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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Emisi Gas Buang 

2.1.1. Pengertian Emisi Gas Buang 

  Gas buang merupakan polutan yang berasal dari proses pembakaran pada 

kendaraan bermotor. Gas buang mengandung polutan yang berbahaya bagi 

manusia, emisi gas buang dapat diukur dengan alat ukur emisi untuk mengetahui 

berapa kandungan yang terkandung pada gas buang tersebut. Yang menyebabkan 

kandungan nilai gas buang menjadi tinggi karena beberapa faktor yaitu jenis 

kendaraan, bahan bakar yang digunakan, umur kendaraan  dan kondisi pada mesin 

kendaraan.  

2.1.2  Kandungan Emisi Gas Buang 

 Menurut Awal Syahrani (2006) kandungan emisi pada gas buang meliputi: 

1. CO2 (Karbon Dioksida) 

Gas CO2 merupakan gas yang tidak berwarna maupun berbau , CO2 didapat 

dari perpaduan bahan bakar dan oksigen yang seimbang sehingga 

menghasilkan CO2. 

2. CO( Karbon Monoksida) 

Karbon monoksida adalah gas yang diperoleh karena perbandingan antara 

bahan bakar dan udara yang tidak seimbang. Terlalu banyak bahan bakar 

atau unsur C tidak dapat berikatan dengan O2 sehingga terbentuklah CO 

karena pembakaran yang tidak sempurna. 

3. SO2 (Sulfur Oksida) 

Bahan bakar gasoline / bensin mengandung unsur belerang (Sulfur). Pada 

saat terjadi reaksi pada pembakaran, S akan bereaksi dengan H dan O untuk 

membentuk senyawa sulfat dan sulfur oksida.  

4. NO (Nitrogen Oksida) 

Gas ini terjadi akibat adanya panas yang tinggi pada proses pembakaran 

sehingga kandungan nitrogen bereaksi dengan udara sehingga berubah 

menjadi Nox. 
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5. H2O 

 H2O merupakan hasil dari reaksi pembakaran pada ruang bakar. Kadar air 

yang keluar dari ruang pembakaran mengindikasikan sejauhmana kualitas bahan 

bakar yang digunakan. Semakin besar uap air yang dihasilkan maka, semakin bersih 

emisi yang dihasilkan. 

6. HC (Hidro Karbon) 

 Gas Hidro Karbon terjadi karena pembakaran yang berlangsung tidak 

sempurna pada ruang bakar. Aroma yang dihasilkan dari gas tersebut sangat tajam 

dan berwarna hitam. 

7. Pb ( Timbal ) 

 Pada reaksi pembakaran , timbal tidak bereaksi dan menjadi timah hitam 

saat keluar dari proses pembakaran. 

8. Partikulat  

 Partikulat dihasilkan dari residu bahan bakar yang tidak ikut terbakar pada 

ruang bakar dan keluar melalui gas buang kendaraan. Partikel tersebut ukurannya 

sekitar 10 mikrometer sehingga mudah untuk masuk ke dalam saluran pernafasan. 

Sedangkan ukuran yang lebih kecil, dapat membuat iritasi pada mata. 

2.1.3.  Faktor-faktor Pengaruh Emisi Gas Buang 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi emisi gas buang antara lain: 

1. Kurangnya kesadaran menggunakan transportasi umum 

2. Kurangnya kesadaran pengguna kendaraan terhadap kelestarian 

lingkungan. 

3. Kebijakan kepemilikan kendaraan yang kurang tepat. 

4. Perkembangan jumlah pemilik kendaraam yang cepat. 

5. Jenis kendaraan. 

6. Bahan bakar yang digunakan kondisi kendaraan. 

7. Pola mengemudi. 

8. Kontur jalan dan struktur jalan yang dilewati. 
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2.2. Catalytic Converter 

2.2.1.  Pengertian Catalytic Converter 

  Catalyst converter merupakan alat yang digunakan untuk mengkonversi 

reaksi kimia yang berbahaya menjadi lebih ramah lingkungan. Catalytic 

converter letaknya berada setelah exhaust manifold. Penggunaan catalyst 

converter awalnya digunakan pada kendaraan eropa pada tahun 1975. Saat ini 

catalytic converter juga digunakan untuk segala macam fungsi mesin seperti  

kendaraan bermotor, generator set, truk, bus dan mesin mesin lainnya. 

 

Gambar 2.2.1 : Skema Jalur Gas Buang Pada Kendaraan Bermotor 

Sumber : (https://carbiketech.com/catalytic-converter-types-working/) 

2.2.2. Cara kerja Catalytic Converter 

  Catalytic converter berfungsi untuk mereduksi emisi yang di hasilkan pada 

proses pembakaran dengan menggunakan dua jenis logam yang berbeda dengan 

fungsi sebagai reduction catalyst dan oksidation catalyst. 

  Reduction catalyst merupakan langkah pertama yang sering menggunakan 

material platina dan rhodium untuk mengurangi kandungan NOx. Saat molekul 

NO dan NO2 bersinggungan dengan katalis, maka katalis membebaskan atom 

nitrogen dari molekul yang menahannya sehingga membentuk N2. 

Contoh : N2 + 02  → 2NO 

Oksidasi merupakan langkah kedua yang mengurangi hidrokarbon yang 

tidak terbakar pada proses pembakaran. Katalisator ini berfungsi untuk 

membantu reaksi HC dan CO dengan oksigen. 

Contoh : 2CO + 02  → 2CO2 

Tahap ketiga yaitu, dengan menggunakan sensor oksigen yang terletak 

sebelum catalyst converter, maka bahan bakar yang diinjeksikan kedalam ruang 

bakar dapat di kendalikan kembali. 
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Gambar 2.2.2 : Letak Catalytic Converter Pada Kendaraan Bermotor 

Sumber : (https://staoblog.org/2015/09/21/car-chemistry-what-is-a-

catalytic-converter-and-how-does-it-work/) 

2.3.  Katalis 

 Katalis merupakan suatu zat yang mempengaruhi kecepatan reaksi akan 

tetapi tidak dikonsumsi pada reaksi dan tidak berpengaruh pada kesetimbangan 

kimia pada akhir reaksi. Penggunaan katalis yang sering dijumpai adalah untuk 

menangani masalah polusi udara. Termasuk untuk mengurangi emisi dari 

kendaraan bermotor. Penggunaan bahan bakar yang tanpa timbal, manajemen lalu 

lintas dan teknologi terbarukan mampu mengurangi emisi yang dihasilkan secara 

signifikan. 

 Melihat di Negara-negara sekitar, bahwa pencemaraan udara yang 

dihasilkan dari kendaraan bermotor dapat dikurangi dengan signifikan dengan 

penggunaan catalytic converter dan juga didukung dengan bahan bakar yang 

minim kandungan timbal. Dengan demikian catalytic converter merupakan 

merupakan teknologi tepat guna, yang dapat mengubah zat hasil pembakaran 

seperti hidrokarbon, karbon monoksida dan NOx menjadi zat yang ramah 

lingkungan. Saat ini permasalahan yang ada yaitu tentang material yang 

digunakan sulit didapat dan harganya yang mahal. Perlunya untuk mencari 

alternatif material yang mudah di dapat , murah dan mempunyai fungsi yang 

mencakup material diatas. 

 

 

2.4.Keramik 

 Keramik adalah perpaduan antara senyawa logam dan non logam. Keramik 

berasal dari kata Keramikos dalam Bahasa inggris dikenal sebagai burn stuff yaitu 

benda yang dibakar yang menunjukan proses pembuatan keramic memerlukan suhu 

yang tinggi pada proses pembuatannya. Pada dasarnya, keramic mempunyai sifat 

antara lain :  
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1. Sangat keras dan mudah pecah 

2. Isolator, baik thermal maupun elektrik 

3. Temperature leleh pada suhu tinggi dan tahan terhadap korosi 

 Ceramic dibagi menjadi 2 golongan, yaitu: 

a) Keramik tradisional  

Bahan yang digunakan adalah tanah liat(clay), tanah putih dan tanah merah. 

Contoh produknya yaitu, guci, batu bata, porselen keramik.  

b) Keramik rekayasa 

Bahan yang digunakan merupakan senyawa seperti Al3O2, Al2O3, SiC, SiO2, 

Si3N4  dan sebagainya. Tujuan dari penggunaan senyawa tersebut untuk 

mendapatkan keramik yang sesuai dengan penggunaannya. 

 

2.4.1. Honeycomb Ceramic  

 Honeycomb Ceramic komposisinya terdiri dari SiO2, Al2O3 dan MgO. 

Bentuk dari honeycomb ceramic yaitu menyerupai sarang lebah. Penggunaan 

honeycomb ceramic diklaim dapat beroprasi hinga 1000°C. menurut (Krisnanil, 

Ali Mokhtar 2005),“Apabila gas buang semakin merata dan mengenai permukaan 

catalytic converter, maka emisi yang direduksi semakin besar pula”. 

 Dikutip dari paten nomor US4857089A , “Penggunaan honeycomb 

memiliki lapisan keramik berpori sehingga memiliki kesamaan jarak dan lubang 

pada permukaan keramik”  

 

 

 

Gambar 2.3.2. : Honeycomb Ceramic 

Sumber : (https://www.halsteadbead.com/x450) 
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2.5. Reaksi Pembakaran 

 Reaksi Pembakaran akan terjadi apabila unsur unsur bahan bakar 

teroksidasi. Pada proses ini, menghasilkan panas yang disebut dengan proses 

eksotermis.Menurut Taufiq, FT UI (2008) “pada temperatur yang sangat tinggi, 

gas-gas yang tak sederhana dan molekul-molekul dari gas dasar akan terpecah 

menjadi atom-atom yang membutuhkan panas dan menyebabkan kenaikan 

temperatur. Reaksi bersifat endotermik dan diasosiasi bergantung pada temperatur 

dan waktu kontak”. 

   Bahan bakar yang digunakan pada pengujian adalah premium. Rumus kimia 

premium adalah C8H18. Reaksi pembakaran yang berlangsung sama dengan 

reaksi pembakaran hidrokarbon dengan udara. Karena, premium merupakan 

senyawa hidrokarbon. Persamaan reaksi sebagai berikut : 

C8H18 + x O2 + x (3,76) N2 → a CO2 + b H2O + x (3,76) N2 

 Pada persamaan diatas, angka 3,76 merupakan perbandingan antara   

nitrogen dan oksigen di udara. Berdasar kesetimbangan reaksi , harga x, a dan b 

dapat dihitung. Hasil yang didapat x = 12,5 , a=8, b=9 sehingga reaksi yang didapat 

adalah : 

C8H18 + 12,5 O2 + 12,5 (3,76) N2 → 8 CO2 + 9 H2O + 12,5 (3,76) N2 

C8H18 + 12,5 O2 + 47 N2 → 8 CO2 + 9 H2O + 47 N2 

 Apabila reaksi yang berlangsung seperti dengan persamaan diatas. Maka , 

reaksi pembakaran disebut proses pembakaran stoikiometris. Dimana, semua atom 

oksigen bereaksi sempurna dengan bahan bakar. Pada kenyataanya sulit terjadi 

karena adanya suhu tinggi dari proses pembakaran serta disertai terbentuknya gas 

gas lain (Perkins dan Henry, 1974) 

 

2.6. Perbandingan Udara Bahan Bakar (A/F) atau AFR 

  Dalam teori stokiometri menyatakan bahwa, untuk membakar 1 gram bahan 

bakar memerlukan 14,7 gram udara. Dapat disimpulkan bahwa penbandingan 

campuran adalah 14,7 : 1. Perbandingan itu disebut dengan AFR ( Air Fuel Ratio). 

Pada pengujian emisi didapat nilai AFR yang berbeda beda, dimana : 

a. AFR = 14,7 merupakan campuran ideal 

b. AFR > 14,7 merupakan campuran kurus , bahan bakar sedikit 

c. AFR < 14,7 merupakan campuran gemuk , kaya akan bahan bakar 
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2.6.1. Standarisasi Emisi Internasional 

 Standar emisi yang ditetaptakan di Eropa dengan satuan (gram/Km). Gas 

hasil pembakaran tersebut merupakan polutan yang digolongkan menjadi dua, 

beracun dan tidak beracun. Gas yang beracun contohnya Hidrokarbon , Karbon 

Monoksida dan Oksida Nitrogen. Yang tidak beracun yaitu, Nitrogen, Karbon 

dioksida dan uap air.  

Gambar 2.6.1 :Tabel Standart Emisi Internasional 

 

Sumber : (https://www.smmt.co.uk/industry-topics/emissions/testing/) 

 

 

 

 

 

 

 

 


