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BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pencemaran udara merupakan masalah terbesar yang sedang kita hadapi 

saat ini. Pencemaran udara ini disebab kan oleh banyak faktor, bisa berasal dari 

industri, perkapalan, emisi kendaraan bermotor dan kebakaran hutan. Dan biasa 

nya penyumbang pencemaran udara berasal dari perkotaan dan daerah per 

industrian, rusak nya lahan hijau atau pepohonan membuat rusak nya kualitas 

udara saat ini sehingga berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan makhluk hidup. 

Tanpa adanya pengendalian atau upaya dalam mengatasi pencemaran udara ini 

dapat membahayakan bagi kehidupan yang akan datang. Salah satu bentuk upaya 

atau pengendalian  untuk mengurangi pencemaran udara salah satu nya bisa 

dengan mereduce emisi gas bermotor. Karena kontribusi 60% emisi CO di 

berikan kendaraan bermotor jalan raya terhadap total  emisi  secara  

nasional.(Irwinsyah Marsudi Gorahe 2015) 

Selain itu kendaraan bermotor menghasilkan suatu emisi gas yang 

berbahaya bagi lingkungan. Untuk itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk 

mengurangi hal tersebut, salah satunya dengan membatasi jumlah kendaraan 

bermotor, namun hal itu suatu kewenangan dari pemerintah. Pemakaian bahan 

bakar yang tidak berpolusi atau ramah lingkungan juga merupakan kewenangan 

dan otoritas Pertamina sebagai tangan panjang pemerintah, Namun cara ini masih 

belum bisa efektif dalam penanggulangan pencemaran udara. 

Dalam hal ini adapun upaya dari industri kendaraan untuk menekan emisi 

hasil pembakaran salah satunya dengan menambahkan Catalytic Converter pada 

saluran buang atau sering kita sebut kenalpot, Agar pembuangan gas buang nya 

berada dalam tingkat yang tidak membahayakan atau lebih aman untuk 

lingkungan. 

Catalytic Converter memiliki fungsi yaitu untuk mereduce suatu zat 

pembuangan dari motor bakar. Catalitic Converter merupakan alat yang di 
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letakan di manifold pada sistem pembuangan gas kendaraan bermotor untuk 

mengontrol emisi gas yang di keluarkan (Irawan 2010). Jadi penempatan suatu 

Catalytic Converter itu berada pada antara engine dengan kenalpot atau berada 

dimanifold. Berikut ini adalah fungsi dari Catalitic Converter yaitu untuk 

mengkonversi gas berbahaya seperti karbon monoksida (CO), nitrogen oksida 

(NO) menjadi gas yang tidak berbahaya seperti CO2 dan N2 dll (Rajasekhar and 

Reddy 2012). Karna dari pembakaran yang kurang sempurna, motor bakar 

menghasil kan zat yang berbahaya yaitu karbon monoksida, nitrogen oksida. 

Tapi dengan adanya Catalytic Converter semua emisi gas tersebut bisa di reduce. 

Alat ini telah digunakan di USA mulai  tahun 1975 karena peraturan EPA yang 

memperketat tentang emisi gas buang kendaraan bermotor. Oleh karena itu 

semua kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan Catalytic Converter. 

Pemerintah Indonesia juga mengikuti peraturan tentang emisi gas buang yang 

mengacu pada EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5. Sejak 2018 lalu 

telah diberlakukan EURO 4 di Indonesia, hal tersebut menurut peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017. Dalam peraturan tersebut untuk 

EURO 4 mensyaratkan batas emisi Karbon Monoksida (CO) 1 g/km, 

Hidrokarbon (HC) 0,1 g/km, Nitrogen Oksida 0,08 g/km untuk mesin bensin. 

Sedangkan untuk mesin diesel adalah CO 0,50 g/km, HC+𝑁𝑂𝑥 0,30 g/km,  𝑁𝑂𝑥 

0,25 g/km.  

Berikut ini beberapa bahan yang bisa untuk Catalitic Converter yaitu, 

platinum, plutonium, palladium (jenis dari logam mulia). namun disisi lain 

logam-logam mulia tersebut memiliki kekurangan yaitu kelimpahan yang rendah 

dan harga yang cukup mahal. Maka sebagai alternative digunakanlah material 

yang mempunyai aktivitas katalis, kelimpahan tinggi dan harga nya terjangkau 

atau lebih murah ( chusnul M. Studi penggunaan katalis ITS 2005). 

Ada beberapa logam yang lebih efektif sebagai katalis reduksi dan oksidasi 

yang dimulai dari besar sampai yang kecil yaitu: Pt, Pd,Ru > Mn, Cu > Ni > Fe > 

Cr > Zn.  
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Berdasarkan pemikiran tersebut. Pada penelitian sebelum nya, aliran gas 

asap melewati katalisator lubang horizontal tanpa sekat menunjukan hasil 

distribusi aliran yang baik ( Ali Mokhtar, 2009), dan Catalytic Converter 

dengan bahan katalis alumunium menunjukkan hasil kurang baik untuk 

mengurangi emis ( Rengki, 2009 ). Berdasarkan hal tersebut kelebihan dan 

kekurangan sebelumnya maka akan dilakukan nya penelitian Catalytic 

Converter menggunakan   bahan   plat   kuningan (CuZn), dengan tujuan untuk 

mengetahui seberapa besar emisi yang dihasilkan oleh Catalytic Converter 

menggunakan bahan pelat kuningan berbentuk sarang lebah.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tugas akhir ini 

adalah: 

1. Berapa besar perubahan emisi dan perbandingan emisi yang di hasilkan 

yang menggunakan Catalytic Converter dan tanpa menggunakan Catalytic 

Converter. 

2. Membuat model rancangan sebuah Catalytic Converter berbahan Plat 

kuningan berbentuk sarang lebah. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui perubahan kadar Emisi yang menggunakan Catalytic 

Converter dan tanpa menggunakan Catalytic Converter. 

2. Merancang dan merencanakan serta menguji sebuah Catalytic Converter 

berbahan plat kuningan berbentuk sarang lebah 

1.4. Batasan Masalah 

Dari beberapa permasalahan di atas, maka penulis mempunyai beberapap batasan 

masalah untuk memudahkan pembahasan dalam menerangkan penelitian ini 

adalah : 
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1. Material katalis menggunakan Pelat kuningan yan di dapat dari toko 

material/toko Logam. 

2. Gas buang yang di ukur CO dan 𝑂2. 

3. Bahan bakar yang digunakan adalah Premium yang di beli dari SPBU 

Pertamina. 

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

langkah, 1 silinder, dengan sistem karburator, engine dengan type Honda 

cb 125 cc, tahun 1976. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Metode Penelitian ini dimulai dari pembuatan rancangan katalis, Setelah 

katalis jadi dilakukan pengukuran emisi gas buang menggunakan engine 1 

silinder dan emisi gas buang nya melewati saluran modifikasi ( memakai 2 

katalis), kemudian kita dapat mendapatkan hasil perbandingan dari emisi gas 

buang yang menggunakan katalis dan tidak menggunakan katalis. 


