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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin bertambahnya penduduk dan tingginya mobilitas masyarakat 

menyebabkan naiknya kebutuhan dan daya beli masyarakat pada bidang 

transportasi. Kendaraan bermotor adalah transportasi pilihan yang banyak 

digunakan saat ini.Seiring dengan banyaknya kendaraan bermotor yang digunakan 

maka semakin banyak polusi yang dihasilkan.Dengan majunya teknologi di bidang 

otomotif, para pelaku di bidang industri otomotif melakukan inovasi pada 

kendaraan dengan tujuan kendaraan tersebut menjadi ramah lingkungan. A. 

T.Tugaswati (2008). 

Pada kendaraan bermotor, sering dijumpai pada gas buang yang membuat 

iritasi mata dan batuk. Karena, disebabkan oleh belum terbakarnya bahan bakar 

secara sempurna sehingga menghasilkan gas HC(Hidrokarbon). Selain itu,  

senyawa yang berbahaya pada gas buang seperti karbonmonoksida(CO), 

sulphur(Sox) dan partikel debu / timbel(PB).Di samping itu , menurut para ahli 

akibat terlalu banyak menghidup gas CO dapat menurunkan tingkat kesadaran 

karena CO mengikat dalam darah sehingga berkurangnya oksigen ke jaringan 

tubuh.  

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga lingkungan yaitu dengan 

membuat regulasi tentang standart emisi gas buang. Dengan adanya regulasi 

tersebut, kendaraan baru yang akan di pasarkan harus melewati standart Euro-

IV.kandungan emisi yang diizinkan untuk kendaraan ber mesin bensin adalah CO 

1 g/km, HC 0,1 g/km dan NOx 0,08.Karena itu, kendaraan yang menghasilkan 

emisi yang tinggi masa edarnya akan dihapuskan. Saat ini kendaraan bermotor yang 

telah lolos Euro-IV telah menggunakan alat bantu pada jalur gas buang dengan 

menggunakan catalytic converter yang bertujuan untuk mengurangi senyawa 

berbahaya bagi lingkungan. 
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Catalytic converter pada umumnya menggunakan bahan logam mulia yaitu, 

platium, palladium dan rhodium. Akan tetapi bahan tersebut hanya digunakan untuk 

kendaraan yang berkategori mewah atau built up.. Kekuarangan dari material diatas 

yaitu sulit didapatkan dan harganya relatif mahal. Dengan demikian sebagai solusi 

alternatif dari pengganti material tersebut adalah dengan menggunakan bahan dasar 

ceramic. 

Ceramic yang digunakan adalah Honeycomb ceramic, honeycomb ceramic 

memiliki komposisidari SiO2(Silicon Dioxide), Al203(AluminiumOksida), 

MgO(Magnesium). Penggunaan ceramic dipilih karena mudah di dapat ,perawatan 

mudah dan harga murah.  

1.2. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apa pengaruh penggunaan honeycomb ceramic pada catalytic converter 

terhadap emisi gas buang? 

2. Apa kelebihan daripenggunaan material honeycomb ceramic? 

3. Bagaimana mendesain system honeycomb ceramic catalyst converter pada 

kendaraan bermotor? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Mendapat gambaran terkait emisi gas buang dengan menggunakan 

calatytic converter dengan bahan honeycomb ceramic. 

2. Mengetahui perbandingan emisi gas buang setelah penggunaan honeycomb 

ceramic dan sebelum. 

3. Mengetahui kebutuhan honeycomb ceramic pada instalasi catalytic 

converter. 

1.4. Batasan masalah 

 Untuk terhindar dari pembiasan dari tujuan. Maka, perlu adanya batasan untuk 

mempermudah dalam jalannya penelitian sesuai target. Batasan – batasannya 

adalah : 

1. Menggunakan honeycomb ceramic yang didapat dari toko gas brooder. 
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2. Melakukan pengujian guna mencari tahu kandungan O2,CO dan CO2. 

3. Pengujian dilakukan pada motor bensin 1 silinder, 4 langkah, karburator 

dengan tipe Honda Megapro,tahun 2008. 

4. Jenis bahan bakar yang digunakan yaitu dengan RON 88 atau dengan nama 

dagang Premium. 

5. Pembaahasan hanya menjelaskan perbandingan sebelum dan sesudah 

penggunaan catalytic converter dengan menggunakan material ceramic 

dengan desain knalpot buatan. 

1.5. Manfaat penelitian 

 Penelitian dilakukan guna mencari solusi dari tingkat pencemaran udara serta 

alternatif material untuk catalytic converter. Selain itu, manfaat yang ingin dicapai 

antara lain : 

1. Menunjukan gambaran tentang penggunaan catalytic converter berbahan 

honeycomb ceramic. 

2. Sebagai alternatif / subtitusi material catalytic converter yang dapat di 

perbarui , murah dan mudah didapat. 

3. Memberikan kesadaran bagi pengguna kendaraan bermotor agar lebih 

menjaga lingkungan. 

1.6. Metode penelitian 

  Diawali dengan membuat rumah katalis dan dilakukan pemotongan 

honeycomb ceramic. Setelah disatukan, dilakukan pengujian emisi dengan 

memasang catalyst pada jalur gas buang. Kemudian didapatkan perbandingan emisi 

sebelum dan sesudah penggunaan catalyst. 

 

 

 

 


