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BAB I 

P E N D A H U L U A N 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, peningkatan pemanasan global atau yang lebih kita kenal dengan 

global warming tidak terkendali lagi. Itu dibuktikan dengan semakin tingginya 

penyusutan es di kutub bumi dari tahun ke tahun. Jika keadaan seperti ini terus 

dibiarkan berlanjut tanpa adanya perlakuan, maka dapat diperkirakan dalam kurun 

waktu yang tidak lama lagi permukaan bumi akan tertutup oleh lautan, dikarenakan es 

di kutub telah mencair. 

Pemanasan global disebabkan oleh meningkatnya kuantitas kendaraan bermotor 

dari tahun ke tahun. Sampai dengan saat ini jumlah kendaraan bermotor di seluruh 

Indonesia telah mencapai lebih dari 20 juta yang 60% adalah sepeda motor sedangkan 

pertumbuhan populasi untuk mobil sekitar 3-4% dan sepeda motor lebih dari 4% per 

tahun (data didapat dari Departemen Perhubungan). Menurut data terakhir dari 

Gaikindo pertumbuhan pasar penjualan kendaraan baru untuk roda 4 naik hampir 

mencapai 25 % pada tahun 2003. Sedangkan pertumbuhan pasar penjualan sepeda 

motor naik hampir mencapai 35 % pada tahun 2003. Pertambahan tersebut membuat 

gas buang yang dihasilkan yang merupakan gas rumah kaca juga bertambah banyak. 

Namun, ironinya pertambahan gas buang tersebut tidak diimbangi dengan populasi 

tumbuhan sebagai penyerap gas buang kendaraan bermotor yang semakin sedikit, 

sehingga penyerapan terhadap gas buang juga semakin berkurang. Hal ini 

menyebabkan gas buang yang tidak terserap terperangkap di bawah lapisan ozon. 

Lapisan ini menghalangi sinar matahari yang dipantulkan oleh daratan sehingga sinar 

matahari tersebut hanya bersiklus di antara kawasan terrestrial bumi hingga lapisan 

yang dibentuk gas buang tersebut dan menyebabkan bumi menjadi lebih panas dari 

biasanya. Kejadian seperti ini disebut dengan efek rumah kaca (greenhouse effect). 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis, sudah banyak merk-

merk kendaraan bermotor yang mulai menyadari akan adanya bahaya tersebut, salah 

satunya adalah Honda yang diproduksi oleh ASTRA Groups. Honda merupakan merk 

kendaraan bermotor yang dikenal baik dalam keluaran kadar gas emisi yang rendah. 

Maka dari itu, penulis mencoba untuk memastikan keadaan tersebut dengan 

membandingkan endapan CaCO3 yang dihasilkan dari reaksi Ca(OH)2 dan CO2. 
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Selain itu, penulis berupaya agar tidak hanya CO2 yang dapat disaring dari reaksi 

tersebut, tetapi juga gas-gas rumah kaca yang lain yang juga dapat bereaksi dengan 

kapur yang ada sehingga selain mendapat perbandingan antara dua produk, 

dimungkinkan gas emisi lainnya dapat bereaksi dengan larutan.    

Dari perbandingan endapan yang didapatkan diharapkan kita dapat mengambil 

kesimpulan, produk mana yang memiliki kandungan CO2 yang terendah sehingga 

dapat mengurangi pengaruh efek rumah kaca (greenhouse effect) nantinya serta dapat 

membantu mengurangi kadar gas buang yang keluar sampai seminimal mungkin. 

Sehingga gas-gas di lingkungan akan menjadi bersih, dan tak lupa hal ini juga dapat 

membantu memperlambat terjadinya global warming di bumi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah ditulis di atas, penulis menyimpulkan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1.2.1 Apakah ada manfaat larutan kapur dalam pengukuran kadar gas buang 

kendaraan bermotor Honda yang ramah lingkungan? 

1.2.2 Bagaimanakah perbandingan kandungan CO2 produk Honda dengan produk 

selain Honda dengan memperhatikan rasio CaCO3 yang dihasilkan dri reaksi 

CO2 terhadap Ca(OH)2? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1.3.1 Mengetahui adanya manfaat larutan kapur dalam pengukuran kadar gas buang 

kendaraan bermotor Honda yang ramah lingkungan. 

1.3.2 Mengetahui perbandingan kandungan CO2 dalam produk Honda 

denganproduk selain Honda dengan memperhatikan rasio CaCO3 yang 

dihasilkan dari reaksi CO2 terhadap Ca(OH)2. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Memberikan sarana sederhana dalam penelitian kadar kandungan CO2 dari gas 

emisi kendaraan bermotor. 

1.4.2 Menekankan kepada masyarakat untuk memilih produk Honda yang ramah 

lingkungan sehingga dapat memperlambat terjadinya global warming. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori yang Digunakan 

2.1.1. Pemanasan Global 

Pemanasan Global adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata 

atmosfer, laut dan daratan Bumi. Pemanasan Global disebabkan diantaranya 

oleh “Greenhouse Effect” atau yang kita kenal dengan efek rumah kaca. Efek 

rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbondioksida (CO2) 

dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan 

oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak (BBM), batu bara dan bahan 

bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan-tumbuhan dan 

laut untuk mengabsorbsinya. 

 

2.1.2 Efek Rumah Kaca 

Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas 

karbondioksida (CO2) dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi 

gas CO2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak 

(BBM), batu bara dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui 

kemampuan tumbuhan-tumbuhan dan laut untuk mengabsorbsinya. 

Energi yang masuk ke bumi mengalami : 25% dipantulkan oleh awan 

atau partikel lain di atmosfer 25% diserap awan 45% diadsorpsi permukaan 

bumi 5% dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. 

Energi yang diadsoprsi dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi infra 

merah oleh awan dan permukaan bumi. Namun sebagian besar infra merah 

yang dipancarkan bumi tertahan oleh awan dan gas CO2 dan gas lainnya, 

untuk dikembalikan ke permukaan bumi. Dalam keadaan normal, efek rumah 

kaca diperlukan, dengan adanya efek rumah kaca perbedaan suhu antara siang 

dan malam di bumi tidak terlalu jauh berbeda. 

 

2.1.3. Gas Pembuangan 

Gas pembuangan atau gas bekas pada umumnya terdiri dari gas yang 

tidak beracun N2 [Nitrogen], CO2 [gas karbon], dan H2O [uap air].  

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Karbondioksida&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar_minyak
http://id.wikipedia.org/wiki/Batu_bara
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Sebagian kecil lagi merupakan gas beracun seperti gas CO [karbon 

monoksida], HC [hidro karbon], NOx [istilah dari oksida-oksida nitrogen yang 

digabung dan dibuat satu [NO, NO2, N2O]. Yang sekarang sangat populer 

dalam gas bekas atau gas buang adalah yang beracun. 

Seperti telah disinggung di atas bahwa macam-macam gas buang yang 

sering dipersoalkan dan bahkan sulit untuk mengatasinya adalah gas CO, HC, 

NOx. 

Sifat CO :  

• Zat tidak berwarna dan tidak berbau  

• Tidak mudah larut dalam air  

• Di dalam udara apabila diberikan api akan terbakar dengan mengeluarkan 

asap biru dan menjadi CO2 [karbon dioksida]  

 

2.1.4 Kapur Sirih 

Kapur dalam arti luas adalah senyawa atau bahan oksida, hidroksida, dan 

karbonat dari kalsium (Ca). 

Jenis-jenis kapur : 

Batu Kapur / Gamping (lime stone) untuk CaCO3  

 

 

Kapur Tohor (quicklime) untuk CaO 

 

 

Kapur Mati (hydrated lime) untuk Ca(OH)2 

Kegunaan : 

- Pertanian 

Digunakan untuk mengurangi keasaman tanah 

- Industri (gamping) 

� Pembuatan kaca, kertas, dan dalam penyamakan kulit 

� Kapur digunakan untuk memantapkan tanah sebagai dasar 

pembuatan jalan raya dan lapangan terbang 

- Bahan baku semen portland 

Reaksi Ca(OH)2 + CO2   CaCO3 +H2O 

Dipanggang 

Dimasukkan dalam air. Mengakibatkan 

air mendidih karena panas. 
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Air kapur dapat mengeruh bila didiamkan karena air kapur dapat 
menarik CO2 di udara. 

Kapur atau cunam (kapur mati) berwarna putih likat seperti kerim yang 

dihasilkan dari cengkerang siput laut yang telah dibakar.   Hasil dari debu 

cengkerang tersebut perlu dicampurkan air supaya memudahkan lagi untuk 

disapukan keatas daun sirih bila diperlukan. 

 

2.1.5 Benzena 

Benzena, juga dikenal dengan nama C6H6, PhH, dan benzol, adalah 

senyawa kimia organik yang merupakan cairan tak berwarna dan mudah 

terbakar serta mempunyai bau yang manis. Benzena adalah sejenis karsinogen. 

Benzena adalah salah satu komponen dalam bensin dan merupakan pelarut 

yang penting dalam dunia industri. Benzena juga adalah bahan dasar dalam 

produksi obat-obatan, plastik, bensin, karet buatan, dan pewarna. Selain itu, 

benzena adalah kandungan alami dalam minyak bumi, namun biasanya 

diperoleh dari senyawa lainnya yang terdapat dalam minyak bumi. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Global warming 

Efek Rumah Kaca 

Emisi Gas Kendaraan 

CH4 

Gas Rumah Kaca 

Motor Honda yang memiliki 
kadar emisi rendah 

Motor “X” yang memiliki 
kadar emisi tinggi 

Larutan kapur sebagai media pengukur gas emisi 
kendaraan berdasarkan endapan CaCO3 yang dihasilkan 

Gas emisi di lingkungan 
berkurang 

H2O CO2 
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2.3 Definisi Operasional 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: 

• Selang 

Selang berfungsi sebagai alat yang mengalirkan gas hasil pembakaran. 

• Ember 

Ember memiliki fungsi untuk menampung air kapur. 

• Kapur sirih 

Kapur sirih berfungsi sebagai bahan untuk mereaksikan karbondioksida 

(CO2) hingga menghasilkan CaCO3. 

• Kendaraan bermotor 

Kendaraan bermotor merupakan objek yang menghasilkan gas hasil 

pembakaran untuk melakukan penelitian. 

 

 

 

2.4 Model Penelitian 

 

 

Gambar 2.4.a model cara penelitian 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen. Dipilih jenis 

penelitian eksperimen karena tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan 

menentukan perbandingan rasio CaCO3 yang menjadi produk dari reaksi CO2 yang 

terdapat pada gas buang kendaraan bermotor dengan Ca(OH)2 dari merk Honda 

dengan merk selain Honda. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

 3.2.1 Alat yang digunakan : 

• Selang ± 50 cm       2 buah 

• Kendaraan bermotor merk Honda 100 cc    1 buah 

• Kendaraan bermotor merk “X” 100 cc    1 buah 

• Toples        2 buah 

• Cutter        1 buah 

• Penggaris 30 cm       1 buah 

3.2.2 Bahan yang digunakan : 

• Kapur Sirih (Ca(OH)2)      50 gr 

• Air         2500 mL 

• Isolasi                        secukupnya

  

3.3  Metode Pengumpulan Data 

Data penelitian ini diperoleh melalui observasi dan eksperimen. Observasi ini 

dilakukan terhadap jenis-jenis zat kapur dan dari observasi ini penulis memutuskan 

untuk memanfaatkan kapur sirih (sejenis kapur mati yang banyak mengandung 

Ca(OH)2). Sedangkan dengan eksperimen penulis menggunakan kapur sirih tadi 

sebagai media untuk perbandingan rasio CaCO3 dari kendaraan merk Honda dengan 

merk selain Honda sebagai pengukur perbandingan kandungan gas emisi, yaitu 

karbondioksida dari kedua jenis kendaraan tersebut. 
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3.4 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dan eksperimen ini dilakukan di lingkungan Kampus SMA Titian 

Teras pada tanggal   4-9 November 2008. 

 

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 3.7.1 Persiapan Penelitian  

a. Pembuatan media 

1. Alat : 

- Toples  

- Cutter 

- Selang 

- Penggaris 

2. Langkah pembuatan : 

- Menyiapkan alat-alat 

- Melubangi salah satu sisi toples seukuran selang dengan toples 

- Melubangi tutup toples dengan ukuran 1x1 cm sebagai tempat gas 

keluar.    

 

3.7.2 Pelaksanaan Eksperimen  
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Prosedur kerja penelitian : 

1. Menyiapkan alat dan media yang akan digunakan. 

2. Memasang selang ke lubang knalpot motor dan memperkuatnya dengan 

isolasi. 

3. Membuat larutan kapur dengan perbandingan 5 sdm larutan kapur dalam 500 

mL air. 

4. Memasukkan selang ke dalam media yang telah dibuat sampai ke dalam 

larutan. 

5. Menyalakan motor 

6. Mengamati endapan yang dihasilkan saat motor dinyalakan dan setelah 

dimatikan. 

7. Mengulangi tahap 3 – 6 pada kendaraan yang ber-merk “X”. 

 

3.7.3 Teknik menganalisis data 

Teknik menganalisis data ini didasari dengan adanya beberapa variabel 

yaitu : 

1. Variabel Bebas  : Konsentrasi larutan  

2. Variabel Terikat  : Kandungan CaCO3 pada larutan kapur 

3. Variabel Kontrol  : Gas yang keluar dari kendaraan bermotor 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pengamatan dilakukan dengan membandingkan 2 jenis sepeda motor dengan isi 

silinder sebesar 100cc. Dari pengamatan tersebut didapatkan data sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Pengamatan pada Motor “X” 

Periode 
Warna Larutan 

Kapur 
Endapan pada Larutan Kapur Aroma 

Sebelum pengegasan Putih Endapan butiran Ca(OH)2 
Tidak ada aroma 

bensin 

Pengegasan selama 2 

menit 
Keruh Terdapat endapan CaCO3 

Aroma bensin 

menyengat 

Pengegasan selama 5 

menit 
Keruh 

Terdapat endapan CaCO3 dengan 

intensitas yang lebih pekat dan 

dipermukaan larutan muncul buih. 

Aroma bensin 

sangat menyengat 

Pengegasan selama 10 

menit 
Keruh 

Terdapat endapan CaCO3 dengan 

intensitas yang lebih pekat lagi dan buih 

di larutan bertambah 

Aroma bensin 

sangat menyengat 

 

Tabel 2. Pengamatan pada Motor Honda Supra Fit 

Periode 
Warna Larutan 

Kapur 
Endapan pada Larutan Kapur Aroma 

Sebelum pengegasan Putih Endapan butiran Ca(OH)2 
Tidak ada aroma 

bensin 

Penggasan selama 2 

menit 
Keruh Terdapat endapan CaCO3 

Tidak ada aroma 

bensin 

Pengegasan selama 5 

menit 
Keruh 

Terdapat endapan CaCO3 dengan 

intensitas yang sama dengan sebelumnya 

dengan tidak ada buih dipermukaan 

larutan 

Tidak ada aroma 

bensin 

Pengegasan selama 10 

menit 
Keruh 

Terdapat endapan CaCO3 dengan 

intensitas yang sama dengan sebelumnya 

dengan muncul sedikit buih dipermukaan 

larutan 

Ada aroma 

bensin yang 

tidak menyengat 
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4.2 Pembahasan 

Berdasar percobaan dan tabel pengamatan, penulis menemukan bahwa endapan 

CaCO3 yang dihasilkan oleh kedua kendaraan berbeda intensitasnya. Dapat pula 

terlihat perbedaan lainnya dari unsur pengamatan selain dari endapan yang dihasilkan. 

Pengamatan dilakukan dengan durasi waktu selama 2 menit, 5 menit, dan 10 menit. 

Berikut pembahasan secara rinci : 

1. Pada kendaraan bermerk “X” 

a. Sebelum pengegasan 

• Warna larutan kapur 

 Warna larutan sebelum sepeda motor digas adalah putih atau warna 

asli dari larutan kapur itu sendiri. Warna ini belum dipengaruhi oleh 

campuran apapun. 

• Endapan pada larutan kapur 

  Terdapat endapan pada larutan ini, yaitu kapur Ca(OH)2 yang tidak 

terlarut sempurna pada larutan yang dibuat. 

• Aroma 

 Belum ada aroma yang keluar dari larutan ini. Keadaan masih normal 

didalamnya. 

 

b. Pengegasan yang dilakukan selama 2 menit 

• Warna larutan kapur 

  Setelah dilakukan penggasan pada sepeda motor dalam jangka waktu 2 

menit, keadaan pada larutan kapur berubah. Warna larutan yang awalnya adalah 

putih, berubah menjadi keruh. Setelah didiamkan beberapa saat, kapur 

mengendap, dan warna air menjadi keruh. 

 

• Endapan pada larutan kapur 

  Endapan pada larutan kapur mulai tampak. Terdapat serpihan berwarna 

gelap yang timbul di dalam larutan. Larutan kapur (Ca(OH)2) bereaksi dengan 

CO2 sehingga menghasilkan CaCO3. Endapan kapur mengeruh. 

• Aroma 
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  Karena dipengaruhi oleh adanya kandungan benzena (yang dalam hal 

ini berasal dari bensin, sebagai bahan bakar) yang dikeluarkan bersama gas 

emisi, maka larutan kapur (Ca(OH)2) mengeluarkan aroma yang menyengat. 

 

c. Pengegasan yang dilakukan selama 5 menit 

• Warna larutan kapur 

  Warna larutan kapur setelah dilakukan penggasan selama 5 menit 

keruh dengan intensitas yang lebih keruh dibandingkan dengan durasi 

sebelumnya berdasarkan pengamatan pengamat. 

 

• Endapan pada larutan kapur 

  Pada larutan kapur di sesi ini, endapan CaCO3 semakin banyak dengan 

intensitas kepekatan lebih dari sesi sebelumnya serta timbul buih pada 

permukaannya. 

  

• Aroma 

  Berdasarkan pengamatan, aroma bensin yang dikeluarkan oleh larutan 

kapur tersebut semakin menguat. 

 

d. Pengegasan yang dilakukan selama 10 menit 

• Warna larutan kapur 

  Warna larutan kapur keruh. Serpihan-serpihan CaCO3 dari reaksi 

Ca(OH)2 dengan CO2 yang dikeluarkan dari knalpot sepeda motor semakin 

banyak dan menumpuk. 

 

• Endapan pada larutan kapur 

  Endapan CaCO3 pada larutan kapur terus bertambah, sementara buih-

buih yang telah dihasilkan sebelumnya semakin banyak dan memadat. 

• Aroma 

  Aroma yang dikeluarkan oleh larutan tersebut semakin tajam. Aroma 

larutan sangat menyengat. 

 

1. Pada kendaraan bermerk Honda Supra Fit 
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a. Sebelum pengegasan 

• Warna larutan kapur 

 Warna larutan sebelum sepeda motor digas adalah putih atau warna 

asli dari larutan kapur itu sendiri. Warna ini belum dipengaruhi oleh 

campuran apapun. 

• Endapan pada larutan kapur 

  Terdapat endapan pada larutan ini, yaitu kapur Ca(OH)2 yang tidak 

terlarut sempurna pada larutan yang dibuat. 

• Aroma 

 Belum ada aroma yang keluar dari larutan ini. Keadaan masih normal 

didalamnya. 

 

b. Pengegasan yang dilakukan selama 2 menit 

• Warna larutan kapur 

  Setelah dilakukan pengegasan selama 2 menit, warna larutan kapur 

menjadi keruh, disebabkan oleh reaksi yang telah dijelaskan sebelumnya. 

 

• Endapan pada larutan kapur 

  Muncul endapan dari CaCO3 di dalam larutan. Reaksi mulai bekerja. 

 

• Aroma 

  Berdasarkan hasil pengamatan, tidak ada aroma bensin yang 

dikeluarkan dari larutan kapur. Kandungan benzena tidak berpengaruh pada 

larutan. 

 

c. Pengegasan yang dilakukan selama 5 menit 

• Warna larutan kapur 

  Warna larutan kapur keruh. Cukup lebih keruh dibandingkan sesi 

sebelumnya. 

 

• Endapan pada larutan kapur 
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  Endapan CaCO3 yang dihasilkan memiliki tingkat intensitas yang 

sama atau tidak terlalu besar dengan sesi sebelumnya, serta tidak timbul buih 

pada permukaan larutan kapur. 

 

• Aroma 

  Pada pengamatan kali ini, tidak ada aroma bensin yang dikeluarkan 

dari larutan kapur ini. 

 

d. Pengegasan yang dilakukan selama 10 menit 

• Warna larutan kapur 

  Warna larutan kapur selama pengegasan 10 menit ini tidak terlalu 

berubah dengan sesi sebelumnya. 

 

• Endapan pada larutan kapur 

  Ada endapan CaCO3 pada larutan dengan intensitas yang sama atau 

tidak terlalu signifikan dan timbul buih dengan intensitas yang bila 

dibandingkan dengan buih pada sepeda motor merk “X”. 

 

• Aroma 

  Pada sesi ini, terdapat aroma bensin yang dikeluarkan dari larutan, 

kandungan benzena semakin kuat. Meskipun begitu aroma yang dikeluarkan 

tidak menyengat bila dibandingkan dengan aroma benzena yang dapat 

dirasakan sebelumnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

5.1.1 Larutan Ca(OH)2 yang dalam hal ini menggunakan kapur sirih dapat 

dimanfaatkan sebagai media pengukuran kadar gas emisi dari kendaraan 

bermotor dengan reaksi yang dilakukannya dengan karbondioksida dan 

menghasilkan produk CaCO3 dan H2O. 

5.1.2 Kendaraan merk Honda terbukti ramah lingkungan, dibuktikan dengan 

perbandingan endapan CaCO3 yang dihasilkannya dari hasil reaksi 

karbondioksida dan Ca(OH)2 yang lebih sedikit dibandingkan dengan 

kendaraan merk “X” serta faktor lain seperti aroma dan warna. 

 

5.2 Saran 

Berikut beberapa saran : 

5.2.1 Seperti manusia yang tidak sempurna laporan ini juga tidaklah sempurna. 

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut. 

5.2.2 Penelitian dapat dikembangkan dengan menspesifikasikan jenis-jenis gas 

buang pada kendaraan bermotor secara lebih lanjut sehingga dapat dirincikan 

secara pasti jenis gas yang dapat pula berpengaruh pada praktikum ini. 
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