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Kata kunci: Panas, Knalpot, Sponge Steel. 

 

Sponge steel merupakan alat rumah tangga yang digunakan untuk mencuci 

peralatan dapur yang terdapat kerak. Alat ini banyak terdapat dipasaran dan 

memiliki harga yang murah. Sponge steel ini terbuat dari bahan stainless steel. 

Sponge steel ini digunakan sebagai penggati katalitik konverter. Membaranya 

sponge steel di dalam knalpot tentu meningkatkan suhu atau temperatur panas 

knalpot. Suhu panas yang terjadi di dalam knalpot dapat mempengaruhi panas gas 

buang yang akan dikeluarkan knlapot.  Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui 

karakteristik panas sponge steel pada knalpot berbasis sponge steel, 2) 

Mengetahui panas gas buang pada knalpot berbasis sponge steel, 3) Mengetahui 

panas body knalpot berbasis sponge steel. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Lokasi 

penelitian di Laboratorium Otomotif Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang. 

Pengumpulan data penelitian ditabulasikan ke dalam tabel. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: panas sponge steel mencapai rata-

rata panas 545
 o

C pada putaran 7000 rpm, panas tersebut melebihi panas dalam 

knalpot standart Suzuki Sky Drive 125 yang mencapai rata-rata panas 250 
o
C pada 

putaran mesin yang sama. Panas gas buang yang dikeluarkan knalpot berbasis 

sponge steel ini cenderung lebih dingin dari knalpot standart, hal ini dikarenakan 

terdapatnya ruang mixer di dalam knalpot berbasis sponge steel yang dapat 

menurunkan tekanan gas buang. Panas body knalpot berbasis sponge steel 

memiliki nilai panas yang lebih rendah dari knalpot standard karena knalpot 

berbasis sponge steel telah dilapisi dengan asbes. Asbes digunakan karena sebagai 

isolator panas agar panas dalam knalpot tidak keluar sehingga sponge steel yang 

berada di dalam knalpot dapat membara sempurna. Efek yang ditimbulkan dari 

penggunaan asbes adalah waktu pendinginan knalpot relatif lebih lama. 

Saran yang dapat dikemukakan penulis antara lain 1) Untuk 

mengkondisikan panas gas buang perlu adanya penambahan ruang mixer dan 

pipa-pipa mixer agar panas gas buang yang akan keluar ke lingkungan semakin 

rendah, 2) Perlu adanya pengembangan lanjutan pada knalpot berbasis sponge 

steel agar panas di dalam knalpot tidak dapat merambat keluar (terisolasi) tanpa 

menggunakan lapisan asbes. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kendaraan bermotor untuk berjalan membutuhkan ledakan campuran 

udara dan bahan bakar yang dipadatkan dan di bakar pada ruang bakar. 

Ledakan bahan bakar yang terjadi dalam ruang bakar tentunya memililki suhu 

atau temperatur yang tinggi. Terbakarnya campuran tersebut akan 

menghasilkan gas sisa pembakaran yang kemudian gas sisa bersuhu tinggi 

tersebut di buang melalui exhaust manifold dan menuju ke knalpot. Menurut 

Soemardi, dkk (2003 : 76) temperatur gas buang 923 K ( 1200 °F) dalam 

simulasi yang dilakukannya atau sama dengan 650 . Suhu tinggi dari gas 

buang tersebut dapat membarakan logam yang tipis. 

Sponge steel merupakan alat rumah tangga yang digunakan untuk 

mencuci peralatan dapur yang terdapat kerak. Alat ini banyak terdapat 

dipasaran dan memiliki harga yang murah. Sponge steel ini terbuat dari bahan 

stainless steel yang tahan terhadap korosi dan tahan terhadap temperatur 

tinggi karena memiliki titik lebur yang tinggi. Bentuk fisik alat penggosok 

atau pencuci ini berbentuk tipis dan pipih sehingga jika terkena temperatur 

panas dapat membara dengan waktu yang singkat. 

Untuk pengendalian emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan 

tentunya banyak cara, salah satu cara dengan membuat knalpot yang berbasis 
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sponge steel. Knalpot ini di desain untuk membakar ulang gas sisa yang 

dikeluarkan dari ruang bakar. Pembakaran gas sisa ini menggunakan sponge 

steel yang telah membara karena terkena suhu atau temperatur panas gas 

buang yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang terjadi di dalam 

ruang bakar. Desain knalpot berbasis sponge steel ini adalah alternatif lain 

sebagai pengganti katalitik konverter karena harga dari katalitik konverter 

yang mahal. 

Membaranya sponge steel di dalam knalpot tentu meningkatkan suhu 

atau temperatur panas knalpot. Suhu panas yang terjadi di dalam knalpot 

dapat mempengaruhi panas gas buang yang akan dikeluarkan knlapot. Gas 

buang yang sangat panas akan berdampak buruk bagi lingkungan salah satu 

dampak tersebut adalah pemanasan global (global warming).  

Membaranya sponge steel adalah akibat dari suhu panas gas buang 

pembakaran yang mengenai sponge steel. Logam yang membara memiliki 

suhu yang sangat tinggi dan suhunya dapat mendekati titik lebur logam itu 

sendiri. Titik lebur setiap logam berbeda-beda karena logam memiliki jenis 

yang berbeda-beda. Sponge steel tahan terhadap suhu panas yang kurang dari 

titik lebur stainless steel dikarenakan stainless steel memiliki titik lebur yang 

tinggi. 

Penelitian panas ini dilakukan untuk mengetahui panas yang terjadi 

pada knalpot berbasis sponge steel yang akan digunakan untuk membakar 

senyawa berbahaya yang terkandung pada gas buang. Pembakaran ulang gas 
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buang sisa pembakaran ini untuk menurunkan emisi gas buang pada sepeda 

motor.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik panas sponge steel pada knalpot berbasis sponge 

steel. 

2. Bagaimana panas gas buang pada knalpot berbasis sponge steel. 

3. Bagaimana panas body knalpot berbasis sponge steel. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui karakteristik panas sponge steel pada knalpot berbasis sponge 

steel. 

2. Mengetahui panas gas buang pada knalpot berbasis sponge steel. 

3. Mengetahui panas body knalpot berbasis sponge steel. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan positif bagi pengembangan teknologi dalam 

bidang pengendalian emisi gas buang. 

b. Hasil analisis panas knalpot berbasis sponge steel diharapkan dapat 

bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis manfaat yang dapat diperoleh dari perancangan 

knalpot berbasis sponge steel adalah: 

a. Manfaat bagi mahasiswa 

Memacu mahasiswa terutama mahasiswa Teknik Mesin 

Universitas Negeri Semarang (UNNES) untuk menciptakan atau 

mengembangkan alat pengendalian emisi supaya dapat meningkatkan 

kualitas lingkungan hidup. 

E. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada bagian tertentu saja : 

1. Panas sponge steel dalam knalpot. 

2. Panas gas buang pada knalpot berbasis sponge steel dan knalpot standart 

Suzuki Skydrive 125. 

3. Panas body knalpot berbasis sponge steel dan knalpot standart Suzuki 

Skydrive 125. 

F. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan terdapat kesatuan pengertian dari beberapa istilah yang 

terdapat dalam rencana skripsi dengan judul “ANALISIS PANAS PADA 

KNALPOT BERBASIS SPONGE STEEL”. 

1. Panas 
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Panas disebut juga dengan kalor. Energi ini dapat dimanfaatkan dan 

diubah menjadi perkerjaan yang berguna  melalui mesin mesin konversi 

energi. Panas dapat berpindah dengan berbagai cara konduksi, radiasi, 

konveksi, perpidahan massa, gesekan, dan viskositas. 

2. Knalpot 

Knalpot merupakan saluran pembuangan gas sisa pembakaran yang 

digunakan kendaraan bermotor, maksudnya adalah knalpot memiliki fungsi 

untuk membuang gas sisa hasil pembakaran yang dilakukan oleh mesin. 

3. Sponge Steel 

Sponge steel merupakan alat perkakas rumah tanggga terbuat dari 

stainless steel yang digunakan sebagai alat penggosok panci untuk 

menghilangkan kerak pada bagian bawah panci. Sponge steel ini memiliki 

bentuk seperti gram hasil bubutan logam. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Landasan Teori 

1. Panas 

Panas disebut juga dengan bahang atau kalor adalah energi yang 

ditransfer dari satu sistem ke sistem lain dengan interaksi termal. Aliran panas 

adalah karakteristik dari objek makroskopik dan sistem, tetapi sumber dan 

sifatnya dapat dipahami dari segi konstituen mikroskopis mereka. Satuan 

untuk panas ini adalah joule. (Nawazir, 2012).  

Menurut Ginting (1989 : 48) panas didefinisikan sebagai bentuk 

energi yang dipindahkan melewati batas sistem pada temperatur tertentu ke 

sistem lain (ke sekelilingnya) dengan temperatur lebih rendah, karena adanya 

perbedaan temperatur antara sistem-sistem itu. 

2. Sponge Steel 

Sponge steel adalah alat perkakas dapur yang digunakan untuk 

menggosok panci yang terdapat kerak pada bagian bawah. Alat ini terbuat 

dari bahan stainless steel yang tahan terhadap korosi dan suhu yang tinggi, 

sponge steel ini akan diletakan pada muffler knalpot agar ketika sponge steel 

terkena panas gas buang yang tinggi maka sponge steel akan membara. 

Sponge steel yang telah membara dalam suhu tinggi akan mampu untuk 

melakukan proses pembakaran lanjutan yang akan membakar gas berbahaya. 
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Pembakaran tersebut akan menghasilkan gas yang tidak berbahaya bagi 

lingkungan. 

 

 

 

Gambar 1. Sponge steel. 

3. Stainless Steel 

Stainless Steel (SS) adalah paduan besi dengan kromium. Komposisi 

ini membentuk protective layer (lapisan pelindung) yang merupakan suatu 

hasil oksidasi oksigen terhadap kromium yang terjadi secara spontan. 

Tentunya harus dibedakan mekanisme protective layer ini dibandingkan baja 

yang dilapisi dengan coating (misalnya seng dan cadmium) atau cat. 

Meskipun seluruh kategori Stainless Steel didasarkan pada 

kandungan krom (Cr), namun unsur paduan lainnya ditambahkan 

untuk memperbaiki sifat-sifat Stainless Steel sesuai aplikasi-nya. 

Kategori SS tidak halnya seperti baja lain yang didasarkan pada 

persentase karbon tetapi didasarkan pada struktur metalurginya. 

Empat golongan utama Stainless Steel adalah Austenitic, Ferritic, 

Martensitic, dan Duplex ( Muharam,  dkk. 2012 ). 

4. Katalitik Konverter 

Katalitik konverter ada berbagai macam bahan dan bentuk, ada yang 

memiliki bentuk seperti sarang lebah, keramik dan ada yang berbentuk 

packed bed yang berbentuk silinder dengan penampangnya berbentuk elips 

(Nasikin, dkk. 2004: 70). Katalitik konverter tersusun dari dua katalis, yaitu 

katalis reduksi (reduction catalyst) dan katalis oksidasi (oxidization catalyst). 

http://www.tasteel.com/is-unsurpaduanstainless.htm
http://www.tasteel.com/is-unsurpaduanstainless.htm
http://www.tasteel.com/is-unsurpaduanstainless.htm
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Kedua katalis ini dilapisi dengan katalis logam, seperti platinum, rodium, dan 

palladium. Katalis reduksi maupun katalis oksidasi struktur permukaannya 

didesain untuk memaksimalkan permukaan katalis sekaligus meminimalkan 

jumlah katalis yang digunakan. Perlu diketahui bahwa harga katalis logam 

sangat mahal. Ada dua jenis struktur permukaan, yaitu struktur sarang lebah 

(honeycomb) dan keramik (ceramic beads) dan struktur yang paling banyak 

digunakan adalah struktur sarang lebah. Catalytic converter pada knalpot 

kendaraan bermotor ditempatkan dibelakang exhaust manifold atau antara 

muffler dengan header, dengan pertimbangan agar catalytic converter cepat 

panas ketika mesin dinyalakan. (Zaini, 2012). 

5. Knalpot 

Sejarahnya knalpot berfungsi untuk meredam hasil ledakan di ruang 

bakar. Ledakan hasil pembakaran campuran bahan bakar dan udara 

berlangsung cepat di dalam ruang bakar. Ledakan ini menimbulkan suara 

keras dan sangat bising. Untuk meredam suara gas sisa pembakaran yang 

keluar dari ruang bakar tidak langsung dilepaskan ke udara, gas buang 

disalurkan dahulu ke dalam peredam suara atau muffler yang berada di dalam 

knalpot. 

Perkembangan teknologi terhadap knalpot menurut Lovinska (2012) 

bahwa letak kehebatan mesin 4 tak ini adalah katupnya, sedangkan fungsi 

knalpot pada jenis motor ini hanya untuk menurunkan suhu akibat kompresi. 

Selain itu knalpot pada mesin 4 tak ini memiliki fungsi sebagai pengatur 

turbulensi yang akan menghasilkan suatu tekanan balik untuk membantu 
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dalam proses kompresi bahan bakar walaupun memiliki peran yang sedikit. 

Mesin 4 tak dan 2 tak memiliki perbedaan sistem kerja dan fungsinya, di 

dalam mesin 2 tak knalpot memiliki peran yang penting. Aliran turbulensi 

dalam knalpot 2 tak berperan penting untuk membantu proses kompresi 

bahan bakar di ruang bakar karena aliran ini menghasilkan tekanan balik ke 

ruang bakar, tetapi perhitungan turbulensi udara dalam knalpot ini harus 

mempunyai perhitungan yang tepat pada komponen pada mesin 4 tak. Seperti 

diameter katup dan lama waktu katup untuk membuka dan menutup. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Knalpot Standar Suzuki Skydrive 125. 

6. Cara kerja mesin 4 tak ( langkah ) 

Cara kerja mesin empat langkah ada empat macam yaitu: langkah 

hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. 
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a. Langkah hisap 

Piston bergerak dari TMA ke TMB dimana katup hisap terbuka dan 

katup buang menutup. Campuran udara dan bahan bakar akan dihisap 

masuk melalui katup hisap. 

 

 

 

 

Gambar 3. Langkah hisap. 

b. Langkah kompresi 

Piston bergerak dari TMB ke TMA dimana kedua katup tersebut 

tertutup, campuran udara dan bahan bakar dikompresi dan busi 

melontarkan bunga api yang digunakan untuk membakar campuran bahan 

bakar dengan udara sehingga terjadi ledakan pada ruang bakar. 

 

 

 

 

Gambar 4. Langkah kompresi. 
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c. Langkah usaha 

langkah usaha adalah langkah dimana pada saat langkah kompresi 

terjadi ledakan dalam ruang bakar, sehingga piston terdorong ke TMB. 

 

 

 

 

Gambar 5. Langkah usaha. 

d. Langkah buang 

Setelah piston  mencapai posisi TMB, katup buang membuka 

kemudian piston bergerak menuju TMA mendorong sisa pembakaran 

keluar dari ruang bakar. 

 

 

 

 

Gambar 6. Langkah buang. 

Dalam langkah kerja mesin 4 tak temperatur dan tekanan yang 

tinggi yang terjadi dalam motor bakar dihasilkan oleh reaksi kimia antara 
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bahan bakar dan udara yang berlangsung dalam silinder itu sendiri. 

(Zemansky dan Dittman, 1986 : 153). 

7. Spesifikasi mesin Suzuki Skydrive 125 

Suzuki Skydrive pada penelitian ini menggunakan mesin standart 

pabrik, yang mempunyai spesifikasi mesin sebagai berikut: 

a. Jenis  : 4 langkah SOHC. 

b. System pendingin : Pendingin udara. 

c. Jumlah silinder : 1 (satu). 

d. Diameter silinder : 53.5 mm. 

e. Langkah piston : 55.2 mm. 

f. Kapasitas sillinder : 124 cm
3
. 

g. Rasio kompresi  : 9.6 : 1. 

h. Daya maksimum  : 6.9 kW/7.500 rpm. 

i. Torsi maksimum  : 9.6 Nm/6.500 rpm. 

j. Karburator   : Mikuni BS 26. 

k. Saringan udara : Busa polyurethane & elemen kertas. 

l. System starter : Elektrik & engkol. 

m. Bahan bakar : Bensin 

B. Kerangka Penelitian 

Gas buang adalah gas yang beracun bagi lingkungan dan manusia, 

karena di dalam gas buang mengandung gas yang beracun di dalamnya. Gas 

tersebut dihasilkan dari pembakaran yang kurang sempurna yang terjadi di 
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dalam ruang bakar. Gas buang yang dihasilkan mesin tersebut memiliki suhu 

atau temperatur panas yang tinggi.  

Knalpot adalah alat yang digunakan sebagai saluran gas buang yang 

akan  dikeluarkan ke lingkungan. Knalpot yang biasa digunakan sepeda motor 

adalah knalpot standart pabrikan yang telah didesain oleh perancangnya, akan 

tetapi panas pada knalpot standart tidak dapat mengurangi gas beracun hasil 

sisa pembakaran. Dari hal itu penulis ingin mengetahui panas knalpot 

berbasis sponge steel yang diharapkan mampu membakar gas beracun hasil 

sisa pembakaran dengan pembakaran lanjutan yang terjadi di dalam knalpot. 

Pembakaran lanjutan ini memanfaatkan suhu atau temperatur panas gas buang 

pembakaran untuk membarakan sponge steel. Adapun kerangka penelitian 

sperti yang tertulis pada bagan kerangka penelitian berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kerangka penelitian.

1. Panas sponge steel 

2. Panas gas buang 

3. Panas body knalpot 

Pembakaran 

Panas 

Knalpot 

Panas Knalpot standar 

Suzuki Skydrive 125 

Panas Knalpot berbasis 

sponge steel 

1. Panas dalam knalpot 

2. Panas gas buang 

3. Panas body knalpot 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut  

Sukmadinata dalam Ummah (2009) Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk 

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang 

ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena 

itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, 

kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena 

lainnya. 

B. Pengumpulan Data 

1. Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Multimeter ( Krisbow KW06-276 ) 

b. Komputer bersistem operasi Windows 7 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Knalpot berbasis sponge steel 

b. Knalpot standart Suzuki Skydrive 125 

2. Langkah Penelitian 

a. Mengukur temperatur panas gas buang hasil pembakaran pada ujung 

knalpot standart Suzuki Skydrive 125. 

http://www.blogger.com/profile/08036071546385911916
http://www.blogger.com/profile/08036071546385911916
http://www.blogger.com/profile/08036071546385911916
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b. Mengukur temperatur panas bagian dalam knalpot standart Suzuki 

Skydrive 125. 

c. Mengukur temperatur panas body knalpot standart Suzuki Skydrive 125. 

d. Mengukur temperatur panas sponge steel. 

e. Mengukur temperatur panas gas buang hasil pembakaran pada ujung 

knalpot berbasis sponge steel. 

f. Mengukur temperatur panas body knalpot berbasis sponge steel. 

Pada langkah penelitian diatas maka akan didapatkan tabel 

penelitian sebagai berikut : 

Tabel 1. Penelitian panas knalpot standart Suzuki Skydrive 125 

        Temperatur 

 

Rpm 
   

T1 T2 T3 Tx T1 T2 T3 Tx T1 T2 T3 Tx 

2000 (idle)             

4000             

7000             

 

Tabel 2. Penelitian panas knalpot berbasis sponge steel 

        Temperatur 

 

Rpm 
   

T1 T2 T3 Tx T1 T2 T3 Tx T1 T2 T3 Tx 

2000 (idle)             

4000             

7000             
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3. Desain Knalpot Berbasis Sponge Steel 

Knalpot berbasis sponge steel ini di desain untuk pengendalian emisi 

gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Gas buang yang 

dihasilkan mengandung gas-gas berbahaya yang berupa CO, HC, dan NOx. 

Desain knalpot ini bertujuan untuk membakar gas-gas berbahaya tersebut 

dengan proses pembakaran lanjutan. Desain knalpot berbasis sponge steel ini 

dibuat dengan dua desain knalpot. Desain knalpot berbasis sponge steel ini 

tidak di injeksikan udara, jika desain ini berhasil menurunkan emisi gas 

buang dan bekerja secara optimal maka knalpot berbasis sponge steel ini tetap 

digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Rancangan Knalpot Berbasis Sponge Steel. 
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C. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Alur Penelitian 

Berdasarkan alur penelitian yang ada diatas untuk memulai penelitian 

dilakukan langkah awal, yaitu alat dan bahan yang akan digunakan untuk 

mengumpulkan data. Selain untuk pengumpulan data alat dan bahan 

digunakan untuk mendesain knalpot berbasis sponge steel. Desain knalpot 

berbasis sponge steel ini digunakan untuk mempermudah proses pengerjaan 

atau proses pembuatan knalpot berbasis sponge steel. 

Pesiapan Alat Dan Bahan 

Pembuatan Knalpot 

Berbasis Sponge Steel 

Mengukur Panas Body Knalpot 

Mengukur Panas Gas Buang 

Mengukur Panas Sponge Steel 

Kesimpulan 

Start 

Knalpot Standart 

Desain Knalpot Berbasis 

Sponge Steel 
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Langkah berikutnya mengukur temperatur panas knalpot standart baik 

sisi luar knalpot maupun temperatur suhu gas buang. Pengukuran suhu panas 

knalpot standart ini digunakan sebagai data pembanding dalam pengukuran 

temperatur panas knalpot berbasis sponge steel. Hasil pengukuran diolah lalu 

akan mendapatkan kesimpulan dari hasil pengukuran temperatur suhu dari 

dua knalpot. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan untuk mendapatkan data mengenai 

panas knalpot berbasis sponge steel dan knalpot standart Suzuki Skydrive 125. 

Pengambilan data dilakukan 3 kali pengukuran yang masing-masing diambil 

dalam lama waktu 1 menit setelah putaran mesin mencapai putaran yang telah 

direncanakan dan penganbilan data panas ini menggunakan satuan temperatur 

derajat celcius (˚C). Alat pengambilan data menggunakan multimeter 

(Krisbow KW06-276) dengan temperatur panas maksimal 750 ˚C. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Kabel sensor panas dan multimeter (Krisbow KW06-276) 

1. Panas knalpot standart Suzuki Skydrive 125 

Pengukuran knalpot standart dibagi 3 bagian objek pengukuran 

temperatur panas yaitu bagian dalam knalpot, gas buang, dan body knalpot itu 

sendiri. Pengukuran temperatur panas dalam knalpot (Tdalam knalpot) dilakukan 

dengan cara memasukkan sensor temperatur panas multimeter (Krisbow 
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KW06-276) ke dalam knalpot. Cara tersebut dilakukan sebanyak 3 kali 

pengukuran yang didapatkan data panas pertama dengan putaran 2000 rpm 

(idle) sehingga didapatkan data T1 = 134 ˚C, T2 = 137 ˚C, dan T3 = 138 ˚C. 

Putaran mesin 4000 rpm mendapatkan data dari 3 kali pengukuran yang 

memperoleh data T1 = 156 ˚C, T2 = 166 ˚C, dan T3 = 160 ˚C. putaran mesin 

7000 rpm mendapatkan data temperatur panas T1 = 195 ˚C, T2 = 241 ˚C, dan 

T3 = 314 ˚C. 

Pengukuran panas yang berikutnya dilakukan pada gas buang knalpot 

(Tgas buang) dengan mendekatkan sensor temperatur panas multimeter pada 

lubang pembuangan knalpot ke lingkungan. Pengukuran dilakukan dari 

putaran 2000 rpm (idle), 4000 rpm, dan 7000 rpm. Putaran idle mendapatkan 

data panas T1 = 143 ˚C, T2 = 151 ˚C, dan T3 = 153 ˚C kemudian putaran 

mesin dinaikkan menjadi 4000 rpm dan menghasilkan panas T1 = 154 ˚C, T2 

= 150 ˚C, dan T3 = 158 ˚C. Pengujian panas pada putaran mesin 7000 rpm 

menghasilkan panas dengan temperatur T1 = 200 ˚C, T2 = 227 ˚C, dan T3 = 

243 ˚C. 

Panas body knalpot (Tbody knalpot) diukur pada bagian tengah knalpot 

dengan 3 kali pengukuran dengan putaran mesin yang sama seperti 

pengukuran temperatur panas dalam knalpot dan gas buang yang dikeluarkan 

knalpot. Putaran mesin 2000 rpm (idle) mendapatkan temperatur panas T1 = 

79 ˚C, T2 = 70 ˚C, dan T3 = 73 ˚C. Putaran mesin yang berikutnya dinaikkan 

dari 2000 rpm menjadi 4000 rpm sehingga menghasilkan temperatur panas T1 

= 80 ˚C, T2 = 82 ˚C, dan T3 = 78 ˚C. Putaran mesin 7000 rpm menghasilkan 
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panas knalpot standart Suzuki Skydrive 125 dengan suhu T1 = 103 ˚C, T2 = 

115 ˚C, dan T3 = 124 ˚C. 

Hasil pengukuran temperatur panas knalpot standart Suzuki Skydrive 

125 dan rata-rata temperatur panas yang dihasilkan knalpot standart dapat di 

tabulasikan ke dalam tabel berikut ini : 

Tabel 3. Temperatur panas knalpot standart Suzuki Skydrive 125 dalam waktu 

1 menit. 

Temperatur 

 

Rpm 

Tdalam knalpot (˚C) Tgas buang (˚C) Tbody knalpot (˚C) 

T1 T2 T3 Tx T1 T2 T3 Tx T1 T2 T3 Tx 

2000 (idle) 134 137 138 136.3 143 151 153 149 79 70 73 74.3 

4000 156 166 160 160.7 154 150 158 154 80 82 78 80 

7000 195 241 314 250 200 227 243 223.3 103 115 124 114 

 

2. Panas knalpot berbasis sponge steel 

Setelah mendapatkan hasil pengukuran temperatur panas pada knalpot 

standart Suzuki Skydrive 125 dan proses pendinginan knalpot yang cukup 

knalpot standart dilepaskan. Knalpot berbasis sponge steel dipasangkan ke 

sepeda motor Suzuki Skydrive 125 untuk melakukan pengukuran temperatur 

panas pada knalpot berbasis sponge steel. Pengukuran temperatur panas 

dilakukan pada bagian sponge steel, gas buang, dan body knalpot. Setiap 

bagian dilakukan pengukuran 3 kali untuk memperoleh data rata-rata 

temperatur panas yang dihasilkan knalpot berbasis sponge steel. 
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Pengukuran temperatur panas pada bagian sponge steel (Tsponge steel) 

dilakukan dengan cara memasukkan sensor temperatur multimeter ke dalam 

lubang yang sudah dipersiapkan. Pengukuran pertama dilakukan dengan 

putaran mesin 2000 rpm (idle) sehingga memperoleh data temperatur panas 

T1 = 105 ˚C, T2 = 124 ˚C, dan T3 = 147 ˚C. Putaran mesin dinaikkan menjadi 

4000 rpm menghasilkan temperatur panas sponge steel T1 = 188 ˚C, T2 = 201 

˚C, dan T3 = 210 ˚C. Temperatur panas pada putaran mesin 7000 rpm 

menghasilkan data T1 = 560 ˚C, T2 = 530 ˚C, dan T3 = 545 ˚C. 

Temperatur gas buang (Tgas buang) yang dikeluarkan knalpot berbasis 

sponge steel dilakukan sama seperti pengukuran pada temperatur gas buang 

knalpot standart Suzuki Skydrive 125. Pengukuran pada putaran 2000 rpm 

(idle) menghasilkan temperatur panas gas buang T1 = 69 ˚C, T2 = 70 ˚C, dan 

T3 = 73 ˚C. Pengukuran temperatur pada putaran mesin 4000 rpm 

menghasilkan data temperatur panas T1 = 90 ˚C, T2 = 103 ˚C, dan T3 = 97 ˚C 

selanjutnya pengukuran dilakukan pada putaran mesin 7000 rpm 

menghasilkan temperatur panas T1 = 152 ˚C, T2 = 167 ˚C, dan T3 = 178 ˚C. 

Pengukuran body knalpot berbasis sponge steel dilakukan dengan cara 

menempelkan sensor multimeter pada body knalpot karena body knalpot di 

bungkus dengan asbes dan aluminium foil untuk mengisolasi panas knalpot 

berbasis sponge steel. Pengisolasian panas bertujuan untuk mengoptimalkan 

pembakaran lanjutan yang terjadi di dalam knalpot. Pengukuran temperatur 

body knalpot (Tbody knalpot) dilakukan pada putaran mesin 2000 rpm (idle) dan 

menghasilkan temperatur panas T1 = 42 ˚C, T2 = 38 ˚C, dan T3 = 46 ˚C. 
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Pengukuran pada putaran mesin 2000 rpm selesai dilakukan kemudian 

dilanjutkan dengan pengukuran temperatur panas pada putaran mesin 4000 

rpm yang menghasilkan data temperatur panas T1 = 46 ˚C, T2 = 39 ˚C, dan T3 

= 45 ˚C. Temperatur panas meningkat pada putaran mesin 7000 rpm 

ditunjukkan dengan hasil pengukuran temperatur T1 = 39 ˚C, T2 = 47 ˚C, dan 

T3 = 62 ˚C. 

Hasil Pengukuran temperatur panas pada knalpot berbasis sponge 

steel dan rata-rata temperatur panas yang dihasilkan dapat ditabulasikan pada 

tabel berikut : 

Tabel 4. Hasil pengukuran panas knalpot berbasis sponge steel dalam waktu 1 

menit. 

Temperatur 

 

Rpm 

Tsponge steel (˚C) Tgas buang (˚C) Tbody knalpot (˚C) 

T1 T2 T3 Tx T1 T2 T3 Tx T1 T2 T3 Tx 

2000 (idle) 105 124 147 125.3 69 70 73 70.7 42 38 46 42 

4000 188 201 210 199.7 90 103 97 96.7 46 39 45 43.3 

7000 560 530 545 545 152 167 178 165.7 39 47 62 49.3 

Perhitungan hasil rata-rata temperatur panas knalpot standart Suzuki 

Skydrive 125 dan knalpot berbasis sponge steel diperoleh dengan rumus 

sebagai berikut : 
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Keterangan : 

T1 : hasil pengukuran yang pertama. 

T2 : hasil pengukuran yang kedua. 

T3 : hasil pengukuran yang ketiga. 

Tx : rata-rata hasil pengukuran yang diperoleh. 

Tabel 5. Perbandingan rata-rata panas knalpot berbasis sponge steel dengan 

knalpot standard Suzuki Skydrive 125. 

Temperatur 

 

 

Rpm 

Tdalam knalpot (Tx) Tgas buang (Tx) Tbody knalpot (Tx) 

Knalpot 

berbasis 

sponge 

steel 

Knalpot 

standard  

Knalpot 

berbasis 

sponge 

steel 

Knalpot 

standard  

Knalpot 

berbasis 

sponge 

steel 

Knalpot 

standard  

2000 (idle) 125.3 136.3 70.7 149 42 74.3 

4000 199.7 160.7 96.7 154 43.3 80 

7000 545 250 165.7 223.3 49.3 114 

 

a. Panas Sponge Steel Pada Knalpot Berbasis Sponge Steel 

Panas sponge steel dapat diketahui setelah knalpot berbasis sponge 

steel di pasangkan atau di aplikasikan ke sepeda motor. Pengukuran 

dilakukan setelah motor dinyalakan selama sekitar 5-10 menit pada 

putaran idle. Pengukuran panas sponge steel kemudian dilakukan dengan 

memasukkan jarum pengukur panas ke dalam lubang yang telah disiapkan 

seperti yang terlihat pada gambar 11. 
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Gambar 11. Cara pengambilan data panas sponge steel. 

Hasil pengukuran panas sponge steel akan diambil dalam 3x1 

menit pada setiap putaran mesin yang telah ditentukan. Pada pengukuran 

panas yang telah dilakukan maka pada putaran idle rata-rata panas sponge 

steel mencapai temperatur 125.3 ˚C. Temperatur tersebut lebih rendah 

dibandingkan dengan temperatur panas knalpot standart Suzuki Skydrive 

125 yang mencapai temperatur 136.3 ˚C pada putaran idle, dikarenakan 

panas gas sisa pembakaran belum mampu untuk membarakan sponge steel 

secara sempurna. 

Putaran berikutnya adalah 4000 rpm, putaran ini meningkatkan 

rata-rata temperatur panas pada sponge steel menjadi 199.7 ˚C 

meningkatnya temperatur tersebut melebihi temperatur panas knalpot 

standart yang hanya memiliki rata-rata 160.7 ˚C. Hal ini menunjukkan 

bahwa sponge steel sudah mulai membara pada naiknya putaran mesin 

yang meningkatkan temperatur panas gas sisa pembakaran pada exhaust 

manifold. 
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Peningkatan temperatur yang sangat drastis dilihatkan pada putaran 

mesin 7000 rpm yang rata-rata panas sponge steel mencapai temperatur  

545 ˚C, panas tersebut naik hingga lebih dari 250 ˚C dari panas dalam 

knalpot standart yang hanya mencapai 250 ˚C. Ini menunjukkan 

temperatur sponge steel meningkat 2 kali lipat lebih setelah dinaikkannya 

putaran mesin. Meningkatnya temperatur sponge steel di pengaruhi dari 

panasnya gas sisa pembakaran dan tipisnya material sponge steel, hal ini 

menyebabkan sponge steel membara saat terkena gas panas yang tinggi 

dari gas sisa pembakaran karena hantaran panas konveksi gas sisa 

pembakaran. Konveksi adalah hantaran kalor yang disertai dengan 

perpindahan partikel perantaranya (Masayid, 2013).  Material logam yang 

tipis akan membara jika terkena semburan gas panas yang tinggi seperti 

halnya plat yang di panaskan dengan menggunakan api. Logam yang 

membara memiliki warna kemerah-merahan yang menandakan logam 

tersebut telah dipanaskan dengan temperatur panas yang tinggi. 

b. Panas Gas Buang Pada Knalpot Berbasis Sponge Steel 

Pengukuran temperatur panas gas buang ini dilakukan dengan 

meletakkan alat pengukur panas pada bagian ujung knalpot. Pengukuran 

dilakukan 3x1 menit pada setiap putaran mesin yang telah ditentukan. 

Putaran yang telah ditentukan tersebut adalah putaran 2000 rpm (idle), 

4000 rpm, dan 7000 rpm. 

Dari hasil pengukukuran yang pertama didapatkan rata-rata panas 

70.7 ˚C, temperatur tersebut lebih rendah dibandingkan dengan temperatur 
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panas gas buang yang keluar dari knalpot standart Suzuki Skydrive 125 

yang mencapai rata-rata panas dengan suhu 149 ˚C. Rendahnya suhu pada 

knalpot berbasis sponge steel ini karena panas gas buang diserap oleh body 

knalpot berbasis sponge steel yang terbuat dari bahan aluminium. 

Aluminium sendiri adalah logam yang dapat menghantarkan panas dengan 

baik, seperti tembaga yang terdapat pada kabel listrik. Rendahnya 

temperatur gas buang diikuti dengan rendahnya emisi yang keluar dari 

knalpot. HC dan CO emisi gas buang yang dikeluarkan knalpot berbasis 

sponge steel menurun sampai rata-rata 30.3 ppm untuk HC dan 0.249 % 

vol untuk CO dari knalpot standart Suzuki Skydrive 125 yang mencapai 

1.16 % vol CO dan 91 ppm HC. 

Gambar 12. Cara pengambilan data panas gas buang. 

Putaran 4000 rpm memperoleh rata-rata panas 96.7 ˚C pada 

knalpot berbasis sponge steel dan knalpot standart Suzuki Skydrive 125 

memperoleh rata-rata temperatur panas mencapai angka 154 ˚C dari 3X 

pengambilan data yang telah dilakukan. Temperatur panas knalpot 

berbasis sponge steel menurun akibat uap air yang mengikat panas. Uap air 

ini diperoleh dari pembakaran lanjutan yang terjadi pada knalpot berbasis 
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sponge steel yang membakar senyawa HC dan CO menjadi H2O,  CO2 dan 

O2. Rata-rata emisi yang dihasilkan dari terbakarnya HC dan CO adalah 

61.66 ppm HC dan 2.285 % vol CO menghasilkan rata-rata O2 sebesar 

6.39 % vol dan CO2 sebesar 8.76 % vol. Emisi knalpot standart Suzuki 

Skydrive 125 menghasilkan rata-rata HC dan CO sebesar 206.6 ppm dan 

4.907 % vol. Rata-rata O2 yang dihasilkan sebesar 3.37 % vol dan CO2 

sebesar 9.04 % vol. 

Pengukuran temperatur gas buang yang terakhir dilakukan pada 

putaran mesin 7000 rpm, knalpot berbasis sponge steel ini mengeluarkan 

panas gas buang dengan rata-rata temperatur 165.7 ˚C. Temperatur gas 

buang pada knalpot berbasis sponge steel ini lebih rendah dari knalpot 

standart Suzuki Skydrive 125 yang rata-rata panas gas buang yang 

dihasilkan mencapai temperatur 223.3 ˚C. Kenaikan temperatur gas buang 

knalpot berbasis sponge steel mencapai 71.4 % dan kenaikan temperatur 

gas buang knalpot standart Suzuki Skydrive 125 mencapai 45 % dari 

temperatur gas buang pada putaran mesin 4000 rpm. 

Pada keseluruhan pembahasan temperatur panas gas buang pada 

knalpot berbasis sponge steel dan knalpot standart Suzuki sky drive 125 

maka didapatkan tabel sebagai berikut. 
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Tabel 6. Rata-rata hasil uji emisi gas buang pada temperatur panas gas buang. 

Rpm 

Knalpot Standard Knalpot Berbasis Sponge Steel 

Tgas 

buang 

(˚C) 

HC 

(ppm) 

CO 

(% 

vol) 

O2 

(% 

vol) 

CO2 

(% 

vol) 

Tgas 

buang 

(˚C) 

HC 

(ppm) 

CO 

(% 

vol) 

O2 

(% 

vol) 

CO2 

(% 

vol) 

2000 

(idle) 
149 91 1.16 6.24 9.41 70.7 30.3 0.249 9.51 7.78 

4000 154 206.6 4.907 3.37 9.04 96.7 66 2.285 6.39 8.76 

7000 223.3 57 4.361 0.22 11.86 165.7 61.66 1.801 2.68 11.69 

 

c. Panas Body Knalpot Berbasis Sponge Steel 

Pengukuran temperatur panas pada body knalpot dilakukan sama 

yaitu 3x1 menit. Pengukuran yang pertama dilakukan pada putaran idle 

yaitu 2000 rpm memperoleh rata-rata temperatur panas 42 ˚C temperatur 

ini lebih rendah dari rata-rata temperatur panas pada knalpot standart 

Suzuki Skydrive 125 yang mencapai 74.3 ˚C karena material bahan yang 

digunakan berbeda. Pada knalpot berbasis sponge steel material bahan 

yang digunakan adalah alumunium yang dibungkus dengan asbes dan 

knalpot standart Suzuki Skydrive 125 menggunakan bahan besi. 

Gambar 13. Cara pengambilan data panas body knalpot. 
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Putaran mesin berikutnya yaitu 4000 rpm memperoleh rata-rata 

temperatur panas knalpot berbasis sponge steel sebesar 43.3 ˚C dan 

knalpot standard mencapai rata-rata temperatur panas 80 ˚C. Rpm sepeda 

motor di naikkan menjadi 7000 rpm pada knalpot berbasis sponge steel 

memperoleh rata-rata temperatur panas body mencapai 49.3 ˚C temperatur 

panas yang rendah dibandingkan dengan temperatur panas knalpot standart 

Suzuki Skydrive 125 yang mencapai angka 114 ˚C. Penurunan temperatur 

panas knalpot berbasis sponge steel ini dikarenakan panas yang ada di 

dalam knalpot terisolasi oleh asbes dan alumunium foil yang membungkus 

knalpot berbasis sponge steel. Asbes tersebut mampu mereduksi panas 

yang dihasilkan knalpot berbasis sponge steel sehingga proses pendinginan 

body knalpot berbasis sponge steel memakan waktu yang cukup lama 

karena panas yang terisolasi di dalam knalpot tersebut. Hal tersebut 

menyebabkan body knalpot berbasis sponge steel tetap panas walaupun 

temperatur pada exhaust manifold sudah menurun. 

 

B. Pembahasan 

1. Analisis panas dalam knalpot 

Grafik dalam panas knalpot dibuat dengan menggunakan hasil rata-

rata data yang ada pada kedua tabel hasil penelitian diatas, berikut adalah 

gambar grafik temperatur panas dalam knalpot : 
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Gambar 14. Grafik Temperatur Panas Dalam Knalpot 

Gambar 14 menunjukkan grafik rata-rata peningkatan panas yang 

terjadi pada knalpot berbasis sponge steel yang diukur dari dalam knalpot. 

Panas dalam knalpot standart naik 8.8 % dari knalpot berbasis sponge steel 

pada putaran 2000 rpm (idle). Pada putaran 4000 rpm panas dalam knalpot 

berbasis sponge steel naik 24.3 % dari knalpot standart Suzuki Skydrive 125. 

Kenaikan rata-rata panas dalam knalpot putaran 7000 rpm mencapai 118 % 

atau naik 2 kali lipat lebih dari knalpot standart. Kenaikkan prosentase 

tersebut akibat berpijarnya sponge steel yang terkena aliran panas gas buang 

dari dalam ruang bakar yang melewati exhaust manifold. Sponge steel dapat 

berpijar atau membara karena material tersebut berbentuk tipis sehingga dapat 

dengan mudah membara. Menurut Nasikin, dkk  (2004 : 73) Suhu yang lebih 

tinggi dicapai untuk nilai putaran mesin yang lebih besar. Hal ini disebabkan 

karena semakin besar putaran mesin, jumlah reaktan yang bereaksi semakin 

banyak, sehingga panas reaksi yang dihasilkan pun semakin banyak pula. 

Panas bagian dalam knalpot standart Suzuki Skydrive 125 lebih rendah karena 
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di dalam knalpot tersebut tidak menggunakan alat tambahan seperti pada 

knalpot berbasis sponge steel yang dapat digunakan untuk pembakaran lanjut 

gas buang yang tidak sempurna. 

2. Analisis panas gas buang 

Gambar 15 berikut merupakan grafik rata-rata temperatur panas gas 

buang yang dibuat dari tabel 3 dan tabel 4 : 

 

Gambar 15. Grafik Temperatur Panas Gas Buang Knalpot 

Rata-rata penurunan panas gas buang knalpot berbasis sponge steel 

yang terlihat pada gambar 13 menunjukkan penurunan panas pada putaran 

2000 rpm (idle) mencapai 52.6 %. Putaran mesin 4000 rpm mencapai 

penurunan panas gas buang mencapai 37.2 % dari knalpot standart Suzuki 

Skydrive 125. Putaran mesin 7000 rpm rata-rata panas gas buang knalpot 

berbasis sponge steel menurun mencapai 25.8 %. Penurunan panas yang 

terjadi pada knalpot berbasis sponge steel ini terjadi karena desain knalpot 

yang menggunakan ruang mixer untuk menyearahkan partikel gas buang dan 

pressure (tekanan) yang akan dikeluarkan ke lingkungan rendah. Ditunjukkan 
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pada gambar 16 dan 17 yang merupakan gambar simulasi aliran panas gas 

buang dan pressure yang terjadi pada knalpot berbasis sponge steel. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Aliran temperatur panas gas buang. 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Tekanan aliran gas buang. 

 Partikel-partikel gas buang bergerak acak atau tidak beraturan saat 

gerakan partikel menjadi lebih cepat temperatur gas atau udara meningkat. 

Kebalikannya saat gas atau udara bergerak lambat temperatur menjadi 

rendah. Knalpot standart tidak menggunakan ruang mixer melainkan 
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menggunakan sekat-sekat yang berfungsi sebagai turbulen gas buang yang 

terjadi di dalam knalpot. 

3. Analisis panas body knalpot 

 

Gambar 16. Grafik Temperatur Panas Body Knalpot 

Gambar 16 menunjukkan grafik penurunan temperatur panas body 

knalpot sponge steel pada putaran 2000 rpm (idle) turun 43.5 % panas yang 

terjadi. Putaran mesin 4000 rpm menunjukkan penurunan panas body 45.9 % 

dari body knalpot standart Suzuki Skydrive 125. Panas body knalpot berbasis 

sponge steel pada putaran mesin 7000 rpm menunjukkan penurunan panas 

56.7 % panas yang terjadi pada knalpot. Panas body knalpot standart Suzuki 

Skydrive 125 lebih tinggi dari pada knalpot berbasis sponge steel karena 

terbuat dari besi dan tidak dibungkus dengan asbes. Knalpot berbasis sponge 

steel dibungkus asbes untuk mengurangi panas yang keluar karena knalpot 

berbasis sponge steel terbuat dari alumunium yang mudah menghantarkan 

panas. Pembakaran lanjutan yang terjadi di dalam knalpot memerlukan panas 
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yang tinggi untuk membakar gas yang berbahaya. Aluminium memiliki 

jumlah kalor jenis yang lebih tinggi dari pada besi. 

Aluminium memiliki kalor jenis 900 J/kg K  dan besi atau baja 

hanya setengah dari kalor jenis aluminium yaitu sebesar 450 J/kg K. 

Kalor jenis adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg 

suatu zat sebesar 1 Kal. Kalor jenis merupakan sifat khas suatu zat 

yang menunjukkan kemampuannya untuk menyerap kalor. (Bhakti, 

2012) 

Jumlah kalor jenis yang tinggi pada aluminium mampu menyerap 

panas dan membuangnya melalui dinding luar knalpot untuk menghindari hal 

tersebut knalpot ditambahkan bahan untuk mengisolasi panas agar tidak 

terbuang. Panas yang terisolasi digunakan untuk memanaskan sponge steel 

yang berada dalam knalpot berbasis sponge steel. Melihat jumlah kalor jenis 

besi yang rendah tentu tidak mampu menyerap panas dengan baik dan 

membuang panas dengan cepat seperti aluminium melainkan panas tersebut 

ikut terbuang bersamaan dengan keluarnya gas buang ke lingkungan. 

Asbes adalah istilah pasar untuk bermacam-macam mineral 

yang dapat dipisah-pisahkan hingga menjadi serabut yang fleksibel. 

Berdasarkan komposisi mineralnya, asbes terbagi dua golongan. 

Pertama, golongan serpentin, yaitu mineral krisotil yang merupakan 

hidroksida magnesium silikat dengan komposisi Mg6(OH)6(Si4O11) 

H2O. Kedua, golongan amfibol, yaitu mineral krosidolit, antofilit, 

amosit, aktinolit, dan tremolit. (Saksono, 2013). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian panas knalpot standart Suzuki Skydrive 

125 dan knalpot berbasis sponge steel yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Panas knalpot berbasis sponge steel memiliki panas dalam knalpot 

yang lebih tinggi dari knalpot standart Suzuki Skydrive 125. Panas ini 

disebabkan karena sponge steel dalam knalpot berbasis sponge steel 

yang membara karena terkena gas panas hasil pembakaran. 

Membaranya sponge steel ini mencapai rata-rata panas 545 
o
C pada 

putaran 7000 rpm, panas tersebut naik mencapai 118% dari panas 

dalam knalpot standart Suzuki Skydrive 125 yang hanya mencapai 250 

o
C. 

2. Panas gas buang knalpot sponge steel lebih rendah dari panas gas 

buang yang dihasilkan knalpot standart Suzuki Skydrive 125. 

Penurunan panas ini mencapai 25.8% pada putaran 7000 rpm karena 

terjadi penurunan tekanan gas buang setelah melewati ruang mixer 

knalpot berbasis sponge steel. Ruang mixer ini mengkondisikan 

molekul-molekul gas buang yang bersifat acak atau tidak stabil 

menjadi stabil dan beraturan. 
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3. Panas body knalpot berbasis sponge steel yang telah dilapisi asbes 

memiliki panas yang lebih rendah dari knalpot standart Suzuki 

Skydrive 125. Panas body knalpot berbasis sponge steel hanya 

mencapai rata-rata 49.3 
o
C pada putaran 7000 rpm sedangkan knalpot 

standart Suzuki Skydrive 125 mencapai panas 114 
o
C sehingga 

penurunan temperatur panas knalpot berbasis sponge steel sebesar 

56.7 %. Pendinginan knalpot berbasis sponge steel pun memakan 

waktu yang lama. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian di atas dapat di tarik saran sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengkondisikan panas gas buang perlu adanya penambahan 

ruang mixer dan pipa-pipa mixer agar panas gas buang yang akan 

keluar ke lingkungan semakin rendah. 

2. Perlu adanya pengembangan lanjutan pada knalpot berbasis sponge 

steel agar panas di dalam knalpot tidak dapat merambat keluar 

(terisolasi) tanpa menggunakan lapisan asbes. 
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Tempat pengujian : Laboratorium Otomotif Teknik Mesin 

Hari dan Tanggal : Senin, 4 Maret 2013 

Waktu pelaksanaan : 09.00 – 16.00 

 

 

Tabel Hasil Pengukuran Panas Knalpot Standart Suzuki Sky Drive 125 

 

           

Temperatur 

 

Rpm 

Tdalam knalpot (˚C) Tgas buang (˚C) Tbody knalpot (˚C) 

T1 T2 T3 Tx T1 T2 T3 Tx T1 T2 T3 Tx 

2000 (idle) 134 137 138 136.3 143 151 153 149 79 70 73 74.3 

4000 156 166 160 160.7 154 150 158 154 80 82 78 80 

7000 195 241 314 250 200 227 243 223.3 103 115 124 114 

Rata-rata  182.3  175.4  89.4 

 

 

Mahasiswa penelitian     Pengawas Lab. Otomotif Teknik Mesin 

 

 

 

 

 

(    )    (    ) 
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Tempat pengujian : Laboratorium Otomotif Teknik Mesin 

Hari dan Tanggal : Senin, 4 Maret 2013 

Waktu pelaksanaan : 09.00 – 16.00 

 

 

Tabel Hasil Pengukuran Panas Knalpot Berbasis Sponge Steel 

 

           

Temperatur 

 

Rpm 

Tsponge steel (˚C) Tgas buang (˚C) Tbody knalpot (˚C) 

T1 T2 T3 Tx T1 T2 T3 Tx T1 T2 T3 Tx 

2000 (idle) 105 124 147 125.3 69 70 73 70.7 42 38 46 42 

4000 188 201 210 199.7 90 103 97 96.7 46 39 45 43.3 

7000 560 530 545 545 152 167 178 165.7 39 47 62 49.3 

Rata-rata  290  111  106.8 

 

Mahasiswa penelitian     Pengawas Lab. Otomotif Teknik Mesin 

 

 

 

 

 

 

(    )    (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

GRAFIK TEMPERATUR PANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 


