mathur (1975 : 

15)pendekatan yang biasanya dilakukan dipakai dalam mengurangi gas buang 

kendaraan bermotor antara lain : modifikasi mesin, modifikasi penggunaan bahan bakar 

atau system bahan bakarnya, modifikasi pada saluran gas buang ( penambahan Catalytic 

Converter ). 

Upaya yang telah dilakukan industri kendaraan bermotor dalam rangka menekan 

atau mengurangi gas buang / emisi hasil pembakaran salah satunya dengan 

menambahkan Catalytic Converter pada saluran buang ( knalpot ) agar pembuangan gas 

buang jumlah ( kadar ) emisi gas buangnya berada dalam tingkat yang tidak 

membahayakan. 
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Pada catalytic converter komersial, bahan yang digunakan adalah logam – logam 

mulia, seperti platinum, palladium dan rhodium. Logam mulia tersebut mempunyai 

aktivitas spesifik yang tinggi , namun logam – logam mulia tersebut mempunyai 

kelimpahan rendah dan harga yang cukup mahal. Dengan demikian sebagai alternative 

digunakan bahan yang mempunyai aktivitas katalis, kelimpahan tinggi dan lebih murah 

serta sederhana ( chusnul M. Studi penggunaan katalis ITS 2005 ). 

Dowden (1970) dalam bukunya “Catalytic Hand Book “ mengatakan bahwa 

beberapa logam yang diketahui efektif sebagai katalis oksidasi dan reduksi dari yang 

besar sampai yang kecil adalah Pt, Pd, Ru > Mn, Cu, >Ni > Fe > Cr > Zn dan oksida 

dari logam – logam tersebut. 

Di samping itu, dari beberapa penelitian sebelumnya ditunjukkan bahwa 

pemakaian oksida logam transisi sebagai katalis akan menurunkan kadar polutan yang 

dikeluarkan oleh motor bensin empat langkah dengan tingkat penurunan yang 

bervariasi. Diantaranya, penelitian I Komang Astika (2000) yang menggunakan 

tembaga (Cu) sebagai catalytic muffler pada motor bensin empat langkah, I Nyoman 

Jingga (2000) yang menggunakan magnesium (Mg) sebagai pereduksi polutan di 

muffler motor bensin empat langkah, Muhaji (2001) yang menggunakan katalis silincer 

dengan bahan katalis Zeolit Alam dan Mangan (Mn) pada sepeda motor empat langkah, 

Eko Deddy Setiawan (2001) yang menggunakan zeolit sebagai catalytic muffler pada 

motor bensin empat langkah, Arief Cahyono (2001) yang menggunakan katalis oksida 

tembaga dan krom pada saluran gas buang mesin Toyota Kijang tahun 1982, Mulyono 

(2002) yang menggunakan tembaga (Cu) berlapis nikel (Ni) sebagai catalytic converter 

pada motor bensin empat langkah, Warju (2003) yang menggunakan catalytic converter 

kuningan (Cu+Zn) berlapis krom (Cr) pada mesin Toyota Kijang Tipe 4K, Joko 
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Nugroho (2004) yang menggunakan converter zeolit untuk mereduksi polutan emisi gas 

buang kendaraan berbahan bakar bensin, dan muhammad Aris (2005) yang 

menggunakan tembaga (Cu) murni di exhaust muffler motor bensin 4 langkah. 

Berdasarkan pemikiran dan penelitian sebelumnya, salah satu teknologi yang 

dapat digunakan untuk mereduksi emisi gas CO adalah dengan pemasangan Catalytic 

Converter yang dipasang pada system saluran pembuangan emisi gas. Penelitian 

terdahulu menjelaskan bahwa katalis berbahan tembaga dapat digunakan untuk 

mereduksi emisi gas buang Carbon Monoksida (CO) untuk berbagai variasi putaran 

mesin dan variasi jumlah sel katalis. Oleh sebab itu pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui penggunaan logam lain selain tembaga sebagai katalis. Didasarkan pada 

kenyataan diatas maka dilakukan penelitian skala Laboratorium dengan Judul : 

“Catalytic Converter Berbahan Stainless Steel Berbentuk Spiral Untuk 

Mengurangi Emisi Gas Buang“ yang dirancang dan didesain sedemikian rupa tanpa 

meninggalkan aspek sederhana, efisien dan murah. 

1. 2 Rumusan Masalah 

1. Membuat model rancangan sebuah Catalytic Converter berbahan katalis Kawat 

Stainless. 

2.  Berapa besar perubahan kadar emisi yang dihasilkan tanpa menggunakan 

Catalytic Converter dan dengan menggunakan Catalytic Converter. 

3. Mampukah dengan menggunakan Catalytic Converter akan menetralisir emisi 

gas buang Hidrocarbon dan Carbon Monoksida. 
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1. 3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Merancang dan merencana serta menguji Catalytic Converter berbahan katalis 

Kawat Stainless. 

2. Mengetahui perubahan kadar emisi antara menggunakan Catalytic Converter dan 

tanpa menggunakan Catalytic Converter. 

3. Menetralisir gas hidrokarbon ( HC ), Karbon Monoksida ( CO ) dengan 

menggunakan Catalytic Converter pada saluran gas buang. 

 

1. 4 Batasan masalah  

Dari beberapa permasalahan diatas, maka penulis mempunyai beberapa masalah 

untuk memudahakan pembahasan dalam menerangkan penelitian ini adalah : 

1. Material katalis menggunakan Kawat Stainless yang di dapat dari toko logam / 

toko material. 

2. Gas buang yang diukur CO dan HC. 

3. Bahan bakar yang digunakan adalah premium yang dibeli dari SPBU pertamina. 

4. Pengukuran emisi gas buang yang dilakukan pada jenis motor bensin 4 langkah, 

1 silinder, dengan system karburator, engine stand dengan type Honda 100 cc, 

tahun 2008. 

5. Spesifikasi motor bakar yang di uji dalam keadaan standart. 

 

 

 



 
 

6 
 

1. 5 Manfaat penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran terhadap masyarakat dalam 

usaha mencari solusi alternative dalam pengurangan tingkat polusi udara. 

Disamping itu manfaat yang ingin dicapai yaitu : 

1. Memberikan informasi sejauh mana pengaruh knalpot standart dengan knalpot 

Catalytic Converter berbahan Kawat Stainless. 

2. Sebagai informasi bahan alternative untuk Catalytic Converter yang lebih murah 

dan mudah didapat. 

3. Dapat digunakan sebagai perbandingan knalpot yang tidak terdapat katalis 

dengan knalpot berkatalis. 

 

1. 6 Metode Penelitian 

Metode penelitian dimulai dari pembuatan rancangan katalis, setelah katalis jadi 

dilakukan pengukuran emisi gas buang melewati saluran modifikasi ( memakai 

katalis ), kemudian didapatkan hasil perbandingan emisi gas buang yang memakai 

katalis ( sebelum aliran gas buang melewati katalis ) dan yang memakai katalis. 

 


