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ABSTRAK

PENURUNAN KONSENTRASI HC DAN SO] PADA EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN MENGGUNAKAN TiO] LOKAL YANG DlSISIPKAN KARBON AKTIF. Karbon aktif dapat
digunakan sebagai media penyerap gas HC dan SO] pada emisi gas buang kendaraan bermotor. Dari hasi/
penelitian diketahui bahwa media karbon aktifyang dipasang sepanjang 5 em, 10 cm dan 15 em pada
knalpot uji memberikan hasi/ penurunan konsentrasi gas HC sebesar 78,48%, 81,50 % dan 86,32 %. Pada
penambahan konsentrasi 15 %, 10 % dan 15 % TiO] pada media karbon aktif dengan panjang media 15 cm
memberikan penuruncm konsentrasi HC sebesar 88,29 %, 91,55 % dan 94,92 %. Sedangkan untuk gas SO],
karbon aktifyang dipasang sepanjang 5 cm, 10 cm dan 15 cm pada knalpot uji memberikan hasi/ penurunan
konsentrasi gas SO] sebesar 48,630 %, 60,517% dan 76,789%. Pada penambahan konsentrasi 5%, 10%
dan 15% TiO] pada media karbon aktif dengan panjang 15 em memberikan penurunan konsentrasi SO]
sebesar 80,223 %,82,594 % dan 87,696 %. Dari hasi/ penelitian dapat diketahui bahwa media karbon aktif
dengan konsentrasi TiO] 15 % ternyata lebih efektif dibanding konsentrasi TiO] 5% dan 10% karena dapat
menurunkan konsentrasi gas HC dan SO] lebih yang lebih besar.

~
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ABSTRACT

TO REDUCE OF HC AND SO] EMISSION FROM ENGINE'S EXHAUST WITH LOCAL OF TiO] TO
INSERTED IN ACTIVE CARBONE. The Active carbone can be use to adsorbe of emission HC and SO] gas
from Engine's exhaust. The result of this research, to make active carbon with 5 em, 10 em and 15 em
length in Engine's exhaust can be reduce of HC are 78,480 %, 81,500 % and 86,320 %. The inserted of 5,
10, 15 % TiO] in active carbone with 15 cm length can be reduce of HC are 88,290 %, 91,550 % and
94,920 %. With 5 em, 10 cm and 15 cm length of variation in Engine's exhaust can be reduce of SO] are
48,630 %, 60,5/7 % and 60,5/7 %. The inserted of5, 10, 15 % TiO] in active carbone to make 15 em length
can be reduce of SO] are 80,223 %, 82,594 % and 87,696 %. The result of this research to known that the
make of 15 % ofTiO] inserted in active carbon is more effective with 5 % and 10 % ofTiO].
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PENDAHULUAN

Udara bersih adalah kebutuhan mendasar bagimanusia dan makhluk hidup lainnya. Kualitas
udara harus terpelihara daTipencemaran yang timbul
akibat aktivitas manusia baik itu kegiatan industri
maupun transportasi. Pencemaran udara menurut PP
RI No. 41/1 999 (tentang Pengendalian Pencemaran
Udara) adalah masuknya atau dimasukkannya zat,
energi dan atau komponen lain ke dalam udara
ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara
ambien turun sampai ke tingkat tertinggi yang tidak
dapat memenuhi fungsinya.

Sumber pencemaran udara yang terbesar
berasal daTi transportasi khususnya kendaraan
bermotor. Emisi gas buang kendaraan bermotor
khususnya yang menggunakan bahan bakar minyak
bumi antara lain SO" NO" CO, HC, dan partikulat
debu. Dampak negatif menurunnya kualitas udara

yang disebabkan emisi gas tersebut sangat besar
terhadap lingkungan dan bagi kesehatan manusia
bahkan dapat menyebabkan kematian apabila berada
jauh di atas standar baku muku.

Upaya penanganan untuk meminimasi
polutan di udara akibat emisi dari sarana
transportasi telah banyak dilakukan, antara lain
dengan cara mereduksi polutan langsung dari
sumbemya. Pada penelitian ini akan dilakukan
usaha untuk mereduksi konsentrasi polutan gas HC
dan S02 dengan menggunakan metode adsorpsi
melalui penyisipan katalis Ti02 pada karbon aktif
sebagai media adsorpsi polutan pada emisi gas
buang. Media karbon aktif akan di tempatkan pada
knalpot uji yang disambung dengan knalpot asli
kendaraan bermotor berbahan bakar bensin.
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Adsorpsi gas merupakan proses dimana
molekul gas terperangkap kedalam struktur suatu
media padat dan seolah-olah menjadi bagian dari
keseluruhan media tersebut. Proses ini dijumpai
terutama dalam media karbon aktif. Bahan penjerap
merupakan suatu padatan yang mempunyai sifat
mengikat molekul gas pada permukaannya. Sifat ini
sangat menonjol pada padatan berpori, semakin
halus serbuk-serbuk penjerap semakin luas
permukaannya dan daya serapnya semakin besar.

Agar adsorbsi terjadi pada struktur media
padat yang masuk pada interkalasi antara lain bahwa
struktur yang akan diperangkap harus lebih keeil
dari pada ruang interkalasi media padatnya. Proses
awal kontaminan gas berkontak dengan adsorben
pada bagian paling atas dari kolom adsorpsi.
Adsorbat makin lama makin dijerap sejalan dengan
mengalirnya gas tersebut ke bawah melewati kolom.
Panjang dari daerah dalam kolom dimana molekul
adsorbat dijerap disebut zona adsorpsi. (Reynold,
]982).

Karbon aktifyang digunakan untuk menjerap
molekul-molekul gas adalah karbon aktif yang
berpori-pori mikro. Menurut Cheremisinoft (] 998),
karbon aktif ini dapat menyebabkan molekul gas
yang sangat kecil mampu melewatinya. Karbon aktif
penyerap gas dibuat dari tempurung kelapa yang
berukuran pori 20 A. Dalam keadaan normal ruang
antarlapis pada karbon aktif terisi oleh molekul air
bebas yang berada di sekitar kation. Bila karbon
aktif dipanaskan sampai pada suhu ]00 °C maka

Peralatan yang digunakan terlihat pada Tabel ].

molekul-molekul air tersebut akan menguap (keluar)
sehingga karbon aktif dapat berfungsi sebagai
penyerap gas. Tetapi apabila karbon aktif
dipanaskan pada suhu diatas ]50 °C, struktur karbon
aktiftersebut akan rusak karena tidak tahan panas.

Titanium dioksida merupakan senyawa
muItiguna yang tidak bersifat raeun, selalu stabil
dan bekerja pada suhu ruangan serta murah.
Titanium dioksida tidak larut dalam HCI, HNOJ dan
aquaregia tetapi dapat larut dalam asam sulfat pekat.

Senyawa Ti02 yang disisipkan pada karbon
aktif hanya berfungsi sebagai katalis untuk
mempereepat terjadinya proses penyerapan gas oleh
karbon aktif. Selain Ti02, beberapa eontoh katalis
lain yang biasa digunakan antara lain silika gel, dan
alumina. Menurut Ibosuki (]996), katalismdapat
mengoksidasi N02 dan mampu memeeah berbagai
senyawa organik, antara lain molekul merkaptan,
asetaldehid, dan hidrogen sulfida. Ti02 dapat
diregenerasi dengan mudah pada suhu ruangan.
Dimata para ahli kimia, Ti02 merupakan katalis
yang eoeok untuk digunakan karena mempunyai
keuntungan diantaranya tidak bersifat beraeun,
selalu stabil dan bekerja pada suhu ruangan serta
ekonomis.

TAT A KERJA

Alat Dan Bahan

Alat:

Tabell. Jenis Perala tan yang Digunakan

No AlatMerkTipelKapasitaslUkuranKeterangan

1

Alat eetak berbentuk -1 emJ
Logam

kubus
alumunium

2

Timbangan Analitis MettlerH78AR /200 gramAlat listrik

2

Oven Karl Kolb6 rak 240 °CAlat listrik

4

Homogenizer --Alat listrik

5

Gas Analyzer SPTCAutocheck 974/5Alat listrik

6

Midget Impinger -20 em
Logam

7

Knalpot uji HONDAGL ]00 tahun 1982Kendaraan uji

Prosiding PPI - PDIPTN 2007
Pustek Akselerator dan Proses Bahan - BATAN

Yogyakarta, 10 Juli 2007



Kris rri Basuki ISSN 0216 - 3128 /07

Bahan:

Sedangkan bahan yang digunakan terlihat pada Tabel 2.

Tabel2. Jenis Bahan yang Digunakan

No
BahanBentukWamaMerkIPembuatKebutuhan

I

Karbon aktif SerbukHitamBrataco5 kg

2

Titanium dioksida (Ti02) SerbukPutihProses Di PT APBI kg

3

Semen SerbukAbu-abuTiga Roda109

4

Gula halus SerbukPutih -109

5

Gelatin KristalKuningMerck10 g

6

Kanji SerbukPutih -100 g

7

Lem Kayu PastaPutih Fox10 g

8
Minyak Paraffin CairKuning -IOOmL

9

Aquades CairTidak -10 L

berwama

e. Media siap digunakan pada pengambilan
sampel gas.

3. Membuat tabung adsorpsi

Tabung adsorpsi digunakan untuk
menempatkan media karbon aktif, seperti pada
Gambar 3:

Tahap Pelaksanaan

Pengambilan sampel gas HC dilakukan
dengan menggunakan peralatan digital, yaitu
autochek 974/5, seperti Gambar 4. Untuk setiap
pengukuran konsentrasi sam pel gas HC dibutuhkan
waktu yang relatif singkat, yaitu selama 8 detik.
Sedangkan untuk gas S02 pengambilan sampel gas
dilakukan dengan menggunakan midget impinger.
Tabung impinger berfungsi sebagai tempat larutan
penyerap gas S02 (pereaksi pararosanilin). Adapun
waktu yang diperlukan untuk setiap pengambilan
sampel gas NOz didasarkan pada perubahan warna
pereaksi saltzman pada pengambilan sampel N02
( dari tidak berwama menjadi merah, yaitu selama
± 10 men it ).

Cara Kerja

Tahap Persiapan

Adapun langkah kerja pada tahap persiapan
ini adalah sebagai berikut :

I. Uji bahan perekat

a. Mencampur karbon aktif, akuades dan
berbagai jenis perekat hingga rata dan
terbentuk adonan kemudian dicetak.

b. Mengeluarkan media dari cetakan,
kemudian dipanaskan dalam oven selama
tigajam dengan suhu 120°C.

c. Mengeluarkan media dari oven.

d. Menguji media karbon aktif dengan

berbagai jenis perkat dengan cara
menjatuhkan media ke atas lantai. Jenis
perekat yang dipilih adalah perekat yang
setelah dijatuhkan permukaannya keras,
tidak rapuh dan homogen.

2. Pembuatan media penyerap

a. Mencampur karbon aktif dan Ti02 lokal
hingga homogen selama ± tiga jam

menggunakan homogenizer.

b. Mencampur larutan perekat dalam
campuran karbon aktif dan Ti02 lokal
hingga rata dan terbentuk adonan kemudian
dicetak.

c. Mengeluarkan media dari cetakan,
kemudian dipanaskan dalam oven selama

tigajam dengan suhu 120°C.

d. Mengeluarkan media dari oven dan
menyimpan dalam wadah kedap udara

1.5 un
lUcm
1~em

Med •• ka.bou aktif

Outlet
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(a)

(b)

Gambar 4. Autochek SPTC 974/5 (a) dan
Tabung Impinger (b)

Untuk gas HC yang ditangkap dengan
autochek 974/, dapat dianalisa secara langsung
dengan melihat hasil penurunan konsentrasi yang
ditampakkan pada layar monitor alat tersebut.
Sedangkan sampel SOz yang telah diambil,
kemudian dianalisa dilaboratorium dengan metode
analisa spektrofotometri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Bahan Perekat

Dari hasil uji coba bahan perekat
menunjukkan bahwa hasil pencampuran antara
karbon aktif dengan kanji memiliki kualitas yang
sangat baik. Hal ini karena gaya adhesi antara
molekul karbon aktif dan molekul kanji lebih kuat
bila dibandingkan gaya adhesi antara molekul
karbon aktif dengan molekul dari jenis bahan
perekat lainnya.

Dengan demikian, sifat fisik media adsorpsi
yang dihasilkan lebih keras dan tidak mudah pecah

sehingga menjamin bentuk dan ukurannya tetap
terjaga sesuai dengan bentuk dan ukuran cetakan.
Selain itu permukaan media adsorpsi lebih halus,
homogen dan tidak berlubang-Iubang sehingga
dapat menyerap gas secara maksimal.

Selanjutnya kanji dapat digunakan dalam
pembuatan media adsorpsi baik tanpa TiOz maupun
dengan tambahan TiOz, sedangkan perekat jenis
lain tidak digunakan. Prosentase berat kanji dalam
komposisi media adsorpsi adalah sebesar I % dari
berat total media.

Teknik Penyisipan TiOz Pada Karbon Aktif

Penyisipan TiOz pada serbuk karbon aktif
dilakukan pada saat pembuatan media adsorpsi.
Penyisipan TiOz pada karbon aktif dimulai dengan
pencampuran antara kedua material tersebut.
Pencampuran antara TiOz dan karbon aktif
dilakukan secara mekanis melalui proses
pengadukan kering pada homogenizer selama tiga
jam. Proses pengadukan kering dilakukan agar
diperoleh hasil pencampuran yang homogen.
Setelah melalui proses pengadukan kering,
campuran homogen antara karbon aktif dan TiOz
selanjutnya ditambah dengan akuades untuk proses
pengadukan basah.

Serbuk karbon aktif dan TiOz yang
tercampur secara homogen menunjukkan bahwa
molekul TiOz telah menyisip dan mengisi ruang
antarlapis pada struktur karbon aktif. Pada kondisi
tersebut telah terbentuk struktur karbon aktif yang
baru. Jarak antar lapisan karbon aktif setelah
penyisipan TiOz menjadi lebih lebar. Hal ini
disebabkan molekul TiOz yang menyisip ke dalam
ruang antarlapis karbon aktif mempunyai ukuran
molekul yang relatif lebih besar dari pada ukuran
molekul HzO, debu dan kation Fe3+ yang secara
alami telah terdapat dalam ruang antarlapis karbon
aktif sebagai material inert (sebagai pengotor).

Namun demikian, struktur karbon aktifyang
terbentuk pasca penyisipan TiOz belum stabil.
Struktur lapisan karbon aktif ditopang oleh
molekul TiOz (sebagai penyangga antarlapis
karbon aktit) yang belum kokoh. Struktur lapisan
yang belum stabil ini sangat rentan terhadap resiko
keruntuhan. Oleh karena itu, struktur lapisan ini
perlu distabilkan melalui proses pemanasan.

Tahap selanjutnya dari proses penyisipan
TiOz adalah proses pemanasan media adsorpsi.
Proses pemanasan bertujuan antara lain untuk
reaktivasi media adsorpsi, stabilisasi struktur
lapisan karbon aktif dan eliminasi kadar air. Proses
pemanasan dilakukan pada suhu 1200 C dengan
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Karbon Aktif Tanpa

menggunakan oven. Suhu pemanasan yersebut
ditentukan berdasarkan daya tahan struktur karbon
aktif dalam menerima panas dan peneapaian suhu
minimum untuk stabilisasi struktur lapisan karbon
aktif pada proses penyisipan. Pada pemanasan
diatas suhu 1400 C, struktur karbon aktif akan
mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan struktur
karbon aktif sangat rapuh dan rentan terhadap
panas.

Serbuk karbon aktif dan TiOz yang
digunakan sebenarnya telah melalui proses aktivasi
pada saat proses pembuatan, sehingga dapat
digunakan seeara langsung. Namun demikian,
sangat mungkin media adsorpsi telah mengalami
perubahan kualitas akibat dari berbagai perlakuan
yang diberikan pada saat proses pembuatan.
Perlakuan yang dimaksud antara lain seperti
penambahan akuades dan kontak dengan udara luar
(pada saat pengeringan setelah proses peneetakan).
Media adsorpsi tersebut sangat dimungkinkan telah
menjerap gas dan partikel dari udara ambien
meskipun dengan jumlah yang relatif keeil
sehingga menyebabkan efektivitas dan daya jerap
menjadi menurun. Oleh karena itu, media adsorpsi
perlu direaktivasi melalui proses pemanasan untuk
mengembalikan media adsorpsi pada kondisi
semula.

Struktur lapisan karbon aktif yang baru
pasea penyisipan TiOz juga dapat distabilkan
melalui proses pemanasan. Struktur lapisan karbon
aktif akan stabil dengan proses pemanasan pada
suhu minimal 1200 C. Pemanasan karbon aktif pada
suhu tersebut menyebabkan struktur lapisan karbon
aktif mengalami pengerasan. Sedangkan molekul
TiOz sebagai penyangga antar lapisan karbon aktif
juga lebih kokoh dan stabil. Struktur lapisan dan
struktur penyangga pada karbon aktif yang stabil
ini akan terhindar dari resiko keruntuhan antar

lapisan yang dapat menyebabkan kerusakan karbon
aktif seeara fisiko

Ruang antar lapis karbon aktif akan
bertambah longgar seiring dengan menguapnya
molekul-molekul air akibat proses pemanasan
selama tiga jam. Sedangkan material pengotor
lainnya yang memiliki titik lebur yang lebih tinggi
daripada titik lebur air akan tetap tinggal pada
ruang antar lapis karbon aktif. Fenomena
bertambahnya volume ruang antar lapis pada
karbon aktif inilah yang dimanfaatkan untuk
menjerap poIutan pada emisi gas buang kendaraan
bermotor dalam jumlah yang lebih besar.

Kontrol Awal

Tabel3. HasH Pengukuran Kontrol Awal (Co)
HC daD 80z

Konsentrasi Parameter
PeDgukuraD

HC (ppm)
80z

(u2lm3)I
622

2

635930,41

3

732

Rata-rata

663,00930,41

Sumber : Data Primer (2006)

Konsentrasi HC pada saat pangambilan
sampel sebagai kontrol awal adalah 663,00 ppm,
seperti Tabel 3. Konsentrasi ini masih dibawah
konsentrasi HC seperti yang direkomendasikan SK
Gubemur Jawa Tengah No. 5 Tahun 2004.
Berdasarkan SK tersebut, konsentrasi HC yang
diemisikan oleh kendaraan bermotor dengan bahan
bakar bensin tidak boleh lebih dari 815 ppm. Hasil
pengukuran konsentrasi SOz sebagai kontrol awal
yaitu 930,41 llg/m3. Berdasarkan SK Gubemur
Jawa Tengah No. 5 Tahun 2004, konsentrasi SOz
yang diemisikan oleh kendaraan bermotor dengan
bahan bakar bensin tidak boleh melebihi 200

mg/m3. Dengan demikian konsentrasi ini masih
dibawah standar SK Gubemur Jawa Tengah No.5
Tahun 2004. Namun konsentrasi HC dan SOz
sebagaimana dimaksud oleh SK Gubemur Jawa
Tengah No. 5 Tahun 2004 di atas diukur pada
kondisi pereepatan bebas (idling), bukan pada
kondisi yang stasioner.

Pengujian Media
Penyisipan TiOz

Pengambilan sampel HC dan SOz dilakukan
pada knalpot uji (berisi media karbon aktif tanpa
penyisipan TiOz) yang telah disambung dengan
knalpot asli dari kendaraan uji.

Konsentrasi rata-rata HC pada saat
pangambilan sampel awal yaitu 663 ppm, setelah
melewati media karbon aktif dengan panjang media
5 em menjadi 142,67 ppm, pada panjang media 10
em terjadi penurunan lagi menjadi 122,67 ppm dan
setelah melewati media karbon aktif pada panjang
media 15 em terjadi penurunan yang signifikan
yaitu menjadi 90,67 ppm. Sedangkan konsentrasi
rata-rata SOz pada saat pangambilan sampel awal
yaitu 930,41 llg/m3, setelah melewati media karbon
aktif dengan panjang media 5 em menjadi 477,950
Ilg/m3, pada panjang media 10 em terjadi
penurunan lagi menjadi 367,353 llg/m3 dan setelah
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Gambar 5.

melewati media karbon aktif dengan panjang media
15 em konsentrasinya menjadi 215,950 J.!g/m3•

Penurunan konsentrasi emisi HC dan S02
ini terjadi karena sebagian dari po1utan HC dan
S02 telah terjerap oleh media karbon aktif. Pada
knalpot uji terjadi proses adsorpsi gas oleh zat
padat, dimana karbon aktif akan berfungsi sebagai
adsorben, HC dan S02 merupakan adsorbat dan
knalpot uji dalam hal ini berfungsi sebagai kolom
kontinu untuk proses adsorpsi (bed adsorption).
Sebagian dari polutan HC dan S02 yang
terkandung dalam emisi gas buang kendaraan uji
akan terjerap ke dalam pori-pori media karbon aktif
pada knalpot uji, sedangkan sebagian yang lain dari
polutan HC dan S02 yang tidak terjerap oleh pori
pori karbon aktif (lattice) akan tetap keluar sebagai
emisi gas buang. Pada pengambilan sampel ini,
konsentrasi lattice dari HC dan S02 yang diukur
sebagai ejJluent baru.

Dari hasil pengukuran konsentrasi HC dan
S02 setelah melalui media karbon aktif tanpa
penyisipan Ti02 dengan variasi panjang media 5
em, 10 em, dan 15 em yang telah dilakukan terlihat
bahwa semakin panjang media karbon aktif pada
knalpot uji, maka semakin keeil konsentrasi HC
dan S02 pada emisi gas buang kendaraan. Hal ini
disebabkan zone adsorpsi pada panjang media 15
em lebih (uas dari pada zone adsorpsi pada panjang
media 5 em dan 10 em. Zone adsorpsi ini
merupakan bidang kontak antara karbon aktif
(adsorben) dengan HC dan S02 (adsorbat).
Semakin luas zone adsorpsi maka HC dan S02
yang terjerap oleh karbon aktif akan semakin besar
sehingga konsentrasi HC dan S02 yang diemisikan
akan semakin keeil.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
variasi panjang media karbon aktifpada knalpot uji
berpengaruh terhadap penurunan konsentrasi emisi
HC dan S02 pada emisi gas buang kendaraan uji
dan penurunan tersebut sebanding dengan
penambahan panjang media karbon aktif pada
knalpot uji.

88.00

86.00~

84.00
0

'iij
82.00c Q)'iij 80.00<;::: W 78.00

76.0074.00
5
1015

Panjang Media (em) ~siensi (%)

(a)

Am~~*~

80.000 70.000~

60.000
0

'Cij

50.000

c
40.000

Q) 'iij
30.000<;::: W 20.000

10.0000.000 5
1015

(b)

Grafik Efisiensi penurunan
Konsentrasi Gas HC (a) dan
Gas S02 (b) Setelah Melalui
Media Karbon Aktif Tanpa
Penyisipan Ti02 Dengan
Variasi Panjang Media 5 em,
10 em dan 15 em

Sumber : Hasil Analisa (2006)

Dari hasil pengukuran konsentrasi HC dan
S02 pada emisi gas buang kendaraan uji setelah
melalui media karbon aktif tanpa penyisipan Ti02
dengan variasi panjang media 5 em, 10 em, dan 15
em didapatkan prosentase efisiensi penurunan
konsentrasi pada gambar 5 diatas.

Berdasarkan Gambar 5 dapat dilihat bahwa
efisiensi penurunan konsentrasi emisi HC dan S02
pada emisi gas buang kendaraan uji sebanding
dengan penambahan panjang media karbon aktif
pada knalpot uji. Semakin panjang media karbon
aktif dalam knalpot uji maka semakin besar pula
efisiensi penurunan konsentrasi HC dan S02 pada
emisi gas buang kendaraan uji dan sebaliknya.
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Pengujian Media Karbon Aktif Dengan
Penyisipan TiOz

Oari hasil pengukuran konsentrasi HC dan

S02 pada emisi gas buang kendaraan uji setelah
melalui media karbon aktif tanpa penyisipan Ti02
menunjukkan bahwa efisiensi terbaik pada
penurunan konsentrasi HC dan S02 adalah pada
panjang media 15 em. Sehingga pengambilan
sampel HC dan S02 pada variasi konsentrasi media
dilakukan pada panjang media 15 em.

Konsentrasi rata-rata HC pada saat
pangambilan sampel setelah melewati media
karbon aktif tanpa penyisipan Ti02 (0% Ti02)
dengan panjang media 15 em adalah 90,67 ppm,
pada panjang media yang sarna namun disertai
penyisipan 5% Ti02 terjadi penurunan menjadi
77,67 ppm dan setelah melewati media karbon aktif
pada konsentrasi 1° % Ti02 terjadi penurunan lagi
menjadi 56 ppm dan pada pada konsentrasi 15 %
Ti02 terjadi penurunan yang signifikan yaitu
menjadi 33,67 ppm.

Sedangkan konsentrasi rata-rata S02 pada

saat pangambilan sampel setelah melewati media
karbon aktif tanpa penyisipan Ti02 (0% Ti02)
dengan panjang media 15 adalah 215,950 ~g/m3,
pada panjang media yang sarna namun disertai
penyisipan 5% Ti02 terjadi penurunan menjadi
184,010 ~g/m3, pada konsentrasi 10% Ti02 terjadi
penurunan lagi menjadi 161,943 ~g/m3 dan setelah
melewati media karbon aktif dengan konsentrasi
5 % Ti02 menjadi 114,477 ~g/m3.

Dari hasil pengukuran konsentrasi HC dan
S02 setelah melalui media karbon aktif yang
disertai penyisipan Ti02 dengan variasi konsentrasi
5% Ti02, 10% Ti02, dan 15% Ti02 yang telah
dilakukan, tertihat bahwa semakin besar
konsentrasi media adsorpsi pada knalpot uji, maka

semakin kecil konsentrasi HC dan S02 pada emisi
gas buang kendaraan uji. Hal ini karena molekul
Ti02 yang ditambahkan pada karbon aktifmenyisip
diantara struktur lapisan karbon aktif. Penyisipan

molekul Ti02 pada karbon aktif menyebabkan
jarak antar lapis pada struktur karbon aktif menjadi
lebih lebar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

Ti02 yang disisipkan pada media karbon aktif
berpengaruh pada penurunan konsentrasi HC dan
S02

Dari hasil pengukuran konsentrasi HC dan
S02 pada emisi knalpot kendaraan bermotor setelah
melalui media karbon aktif yang disertai
penyisipan Ti02 dengan variasi konsentrasi media
5% Ti02, 10% Ti02, dan 15% Ti02 didapatkan
prosentase efisiensi seperti pada Gambar 5 :
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Gambar 6. Grafik Efisiensi Penurunan

Konsentrasi Gas HC (a) dan
Gas SOz (b) Setelah Melalui

Media Karbon Aktif Yang
Disisipi TiOz pada Panjang
Media Terpilih dengan
Konsentrasi TiOz 5 %, 10%,
dan 15 %
Sumber : Hasil Anatisa (2006)

Berdasarkan Gambar 6 dapat dilihat bahwa
efisiensi penurunan konsentrasi emisi HC dan S02
pada emisi knalpot kendaraan sebanding dengan
konsentrasi Ti02 pada media karbon aktif. Semakin
besar konsentrasi media maka semakin besar pula
efisiensi penurunan konsentrasi HC dan S02 pada
emisi gas buang kendaraan uji dan sebaliknya.

Namun pada suatu saat, penambahan
konsentrasi Ti02 justru akan menurunkan
kemampuan adsorpsi media karbon aktif. Hal ini
disebabkan Ti02 yang disisipkan pada media
karbon aktif hanya berfungsi sebagai katalis, bukan
sebagai adsorben. Penambahan Ti02 yang terlalu
berlebih akan mengurangi jumlah karbon aktif
yang berfungsi sebagai adsorben HC dan S02'
Berkurangnya jumlah karbon aktif akan
mengakibatkan zone adsorpsi akan berkurang pula.
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Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa
konsentrasi akhir rata-rata untuk parameter HC dan
S02 menunjukkan adanya perbedaan bila
dibandingkan dengan konsentrasi awal. Untuk

parameter S02 menunjukkan adanya penurunan
konsentrasi, yaitu dari 930,41 ~g!m menjadi
827,36 ~g!m3. Sedangkan untuk parameter HC
justru menunjukkan adanya peningkatan
konsentrasi. Pada pengukuran sampel awal,
konsentrasi HC mencapai 663,00 ppm, sedangkan
pada pengukuran sampel akhir menjadi 680,67
ppm.

Namun demikian, hasil pengukuran
konsentrasi sampel awal dan konsentrasi sampel
ak-hir untuk kedua parameter terse but
menunjukkan nilai simpangan yang relatif kecil.
Nilai sim-pangan baku untuk parameter HC adalah
sebesar 12,5 ppm atau sebesar 1,86%. Sedangkan
nilai simpangan baku untuk parameter S02 adalah
72,87 ~g!m3 atau sebesar 8,29 %.

Perbedaan konsentrasi HC dan S02 pada
saat awal dan akhir proses pengambilan sampel
dapat disebabkan kinerja mesin kendaraan yang
tidak stabil setelah beberapa menit dioperasikan
sehingga konsentrasi emisi gas buang juga
berubah. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa serat glasswool pada knalpot uji tidak
berpengaruh pada penurunan konsentrasi emisi gas
buang. Hal ini berarti bahwa polutan yang terjerap
selama proses pengambilan sampel yang
menggunakan media adsorpsi pada knalpot uji
adalah murni oleh media adsorpsi itu sendiri.

Pola Adsorpsi HC dan S02

Perbandingan efisiensi penyisihan HC dan
S02 pada berbagai variasi panjang media dan
berbagai variasi konsentrasi Ti02 oleh grafik
berkut ini pada Gambar 7 :
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Gambar 7. Grafik Perbandingan Efisiensi
Penyisihan HC dan S02 pada
Berbagai Variasi Panjang
Media (a) dan Berbagai Variasi
Konsentrasi Ti02 (b)

Dari Gambar 7 terlihat bahwa efisiensi

penurunan konsentrasi emisi S02 yang dihasilkan
jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan efisiensi
penurunan konsentrasi emisi HC baik pada
pengambilan sampel dengan variasi panjang media
(tanpa penyisipan Ti02) maupun pada saat
pengambilan sampel dengan variasi konsentrasi
media (dengan penyisipan TiOz). Hal ini
disebabkan adanya perbedaan pola adsorpsi antara
HC dan S02 oleh media karbon aktif yang
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sifat
selektifitas (afinitas) molekul karbon aktif dalam
menjerap molekul-molekul polutan gas),
temperatur, tekanan dan ukuran molekul gas.
Proses adsorpsi gas S02 oleh karbon aktif
membutuhkan kondisi operasi yang kompleks bila
dibandingkan dengan proses adsorpsi HC yang
membutuhkan kondisi operasi yang lebih
sederhana.

Menurut Peavy (1986) dan Tjokrokusumo
(1998), Karbon aktif sangat baik untuk menjerap
polutan gas HC dan CO namun tidak terlalu baik
untuk menjerap S02' Sebaliknya molekul gas S02
dapat terjerap dengan baik oleh adsorben jenis
mo/ecul/ar sieves (ayakan molekuler). Faktor lain
yang mempengaruhi penjerapan gas S02 adalah
temperatur pada saat proses adsorpsi berlangsung.
Molekul gas S02, menurut Peavy (1986), akan
terjerap oleh pori-pori karbon aktif secara optimal
pada temperatur 93 - 149°C. Sedangkan proses
adsorpsi HC sudah dapat berlangsung secara
optimal pada suhu yang relatif lebih rendah ( <
93°C).

Pada saat pengambilan sampel gas S02,
temperatur knalpot uji sebagai tempat/reaktor
terjadinya proses adsorpsi adalah 37°C sehingga
menyebabkan proses adsorbsi molekul gas S02
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dengan cara adsorpsi
darah seseorang yang
ginjal, kenapa tidak

menjadi tidak optimal. Panas pada knalpot uji
(reaktor adsorpsi) berasal daTi proses pembakaran
bahan bakar pada ruang bakar mesin kendaraan
yang merambat secara konduksi melalui knalpot
asli kendaraan yang terbuat dari logam. Proses
pembakaran bahan bakar juga menghasilkan gas
buang yang mempunyai temperatur yang relatif
tinggi (diatas suhu kamar) yang diemisikan keluar
melalui knalpot. Panas yang dibawa oleh gas buang
ini akan berpindah secara radiasi (pancaran) ke
dinding knalpot asli dan knalpot uji dan akan
mempengaruhi suhu pada proses adsorpsi secara
keseluruhan.

Pada setiap pengambilan sampel, mesin
kendaraan uji bekerja (tanpa berhenti) hanya
selama 50 menit, hal ini yang menyebabkan
kondisi temperatur pada ruang bakar mesin
kendaraan belum optimal dan temperatur gas buang
yang dihasilkan dari proses pembakaran juga relatif
rendah sehingga temperatur yang dirambatkan ke
reaktor uji juga rendah. Akibatnya, proses adsorpsi
gas SOz pada knalpot uji menjadi tidak optimal
sehingga efisiensi penurunan konsentrasi gas SOz
menjadi rendah.

Proses adsorpsi yang terjadi pada knalpot uji
merupakan proses adsorpsi secara fisikoSedangkan
adsorpsi gas SOz akan maksimal bila berlangsung
secara chemisorption. Proses adsorpsi yang terjadi
pada knalpot uji merupakan proses adsorpsi
konvensional yang tanpa pemberian perlakuan
tambahan seperti tekanan, suhu maupun gaya
sentrifugal. Hal ini sangat mempengaruhi
penjerapan gas SOzyang membutuhkan tambahan
suplai suhu, tekanan maupun gaya sentrifugal
untuk optimalisasi proses adsorpsi. Sedangkan
pada HC, tambahan perlakuan pada proses adsorpsi
relatiftidak diperlukan karena pada proses adsorpsi
konvensional kondisi optimal sudah dapat dicapai.

KESIMPULAN
1. Media karbon aktif dapat digunakan untuk

menurunkan konsentrasi HC dan SOz, dimana
pada efisiensi penurunan konsentrasi HC dan
SOz terbaik terjadi pada panjang media 15 em
sebesar 86,32 % dan 76,76 %.

2. Media karbon aktif yang disisipi TiOz
berpengaruh terhadap adsorpsi gas HC dan
SOz, dan lebih optimal dalam menurunkan
konsentrasi gas HC dan SOz, dibandingkan
media karbon aktiftanpa penyisipan TiOz.

3. Perbedaan konsentrasi TiOz pada media
adsorpsi karbon aktiftidak berpengaruh besar
terhadap penurunan konsentrasi HC dan SOz,
karena perbedaan efisiensi penurunan
konsentrasi diantara variasi tidak terlalu jauh.

4. Efisiensi penurunan konsentrasi gas HC dan
SOz terbaik yaitu pada konsentrasi TiOz 15 %
sebesar 94,92 % dan 87,696%.

5. Secara ekonomis penurunan HC lebih
ekonomis karena bentuk strukturnya yang
akan berikatan secara fisik dengan ikatan Van
Der Waals.
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M. Setyadji

• TiOz berfungsi menambah rongga karbon
aktif. Stateman tersebut adalah teori/ kaedah.

Apakah tidak mungkin adanya TiOz justru
menutup rongga ?

• Mengurangi emisi
bagaikan mencucui
terkena penyakit
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dilakukan perbaikan sumbemya atau dengan
cara tingkatkan efisiensi pembakaran atau
perbaikan kualitas bahan bakar dan mesinnya ?

Kris Tri Basuki

~ Dari penelitian terdahulu TiOz menyisip pada
lapisan adsorben .

~ Hal ini akan lebih sempuma tapi timbul
pencemaran lain Pb.

Gatot Wurdiyanto

• Seberapa efektif TiOz yang disisipkan karbon
aktif dapat bertahan, karena suatu saat akan
mencapai tingkat kejenuhan

• Tujuan dari segi ekonomisnya

Kris Tri Basuki

~ Bisa bertahan sampai 2 bulan dengan
kendaraan berjalan 8 jam.

~ Satu knalpot memerlukan biaya Rp 1.300,00

Budi Setiawan

• Cara/ prosedur penyisipan TiOz pada karbon
aktif, apakah penyisipan ini tidak perlu energi
dari luar, misalnya: panas, karena disini
sepertinya membentuk struktur baru.

• Karena % TiOz dinaikkan bagaimana
efisiensinya, mengapa tidak dilakukan.

Kris Tri Basuki

~ Diperlukan pada 100°C.
~ Maksimum yang bisa masuk 20% tetapi jadi

mahal.
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