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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan sistem pengapian tanpa distributor dapat

menurunkan hasil emisi gas buang mesin 4E-FTE dibandingkan dengan pengapian mesin standar 4E-FTE. Pada

penelitian ini mesin yang digunakan adalah mesin dari Toyota dengan seri mesin 4E-FTE. Mesin ini diangkat dari

iuang mesin mobil dan dijadikan sebagai engine stand untuk memudahkan penelitian. Sedangkan penelitian emisi

gas buangnya dilaksanakan di DLLAJR kabupaten Blora, fawa Tengah. Dengan menggunakan alat uii emisi HORIBA

ieri MEM-554|. Hasil penelitian menuniukkan bahwa ada perubahan kadar emisi gas buang pada mesin 4E-FTE

dengan distributorless ignition. Peelitian dilakukan dengan memvariasikan putaran mesin sebesar 800, 1600,

2400, 3200. Dari hasil penelitian mesin 4E-FTE dengan perubahan sistem distributorless ignition mengalami

penurunan pada kadar emisi COz, C0 serta terjadi kenaikan kadar emisi HC serta peningkatan perbandingan AFR, tr

Kata kunci: sistem dlstributorless ignition, emisi gas buang 4E-FTE

Abstract
This study aimed to determine whether the use of non-distributor ignition system can reduce engine

exhaust emissions results 4E-FTE compared to standard ignition engine 4E-FTE. ln this research, the machine used

is a machine with a series ofToyota 4E-FTE engine. This machine is removed from the car and used as engine stand

for easy research. While research conducted in emission gas DLLAIR Blora regency, Central fava. By using a series

of emission tests HoRIBA MEXA-554J. The results showed that there were changes in the levels of exhaust

emissions on 4E-FTE engine with distributorless ignition. Peelitian done by varying the engine speed of 800, 1-600,

2400,3200. From the research 4E-FTE engine with distributorless ignition system changes decreased the levels of
emissions of CO2, CO and an increase in HC emission levels and increased AFR ratio, I
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PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan dan tek-

nologi memunculkan penemuan-penemuan di ber-
bagai bidang, Dunia teknik merupakan salah satu
bidang yang menunjukkan perkembangan yang
sangat pesat. Terobosan-terobosan baru senantiasa
dilakukan dalam rangka mencapai suatu hasil yang
dapat bermanfaat bagi umat manusia.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam bidang otomotif memunculkan
pemikiran-pemikiran untuk menghasilkan jenis
kendaraan dengan kwalitas dan efisiensi mesin
yang terbaik. Mesin kendaraan yang baik harus
mampu menghasilkan tenaga yang maksimal,
namun dengan konsumsi bahan bakar yang
seminimal mungkin untuk menghemat sumber
energi yang ada di alam ini karena sumber energi
semakin lama akan semakin menipis jumlahnya.
Begitu pula dengan dampak pencemaran yang
terjadi akibat sisa hasil pembakaran bahan bakar
sebagai sumber energi perlu kita tekan seminimal
mungkin.

Motor bensin yang menggerakkan mobil
penumpang, truh sepeda motor dan jenis
kendaraan lain dewasa ini merupakan
perkembangan dan perbaikan mesin yang seiak
semula dikenal sebagai motor Otto. Motor tersebut

dilengkapi dengan busi dan karburator. Busi
menghasilkan loncatan api listrik yang menyalakan
campuran bahan bakar dan udara segar, karena itu
motor bensin cenderung dinamai spark ignition
engine [Arismunandar,7977 : 61). Berbagai sistem
penyalaan bahan bakar telah berkembang pesat,

mulai dari sistem konvensional sampai dengan sis-
tem ESA (electronic spark advance). Pada mesin
mobil Starlet 4E-FTE menggunakan sistem ESA

(electronic spark advance) dengan satu ignition
coil, sedangkan pembagi arus ke tiap silinder
menggunakan distributor yang terletak pada cy-
linder head. Sedangkan pada mobil saat ini meng-
gunakan sistem direct ignition system, dimana tiap
silinder disuplai oleh satu ignition coil, Penggunaan
multi coil akan berakibat pada tiap coil akan mem-
punyai cukup waktu untuk pembangkitan medan
magnet, sehingga ignition coil akan berada pada
kondisi kerja yang ideal (Toyota Motor Sales USA,

Ignition 3:5J
Sehingga campuran bahan bakar dan uda-

ra pada tiap silinder akan terbakar dengan sem-
purna. Hal ini berimbas pada emisi gas buang me-
sin kendaraan. Pada sistem satu ignition coil me-
mungkinkan terjadinya misfire dikarenakan pada
putaran mesin tinggi kemampuan ignition coil un-
tuk membuat medan magnet per satuan waktu
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mendekati batas. Jika terjadi misfire maka akan
menghasilkan gas buang yang buruk karena pem-
bakaran campuran bahan bakar dan udara yang ti-
dak terbakar seluruhnya, Kandungan emisi gas
buang berupa HC (senyawa hidrokarbon), CO (kar-
bon monoksida), CO2 fkarbon dioksida), dan NOx

fsenyawa nitrogen oksida)

METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini hasil uji emisi gas

buang mesin 4E-FTE dengan menggunakan alat uji
HORIBA seri MEXA-554J, Data yang diperoleh
berupa data numerik, jadi dapat langsung
mengetahui seberapa besar emisi gas buang yang
dihasilkan oleh mesin yang diuji.

Pengujian dilakukan dua kali, pertama
dengan mesin 4E-FTE standar, pengujian dilakukan
dalam putaran mesin 800 rpm, 1600 rpm, 2400
rpm,dan 3200 rpm. Pengujian kedua dengan mesin
4E-FTE yang menggunakan distributorless ignition,
pengujian dialakukan dalam putaran mesin 800
rpm,1600 rpm,2400 rpm,dan 3200 rpm
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada mesin 4E-FTE standar kadar emisi

CO2 dibandingkan dengan kadar emisi CO2 mesin
4E-FTE dengan perubahan sistem distributorless
ignition trejadi penurunan pada tiap putaran
mesin. Penurunan ini mengindikasikan
pembakaran bahan bakar dan udara tidak terbakar
seluruhnya, Hal ini dimungkinkan karena voltase
ignition coil yang dihasilkan oleh ignition coil
Mitsubishi T120SS kurang besar dibandingkan
dengan ignition coil pada saat pengujian mesin
standar.

Kadar emisi CO pada mesin 4E-FTE
standar dibandingkan dengan kadar emisi CO
mesin 4E-FTE dengan perubahan sistem
distributorless ignition terjadi penurunan pada
tiap putaran mesin. Penurunan ini dimungkinkan
karena pembakaran udara bahan bakar dalam
kondisi lebih banyak udara dari keadaan normal.
Hal ini sejalan dengan pendapat (M.L Mathur: )
bahwa penurunan kadar CO dapat dikarenakan
campuran bahan bakar-udara yang
perbandingannya lebih daril 6 : 1.
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Gambar 2. Diagram hasil uji CO.
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Gambar 3. Diagram hasil uji HC,
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Kadar emisi HC pada mesin 4E-FTE
standar dibandingkan dengan kadar emisi HC

mesin 4E-FTE dengan perubahan sistem
distributorless ignition terjadi kenaikan pada tiap
putaran mesin, kenaikan ini dimungkinkan karena
pembakaran udara bahan bakar dalam kondisi
lebih banyak udara dari keadaan normal. Serta
bunga api yang dihasilkan pada mesin 4E-FTE
dengan distributorless ignition kurang mampu
membakar campuran udara bahan bakar dan
udara.

Pada mesin 4E-FTE standar nilai lambda
dibandingkan dengan nilai lambda (tr) mesin 4E-

FTE dengan perubahan sistem distributorless
ignition terjadi kenaikan pada tiap putaran mesin.
kenaikan ini dimungkinkan karena pembakaran
udara bahan bakar dalam kondisi lebih banyak
udara dari keadaan normal atau campuran bahan
bakar - udara dalam kondisi kurus,

Pada mesin 4E-FTE standar nilai AFR
dibandingkan dengan nilai AFR mesin 4E-FTE
dengan perubahan sistem distributorless ignition
terjadi kenaikan pada tiap putaran mesin. kenaikan
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ini dimungkinkan karena pembakaran udara bahan
bakar dalam kondisi lebih banyak udara dari
keadaan normal atau campuran bahan bakar -
udara dalam kondisi kurus

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan
pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa ada pengaruh pengaplikasian
distributorless ignition terhadap emisi gas buang
mesin turbo 4E-FTE, Terjadi penurunan terhadap
kadar emisi yang meliputi COZ, CO, terjadi
peningkatan kadar emisi pada HC, serta terjadi
perubahan perbandingan pada Lambda dan AFR.
Penurunan kadar emisi pada CO2 mengindikasikan
adanya pembakaran kurang sempurna
dikarenakan output voltase ignition coil pada
sistem pengapian distributorless kurang tinggi.
Penurunan kadar emisi pada CO serta perubahan
perbandingan pada lambda serta AFR
menunjukkan campuran bahan bakar - udara pada
mesin kurus. Kemudian pada HC terjadi kenaikan
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Gambar 4. Diagram hasil uji lambda
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Gambar 5. Diagram hasil uji AFR
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konsentrasi yang mengindikasikan peningkatan
jumlah bahan bakar dan udara yang tidak terbakar
jika dibandingkan dengan mesin 4E-FTE standar

Saran
Beberapa hal yang perlu diadakan

penelitian lebih lanjut telah sedikit disinggung di
dalam bab sebelumnya. Beberapa saran yang bisa
dipertimbangkan dari hasil penelitian ini antara
lain:
1. Untuk mengurangi kadar emisi gas buang pada

mesin berbahan bakar bensin dapat mengguna-
kan sistem distributorless ignition.

2, Dalam penelitian lanjut mesin uji diharapkan
kondisinya dalam keadaan bai( sehingga dalam
penelitian diharapkan tidak terjadi kerusakan

dalam mekanik mesin serta dalam hal kelistri-
kan.

3. Alat uji emisi dapat menggunakan selain HORI-
BA seri MEXA-S541 yang hanya dapat mengukur
kadar CO2, CO, HC, l, AF& tidak dapat mengu-
kur kadar NOX dan O2. Sehingga dapat mengu-
kur kadar emisi gas lainnya
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