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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Catalytic Converter 

2.1.1. Pengertian Catalytic Converter 

Catalitic Converter merupakan alat yang diletakkan di intake manifold 

system. Dan fungsi dari Catalytic Converter merupakan mengurangi gas emisi 

pembuangan kendaraan bermotor (ali mokhtar 2018). Menurut Heisler (1995), 

Sebuah katalis bekerja secara maksimal jika temperature dari katalis mencapai 

300C, jika temperatur di bawah 300C fungsi dari sebuah Catalytic Converter akan 

sangat kurang efektif. Dan temperatur input harus lebih besar dari pada temperature 

output. Jadi pada temperatur terntentu laju reaksi kimia di katalis lebih cepat, berikut 

merupakan persyaratan dari sebuah katalis. 

Catalitic pertama kali di perkenalkan secara luas di tahun 1975 pada seri 

produksi mobil di pasaran Amerika Serikat (AS). Berikut ini adalah gambar dari 

Catalytic Converter :

 

Gambar : 2.1 Penempatan Catalytic Converter pada kendaraan 

bermotor 

(http ://www.howcatalyticconverter.hmtl) 
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2.1.2. Cara Kerja Catalytic Converter 

 Catalytic Converter adalah alat untuk mengurangi emisi gas buang dari 

motor bakar, biasanya hanya menggunakan dua macam katalis yang berbeda yang 

berfungsi satu untuk recduction catalyst dan oksidation catalyst. 

Recduction catalyst merupakan langkah yang pertama converter yang 

kebanyakan dengan menggunakan platina dan rhodium untuk membantu 

mengurangi emisi atau pancaran Nox, Saat molekul NO atau NO2 melewati 

katalisator out, katalisator akan menyobek atom zat lemas tersebut keluar dari 

molekul dan setelah itu membebaskan O2 (oksigen). Atom zat lemas mengikat 

atom zat lemas yang lain membentuk N2. 

Contoh : 2NO  N2 + O2 atau 2NO2  N2 + 2O2 

Oksidasi merupakan langkah kedua setelah proses recduction dengan 

cara kerja mengoksidasi atau mengurangi hidrocarobon yang tidak terbakar saat 

proses pembakaran zat tersebut dengan katalisator. Katalisator ini membantu 

menuntaskan gas sisa reaksi hidrokarbon dan CO menjadi oksigen (O2). 

Contoh : 2𝐶𝑂2 + O  2𝐶𝑂2 

Langkah ketiga yaitu dengan suatu sistem kendali dengan ECU 

(Electrikal Control Unit), Fungsi nya adalah memonitori dan mengendalikan 

sistem injeksi bahan bakar ke dalam ruang bakar. 

2.1.3 Jenis-jenis Catalitic Converter 

Catalytic Converter mempunyai berbagai jenis atau berbagai bentuk, 

tetapi secara garis besar Catalytic Converter dapat digolongkan menjadi tiga 

golongan yaitu : 

1. Catalytic Converter Oksidasi 

Pada sistem ini sering disebut juga sebagai Single Bed 

Oksidation. Catalytic Converter jenis Packed Bed sangat cocok untuk 

kendaraan bermesin diesel, disebabkan karena emisi yang dikeluarkan 

mengandung jelaga berfasa padat. (Nasikin, Wulan, and Andrianty 2012). 
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Catalytic Converter dapat mengubah CO, dan HC dan H2O,  Dan Catalytic 

bekerja pada kendaraan dengan udara berlebih (Excess air sitting). Dengan 

udara berlebihan ini digunakan untuk proses oksidasi yang di dapat melalui 

pengaturan campuran miskin ( > 1) dengan sistem injek udara sekunder. 

 

Gambar : 2.2 Single Bed Oksidasi 

                        Sumber ( Schafer F, 1995 ) 

2. Catalytic Converter Dual Bed 

Pada sistem ini hampir sama dengan sistem Single Bed 

Oksidasi, Namun pada sistem ini ada dua sistem katalis yang di pasang 

segaris dimana emisi gas buang pertama kali melalui sistem Catalytic 

Reduksi dan kemudian dilanjutkan melalui Catalytic Oksidasi. Pada sistem 

pertama yaitu terjadi proses reduksi yang berfungsi menurunkan kadar emisi 

Nox, Kemudian dilanjutkan pada sistem yang kedua yang terjadi nya 

Oksidasi untuk menurunkan kadar emisi HC dan CO. Mesin yang 

dilengkapi dengan sistem ini merupakan mesin yang di operasikan dengan 

kondisi campuran kaya ( < 1 ). 

3. Three Way Catalytic Converter 

Pada sistem sama seperti sistem Catalytic Converter Single 

Bed dan Catalytic Converter Dual Bed, Tetapi yang membedakan salah satu 

nya pada sistem ini mempunyai / memakai sebuah sistem kontrol yaitu 

Lamdha Sensor yang berfungsi untuk mengatur Nilai  sehingga dapat 

berfungsi secara optimal. Pada Catalytic Converter Three Way diciptakan 
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bertujuan dengan mengurangi emisi gas pembuangan motor bakar, Dari 

CO,HC, dan Nox yang keluar di ubah melalui reaksi kimia menjadi CO2, 

Uap air (H2O), dan Nitrogen (N2).  

 

2.2. Katalis 

2.2.1 Pengertian Katalis 

Katalis merupakan part terpenting dalam Catalytic Converter. Katalis 

adalah suatu zat yang dapat mempercepat reaksi kimia pada suhu tertentu, tanpa 

mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Suatu katalis berperan 

dalam reaksi tetapi bukan sebagai pereaksi.(Sulistiyono and Warju 2014). Pada 

akhir-akhir ini perkembangan di dunia industri otomotif penggunaan Catalytic 

Converter sudah banyak di aplikasikan pada kendaraan bermotor. Ini merupakan 

salah satu bentuk inovasi dari dunia perindustrian otomotif untuk mengurangi 

polusi atau menekan emisi gas berbahaya dari kendaraan bermotor. Seperti yang 

kita ketahui di zaman yang telah maju seperti ini penggunaan kendaraan bermotor  

digunakan untuk transportasi. Transportasi memiliki dampak positif dan negatif, 

dampak positif nya dengan adanya transportasi dapat memudahkan manusia untuk 

beraktifitas. Namun dampak negatif nya sendiri dengan adanya transportasi adalah 

dengan meningkat nya tingkat polusi khusus nya di perkotaan. Penyumbangan 

pencemaran udara dari emisi kendaraan bermotor sudah menyentuh 70% (Ahmad 

Robiul Awal Udin 2016). Oleh karna itu Catalytic Converter adalah salah satu 

bentuk solusi dari masalah di atas. Pada umumnya material Dari Catalytic 

Converter adalah tipe plat dan monolitik dengan katalis logam atau material mahal 

seperti logam mulia yang mahal. Adapun material palladium (Pd), Platinum (Pt), 

Rhodium (Rh) bisa digantikan dengan mangan, tembaga, dan nikel.(Albana and 

Saragih 2016). Tujuan dari pencarian material alternatif tersebut adalah mencari 

material yang lebih murah, mudah didapatkan dipasaran, memiliki sifat yang 

mudah di bentuk, konduktor baik, dan mempunyai ketahanan korositas, Berikut 

adalah kelebihan dan sifat dari kuningan (CuZn). Kuningan merupakan 

penggabungan antara tembaga dan seng. Penelitian yang terdahulu menunjukkan 
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penggunaan logam kuningan dan tembaga dapat mereduksi kosentrasi emisi gas 

CO cukup signifikan. (Irawan 2010). 

Dari pernyataan di atas maka akan digunakan logam kuningan (CuZn) yang 

akan di ujikan pada kendaraan bermotor. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk 

mengetahui penggunaan kuningan untuk mereduksi emisi kendaraan bermotor, 

pemilihan material itu berdasarkan harga yang relatif murah dan mudah di dapatkan 

di pasaran.  

 

2.2.2 Jenis-jenis Katalis 

1. Catalytic Homogeneous (katalis dengan fase yang sama 

dengan reaktan). 

Katalis ini berproses pada sedikitnya dengan suatu reaktan dalam 

larutan yang bersifat sebagai katalis. 

2. Catalytic Heterogenous (katalis pada fase yang berbeda 

tapi biasanya gas padat/solid). 

Katalis Heterogenous terdiri dari satu fase, yang mana pada umumnya 

fase katalisnya padat sedangkan reaktan dan produk adalah fase cair dan 

gas.  

Dari kedua katalis diatas yang sering digunakan adalah katalis dengan jenis 

heterogen ( Catalytic Heterogen )  (E.F Obret hal 381). 

2.2.3. Dukungan Katalis (Monolith Support) 

Salah satu penyusun katalis terbuat dari logam atau metal :  

1. Metalic Monolith 

Metalic Monolith merupakan katalis yang berbentuk pipa kecil berlubang 

dan pipa besar berlubang. Dimensi pada bentuk monolith pada umumnya 

terdiri dari silinder dengan bentuk ovel, Circular, “racetrack” untuk engine 
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yang besar ( Displacement silinder 3 dan 3,5 liter ) dua katalis yang di 

tempatkan secara paralel. (Degobert P, 1995). 

2. Cramic Monolith 

Karakteristik dan sifat-sifat dari Cramic Monolith sebagai berikut: 

1. Katalis bekerja/ berinteraksi secara spesifik. 

2. Katalis lebih efektif bila ditentukan dengan baik. 

3. Tidak terjadi perubahan dalam massa dan komposisi kimia secara 

signifikan pada akhir dari suatu akhir. 

4. Secara umum dibutuhkan sejumlah kecil katalis untuk menghasilkan 

reaksi yang hampir tak terbatas. 

5. Pada umumnya, Sebuah katalis tidak dapat memulai suatu reaksi. 

6. Karalteristik tidak mempengaruhi posisi akhir dari kesetimbangan, akan 

tetapi memperpendek waktu yang dibutuhkan mencapai kesetimbangan. 

7. Perubahan temperature dapat merubah laju dari reaksi katalitik. 

Berikut ini merupakan persyaratan yang harus di capai pada katalis: 

a. Dapat mereduksi emisi gas seperti HC, CO, Nox setidaknya 90%, dan 

dengan betuk yang kecil, ringan, material mudah di dapat, dan harga nya 

terjangkau/ murah. Untuk pengaplikasian nya di usahakan sesimpel 

mungkin untuk memudahkan pemasangan nya. 

b. Kerja suatu katalis akan efektif pada suhu 300C dan jika di bawah itu 

suatu kerja katalis tidak akan bekerja maksimal. 

2.2.4 Energi Yang Mempengaruhi Aktifasi Katalis. 

Pada suatu teori tabrakan, suatu reaksi terjadi dengan cara bertabrak nya 

molekul ion dari reaktan. Pada temperature rendah suatu molekul tidak memiliki 

cukup energi sehingga tabrakan yang terjadi menjadi tidak efektif. Namun 

apabila temperature sudah naik, energi kinetik dan molekul terjadi peningkatan. 
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Dan semakin gas buang yang rata mengenai Catalytic Converter maka semakin 

besar proses reduksi. (ali mokhtar 2018). 

2.3 Substrac 

 Yang dimaksut dengan substrac ialah suatu bentuk dari sebuah katalis. 

Dalam Substrac terdapat 3 jenis yaitu: Ceramic pellet, Ceramic honeycomb 

(monolith) dan Metallic honeycomb. Berikut ini merupakan penjelasan dari 

jenis-jenis substrac tersebut. 

2.3.1. Ceramic pellet 

Sesuai dengan namanya Ceramic pellet terbuat dari keramik 

seperti magnesium alumunium silikat yang mampu bertahan terhadap 

abrasi di suhu 100C. 

 

Gambar : 2.3 Catalytic Converter Ceramic pellet 

Sumber ( Heisler, 1995 ) 

2.3.2. Ceramic Honeycomb 

Ceramic Honeycomb memiliki kesamaan dalam bahan nya 

sama seperti Catalytic pellet, Namun Ceramic Honeycomb beda di bentuk 

yang menyamai sarang lebah. Walau mudah pecah pada struktur model ini 

karena dipasang flexibel wire mesh subtrat nya dipasang antar casing dan 



12 
 

 

honeycomb. Namun pengaplikasian ini berguna untuk melindungi expansi 

panas thermal dan melindungi dari gangguan dari luar yang dapat merusak 

Honeycomb. 

 

Gambar : 2.4 Catalytic Converter Ceramic Honeycomb. 

Sumber ; ( Heisler, 1995 ) 

 

2.3.3. Metallic Honeycomb 

Catalytic ini terbuat dari bahan alumina berpori. Dan pemodelan 

dari Metallic Honeycomb yang berbentuk spiral. Berbentuk spiral ini 

berguna untuk bertahan lama, dikarenakan persebaran ekspansi thermal 

tersedia. 
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Gambar : 2.5 Catalytic Converter Metallic Honeycomb 

Sumber : ( Heisler, 1995 ) 

2.4. Material Katalis 

Bahan dari suatu katalis harus lah berbentuk padatan, pada umum nya 

katalis padat yang digunakan berbentuk berpori dalam suatu cetakan. Dan 

disarankan material yang digunakan ialah material yang mudah di dapatkan 

dipasaran, harga nya terjangkau, ketersediaanya di alam. Berikut ini faktor katalis 

bentuk padatan digunakan secara luas dikarenakan bukan hanya harga nya yang 

murang melainkan juga mudah di pisahkan dari reaktan serta sangat mudah 

beradaptasi dengan berbagai rektor.  

Adapun material dari katalis yang menggunakan dari logam mulia. Namun 

logam mulia memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut ini merupakan logam 

mulia yang biasanya di digunakan atau terdapat di Catalytic Converter yaitu 

terdapat platinum, plutonium, palladium. Kelebihan dari suatu logam mulia ini 

adalah terletak pada tingkat aktivitasnya yang sangat tinggi, namun logam mulia 

memiliki kekurangan nya juga yaitu seperti yang kita ketahui bahwa logam mulia 

memilki harga yang mahal, susah di dapat nya di pasaran, sedikitnya ketersediaan 

nya di alam, volatilitasnya tinggi serta waktu hidupnya singkat. Oleh karena itu 

Oksida logam lebih banyak digunakan karena harganya yang murah dan 



14 
 

 

ketersediaan nya di alam besar serta waktu hidup nya yang lama namun tidak sama 

dengan logam mulia, oksida logam ini aktivitasnya lebih rendah. ( Rosyidah, 1998). 

2.5 Logam Tembaga Kuningan 

Kuningan merupakan material yang cocok untuk Catalytic Converter. 

Seperti gambar diagaram fasa kuningan untuk kuningan 70-30 dibawah dapat di 

ambil kesimpulan bahwa kuningan memiliki fasa α merupakan fasa yang lunak dan 

mudah dikerjakan, sedangkan kuningan 60-40, adalah fasa α+β yang mempunyai 

kekuatan tinggi, dan banyak dari paduan ini yang mempunyai kekuatan tarik yang tinggi. 

(Setiawan 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 2.6. Diagram fase biner Cu-Zn  

Sumber : (Setiawan 2017) 

Kuningan itu lebih kuat dan lebih keras dari pada tembaga, dan pada umum nya 

kuningan memiliki sifat tahan terhadap korosi, dan kuningan mudah dibentuk 

sesuai berbagai bentuk yang di inginkan. Menurut pendapat  Supriyanto (2010 

: 50) mendefenisikan bahwa “Kuningan pada dasarnya merupakan paduan 
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tembaga  dengan  seng  sebagai  unsur paduan utama. Menurut Surdia dalam 

Sutowo (2013 : 12) mengemukakan bahwa “Kuningan dengan bahan 85% 

Cu - 15% Zn mempunyai  titik  cair  1185ºC  -  1200ºC, 70%  Cu  -  30%  

Zn  titik  cairnya  1080ºC  - 1130ºC, dan 60% Cu - 40% Zn titik cairnya 

1030ºC – 1080 ºC”(7). 

2.6 Cara Perhitungan Prosentase Emisi Dan Prosentase 

Penurunan Emisi 

Fungsi utama dari sebuah Catalytic Converter ialah mereduce emisi gas 

buang dari motor bakar. Setelah melakukan penelitian maka kita bisa menghitung 

berapa prosentase penurunan emisi gas buat dari Catalytic Converter ini dan 

menentukan apakah Catalytic Converter ini layak digunakan atau dapat berfungsi 

untuk mereduce emisi gas buang, maka adapun cara menghitung prosentase emisi 

dan prosentase penurunan emisi yaitu sebagai berikut 

Posentase Emisi = 
𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑙𝑦𝑡𝑖𝑐

𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑎𝑛𝑝𝑎 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑙𝑦𝑡𝑖𝑐
 𝑥 100% 

Prosentase Penurunan Emisi = 100% - Prosentase Emisi (%) 

2.7 Reaksi Pembakaran 

 Persamaan reaksi pembakaran teoritis atau stoichiometri antara hidrocarbon 

dengan udara adalah: 

    Cx Hy + n(O2 + 3,76 N2)  a CO2 + b H2O + 3,76n N2 

 

Jika suatu reaksi pembakaran tersebut termperature nya rendah, maka 

Nitrogen dalam udara tidak akan teroksidasi, Maka tidak akan bisa menjadi 

Oksidasi Nitrogen (NO2). Komposisi campuran udara dan komposisi bahan bakar 

sangat menentukan hasil komposisi hasil pembakaran. Jika jumlah udara  dalam 

campuran kurang dari yang dibutuhkan maka karbon yang terbakar hanya menjadi 

CO tetapi jika terbakar seluruh nya akan menjadi CO2. 

   

Cx Hy + a(O2 + 3,76 N2)  a CO2 + b H2O + c Co + 3,76n N2 
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Untuk reaksi pembakaran karbon harus driubah menjadi CO2, dikarenakan 

jika masih berupa CO ini berbahaya karena CO ini adalah gas yang sifat nya 

beracun. Oleh karena itu udara pembakaran di usahakan sedikit melebihi standart 

agar seluruh karbon terbakar menjadi CO2.  

 


